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ABSTRAKT  

Hlavním cílem této práce je komparace pojetí a postoje Václava Havla, Václava Klause 

a Miloše Zemana k občanské společnosti se zaměřením na organizovanou občanskou 

společnost. Práce rovněž zkoumá, jaký byl vývoj jejich postojů a jaké bylo jejich konkrétní 

jednání v rámci organizované občanské společnosti. Komparace je provedena na základě 

dostupných dokumentů a prací autorů, kteří se významně zabývali studiem jejich 

politického odkazu. První část práce představuje základní pojmy a tři klíčové etapy ve 

vývoji české organizované občanské společnosti. V druhé části je pak uveden a kriticky 

analyzován jejich postoj k organizované části občanské společnosti. Z komparace vyplývá, 

že jejich pojetí občanské společnosti se neshodovalo, že se lišil se jejich postoj k vlivovým 

organizacím občanské společnosti, nicméně ale že soulad lze spatřovat v jejich podpoře 

dobrovolné činnosti lidí, kteří se sdružují v různých zájmových organizacích. 

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is to compare the concept of the civil society and the attitudes 

towards it, as understood by Vaclav Havel, Vaclav Klaus and Milos Zeman. Furthermore, 

the thesis examines the evolutions of their attitudes and their particular actions within the 

organized civil society. The comparison is carried out using available materials and 

relevant existing works by authors expertizing in the authors’ political legacy. The first 

part introduces basic terms and three crucial phases in the development of Czech civil 

society. The second part critically analyses the authors’ attitude to organized civil society. 

Comparison findings suggest that their concept of civil society does not concur: their 

attitude to influential organizations of civil society varies, yet a certain agreement  

is apparent in their support of voluntary activities of various interest groups.  
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„Vědecké poznání spočívá ve skromném vytváření ostrůvků jasna, řádu, pravidelnosti  

a přehledné srozumitelnosti uprostřed dramatu bytí.“1 

 

Zdeněk Neubauer  

                                                 
1 NEUBAUER, Zdeněk. O povaze bytí. In: HAVEL, Václav. Hostina: filozofický sborník.  

Toronto: Sixty-Eight Publishing, 1989, s. 99–126. 
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ÚVOD 

 

Tři čeští polistopadoví prezidenti významným způsobem ovlivnili politickou 

orientaci České republiky. Václav Havel, Václav Klaus i Miloš Zeman sehráli svoji roli  

i během Sametové revoluce, přestože vliv Havla na tehdejší dění byl mnohonásobně větší 

než Klause a Zemana.2 Postupem času se však všichni tři stali hlavními aktéry v nově 

vznikajícím českém státě. Jejich vize fungování a budoucnosti státu se ale v mnohém lišila 

– stejně jako se lišil jejich pohled na roli občanské společnosti v liberálně demokratickém 

režimu. Především pak odlišný pohled Havla a Klause na občanskou společnost se stal 

námětem pro řadu akademických prací i diskusí.3 Příkladem je diplomová práce studentky 

Marianny Kalinové s názvem Občanská společnost v pojetí Václava Havla a Václava 

Klause,4 která byla úspěšně obhájena na katedře Studií občanské společnosti Fakulty 

humanitních studií Univerzity Karlovy a na níž tato práce do jisté míry navazuje. 

Když filosof Václav Bělohradský nazval jednu ze svých knih Společnost 

nevolnosti,5 myslel tím, že je nám dnes nevolno z toho, že přestože se nám nabízí mnoho 

možností a příležitostí, tak nemáme žádné důvody k tomu, abychom se pro ně rozhodli. 

K výběru tohoto tématu práce jsem však své důvody měl. Jednak jím byl zájem o Václava 

Havla, jenž mě svým myšlením v mnohém ovlivnil a kterému jsem se do jisté míry 

věnoval i ve své bakalářské a diplomové práci.6 Byl to ale také prostor organizované 

občanské společnosti, který je mně rovněž blízký, neboť se v něm pohybuji a rád bych 

                                                 
2 Zeman v roce 2014 k demonstraci na Národní třídě v roce 1989 prohlásil: „Přátelé, nebyla to žádná krvavá 

řež, nebyl to žádný nestandardní masakr, byla to jedna z ‚x‘ demonstrací.“ A dodal, že se demonstrace sám 

zúčastnil. Zeman popírá masakr na Národní třídě. Před 25 lety o masakru sám psal. Lidovky.cz [online]. 2014 

[cit. 2016-09-26]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/zeman-popira-masakr-na-narodni-tride-pred-25-lety-o-

masakru-sam-psal-1cl-/zpravy-domov.aspx?c=A141118_204838_ln_domov_ele. 

Jeho účast však byla mnohými zpochybňována, např. členem vyšetřovací komise Milanem Hulíkem. Zeman 

na Národní třídě v roce 1989 nebyl, tvrdí člen vyšetřovací komise Hulík. Lidovky.cz [online]. 2014  

[cit. 2016-09-26]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/zeman-na-narodni-tride-v-roce-1989-nebyl-tvrdi-

advokat-hulik-pmz-/zpravy-domov.aspx?c=A141120_202430_ln_domov_hm. 
3 Jmenujme také např. politology Karla B. Müllera a Jiřího Peheho. 

MÜLLER, Karel. Češi a občanská společnost: pojem, problémy, východiska. 2. vyd. Praha: Triton, 2003, 271 

s. ISBN 80-7254-387-3. PEHE, Jiří. Občanská společnost v soudobé diskusi. In: NEKVAPIL, Václav V. 

Impuls pro občanskou společnost: eseje o třetím rozměru demokracie. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub, 

2003, s. 33–52. 
4 KALINOVÁ, Mariana. Občanská společnost v pojetí českých prezidentů Václava Havla a Václava Klause. 

Praha, 2006. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. 
5 BĚLOHRADSKÝ, Václav. Společnost nevolnosti: eseje z pozdější doby. 2. vyd., opr. a dopl.  

Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 370 s. Knižnice sociologické aktuality. 
6 SIMON, Filip. Fenomén spiritismu v Podkrkonošší. Hradec Králové, 2014. Bakalářská práce. Univerzita 

Hradec Králové. Vedoucí práce Martin Paleček. SIMON, Filip. Dimenze lidských práv v česko-kubánských 

vztazích. Praha, 2016. Diplomová práce. Metropolitní univerzita Praha. Vedoucí práce Kateřina Březinová. 
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v něm po studiích našel i své uplatnění. Motivem k psaní této práce je i doba, v níž dnes 

žijeme – doba postmoderní. Je charakteristická svou nedůvěrou v instituce a elity – stejně 

jako v hodnoty minulosti a pravdu.7 Internet nám přinesl možnost anonymního vyjádření  

a zároveň ztrátu odpovědnosti za vyřčené slovo. Fenomén informační války a snahy  

o dezinformaci nám, znuděným Evropanům, poskytly alternativní – leč vpravdě velmi 

vzdálený – pohled na realitu.8 Do toho čelíme migračním vlnám z Blízkého východu  

a Afriky, nevyřešeným problémům v rámci eurozóny a stále hůře dosažitelnému konsensu 

v prostoru globálního vládnutí.9 A v tomto kontextu znovu diskutujeme, jakou roli má hrát 

při řešení těchto krizí občanská společnost. Ostatně slovo krize, řecky krisis, mělo dříve, 

jak připomíná filosof Jan Sokol, dvojznačný význam. Znamenalo totiž také příslib obratu 

spojeného s jednáním a očistným účinkem.10 Ale jak máme jednat? Jakými tématy se 

máme v rámci občanské společnosti zabývat? Jaký význam lze přisuzovat organizacím 

občanské společnosti? Odpověď možná nalezneme v myšlení a odkazu tří českých 

polistopadových prezidentů. 

Hlavním cílem této diplomové práce je komparace pojetí a postoje Václava Havla, 

Václava Klause a Miloše Zemana k občanské společnosti se zaměřením na organizovanou 

občanskou společnost. Ambicí práce je také odpovědět, jaký byl vývoj jejich postojů a jaké 

bylo jejich konkrétní jednání ve vztahu k organizované občanské společnosti. Práce je 

postavena na dvou stěžejních částech. První část seznamuje se základním pojmoslovím  

a představuje tři klíčové etapy ve vývoji české organizované občanské společnosti. Druhá 

část se pak zaměřuje na jednotlivé osobnosti, přičemž se zabývá jejich pojetím občanské 

společnosti a konkrétními výroky a jednáním ve vztahu k organizované občanské 

společnosti. Práce rovněž zkoumá, zda byly členy nějakých organizací či zda samy některé 

zakládaly. Kapitoly jsou řazeny chronologicky, aby bylo možné sledovat vývoj jejich 

postojů, avšak samotná analýza sleduje období do 10. března 2017, kdy Miloš Zeman 

oznámil svojí opětovnou kandidaturu do úřadu prezidenta republiky. Důležitou částí práce 

je i doplňující komentář, jenž zařazuje výroky a jednání do širšího kontextu. Záměrem je 

                                                 
7 NEUBAUER, Zdeněk. O počátku, cestě a znamení časů: úvahy o vědě a vědění. Praha: Malvern, 2007,  

s. 231–232. Dnešní dobu lze nazvat také světověkem, jak navrhuje Radim Palouš. PALOUŠ, Radim. 

Světověk a Časování. 2. vyd., přeprac. a rozš. Praha: Vyšehrad, 2000, 196 s. Příhodným názvem je ale také 

globalověk či období mnoha narativů. 
8 A stojíme také před otázkou, jak se dobrat pravdy – a to v rámci novověké filosofie, která tvrdí, že pravda je 

kvalita lidskému myšlení nedostupná, že žádná objektivní, skutečná pravda neexistuje. JOCH, Roman. 

Intelektuál ve veřejném prostoru. In: HLAVÁČEK, Petr. Intelektuál ve veřejném prostoru: vzdělanost, 

společnost, politika. 1. vyd. Praha: Academia, 2012, s. 232–241. 
9 Globální vládnutí je systém pravidel, norem a institucí v anarchicky (není zde žádná ústřední vláda) 

uspořádaném mezinárodním systému. 
10 PITHART, Petr. Po Devětaosmdesátém: rozpomínání a přemítání. Praha: Academia, 2015, s. 23. 
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pojmout co nejširší vzorek dokumentů, a proto je prostudována většina jejich veřejně 

dostupných monografií,11 knižních rozhovorů a sborníků, jsou přečteny všechny novoroční 

projevy,12 prozkoumány internetové databáze a oficiální webové stránky a současně  

i relevantní archivní materiály Knihovny Václava Havla. S kritickým přístupem je pak 

čerpáno i z novinových článků či prací autorů jako je např. Václav Bělohradský, Lubomír 

Kopeček, Jiří Pehe, Petr Pithart nebo Jiří Suk, kteří se významně zabývali studiem jejich 

politického a ideového odkazu. K účelům práce bylo také provedeno několik rozhovorů, 

např. s již zmiňovaným Václavem Bělohradským či Petrem Pithartem. Seznam použitých 

dokumentů k analýze je uveden v příloze práce, přičemž tyto dokumenty jsou v závěru 

kapitol podrobeny interpretaci – subjektivita výzkumníka však informace obsažené 

v dokumentech nemění.13 

Předmětem komparace je pojetí občanské společnosti a postoj k organizované 

občanské společnosti. Práce porovnává, jak Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman 

k pojmu občanská společnost přistupovali, co pro ně občanská společnost znamenala, jak 

se stavěli k rozvoji organizované občanské společnosti, jaké postoje zastávali ve vztahu  

k vlivovým organizacím občanské společnosti a jaká témata přinášeli do veřejné debaty. 

Výsledkem komparace je klasifikace, která je v samotném závěru doplněna o úvahu.14 

Občanský sektor je v této práci pojímán jako organizovaná sféra občanské 

společnosti. Práce se opírá o strukturálně-operacionální definici vyvinutou sociology 

Lesterem Salamonem a Helmutem Anheierem, která vychází ze struktury a fungování dané 

organizace. Definice předkládá pět znaků, které musí subjekt splňovat, aby mohl být za 

organizaci občanské společnosti pokládán. Těmi znaky jsou: organizovanost, 

dobrovolnost, nezávislost na státu, samosprávnost a zásada nerozdělování zisku.15 

Současně se práce zaměřuje i na některé významné občanské iniciativy, které měly 

neformální charakter. 

První kapitola přibližuje pojmy občanská společnost a občanský sektor a poskytuje 

konceptuální rámec pro tuto diplomovou práci. Popisuje také různé koncepty občanské 

                                                 
11 U Václava Havla to ulehčuje vydání jeho souborného díla nakladatelstvím Torst. Václav Klaus zase 

vydával každý rok knihu, která jeho působení v úřadu prezidenta republiky shrnovala. 
12 Miloš Zeman místo novoročních projevů zavedl vánoční poselství. 
13 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, s. 132–133. 
14 ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro 

začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, s. 70–73. 
15 SKOVAJSA, Marek. Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj. In: SKOVAJSA, Marek. 

Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. 1. vyd., Praha: Portál, 2010,  

s. 30–61. Viz též SALAMON, Lester M. a Helmut K. ANHEIER. The International classification of 

nonprofit organizations: ICNPO-Revision 1, 1996. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996. 

Working Papers of The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project. ISBN 1-886333-23-8. 
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společnosti a představuje právnické osoby, které lze považovat za organizace občanské 

společnosti. Blíže rovněž seznamuje se strukturálně-operacionální definicí. Tato část 

vychází zejména z prací autorů jako jsou Peter Burnell, Pavol Frič, Karel B. Müller nebo 

Marek Skovajsa. 

V následující kapitole je proveden krátký exkurz do vývoje české organizované 

občanské společnosti. Cílem je poskytnout obraz doby, ve které čeští prezidenti působili. 

Kapitola je rozčleněna do období let 1948–1968, 1968–1989 a 1989–2016. Čerpá 

především z děl Karla B. Müllera, Zuzany Prouzové, Richarda Rose, Jacquese Rupnika  

a Terezy Vajdové. 

V úvodu třetí kapitoly je představen myšlenkový svět Václava Havla a jeho pojetí 

občanské společnosti. Dále se kapitola věnuje jednotlivým obdobím Havlova života 

z hlediska jeho vztahu k organizované občanské společnosti. Primárně se zde vychází 

z Havlových textů a projevů, stěžejní však byla i díla autorů Václava Bělohradského, 

Daniela Kaisera, Johna Keana, Jiřího Peheho, Jiřího Suka nebo Michaela Žantovského. 

Obraz Václava Havla je sestaven i díky veřejné přednášce Martina C. Putny a osobnímu 

rozhovoru s Václavem Bělohradským a Petrem Pithartem. 

Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny aktivity Václava Klause z hlediska jeho vztahu 

k organizované občanské společnosti. Analyzuje rovněž jeho články, projevy a knihy, jež 

se tématu občanské společnosti věnují. Na konci kapitoly je provedeno závěrečné shrnutí. 

Kromě textů Václava Klause se kapitola opírá i o literaturu autorů jako je Lubomír 

Kopeček, Jiří Pehe nebo Milan Znoj.  

Pátá kapitola se zabývá vztahem Miloše Zemana k organizované občanské 

společnosti a jmenuje ty organizace, ve kterých působil či je sám zakládal. Kapitola čerpá 

zvláště ze Zemanových knih, z jeho projevů a novinových článků. Podstatným zdrojem 

byly i rozhovory, které se Zemanem vedl Josef Brož, Radim Panenka nebo Petr Žantovský. 

Pro doplnění některých údajů byly uskutečněny i rozhovory s tiskovým mluvčím Jiřím 

Ovčáčkem nebo členkou správní rady nadačního fondu Ivany Zemanové Vladimírou 

Víškovou.  
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1. OBČANSKÁ SPOLEČNOST A OBČANSKÝ SEKTOR 

 

„Občanská společnost je dnes jakési pohádkové zvíře: pro někoho panenský jednorožec se 

zázračnými vlastnostmi, a pro jiné odporná saň. Pro jedny zaříkadlo, tajemné cosi, co nám 

snad kdosi vzal – a odtud se odvozují všechny naše nesnáze. Pro druhé dračí vejce, kterým 

se nepřátelé parlamentní demokracie snaží vpašovat do politického systému svůj 

kolektivistický kontraband.“16 

 

Jan Sokol 

 

  V sociálních vědách dnes probíhá velmi intenzivní diskuse o tom, jaký koncept 

občanské společnosti nejlépe odpovídá vývoji a změnám ve společnosti – a to především 

v souvislosti s globalizací a prohlubující se evropskou integrací.17 Samotná definice 

občanské společnosti si přitom v čase prošla obsahovým i významovým posunem.18 

 Cílem této kapitoly je přiblížení pojmů občanská společnost a občanský sektor – 

neboť je toto vymezení pro práci stěžejní. 

 

1.1. Občanská společnost 

 

Původ slova občanská společnost, angl. civil society, je možné hledat již 

v osvícenské Západní Evropě – a to v anglickém slově civic a francouzském civil. Tato 

slova odkazují na latinské civis (občan).19 Následný termín filosofů Friedricha Hegela  

a Imanuela Kanta Bürgerliche Gesellschaft pak již prokazatelně odkazuje na společnost 

svobodných obyvatel měst, kteří volají po svých občanských právech. Následujících sto 

padesát let je pak nepřetržitou diskusí o tom, koho lze vlastně pokládat za občana a komu 

tak náleží občanská práva.20 

                                                 
16 SOKOL, Jan. Dluh života: články, eseje, glosy. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity 

Karlovy v Praze, 2016, s. 115. 
17 Přičemž mnoho států tzv. třetího světa označuje globalizaci za „westernifikaci.“  

Společný výslech Dominik Duka a Tomáš Halík. In: Youtube [online]. 17. 09. 2016 [cit. 2016-10-25]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=3LoIBFTTO-o. 
18 DOHNALOVÁ, Marie, Jaroslav MALINA a Karel MÜLLER. Občanská společnost: minulost – 

současnost – budoucnost. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2003, s. 29. 
19 Izraelsko-americký sociolog Amitai Etzioni definuje občanství jako morální závazek jedince vůči zájmům 

společenství, v němž žije. ETZIONI, Amitai. Morální dimenze ekonomiky. Přeložil Karel RIEGEL.  

Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 55. 
20 SOKOL, Jan. Dluh života: články, eseje, glosy. 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity 

Karlovy v Praze, 2016, s. 116–117. Francouzský lingvista Émile Benveniste dodává, že latinské civilis, resp. 

civis, znamená v původním významu „soused“ – tedy ten, kdo bydlí vedle. Proto také latinské slovo civitas 

původně znamenalo společenství sousedů. SOKOL, Jan a Jiří TOUREK. Nežít jen pro sebe. 1. vyd.  

Břeclav: Malovaný kraj, 2016. Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, 2016, s. 82. 
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Než představím různé koncepty občanské společnosti, zmíním nejprve axiom, že 

zdrojem či přesněji řečeno generátorem neziskové činnosti jsou aktivní občané – bez nich 

by totiž žádná občanská společnost nemohla existovat. Jsou-li lidé pasivní nebo nemají-li 

zájem o správu věcí veřejných, nelze o občanské společnosti hovořit. Občanskou 

společnost tvoří jedině aktivní občané.21 

Jak už bylo uvedeno, definic občanské společnosti je mnoho. Sociolog Marek 

Skovajsa například vymezuje občanskou společnost jako oblast mimo rodinu, stát a trh. 

Toto pojetí sám nazývá pojetím základním. Dnes je však možné se setkat i s dalšími širšími 

koncepty, které například sociologové Victor Pérez-Diáz a následně po něm Karel  

B. Müller rozdělují do níže uvedených skupin: 

 

1) Generalisté – označují za občanskou společnost celou společnost nebo politický 

systém v tom nejširším smyslu. Představitelem byl například filosof Ernest 

Gellner, jenž považoval pojem občanské společnosti za blízký pojmu demokracie. 

 

2) Maximalisté – pokládají občanskou společnost za sféru mimo rodinu a stát.  

Do občanské společnosti tak zazařují i trh. Toto pojetí bylo blízké například 

politologovi Johnu Keanovi nebo Václavu Havlovi.22 

 

3) Minimalisté – vnímají občanskou společnost jako sféru mimo stát, rodinu a trh, 

která zahrnuje organizované i neorganizované formy občanské aktivity. 

Představitelem je například filosof Jürgen Habermas.23 

 

Koncept občanské společnosti je možné rozčlenit i do dvou základních dimenzí. 

První řeší problematiku veřejné sféry a jde především o diskusi občanů nad věcmi 

                                                 
21 FRIČ, Pavol. Občanská společnost a definice NNO, vývoj, stav a trendy: Dílčí studie pro Koncepci politiky 

vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020. [online]. [cit. 2016-10-14].  

Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_fric_pro_web.pdf. 
22 Americký politolog John Keane napsal mimo jiné i knihu o Václavu Havlovi. Viz KEANE, John. Václav 

Havel: politická tragédie v šesti dějstvích. 1. vyd. Praha: Volvox Globator, 1999, 428 s.  

ISBN 80-7207-308-7. 
23 MÜLLER, Karel. Češi a občanská společnost: pojem, problémy, východiska. 1. vyd. Praha: Triton, 2002, 

s. 68–70. Tyto tři skupiny spadají dle Müllera do tzv. sociokulturního pojetí. Müller dále hovoří o tzv. 

ekonomickém pojetí, jehož historickým představitelem je Karel Marx, který omezoval občanskou společnost 

na autonomní prostor ekonomických aktivit. MAJOR, Ladislav a Milan SOBOTKA. G.W.F. Hegel: život  

a dílo. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, s. 79. Jürgen Habermas, německý filosof a sociolog, významnou měrou 

přispěl k rozvoji politické teorie zaměřené na občanskou společnost. SKOVAJSA, Marek. Organizovaná 

občanská společnost: teorie a vývoj. In: SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská 

společnost v České republice. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 68. 
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veřejnými. Tato dimenze je odvozena z tradice antické polis. Druhá dimenze naopak 

souvisí s rozvojem politického myšlení v 18. století a občanskou společnost považuje za 

sféru ekonomických transakcí, která je nezávislá na státu.24 

Přestože se termín občanská společnost používá v dnešním významu zhruba od  

18. století,25 teprve v 80. letech 20. století se významně prosadilo pojetí, které odlišuje 

občanskou společnost nejen od státu a rodiny, ale také od trhu.26 Pojem občanské 

společnosti se stal rovněž velmi skloňovaným díky vzestupu sociálních hnutí ve Východní 

Evropě na konci 70. let a začátku 80. let – například kvůli Solidaritě v Polsku.27 

Tato práce vychází z konceptu, který považuje občanskou společnost za prostor 

svobodného občanského jednání a sdružování mezi rodinou, trhem a státem.28 Marek 

Skovajsa tuto definici dále rozvádí: 

 

„Občanská společnost je především oblastí lidského sdružování neformálního nebo 

formálního charakteru, hnutí a iniciativ, spolků, společností, církví, asociací, svazů, klubů, 

sborů, nadací a dalších subjektů, kterých v každé svobodné společnosti existují desetitisíce 

a které usilují o naplnění nejrozmanitějších cílů.“29 

 

 

1.2. Občanský sektor 

 

 Občanský sektor je ta část občanské společnosti, která je organizovaná – odtud také 

název organizovaná občanská společnost. Termín občanská společnost je tedy termínem 

širším, jenž zahrnuje i neformální občanské aktivity, stejně tak jako hodnoty, společenské 

normy a zvyklosti. 

                                                 
24 STRNADOVÁ, Lenka. Současné podoby občanské společnosti: kritická perspektiva. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 15. 
25 Dříve pojem „občanská společnost“ (societas civilis) znamenal totéž co stát a označoval tak politické 

společenství, v němž existovala určitá ústřední moc a autorita. Dnes naopak chápeme občanskou společnost 

jako protiklad ke státu. SKOVAJSA, Marek. Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj. 

In: SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. 1. vyd. 

Praha: Portál, 2010, s. 64. 
26 SKOVAJSA, Marek. Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj. In: SKOVAJSA, Marek. 

Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 64–68. 
27 BURNELL, Peter J. a Peter CALVERT. Civil society in democratization. London: Routledge, 2004, s. 7. 

Solidarita bylo polské nezávislé odborové hnutí, které přispělo k pádu komunismu. Po hospodářských 

potížích v Polsku v roce 1980 mělo hnutí devět miliónů členů. KULHÁNEK, Ivan. Klopýtání přes 

budoucnost: dějiny Evropy od Vídeňského kongresu 1815 do roku 2005: Evropa 19. a 20. století v 

politických a sociálně-ekonomických souvislostech. 1. vyd. Praha: Academia, 2008, s. 259. Dle polského 

historika Adama Michnika byla Solidarita společenským hnutím mnoha funkcí – totiž i obhájcem zákonnosti, 

politických vězňů a nezávislé kultury. Michnik byl výraznou osobností Solidarity a spoluzakladatelem 

Výboru na ochranu pracujících. MICHNIK, Adam. Sokratův stín. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1998, s. 51. 
28 SKOVAJSA, Marek. Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj. In: SKOVAJSA, Marek. 

Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 62. 
29 Tamtéž, s. 63. 
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Ve veřejném prostoru se lze setkat i s jiným pojmenováním organizované občanské 

společnosti. Velmi rozšířeným, leč poněkud zavádějícím, je termín neziskový sektor. Tento 

název mylně evokuje dojem, že organizace občanského sektoru nemohou generovat zisk. 

Generovat jej mohou, nicméně členové ani zakladatelé nesmí tento zisk mezi sebe 

rozdělovat. Proto je také vhodnější anglické slovo not-for-profit, jež toto hledisko 

zohledňuje. V českém prostředí je pak přesnější označení nestátní neziskový sektor. 

Dalším nepříliš vhodným pojmenováním je nevládní sektor. Ten je špatným překladem 

anglického slova non-governmental, které odkazuje na soubor všech státních institucí  

a politik – a nikoliv jen na vládu jako takovou.30 Problémová je rovněž skutečnost, že do 

nevládního sektoru lze zařadit i trh. Nevhodné je i označení třetí sektor, neboť si jej lze 

snadno splést s terciárním sektorem služeb a může rovněž evokovat odkaz na sféru třetího 

řádu, která je ve významu méně důležitá nežli první dvě. Marek Skovajsa proto doporučuje 

používat termíny občanský sektor či organizovaná občanská společnost, což je kompromis 

bez velkých nedostatků.31 

Určit, které organizace lze zařadit do občanské společnosti není vždy snadné a je 

možné se setkat s několika přístupy. Tato práce se opírá o mezinárodní definici, kterou 

v 90. letech 20. století představili sociologové Lester M. Salamon a Helmut K. Anheier. 

Tato definice – pod názvem strukturálně-operacionální – sleduje uspořádání (strukturu)  

a funkci (operaci) organizace, což umožnuje do mezinárodního srovnání zařadit  

i problémové nedemokratické státy. Je ostatně mnoho případů, kdy organizace občanské 

společnosti ve státě reálně fungují, přestože jsou dle platného zákona zakázané.32 

Salamonova a Anheierova definice předkládá pět základních znaků každé organizace 

občanské společnosti: organizovanost, soukromý charakter a nezávislost na státu, zásada 

nerozdělování zisku, samosprávnost a dobrovolnost. Organizace občanské společnosti tak 

musí být do jisté míry institucionalizovaná a musí mít jasnou a stálou organizační 

strukturu.33 Současně také nesmí být součástí státního aparátu a nesmí být řízena státem.  

Nicméně není v rozporu, pokud organizace získává od státu na svou činnost prostředky, 

                                                 
30 Přesnější je výraz „nestátní“. DUBEN, Rostislav. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. 1. vyd. 

Praha: Codex Bohemia, 1996, s. 116. 
31 SKOVAJSA, Marek. Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj. In: SKOVAJSA, Marek. 

Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 32–33. 
32 Jmenujme např. Kubánský výbor pro lidská práva na Kubě. MALÍŘOVÁ, Eva. Kubánský disent, tváře 

skutečné i domnělé. Listy.cz: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog [online]. 2005 [cit. 2015-12-21].  

Dostupné z: http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=053. 
33 Zásadní je reálná institucionalizovanost, není významné, zda je registrována či jinak právně ukotvena. 

HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace: teorie a mýty. Brno: Masarykova univerzita,  

Ekonomicko-správní fakulta, 2011, s. 11. 
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nebo když zástupci státu figurují v jejích orgánech. Dále nesmí rozdělovat zisk mezi své 

členy, vlastníky nebo manažery. Pokud nějakého zisku dosáhne, tak ho musí použít 

k naplnění svého poslání.34 Každá organizace musí být i samosprávná, nesmí být nikým 

jiným řízena a členství v ní musí být dobrovolné – je totiž svobodným rozhodnutím 

každého, zda se chce stát součástí organizace či nikoliv.35 

Přesto existují organizace, u kterých není zařazení zcela jednoznačné. Nejčastěji se 

vedou spory o to, zda například církve, odbory, profesní organizace nebo orgány 

samosprávy stále patří do občanské společnosti. Většina autorů se shoduje že ano. Tedy až 

na jednu výjimku – orgány samosprávy. Ty například Václav Havel a bývalý předseda 

vlády Petr Pithart do občanské společnosti řadili,36 odlišného názoru je ale například 

politolog František Šamalík, který orgány samosprávy považuje za jakousi spojnici mezi 

státem a občanskou společností. Šamalík navrhuje členit organizace občanské společnosti 

do těchto kategorií: odbory, zájmové asociace a profesní sdružení, jednoúčelové 

organizace, skupiny prosazující určitý veřejný zájem, ideologické skupiny a mezivládní 

lobby (Intergovernmental Lobbying Organizations).37 Naopak Marek Skovajsa, v souladu 

se strukturálně-operacionální definicí, v českém prostoru zařazuje mezi organizace 

občanské společnosti následující subjekty: občanská sdružení, nadace a nadační fondy, 

obecně prospěšné společnosti, evidované právnické osoby církve, odbory, občanské 

iniciativy, příspěvkové organizace jako například některé školy a divadla, politické strany, 

profesní komory, některé obchodní společnosti nerozdělující zisk a družstva.38 Je třeba 

však dodat, že 1. ledna 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který zavedl nové 

                                                 
34 Je ale otázkou, nakolik je tato podmínka v praxi uplatnitelná – tedy jak je zjistitelná a vynutitelná, když 

např. mzda manažerů je součástí nákladů a její výše není zákonně omezena. HYÁNEK, Vladimír. Neziskové 

organizace: teorie a mýty. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2011, s. 72. 
35 SKOVAJSA, Marek. Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj. 

In: SKOVAJSA, Marek. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. 1. vyd. 

Praha: Portál, 2010, s. 38–39. 
36 STRNADOVÁ, Lenka. Současné podoby občanské společnosti: kritická perspektiva. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 115. 
37 ŠAMALÍK, František. Občanská společnost v moderním státě. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1995, s. 159–197. 
38 SKOVAJSA, Marek. Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj. In: SKOVAJSA, Marek. 

Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 39–40. 

Zajímavou skupinou jsou politické strany, jelikož je otázkou, zda je lze stále zařazovat do občanské 

společnosti, když jsou např. již zastoupené ve vládě. V tomto případě se za organizace občanské společnosti 

nepovažují a řadí se do tzv. politické společnosti, která je na pomezí mezi občanským a veřejným sektorem. 

SKOVAJSA, Marek. Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj. In: SKOVAJSA, Marek. Občanský 

sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 40. 
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právní formy, a to například zapsaný spolek, který nahradil občanská sdružení, ústav, který 

zastává podobnou roli jako obecně prospěšné společnosti, a sociální družstvo.39 

 

 V této kapitole jsem vymezil pojmy občanská společnost a občanský sektor. Ukázal 

jsem, že občanská společnost je oproti občanskému sektoru pojmem širším. Do 

občanského sektoru totiž řadíme jen tu část občanské společnosti, která je organizovaná. 

Představil jsem také základní koncepty občanské společnosti a strukturálně-operacionální 

definici, o kterou se tato práce opírá. První kapitola tak poskytla konceptuální rámec pro 

tuto diplomovou práci. 

  

                                                 
39 Co to je neziskový sektor: O neziskových organizacích. Neziskovky.cz: Podáváme pomocnou ruku [online]. 

[cit. 2016-10-17]. Dostupné z: http://www.neziskovky.cz/clanky/511_538_540/fakta_neziskovky-v_co-to-je-

neziskovy-sektor-/. Obecně prospěšné společnosti nejsou nuceny k transformaci a mohou fungovat podle 

starého, dnes zrušeného, zákona. Co to je neziskový sektor: O neziskových organizacích. Neziskovky.cz: 

Podáváme pomocnou ruku [online]. [cit. 2016-10-17]. Dostupné z: 

http://www.neziskovky.cz/clanky/511_538_540/fakta_neziskovky-v_co-to-je-neziskovy-sektor-/. 
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2. VÝVOJ ČESKÉ ORGANIZOVANÉ OBČANSKÉ 

SPOLEČNOSTI 

 

„Ráj na zemi občanská společnost nepřinese, ale demokracii, čili demokratickou kulturu 

vztahů a nejen špatně fungující instituce, ano. Dlouho to trvá proto, že nám schází kapitál, 

který je ještě důležitější než kapitál finanční: kapitál důvěry. V celoevropských výzkumech 

jsme ve dvou ohledech na posledním místě: ve víře v Boha a ve vzájemné důvěře.“40 

 

Tomáš Halík 

 

Cílem této kapitoly je provést krátký exkurz do vývoje české organizované 

občanské společnosti. Vzhledem k tomu, že tématem práce je komparace pohledů 

prezidentů Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana z hlediska jejich vztahu 

k organizacím občanské společnosti, tak kapitola sleduje období v letech 1945–2017.  

Cílem je přiblížit historický kontext doby, ve kterém tři zmíněné osobnosti žily a působily. 

 

2.1. Období 1945–1968 

 

Úvodem zmiňme, že česká organizovaná občanská společnost má dlouhou tradici  

a její kořeny lze hledat již v době národního obrození, kdy vznikala řada kulturních, 

uměleckých a vzdělávacích spolků.41  

Po konci druhé světové války došlo k částečné obnově předválečné organizované 

občanské společnosti. Vznikaly nové organizace a nové občanské aktivity. O zcela 

svobodné prostředí se ale nejednalo, protože si stát ponechal dostatek nástrojů, jak do 

české organizované občanské společnosti zasahovat. Navíc již v té době bránili čeští 

komunisté vzniku mnoha organizací, a to zejména těch, které navazovaly na tradici první 

republiky.42 Snahou komunistů bylo rovněž organizace centralizovat.43 Spojovaly se tak 

                                                 
40 HALÍK, Tomáš. Tomáš Halík: Zkusme si poradit bez politiků. Denik.cz [online]. [cit. 2016-10-18]. 

Dostupné z: http://www.denik.cz/z_domova/tomas-halik-politiky-kontrolujmeale20100103.html. 
41 SKOVAJSA, Marek. Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj. In: SKOVAJSA, Marek. 

Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 51. 

Zmiňme i Jana Petra Straku z Nedabylic, který v roce 1720 věnoval svůj majetek na stavbu internátu pro 

chudé šlechtice. Internát později získal jméno Strakova akademie a od roku 1945 v něm sídlí česká vláda. 

SKOVAJSA, Marek. Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj. In: SKOVAJSA, Marek. Občanský 

sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 50–51. 
42 Tamtéž, s. 56. 
43 Stejnou snahu měli i nacisté v období protektorátu. RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany 

Československa: od počátků do převzetí moci. 1. vyd. v tomto překladu. Praha: Academia, 2002, s. 201, 204. 
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zejména odborové, mládežnické a ženské organizace.44 Únorový puč komunistické strany 

v roce 1948 pak ukončil demokratické intermezzo v letech 1945–1948, dovršil rozbití 

československé demokracie a utnul proces poválečné obnovy české organizované 

občanské společnosti.45 

Nově vznikající totalitní stát začal postupně likvidovat všechnu nezávislou opoziční 

činnost, zakazoval všechny formy nezávislého sdružování, které mohly ohrožovat  

tzv. lidově demokratické zřízení, a ve většině případů se stavěl proti tradičním strukturám 

společnosti, jež vznikly v předchozím období.46 Cílem komunistů bylo podrobit občanskou 

společnost přísnému státnímu dohledu – a to buď represivními zásahy, nebo nově 

přijímanými zákony. Jedním z nejdůležitějších zákonů byl zákon č. 68/1951 Sb.  

o dobrovolných organizacích a shromážděních. Ten zrušil rakouský zákon z roku 1867  

a zavedl schvalovací proces před nově vzniklými národními výbory. Došlo tak  

k definitivnímu konci svobodného spolčování. Řada spolků, nadací a dalších typů 

organizací občanské společnosti ukončila svou činnost. Zbylá uskupení se transformovala 

do masových organizací, které byly pod přísným komunistickým dohledem a které byly 

nuceny přejít pod systém Národní fronty.47 Pro příklad uveďme Revoluční odborové hnutí 

(ROH), Československý svaz žen, Československý svaz mládeže nebo Svaz 

československo-sovětského přátelství.48  

Pod velkým tlakem byly rovněž církve a charitativní spolky, které musely omezit 

své sociální služby.49 Majetek zaniklých spolků a církví byl zkonfiskován. Vyvlastněny 

byly také nadace, které přežily protektorátní režim.50 Organizace občanské společnosti, jež 

                                                 
44 RUPNIK, Jacques. Dějiny Komunistické strany Československa: od počátků do převzetí moci. 1. vyd. 

v tomto překladu. Praha: Academia, 2002, s. 201, 204. 
45 RUPNIK, Jacques. Jiná Evropa. 1. vyd. v českém překladu. Přeložila Adriena BOROVIČKOVÁ. 

Praha: Prostor, 1992, 341 s. 
46 VANĚK, Miroslav. Poválečný stav (1945–1948). In: FRIČ, Pavol a Rochdi GOULLI. Neziskový sektor  

v ČR: výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Eurolex Bohemia, 

2001, s. 46–50. 
47 Národní fronta byla seskupením politických stran a společenských organizací. Ustavena byla v březnu 

1945 v Moskvě představiteli československého zahraničního odboje. Od února 1948 se stala nástrojem 

totalitního systému. Zrušena byla v roce 1990. Národní fronta Čechů a Slováků (NF). totalita.cz. [online]. 

23.10.2016 [cit. 2016-10-23]. Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/nf.php. V roce 1948 klesl počet 

neziskových organizací z 60 000 na 683 – řada z nich přešla pod Národní frontu. GUASTI, Petra a Barbora 

STAŠKOVÁ. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Professional Publishing, 2007,  

s. 38. 
48 SKOVAJSA, Marek. Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj. In: SKOVAJSA, Marek. 

Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 56. 
49 VANĚK, Miroslav. Poválečný stav (1945–1948). In: FRIČ, Pavol a Rochdi GOULLI. Neziskový sektor  

v ČR: výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Eurolex Bohemia, 

2001, s. 46–50. 
50 Zrušením občanského zákoníku v roce 1942 zanikla i právní forma nadace. Rozhovor s Petrem PAJASEM, 

ředitelem Anglo-americké vysoké školy, duben 2017. 
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poskytovaly sociální služby, byly nahrazeny rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi, 

jejichž činnost byla státem financována a kontrolována. Masové znárodňování s likvidací 

posledních nezávislých spolků a nadací bylo dokončeno v roce 1953.51  

Od šedesátých let docházelo k postupnému uvolňování politických poměrů. Mládež 

byla uchvácena západní kulturou a uvnitř komunistické strany se začalo hovořit o reformě 

ekonomiky.52 Příznačná byla pro toto období touha po změně a svobodě. Šedesátá léta byla 

znamením postmoderního obratu.53 Vyústěním těchto nálad a zlomem se stalo zvolení 

Alexandra Dubčeka do čela komunistické strany.54 Díky pozvolné demokratizaci došlo  

i k částečné obnově některých organizací občanské společnosti – jmenujme například 

Sokol a Junák. Vznikaly též občanské sbírky, z nichž nejznámější byla Konto SOS 

dětských vesniček. Veškeré snahy o demokratizaci však byly brzy násilně ukončeny 

vpádem vojsk Varšavské smlouvy.55 

 

2.2. Období 1968–1989 

 

Po srpnu 1968 se lidé raději stáhli do svých soukromých světů, trávili čas se svými 

blízkými a v ústraní si kultivovali náboženské a národní tradice.56 Symbolem útěku do 

soukromí se stala chalupa57 a komunistický režim takový život podporoval. Život se tak 

                                                 
51 VANĚK, Miroslav. Poválečný stav (1945–1948). In: FRIČ, Pavol a Rochdi GOULLI. Neziskový sektor  

v ČR: výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Eurolex Bohemia, 

2001, s. 46–50. 
52 Tamtéž. 
53 BĚLOHRADSKÝ, Václav. Mezi světy a mezisvěty: filosofické dialogy. Praha: Votobia, 1997, s. 191. 

Bělohradský zmiňuje dvě příčiny kulturní vzpoury šedesátých let. Jednak to byla televize, která ukončila 

abstraktní svět knihy a přinesla věk obrazu. A za druhé to byl masivní nárůst studentské populace, který 

ukončil výsostné postavení intelektuála ve společnosti, přičemž touha po obnově privilegovaného postavení 

byla jedním ze skrytých symbolů většinového antikonformismu a revolucionářství. Tamtéž, s. 190–191. 
54 Byl zvolen do funkce prvního tajemníka ÚV KSČ. 
55 VANĚK, Miroslav. Poválečný stav (1945–1948). In: FRIČ, Pavol a Rochdi GOULLI. Neziskový sektor  

v ČR: výsledky mezinárodního srovnávacího projektu Johns Hopkins University. Praha: Eurolex Bohemia, 

2001, s. 46–50. Vpád vojsk, který byl aktem agrese, je dnes ruskou státní televizí znovu dezinterpretován  

a líčen jako „bratrská pomoc.“ Už zase šlo o přátelskou pomoc. Ruská televize obhajuje srpen 68. 

Ceskatelevize.cz [online]. 2015 [cit. 2016-12-22]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ 

svet/1532318-uz-zase-slo-o-pratelskou-pomoc-ruska-televize-obhajuje-srpen-68. 
56 Někteří historikové označují režim po roce 1968 za autoritářský a nikoliv totalitní. S tím však např. 

nesouhlasí bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a dnes ministr kultury Daniel Hermann, 

podle kterého taková teze „relativizuje zločinnou totalitní podstatu komunistického režimu.“ HERMANN, 

Daniel. Daniel Herman: Nebudu se chovat jako pohůnek Pekingu. Xantypa.cz [online]. [cit. 2017-02-03]. 

Dostupné z: http://www.xantypa.cz/cislo-casopisu/xantypa-02-17/3259-3/daniel-herman. Václav Havel  

o této době píše: „Ze sutin zborceného světa už zlověstně vyrůstal svět bytostně jiný, nemilosrdný, pochmurně 

vážný, asiatsky tvrdý.“ HAVEL, Václav. O lidskou identitu: úvahy, fejetony, protesty, polemiky, prohlášení 

a rozhovory z let 1969–79. 3. vyd., 1. české [vyd.]. Londýn: Rozmluvy–Svědectví, 1984, s. 16. 
57 Tzv. „chalupářský socialismus“. Jan Sokol říká, že intelektuálně ladění disidenti chalupařením pohrdali,  

a proto v té době napsal na jeho obranu text s názvem Chalupáři. Sokol v něm vysvětluje, že chalupaření má 
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odehrával jinde – nebyl v zaměstnání, nebyl v obci, ve spolku a všude tam, kde by se lidé 

za normálních okolností sdružovali.58 Mnozí raději dělali to, co se od nich očekávalo.59 

Tuto skutečnost velmi dobře ilustruje postava zelináře v eseji Václava Havla Moc 

Bezmocných,60 který vystaví ve svém obchodě heslo „Proletáři všech zemí, spojte se!“ 

Havel na jeho příkladu ukazuje, že zelinář tím nevyjadřuje svůj názor, ale loajalitu vůči 

vládnoucí garnituře, aniž by se sám sebe ptal po smyslu svého jednání.61 Vznikal tak 

člověk nového typu – homo sovieticus.62 Zelinářovo heslo přitom Havel chápe jako určitý 

symbol, za který se může člověk skrýt a opřít se o ideologii, která je pro Havla jen 

zdánlivým způsobem vztahování se ke světu, jenž nabízí iluzi, že je člověk „identickou, 

důstojnou a mravní osobností.“63 Ideologie produkuje jen svět zdání a lži. Havel, 

inspirován Janem Patočkou,64 pak rozvíjí zásadu Alexandra Solženicyna „nežít se lží“ na 

„život v pravdě“.65 „Život v pravdě“ chápe Havel jako „existencionální proměnu vztahu 

člověka k sobě samému, k druhým a univerzu“66 – tedy nikoliv jako změnu dosavadního 

sytému či návrat k dřívějším dobám. Východiskem je pro něho konkrétní jednání jedince  

a „drobná práce“67 – tj. poctivě a odpovědně participovat na povznesení národní tvořivosti  

a národního sebevědomí. Dodává však, že pro takovou práci není v současném režimu 

                                                                                                                                                    
v sobě pozitivní prvek, protože se lidé učí o něco pečovat. Dle Sokola byly chalupy místem, kde lidé mohli 

vybudovat něco, na co mohli být patřičně hrdí a co mohli ukazovat svým přátelům. Chalupy tak byly místem 

svobodného tvoření. BERÁNEK, Josef. Jan Sokol: nebát se a nekrást. Praha: Portál, 2003, s. 42. 
58 PITHART, Petr. Devětaosmdesátý: vzpomínky a přemýšlení: krédo. Praha: Academia, 2009, s. 14. 
59 MÜLLER, Karel. Češi a občanská společnost. In: BERGEROVÁ, Marcela. Občanský sektor: studie  

a souvislosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2002, s. 60–90. 
60 Moc Bezmocných je slavný politický esej Václava Havla, který napsal v říjnu 1978 v Hrádečku u Trutnova.  

Dle Žantovského však o esej nejde, protože Havel sleduje v Moci bezmocných až příliš cílů. Dodává, že 

Havel psal Moc bezmocných jako politický manifest, navíc v něm v první větě ironicky parafrázuje 

Komunistický manifest Karla Marxe a Bedřicha Engelse, jenž také nebyl žádným esejem. ŽANTOVSKÝ, 

Michael. Havel. 1. vyd. Praha: Argo, 2014, s. 208. Havel v Moci Bezmocných rozebírá tehdejší totalitní 

režim, disidentství a Chartu 77. Text byl věnován památce Jana Patočky. Jan Patočka (1907–1977) byl 

významný český filosof, mluvčí Charty 77. Zabýval se především fenomenologií a filosofií dějin.  

Mezi jeho žáky patřil například Tomáš Halík, Zdeněk Neubauer, Radim Palouš nebo Jan Sokol. 
61 KROUPA, Daniel. Pozvání k četbě Havlových esejů. In: HAVEL, Václav a Anna FREIMANOVÁ.  

Moc bezmocných a jiné eseje. 1. vyd. Praha: Knihovna Václava Havla, 2012, s. 33. 
62 Den vědy FF UK 2014: Nedokončená revoluce Václava Havla (Tomáš Halík). In: Youtube [online].  

04. 04. 2014 [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=5KIF30rUN4U. 
63 HAVEL, Václav a Anna FREIMANOVÁ. Moc bezmocných a jiné eseje. 1. vyd. Praha: Knihovna Václava 

Havla, 2012, s. 105–106. 
64 Patočkova Péče o duši, vypráví Radim Palouš, znamená péči o vlastní odpovědnost ve světě a za svět jako 

takový. Jan Patočka: darovat smrt [Dokumentární film]. Režie Boris JANKONKOVEC. Česko, 2017. 
65 Alexandr Solženicyn (1918–2008) byl slavný ruský spisovatel, publicista, disident, laureát Nobelovy ceny 

za literaturu a jeden z největších kritiků sovětského režimu. Proslavil se mimo jiné knihou Souostroví Gulag. 

Dle Jana Sokola má termín „život v pravdě“ dobrý smysl zejména v nějaké konkrétní situaci. A dodává, že 

život v pravdě je paradoxně nejzřejmější tehdy, když je člověk uvězněn v koncentračním táboře nebo je 

součástí disentu. BERÁNEK, Josef. Jan Sokol: nebát se a nekrást. Praha: Portál, 2003, s. 168. 
66 KROUPA, Daniel. Pozvání k četbě Havlových esejů. In: HAVEL, Václav a Anna FREIMANOVÁ.  

Moc bezmocných a jiné eseje. 1. vyd. Praha: Knihovna Václava Havla, 2012, s. 33. 
67 Výraz Tomáše Garyka Masaryka. 
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místo. Proto ti, kteří nechtěli žít ve lži a kteří chtěli žít autentický život,68 byli nuceni si 

vytvořit vlastní svobodnou veřejnou sféru, nezávislou na oficiální politice státu.69 Odtud 

také „nepolitická politika“ Václava Havla, „paralelní polis“ Václava Bendy či „síla 

bezmocných“ Adama Michnika.70 Člověk musel vyvinout velké úsilí, aby si uchoval svou 

vlastní duchovní identitu, aby se, jak uvádí Tomáš Halík, „nerozpustil ve vnějškovosti, 

nebyl konformní, zůstal svůj. Aby nebyl člověkem řízeným zvnějšku, nýbrž člověkem 

hloubky.“71 

Z hlediska politického vlivu byla nejvýznamnější nezávislá občanská iniciativa 

Charta 77, kterou do roku 1989 podepsalo na 2000 signatářů. S Chartou 77 byl spjat  

i Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných.72 Tyto aktivity si však zprvu nenašly  

u většinové společnosti širší podporu. Situace se začala měnit až začátkem osmdesátých 

let, kdy občanské aktivity – a zběsilá snaha režimu je omezit a zastrašit – připravily půdu 

pro revoluční rok 1989 a následnou liberalizaci.73 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Latinsky authenticus (= sám, vlastní, svůj). 
69 Tomáš Halík dělí český disent na disent politický (např. Charta 77, VONS a Obroda), kulturní  

(samizdat, bytové semináře a divadla) a náboženský (podzemní církev). Dodává však, že se tyto oblasti často 

překrývaly. HALÍK, Tomáš. Dialog o transformaci. Halik.cz [online]. 2011 [cit. 2016-12-25].  

Dostupné z: http://halik.cz/cs/tvorba/rozhovory/text/clanek/243/. 
70 MÜLLER, Karel. Češi a občanská společnost. In: BERGEROVÁ, Marcela. Občanský sektor: studie  

a souvislosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2002, s. 60–90. ISBN 80-86511-07-3. 

Václav Benda (1946–1999) byl český filosof, kybernetik, disident a pravicový politik. Byl mluvčím Charty 

77, podílel se na založení sdružení VONS a v letech 1979–1983 byl vězněn za podvracení republiky. 

Po revoluci založil Křesťanskodemokratickou stranu a stal se jejím prvním předsedou. S manželkou Kamilou 

má syna Marka Bendu, který působí jako politik ODS. Švagrem Václava Bendy byl významný filosof  

a biolog Zdeněk Neubauer. 
71 HALÍK, Tomáš. Úvahy na prahu tisíciletí. 2. vyd., V NLN 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 

s. 11. 
72 SKOVAJSA, Marek. Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj. In: SKOVAJSA, Marek. 

Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. 1. vyd. Praha: Portál, 2010, s. 30–61.  

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) bylo sdružení občanů založené v Československu v dubnu 

roku 1978. Cílem sdružení bylo sledovat a zveřejňovat případy politických vězňů a osob stíhaných z 

politických důvodů. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. [online]. 

c2015 [citováno 12. 12. 2015]. Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title= 

V%C3%BDbor_na_obranu_nespravedliv%C4%9B_st%C3%ADhan%C3%BDch&oldid=12756709. Mezi 

členy patřil např. Václav Havel, Václav Benda, Jan Ruml, Petr Uhl nebo Jiří Dienstbier st. Členové VONS. 

BLAŽEK, Petr. Vons.cz [online]. [cit. 2015-12-13]. Dostupné z: http://www.vons.cz/clenove-vons. 
73 FRIČ, Pavol a Rochdi GOULLI. Neziskový sektor v ČR: výsledky mezinárodního srovnávacího projektu 

Johns Hopkins University. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, s. 33–55. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1978
https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%BD_v%C4%9Bze%C5%88
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2.3. Období 1989–2017 

 

Rok 1989 byl ohromným impulsem pro obnovu spolkové i nadační činnosti – 

začaly vznikat tisíce nových organizací.74 Zpráva socioložky Terezy Vajdové  

o neziskovém sektoru definuje čtyři hlavní etapy vývoje organizované občanské 

společnosti: 

 

1. etapa (1990–1992) – porevoluční entuziasmus, naděje a idealismus se promítly do 

liberální politiky státu ve vztahu k organizované občanské společnosti. Byl založen 

Nadační investiční fond, ve kterém vláda vydělila z privatizace jedno procento akcií na 

financování nadačního sektoru – tak, aby tento sektor byl finančně nezávislý a mohl se 

plně rozvíjet.75 Vznikla také Rada vlády pro nadace jako orgán zodpovědný za 

rozdělení finančních prostředků Nadačního investičního fondu.76 Velkou měrou 

k rozvoji organizované občanské společnosti přispěli i zahraniční dárci.77 

 

2. etapa (1993–1996) – byla obdobím váhání a nerozhodnosti. Nebyl dostatek vůle 

k rozdělení prostředků Nadačního investičního fondu a k prosazení nového zákona  

o nadacích. Přestože se státní politika směrem k organizované občanské společnosti 

neměnila, tento sektor se dále rozvíjel a čerpal ze stabilní státní podpory.78 Toto období 

bylo rovněž charakteristické sporem Václava Havla a Václava Klause o podobu české 

společnosti – a občanské společnosti nevyjímaje. 

 

3. etapa (1997–2001) – rok 1997 byl zlomový zejména proto, že byla z velké části 

ukončena mezinárodní podpora rozvoje české občanské společnosti.79 V témže roce byl 

                                                 
74 DOHNALOVÁ, Marie a Ladislav PRŮŠA. Sociální ekonomika. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011, s. 48. 
75 Nadační investiční fond byl založen v roce 1992. Pro účely fondu bylo vyhrazeno jedno procento akcií 

z druhé vlny kupónové privatizace. Finanční prostředky ve výši 1,3 miliardy Kč byly rozděleny mezi 

73 nadací – a to v roce 1999 a 2002. VAJDOVÁ, Tereza. Zpráva o neziskovém sektoru v České republice 

[online]. 2004, s. 47 [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://www.culturenet.cz/res/data/002/000331.pdf. 
76 Rada vlády pro nadace byla předchůdcem dnešní Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.  

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Vlada.cz [online]. [cit. 2016-12-25].  

Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/zakladni-informace-767/. 
77 VAJDOVÁ, Tereza. Zpráva o neziskovém sektoru v České republice [online]. 2004, s. 10  

[cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://www.culturenet.cz/res/data/002/000331.pdf. 
78 Nicméně v roce 1995 byl přijat zákon o obecně prospěšných společnostech. DEBBASCH, Charles  

a Jacques BOURDON. Neziskové organizace. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 102. 
79 Rozhovor s Petrem PAJASEM, ředitelem Anglo-americké vysoké školy, duben 2017. 
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také vydán nový zákon o nadacích, který nadační sféru konsolidoval.80 Rada pro 

nadace byla v roce 1998 transformována na Radu vlády pro nestátní neziskové 

organizace. O rok později byly rozděleny první prostředky z Nadačního investičního 

fondu. 

 

4. etapa (2002–2004) – je charakteristická dvěma hlavními zlomy. Byla provedena 

reforma veřejné správy, díky které vznikly kraje, což významně ovlivnilo organizace 

občanské společnosti v regionech. Druhým zlomem pak byl vstup České republiky do 

Evropské unie. Organizace občanské společnosti tak získaly přístup k fondům 

Evropské unie, z velké části ale zase ztratily podporu od zahraničních dárců. Některé 

organizace občanské společnosti vstupem do Evropského společenství svůj vliv 

posílily, jiné naopak zanikly.81 

 

Socioložka Petra Rakušanová Guasti dále doplňuje pátou etapu, která začíná rokem 

2005. Mnoho strukturálních problémů, se kterými se český občanský sektor potýkal před 

vstupem do Evropské unie, nezmizelo. Je ale prokazatelné, že vstup do Evropské unie byl 

pro českou občanskou společnost významným impulsem a v letech 2005 a 2006 došlo 

k výraznému nárůstu počtu organizací občanské společnosti.82 

Vyjdeme-li ze studie socioložky Zuzany Prouzové, která na práci Terezy Vajdové 

navazuje, můžeme konstatovat, že český občanský sektor se od roku 2005 dále významně 

rozvíjel. To dokládá registr ekonomických subjektů, jenž v roce 2005 evidoval na 293 

nadací a 1 208 obecně prospěšných společností, kdežto v roce 2013 již pojímal 532 nadací 

a 2 685 obecně prospěšných společností. Rostl také podíl zaměstnaných v organizacích 

občanské společnosti.83  

Počet organizací občanské společnosti není jediným indikátorem stavu občanské 

společnosti. Zajímavá data poskytuje například mezinárodní aliance nevládních organizací 

CIVICUS, která analyzuje stav občanské společnosti v různých zemích světa a provádí 

                                                 
80 PAJAS, Petr. The Czech Government and NGOs in 2001. The International Journal of Not-for-Profit Law: 

Volume 3, Issue 3, March 2001 [online]. [cit. 2017-04-12].  

Dostupné z: http://www.icnl.org/research/journal/vol3iss3/art_3.htm. 
81 VAJDOVÁ, Tereza. Zpráva o neziskovém sektoru v České republice [online]. 2004, s. 10–11.  

[cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://www.culturenet.cz/res/data/002/000331.pdf. 
82 GUASTI, Petra a Barbora STAŠKOVÁ. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: 

Professional Publishing, 2007, s. 39. 
83 PROUZOVÁ, Zuzana. Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR: Studie pro Koncepci politiky vlády vůči 

NNO do roku 2020 (verze k 1. 3. 2015) [online]. 2015 [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/ 

assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_prouzova_data_a_fakta_o_neziskovem_sektoru_1.pdf. 
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mezi nimi srovnání. K té si vytvořila svůj vlastní nástroj, tzv. index občanské společnosti.84 

Rozsáhlé šetření bylo provedeno v letech 2004–2006, kdy se do projektu zapojilo více než 

šedesát zemí světa. V České republice tento výzkum realizovala Nadace pro občanskou 

společnost s pomocí Katedry studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií.85 

Výsledkem byla studie s názvem Česká občanská společnost 2004: Po patnácti letech 

rozvoje.86 Ta shrnula, že polovina českých občanů se aktivně angažovala v občanské 

společnosti – zhruba 47 % občanů bylo členem organizace občanské společnosti a polovina 

z nich byla ve více než jedné. Občané přitom byli nejčastěji členy sportovních organizací, 

odborů, pěstitelských a chovatelských zájmových organizací či sborů dobrovolných hasičů. 

Studie dále kladně zhodnotila působení Rady vlády pro nestátní neziskové organizace  

a také politiku Evropské unie. Naopak v nepříliš pozitivním duchu byl vyhodnocen vztah 

firem k občanské společnosti – řada malých firem pojem sociální zodpovědnosti ani 

neznala.87 To se však dnes velmi rychle mění.88 Výzkum dále zjistil, že jen necelá pětina 

občanů důvěřuje druhým lidem. To ukazuje na velmi nízký sociální kapitál. V Norsku byl 

kupříkladu podíl důvěřujících lidí 65 %. Nízká míra důvěry je pro postkomunistické státy 

typická a brání plnému rozvoji občanské společnosti. Studie rovněž ukázala, že české 

organizace občanské společnosti mají malý vliv na veřejnou politiku a společnost jako 

celek.89 Stále se tedy potýkáme s potížemi totalitního dědictví. Mocenskou strukturu 

reálného socialismu přitom, dle mého názoru, velmi dobře popisuje americký politolog 

Richard Rose, když ji přirovnává ke tvaru přesýpacích hodin. Rose líčí, že existovala 

základní důvěra mezi „těmi nahoře“, kteří si chtěli zachovat svůj status a privilegia, ale  

i mezi „těmi dole“, kteří si budovali vzájemnou důvěru v běžné každodenní komunikaci.  

A mezi těmito skupinami – mocenským aparátem a bezmocným davem – bylo úzké 

                                                 
84 Angl. CIVICUS Civil Society Index. 
85 CIVICUS Civil Society Index. Katedra studií občanské společnosti [online]. [cit. 2016-12-26].  

Dostupné z: http://ksos.fhs.cuni.cz/KOS-146.html. 
86 VAJDOVÁ, Tereza. Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech rozvoje: zpráva z projektu 

CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku [online]. Brno: CERM, 2005 [cit. 2016-12-26].  

ISBN 80-7204-379-X. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html. 
87 VAJDOVÁ, Tereza. Česká občanská společnost 2004: po 15 letech rozvoje. Euroactiv.cz [online].  

[cit. 2016-12-26]. Dostupné z: http://euractiv.cz/nazory/socialni-politika/esk-obansk-spolenost-2004-po-15-

letech-rozvoje/. 
88 SEDLÁČEK, Tomáš. In: DRAŽAN, Jan. Náš Václav Havel: 27 rozhovorů o kamarádovi, prezidentovi, 

disidentovi a šéfovi. Praha: Nakladatelství Zeď, 2016, s. 96–107. ISBN 978-80-906593-1-5. 
89 VAJDOVÁ, Tereza. Česká občanská společnost 2004: po 15 letech rozvoje. Euroactiv.cz [online].  

[cit. 2016-12-26]. Dostupné z: http://euractiv.cz/nazory/socialni-politika/esk-obansk-spolenost-2004-po-15-

letech-rozvoje/. 
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„hrdélko“.90 Společnost byla atomizovaná. Nový demokratický český stát tak zdědil 

fragmentovanou společnost, ve které si lidé navzájem nedůvěřovali a neměli důvěru ani ve 

stát. Chyběla jim také ochota a vůle hájit si své zájmy.91 

Studie z roku 2004, která byla vytvořena v rámci aliance CIVICUS, je dodnes 

jednou z mála studií provedenou v takovém rozsahu. Na výzkumu je třeba ocenit 

komplexitu a snahu pojmout celou šíři a problematiku občanské společnosti. Mám-li 

charakterizovat současnou českou občanskou společnost, domnívám se, že stále není 

dostatečně silná a že jí schází širší vědomí odpovědnosti za věci veřejné. Chybí jí sociální 

kapitál. Dnešní doba není navíc příliš podnětná – postmoderní narativy jsou rozostřené, 

slovo „post-truth“ se stalo slovem roku.92 Petr Pithart hovoří o puklé společnosti – a to 

nejen u nás, ale také ve zbytku Evropy a ve Spojených státech amerických.93 Dovolili 

jsme, aby ti, kteří nabízejí jednoduchá řešení, rozdělili naši společnost na občany měst  

a venkova, na vzdělané a nevzdělané, na ty, kteří v globalizovaném světě prohrávají, a na 

ty, kteří z něho těží a nevracejí nic zpět. Socioložka Tereza Stöckelová píše, že staré 

hierarchie mezi elitou, která formulovala fakta a vytvářela názory, a těmi ostatními, kteří se 

– ze svých obývacích pokojů – jen připojovali, byly zrušeny.94 Veřejný diskurs se změnil, 

tekutá nenávist si našla nové cíle, lhaní a urážky se staly něčím běžným, něčím, co sice 

ještě stále vadí, ale co už není podstatné. To pod-statné95 už těžko nalézáme, ztratili jsme 

pro to cit, neumíme rozlišovat mezi tím,96 co je skutečné a tím, co je jen zdánlivé. Vytrácí 

se pravda, uvěřili jsme, že nelze v nic věřit – že vše je tekuté, pomíjivé, proklouzává mezi 

prsty. Přestali jsme o pravdu pečovat, neboť, jak píše Zdeněk Neubauer, „pravda není 

něčím na nás nezávislým, konstatovatelným, nýbrž něčím, co záleží na nás, co vytváříme  

a čemu jsme zároveň zodpovědni a povinni poslušenstvím.“97 Má-li hrát občanská 

společnost jednu ze svých klíčových rolí – tedy kontrolovat veřejnou moc – je nutné, aby 

více organizací občanské společnosti vystoupilo ze světa soukromého a vstoupilo do světa 

                                                 
90 ROSE, Richard.  New democracies between state and market: a baseline report of public opinion. 

 Glasgow, Scotland : Centre for the Study of Public Policy, University of Strathclyde, 1992, 107 s. 
91 POTŮČEK, Martin. Nejen trh: role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. 

Praha: Sociologické nakladatelství, 1997, s. 61. 
92 'Post-truth' named word of the year by Oxford Dictionaries. Theguardian.com [online]. 2016  

[cit. 2016-12-26]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/books/2016/nov/15/post-truth-named-word-of-

the-year-by-oxford-dictionarie. 
93 Pithart: Žijeme v puklé zemi. A nejsme jediní. Ceskatelevize.cz [online]. 2016 [cit. 2016-12-26].  

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/nazory/1905377-pithart-zijeme-v-pukle-zemi-a-nejsme-jedini. 
94 STÖCKELOVÁ, Tereza. Vážení občané, vážené občanky… Respekt. 2017, 16(6), 9. 
95 Angl. under-stand, něm. ver-stehen. 
96 Rozlišovat (= kritizovat) – v původním řeckém významu. 
97 Citát je převzat z výstavy o Zdeňku Neubauerovi, která se uskutečnila v prosinci roku 2016 na 

Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 



28 

 

veřejného.98 Je nutné, aby se lidé nebáli vyjádření,99 aby dokázali formulovat své postoje  

a dostatečně si za nimi také stáli.100 Lidské jednání, jak píše Jan Patočka, nesmí vycházet 

jen z reagování na vnější podněty, ale musí naopak donutit druhé, aby reagovali.101 

 

Cílem této kapitoly byl exkurz do vývoje české organizované občanské společnosti. 

Z analýzy vyplývá, že poválečná obnova českého občanského sektoru, jež navazovala na 

dlouhou tradici, byla záhy v roce 1948 přerušena. Jisté uvolnění pak přinesla až šedesátá 

léta, která byla příslibem postmoderního obratu a pozvolné demokratizace. Avšak 

svobodomyslné myšlenky pražského jara byly rozmetány vpádem vojsk Varšavské 

smlouvy.102 Následná normalizace byla temným obdobím českých dějin, kdy se mnoho lidí 

raději stáhlo z veřejného života. Přesto z davu vystupovali ti, kteří si svůj svobodný prostor 

alespoň částečně uhájili, a napomohli tak k revolučnímu roku 1989. Polistopadová éra pak 

probíhala v duchu pozitivních změn, vznikaly tisíce nových organizací občanské 

společnosti a česká organizovaná společnost se jako celek rozvíjela. Je však třeba říci, že  

s dědictvím komunismu – tedy atomizovanou společností a nízkým sociálním kapitálem – 

se potýkáme dodnes.  

 

 

  

                                                 
98 Myšleno v širším slova smyslu. Je nutné, aby více lidí participovalo na řešení veřejných problémů. Podle 

studie Pavola Friče se v roce 2014 dvě procenta občanů zapojovala do řešení veřejných problémů často, 12 % 

někdy, 34 % zřídka a 50 % nikdy. FRIČ, Pavol. Občanská společnost a definice NNO, vývoj, stav a trendy: 

Dílčí studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020. [online].  

[cit. 2016-10-14]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_fric_pro_web.pdf. 
99 Tedy „vy-já-dření“. 
100 Aby nebyli jak z Poláčka: „Neříkám tak ani tak, ale na má slova dojde.“  

POLÁČEK, Karel. Hostinec U Kamenného stolu. Voznice: Leda, 2015, 359 s. ISBN 978-80-7335-390-2. 
101 PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. 3., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2007. 
102 Pražským jarem je označováno období politického uvolňování v roce 1968. Začalo zvolením prvního 

tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Alexandra Dubčeka a skončilo vpádem vojsk Varšavské 

smlouvy. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Pražské jaro 1968 [online]. c2016 [citováno 27. 12. 2016]. 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pra%C5%BEsk%C3%A9_jaro_1968 

&oldid=14357547. 
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3. VÁCLAV HAVEL 

 

„Co to vlastně je občanská společnost? Nejobecněji by se snad dalo říct, že to je 

společnost, v níž se občané účastní veřejného života, správy veřejných statků a veřejného 

rozhodování mnoha paralelními a vzájemně se doplňujícími způsoby, přičemž míra, druh 

a institucionální podoba této jejich účasti závisí především na nich samotných, na jejich 

iniciativě a fantazii, byť uplatňovaných samozřejmě v určitém zákonném rámci. Je to tedy 

společnost, která nejen otevírá velký prostor individuální i skupinové kreativitě a v níž se 

tato kreativita významně podílí na celku veřejného dění, ale která je na této kreativitě 

přímo založena. Působnost státu a jeho struktur je v ní tedy omezována jen na to, co 

nemůže vykonávat nikdo jiný, tedy například na tvorbu zákonů, obranu a bezpečnost státu, 

výkon spravedlnosti a podobně.“103 

 

Václav Havel 

 

 V úvodu kapitoly krátce představím myšlenkový svět Václava Havla. V první 

podkapitole pak přiblížím Havlovo pojetí občanské společnosti, neboť od toho se dále 

odvíjely jeho kroky směrem k organizované občanské společnosti. Dále se budu věnovat 

jednotlivým obdobím Havlova života z hlediska jeho vztahu k organizované občanské 

společnosti. Blíže také popíšu organizace občanské společnosti, které Havel zakládal,  

a v závěru výsledky svého zkoumání shrnu. 

 

Václav Havel nebyl originálním myslitelem či tvůrcem nového myšlenkového 

proudu. Havlův význam spočíval především v tom, že uměl porozumět různým idejím  

a směrům a následně je dokázal přetvořit do nové prakticko-společenské podoby. 

V českých duchovních dějinách tak sehrál roli průsečíku, ve kterém se protínaly různorodé 

duchovní tradice.104 Snad proto také filosof Ladislav Hejdánek přirovnal Havla k uhlíku, 

chemickému prvku, jenž má tu vlastnost, že se dovede „slučovat v nejrozmanitějších 

kombinacích.“105 Myšlení Havla ale nebylo ovlivněno jen osobnostmi jako Jan Patočka, 

                                                 
103 HAVEL, Václav. Projev prezidenta republiky Václava Havla na sympóziu "Myšlenky Václava Havla  
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http://www.vaclavhavelibrary.org/cs/aktivity/shop/5_ladislav-hejdanek-havel-je-uhlik-sesity-knvh-3.  

Viz HEJDÁNEK, Ladislav. Havel je uhlík: filosof a politická odpovědnost. Praha: Knihovna Václava Havla, 

2009, 108 s. Sešity Knihovny Václava Havla. ISBN 978-80-903518-7-5. 
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Martin Heidegger,106 Emmanuel Lévinas, nebo Josef Šafařík,107 které Havel ve svých 

textech často zmiňuje, ale také spiritistickým odkazem svého dědečka Vácslava Havla108 

nebo filosofickou skupinou Kampademie,109 kam patřil například Zdeněk Neubauer,110 

                                                 
106 Politolog Pavel Barša se domnívá, že Havel se „Dílem“ Heideggera příliš nezabýval. Přesto ho ale jeho 

myšlenky ovlivnily. Nová levice po česku: Havlova Moc bezmocných v západním kontextu (6. 4. 2016).  

In: Youtube [online]. 11. 4. 2016 [cit. 2016-10-25].  

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=dG9K5ofnFEQ. 
107 Havel hovořil o Josefovi Šafaříkovi jako o svém prvním učiteli filosofie. NEUBAUER, Zdeněk. 

Consolatio philosophiae hodierna: k Šestnácti dopisům Václava Havla = to Sixteen letters of Václav Havel. 

1. vyd. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010, s. 52. Ve stejném duchu se vyjadřoval i jeho bratr Ivan M. 

Havel. Tamtéž. Šafaříkovo nejznámější dílo se nazývá Sedm listů Melinovi. Viz ŠAFAŘÍK, Josef. Sedm listů 

Melinovi: z dopisů příteli přírodovědci. 2. upr. vyd., v Atlantisu 1.vyd. Brno: Atlantis, 1993, 273 s. 

Šafaříkova kniha byla pro Havla „osobní filosofickou biblí“. HAVEL, Václav a Karel HVÍŽĎALA. Dálkový 

výslech: rozhovor s Karlem Hvížďalou. London: Rozmluvy, 1986, s. 28. Zdeněk Neubauer o Šafaříkovi říká: 

„To, k čemu dospívá, to je naprosto skvělé a podepsal bych to, ale on se k tomu dostává tak, jako když se 

člověk levou rukou škrábe za pravým uchem.“ NEUBAUER, Zdeněk. Consolatio philosophiae hodierna:  

k Šestnácti dopisům Václava Havla = to Sixteen letters of Václav Havel. 1. vyd. Praha: Knihovna Václava 

Havla, 2010, s. 52. Šafařík vyčítal moderní vědě a technice, že způsobila krizi humanity. KEANE, John. 

Václav Havel: politická tragédie v šesti dějstvích. 1. vyd. Praha: Volvox Globator, 1999, s. 254. 
108 Vácslav Havel byl mecenáš české kultury, dědeček prvního českého prezidenta a úspěšný podnikatel ve 

stavebnictví – proslul zejména stavbou secesního paláce Lucerna na Václavském náměstí. PUTNA, Martin 

C. Nejstarší z rodu Havlů: Vácslav Havel, spisovatel spiritistický. In: PUTNA, Martin C. Kniha  

Života: záznamy a komentáře spiritistických seancí. 1. vyd. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011, s. 7. 

Vácslav Havel byl ale také pěstitelem praktického spiritismu. V roce 1920 vydal pod pseudonymem Atom 

autorskou knihu Kniha Života, která se stala stěžejním dílem pro české spiritisty. PUTNA, Martin C. Václav 

Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. 2. vyd. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011,  

s. 34. Václav Havel se pravděpodobně se svým dědečkem nikdy nesetkal, přesto, jak říká jeho bratr Ivan  

M. Havel, se v rodině o dědečkově práci a zájmu vědělo. Snad proto můžeme v textech Vácslava Havla  

a jeho vnuka Václava vidět mnoho společného. Tím hlavním je především odtržení od materialistického 

výkladu světa, skeptický přístup k pozitivistickému rozumu a hledání duchovního řádu. PUTNA, Martin  

C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. 2. vyd. Praha: Knihovna Václava Havla, 

2011, s. 41. 
109 Kampademie (Akademie na Kampě) bylo filosofické sdružení, jehož členy byli Ivan M. Havel  

a přední katoličtí intelektuálové Zdeněk Neubauer, Radim Palouš, Martin Palouš, Daniel Kroupa, Pavel 

Bratinka, Tomáš Halík a další. Václav Havel se stal členem Kampademie po svém propuštění z vězení  

v roce 1983. Od té doby se pravidelně – až do listopadu 1989 – konala týdenní symposia v Havlově chalupě 

na Hrádečku u Trutnova. KROUPA, Daniel. Dějiny kampademie. 1. vyd. Praha: Knihovna Václava Havla,  

s. 21. 
110 Zdeněk Neubauer byl český filosof, biolog, zakladatel Katedry filosofie a dějin přírodních věd 

Přírodovědecké fakulty UK a laureát Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Dle filosofa  

a bývalého diplomata Martina Palouše patřil Neubauer k nejvýraznějším a nejoriginálnějším českým 

myslitelům. PALOUŠ, Martin. Dialog švagrů o tom, co je filosofie. In: NEUBAUER, Zdeněk.  

Cenzurováno: dopisy Zdeňka Neubauera Václavu Bendovi do vězení (1980-1983). 1. vyd. Praha: Knihovna 

Václava Havla, 2013, s. 7–14. Filosof a biolog Stanislav Komárek v nekrologu Neubauera píše, že byl 

„prorokem a básníkem v nejarchaičtějším a nejpůvodnějším smyslu tohoto slova,“ tedy že byl „tím, kdo ve 

stavu vytržení sděloval lidu, jak je to ve skutečnosti se světem, bohy i lidmi.“ KOMÁREK, Stanislav. Zemřel 

přední český filosof a biolog Zdeněk Neubauer. Bylo mu 74 let. Lidovky.cz [online]. 2011 [cit. 2017-01-30].  

Dostupné z: http://www.lidovky.cz/zemrel-predni-cesky-filosof-a-biolog-zdenek-neubauer-bylo-mu-74-let-

p9n-/lide.aspx?c=A160706_142902_lide_gib. Václav Havel při příležitosti udělení Ceny VIZE 97, kterou 

tehdy Neubauer dostal, napsal: „vždycky byla známost s ním či přítomnost na místě, kde byl on, pociťována 

jako známka té nejvybranější intelektuální a společenské orientace.“ NEUBAUER, Zdeněk. Smysl a svět: 

hermeneutický pohled na svět. Břeclav: Moraviapress, 2001, s. 7. Více o Neubauerovi na 

https://www.facebook.com/NeubauerZdenek/?ref=bookmarks. Tuto stránku založil a spravuje autor 

diplomové práce. 
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autor slavné stati k Havlovým Dopisům Olze.111 Patočka ve své úvaze Duchovní člověk  

a intelektuál odlišuje duchovního člověka od intelektuála.112 Duchovní člověk je ten, kdo 

je novému poznání otevřený a kdo je ochoten se i nově nabytým věděním řídit. Jde  

o člověka, který prošel „otřesením jistot světa dne,“113 a pro kterého není svět něčím zcela 

samozřejmým.114 Zatímco intelektuál je jen pouhý řemeslník slov, úzce zaměřený 

„fachidiot“. Dle literárního kritika a bývalého ředitele Knihovny Václava Havla Martina 

C. Putny není velkých pochyb, že lze Havla, jenž vnímal nedostatečnost pozitivisticko-

materialistického paradigmatu poznání a který byl otevřený novým myšlenkovým 

proudům, označit za duchovního člověka.115 

Současný ředitel Knihovny Václava Havla a bývalý Havlův poradce Michael 

Žantovský považuje za hlavní témata v odkazu Václava Havla identitu a odpovědnost. 

Téma identity vychází ze zkušenosti totality. Havel zjistil, že chce-li člověk pozitivně 

působit na své okolí a být politicky aktivní, tak musí nejprve poznat sám sebe a následně  

i ochoten jím být. Člověk by tak měl žít autentický život a nebýt, jak píše Havel ve slavné 

eseji Moc bezmocných, v „samopohybu“116 – tedy nežít ve lži a nebýt otrokem čehosi 

vzdáleného.117 S tím úzce souvisí i druhé téma, jímž je odpovědnost. Podle Havla člověk 

nemá odpovědnost jen za sebe, ale také za druhé, za svět a za celý kosmos. Havel se přitom 

domníval, že identita a odpovědnost jsou zakotveny v jakémsi vzdáleném horizontu,118 kde 

                                                 
111 Neubauer byl jedním z autorů Dopisů od Olgy, když na popud Ivana M. Havla komentoval 

a zpřesňoval filosofování Václava Havla. K šestnácti filosoficky laděným Havlovým dopisům pak Neubauer 

napsal slavný text Consolatio philosophiae hodierna: Utěcha filosofie dnes. Viz NEUBAUER, Zdeněk. 

Consolatio philosophiae hodierna: k Šestnácti dopisům Václava Havla = to Sixteen letters of Václav Havel. 

1. vyd. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. Byl rovněž autorem prvního úvodu k Dopisům Olze (skryt 

pod literárním jménem Sidonius, což latinsky znamená Zdeněk). Neubauer výrazným způsobem dotvořil 

myšlenkový svět Václava Havla. PUTNA, Martin C. Když píšu, je to výrazem toho, že jsem něco zahlíd.  

In: NEUBAUER, Zdeněk. Consolatio philosophiae hodierna: k Šestnácti dopisům Václava Havla =  

to Sixteen letters of Václav Havel. 1. vyd. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010, s. 33–35. 
112 Viz JAN PATOČKA / DUCHOVNÍ ČLOVĚK A INTELEKTUÁL. Souvislosti.cz [online].  

[cit. 2016-12-27]. Dostupné z: http://souvislosti.cz/archiv/patocka1-90.htm. 
113 PITHART, Petr. Devětaosmdesátý: vzpomínky a přemýšlení: krédo. Praha: Academia, 2009, s. 209. 
114 Tamtéž. 
115 PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. 2. vyd.  

Praha: Knihovna Václava Havla, 2011, s. 12. 
116 Naši epochu nazýval Havel dobou „samopohybu“. BĚLOHRADSKÝ, Václav. Myslet zeleň světa: 

rozhovor. 3. vyd. Praha: Mladá fronta, 1991, s. 103. 
117 Havel také napsal: „Svět je ztracen jen do té míry, do jaké míry já sám jsem ztracen.“ KRISEOVÁ, Eda.  

O životě a díle Václava Havla. In: Do různých stran: eseje a články z let 1983–1989. 3. vyd., v ČSFR  

2. Praha: Lidové noviny, 1990, s. 449–450. 
118 Havlovo myšlení z velké části vychází z představy „absolutního horizontu“, který člověka přesahuje  

a který je pro něho velkým tajemstvím. Vztahování se k tomuto horizontu – věčnému a absolutnímu – dává 

člověku smysl existence a vědomí odpovědnosti. Dle Martina C. Putny lze absolutní horizont nahradit 

slovem Bůh – tomu se však Havel bránil, neboť podle něho má toto slovo až příliš konotací. PUTNA, Martin 

C. Co zbylo z Václava Havla? (veřejná přednáška). Praha: Fakulta humanitních studií, 15. 12. 2017. 
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je naše jednání zaznamenáváno a kde bude také jednou souzeno.119 Krize zkušenosti 

absolutního horizontu, píše Havel, vede ke ztrátě smyslu pro integritu bytí – stejně jako ke 

ztrátě vědomí vzájemné souvislosti jsoucen. Taková krize je zároveň krizí odpovědnosti za 

svět, ale i za sebe.120 Být aktivní ve veřejném prostoru a být věrný svým postojům bylo pro 

Havla bytostným tématem a zároveň i mravní povinností. 

 

3.1. Havel a téma občanské společnosti 

 

Václav Havel nebyl běžným politikem, tedy někým, kdo se pohybuje uvnitř 

politických stran a komu je svět stranické politiky blízký.121 To Havla nikdy nepřitahovalo, 

ba dokonce k tomu cítil i odpor. Petr Pithart se domnívá, že kořeny Havlovy nedůvěry  

v tradiční parlamentarismus lze pravděpodobně hledat v roce 1968, kdy byl na 

šestitýdenním pobytu ve Spojených státech amerických.122 V té době, jak uvádí Pithart, se 

v Americe formovala nová levice, bylo živé hnutí hippies a rostl odpor k parlamentarismu 

– zatímco v tehdejším Československu byly tendence zcela opačné.123  

V roce 1978 Havel ve své eseji Moc bezmocných píše:  

 

„Nic skutečně nenasvědčuje tomu, že by západní demokracie – tj. demokracie 

tradičního parlamentního typu – otevírala nějaké hlubší východisko. Dalo by se dokonce 

                                                 
119 ŽANTOVSKÝ, Michael. Michael Žantovský: Jsme národ, který nemá úctu ke svým hrdinům.  

The Student Times [online]. 2016 [cit. 2016-02-29]. Dostupné z: http://student.e15.cz/q-a/michael-zantovsky-

jsme-narod-ktery-nema-uctu-ke-svym-hrdinum-1272815. 
120 HAVEL, Václav. Krize identity. In: HAVEL, Václav. O lidskou identitu: úvahy, fejetony, protesty, 

polemiky, prohlášení a rozhovory z let 1969–79. 3. vyd., 1. české [vyd.]. Praha: Rozmluvy, 1990, s. 349–351. 
121 PITHART, Petr. Devětaosmdesátý: vzpomínky a přemýšlení: krédo. Praha: Academia, 2009, s. 208. 
122 Dle Jiřího Suka byl Havel pravděpodobně ovlivněn i fenoménem tzv. nových sociálních hnutí, která se 

v 60. letech objevila ve Spojených státech amerických. SUK, Jiří. Od nemožnosti politiky k politice jako 

umění možného: Paradoxní život občana Václava Havla v letech 1969–1992. In: GJURIČOVÁ, Adéla  

a Michal KOPEČEK. Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. Praha: Paseka, 2008, s. 16–51. 
123 Rozhovor s Petrem PITHARTEM, bývalým předsedou vlády, dnes vysokoškolským pedagogem, únor 

2017. Havel byl rovněž ovlivněn knihou The Arrogance of Power z roku 1966 od amerického senátora 

Jamese Williama Fulbrighta. HAVEL, Václav. Projev prezidenta republiky Václava Havla při převzetí 

Fulbrightovy ceny: Spojené státy americké, 3. října 1997. Vaclavhavel.cz [online]. [cit. 2017-03-13]. 

Dostupné z: http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=151_projevy.html&typ=HTML. 

Fulbright ve své knize např. píše, že ideologie „chrání jedince před bolestivým faktem, že jeho život je jen 

čímsi nepatrným v dění světa.“ FULBRIGHT, James William. Pýcha moci. Přeložil Jindřich VOLEK.  

Praha: Svoboda, 1969, s. 172. Anebo, že se „musíme naučit uvažovat o světě jako o společenství, v němž 

privilegovaní přejímají určitou odpovědnost k méně obdařeným, stejně jako je tomu v naši zemi.“  

Tamtéž, s. 251. Učitel, spisovatel a bývalý muzeolog Ivo Chocholáč se domnívá, že Havel si četbou 

Fulbrighta začíná uvědomovat, že budoucnost konzumní společnosti je nejistá a že není tou správnou cestou 

– přestože si to západní politický establishment nehodlá připustit. Havel tak začíná hledat a při tomto hledání 

se opírá o občana, do něhož vkládá naději nové dějinné cesty. Moc dobře si totiž uvědomuje rizika přechodu 

od komunismu ke konzumismu. Po roce 1989 je ale zahlcen prací, a tak se kormidla uchopují jiní, slibují 

konzumní ráj a dav jim u toho tleská. Pak už, dle Chocholáče, pomalu začíná Havlovo „Odcházení“. 

Rozhovor s Ivem CHOCHOLÁČEM, učitelem, spisovatelem a bývalým muzeologem, březen 2017. 
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říct, že oč více je v ní ve srovnání s naším světem prostoru pro skutečné intence života, o to 

lépe jen před člověkem krizovou situaci skrývá a o to hlouběji ho do ní ponořuje.“124 

 

A dodává, že tradiční parlamentarismus by mohl být pouze vhodným přechodným 

řešením.125 V polovině roku 1989 pak v Rádiu Svobodná Evropa prohlašuje, že návrat 

k parlamentní demokracii západního typu by byl návratem do minulosti.126 V knize Letní 

přemítání pak vysvětluje, že není proti sdružování lidí v politických stranách, ale proti  

tzv. „diktatuře stranictví“. Tu vysvětluje jako „nepřiměřeně silný mocenský vliv stran,“127 

kdy je stát stranám podřízen a je na nich přímo závislý. Zmiňuje také knihu Ferdinanda 

Peroutky Budování státu,128 ve kterém Peroutka označuje „diktaturu stranictví“ za neštěstí 

politického systému již od samého vzniku československé státu. Havel však shrnuje, že 

není žádným odpůrcem politických stran, neboť kdyby proti nim byl, tak by byl proti 

demokracii jako takové.129 Vraťme se ale zpět k Moci bezmocných. V eseji Havel 

především upozorňuje na to, že i tradiční liberální demokracie západního typu může velmi 

snadno sklouznout – jak sám říká – do post-totalitního systému.130 A to zejména tehdy, 

když takový systém vyvazuje člověka od jeho vlastní odpovědnosti, pokud s ním všelijak 

vláčí a manipuluje – když ho odpoutává od sebe sama samohybem duchaprázdného 

konzumerismu. Varuje také před člověku vzdáleným aparátem masových politických stran, 

které již dávno ztratily schopnost reflektovat zájmy a potřeby občanů a nabízí jen 

prefabrikovaný, neurčitý a hlubší smysl postrádající politický program. Havel je 

                                                 
124 HAVEL, Václav. Moc bezmocných: Památce Jana Patočky [online]. 1978 [cit. 2016-12-30].  

Dostupné z: http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=eseje&val=2_eseje.html&typ=html. 
125 Tamtéž. 
126 Rozhovor Václava Havla s Karlem Kašpárkem, 15. července 1989. In: Radio Free Europe, Czechoslovak 

Broadcasting Department, Panorama 174, 26 s. Archiv Národního muzea. V roce 1985 adresuje Havel 

filosofovi Erazimu Kohákovi dopis, v němž píše, že parlamentní demokracii občas neuškodí, „když jí něco 

trochu otřese.“ Dopis Václava Havla Erazimu Kohákovi, 21. června 1985, Hrádeček, archiv Národního 

muzea. 
127 HAVEL, Václav. Letní přemítání. Praha: Odeon, 1991, s. 38. 
128 Viz PEROUTKA, Ferdinand. Budování státu: československá politika v letech popřevratových.  

V Praze: František Borový, 1938, 7 sv. Kmen. 
129 HAVEL, Václav. Letní přemítání. Praha: Odeon, 1991, s. 38. Ve svém článku Ztráta paměti? se Havel 

v roce 1994 ostře vymezuje proti tomu, že by snad byl nějakým tvůrcem doktríny „nepolitické politiky“, 

systému bez politický stran. Ztráta paměti?: článek Václava Havla pro Lidové noviny, 13. září 

1994. Vaclavhavel.cz [online]. [cit. 2017-02-10]. Dostupné z: 

http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=33_clanky.html&typ=HT. 
130 Předmětem Havlovy kritiky ale není post-totalitní režim „husákovského“ normalizačního Československa, 

ale západní civilizace jako taková. Havel varuje před sílícím rozporem mezi „intencemi systému“  

a „intencemi života“. Řadí se tak mezi kritiky modernity – např. k Jürgenu Habermasovi nebo Zygmuntu 

Baumanovi. ŠKABRAHA, Martin. Bez/moc nad/civilizace. In: SUK, Jiří a Kristina ANDĚLOVÁ. Jednoho 

dne se v našem zelináři cosi vzbouří: eseje o Moci bezmocných. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 

2016, s. 199–204. 
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přesvědčen, že politické strany musí s občany komunikovat, musí hájit jejich zájmy a musí 

mít jasnou vizi a konstruktivní program.131   

Havel usiloval o „jinou politiku“, která by byla, jak sám říká, praktikovanou 

mravností,132 politikou bez intrik, spekulací a tajností – uměním nemožného.133 Připouštěl 

možnost antipolitické politiky, kterou charakterizoval jako politiku zdola, politiku člověka, 

nikoliv stranického aparátu.134 Vadilo mu, že politické strany svazují člověka ideologií  

a stranickou disciplínou – že ho tím odvracejí od sebe sama, od vlastní odpovědnosti.135 

Taková politika, píše Havel, totiž vychází z teze a ne ze srdce.136 Místo politických stran, 

uvádí Václav Bělohradský, chtěl společenství angažovaných lidí,137 čili „pluralitu zdola 

vytvořených paralelních, samoorganizovaných polis stmelených sdílenou zkušeností.“138 

Havel tak předpověděl vznik „postdemokracie“, kdy zastaralé struktury moderní 

průmyslové demokracie budou „nahrazeny strukturami otevřenými, dynamickými  

a malými.“139 V lednu 1990 ve Federálním shromáždění prohlašuje: „Velký prostor by se 

měl otevřít zcela nezávislým kandidátům.“140 Publicista Jan Krondl dokonce hovoří o tzv. 

čtvrté cestě. Ta by nebyla tvrdým kapitalismem, ani státním socialismem a ani třetí cestou, 

regulovaným kapitalismem, jejímž tvůrcem byli Ota Šik a Valtr Komárek. Čtvrtá cesta by 

byla neregulovaným kapitalismem, státem, který by byl protkán hustou sítí nezávislých 

buněk. Tyto buňky by však sdílely společnou ideu, a to ideu vzájemné spolupráce  

a kamarádství na úrovni domu, ulice, bloku, vesnice, pracoviště – všude tam, kde se lidé 

                                                 
131 HAVEL, Václav. Moc bezmocných: Památce Jana Patočky [online]. 1978 [cit. 2016-12-30].  

Dostupné z: http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=eseje&val=2_eseje.html&typ=html. 
132 HAVEL, Václav. Projevy z let 1990–1992: Letní přemítání. Praha: Torst, 1999, s. 528 a 531. 
133 V roce 1992 při převzetí doktorátu Vratislavské univerzity Havel prohlašuje: „Politiku, o jaké tu mluvím, 

nelze pochopitelně vtělit do žádného zákona, dekretu či vyhlášky, jež by ji zaručovaly, nelze doufat, že ji 

jakýkoli konkrétní nebo dokonce jednorázový politický akt může uskutečnit a naplnit v tom smyslu, že jeho 

provedením by byl cíl takové politiky splněn. Splněn může být jen cíl ideologie.“ HAVEL, Václav. Projev 

Václava Havla při převzetí doktorátu Vratislavské univerzity: Vratislav, 21. prosince 1992. Vaclavhavel.cz 

[online]. [cit. 2017-04-04]. Dostupné z: 

http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=249_projevy.html&typ=HTML. 
134 HAVEL, Václav. Politika a svědomí, únor 1984, archiv Knihovny Václava Havla, ID 809. 
135 HAVEL, Václav. Moc bezmocných: Památce Jana Patočky [online]. 1978  

[cit. 2016-12-30]. Dostupné z: http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=eseje&val=2_eseje.html&typ=html. 
136 HAVEL, Václav. Politika a svědomí, únor 1984, archiv Knihovny Václava Havla, ID 809. 
137 BĚLOHRADSKÝ, Václav. O vzpouře těch „normálních“. Salon: Literární a kulturní příloha. 2016, 

(1000), Titulní strana. 
138 BĚLOHRADSKÝ, Václav. Ve věku samopohybu. In: SUK, Jiří a Kristina ANDĚLOVÁ. Jednoho dne se 

v našem zelináři cosi vzbouří: eseje o Moci bezmocných. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2016,  

s. 191–198. ISBN 978-80-7285-200-0. 
139 BĚLOHRADSKÝ, Václav. O vzpouře těch „normálních“. Salon: Literární a kulturní příloha. 2016, 

(1000), Titulní strana. 
140 HAVEL, Václav. Projevy: leden–červen 1990. Praha: Vyšehrad, 1990, s. 30. 
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znají a nemají takovou potřebu se obracet na stát. Krondl píše, že čtvrtá cesta je cestou, 

„při které politický boj nezmizí, ale výrazně pozbyde ostří a značně ztratí na významu.“141 

Havel byl také zastáncem většinového systému, chtěl, aby se parlament skládal ze 

dvou set zcela nezávislých osobností.142 Tento návrh ale neměl dobře promyšlený.143 Petr 

Pithart považuje jeho představu politického systému za absurdní, neboť v takovém systému 

by se vláda neměla na koho spolehnout a nemohla by vládnout. Nebyly by žádné 

poslanecké kluby, žádná společná přesvědčení. Vláda by nemohla přijít s programovým 

prohlášením. Podle Pitharta šlo ze strany Havla o negaci politického stranictví. Pithart je 

navíc přesvědčen, že Havlova představa jakýchsi ad hoc neformálních občanských 

iniciativ, které by nahradily politické strany, by byla rovněž těžko proveditelná. Taková 

občanská společnost by byla společností hypertrofovanou, jelikož občanské iniciativy 

nemohou být základem politického systému – tím musí být politické strany a jejich 

svobodná soutěž.144 

Jiří Pehe píše, že se Havel vzdal ideje „nepolitické“ politiky145 již před rokem 1989  

a plně přijal za svůj systém politických stran.146 S tím, vzhledem k výše uvedenému, nelze 

souhlasit. Havel sice tradiční parlamentarismus po roce 1989 ve vleku událostí přijmout 

musel, ale neustále hledal způsob, jak ho doplnit. A přitom nepřestával zdůrazňovat 

nezastupitelnou roli občanské společnosti, se kterou musí politické strany komunikovat, 

neboť je pro ně zdrojem inspirace a legitimity. Byl přesvědčen, že strany, které budou od 

občanské společnosti izolované, postupem času zchřadnou, rozpadnou se a ztratí svůj 

                                                 
141 KRONDL, Jan. Čtvrtá cesta. Praha: Český dialog, 1992, s. 45. Krondl dále píše: „Československo je 

jediná země na světě, která poznala jak pravou parlamentní demokracii, tak komunistickou diktaturu. Jako 

takové mělo – a stále ještě má – šanci vymyslet něco lepšího než obyčejnou demokracii a tržní hospodářství.“ 

Tamtéž, s. 3. Krondl spatřoval tři záruky, že se tomu tak stane: v atmosféře Sametové revoluce, ve vytvoření 

unikátní horizontální struktury Občanského fóra, které se bránilo přerodu v tradiční „shora dolů“ politickou 

stranu, a ve zvolení umělce a humanisty Václava Havla do úřadu prezidenta republiky. Tamtéž, s. 47. Krondl 

dále vysvětluje, že v lidské společnosti existují dvě síly: sklon k individualismu a sklon ke kolektivismu. 

Přičemž tyto síly se vyhranily do dvou protichůdných systémů – do kapitalismu a socialismu. Ideální lidská 

společnost bude taková, která tyto síly dokáže „harmonicky střídat, zastupovat a doplňovat.“ Klíčem je silná 

občanská společnost. Tamtéž, s. 61. 
142 PITHART, Petr. In: DRAŽAN, Jan a Jan PERGLER. Náš Václav Havel: 27 rozhovorů  

o kamarádovi, prezidentovi, disidentovi, a šéfovi. Praha: Nakladatelství Zeď, 2016, s. 210–227. 
143 Rozhovor s Petrem PITHARTEM, bývalým předsedou vlády, dnes vysokoškolským pedagogem, únor 

2017. Havel nebyl žádným politologem a podrobně se nezabýval ani politickou filosofií. Tamtéž. 
144 PITHART, Petr. In: DRAŽAN, Jan a Jan PERGLER. Náš Václav Havel: 27 rozhovorů  

o kamarádovi, prezidentovi, disidentovi, a šéfovi. Praha: Nakladatelství Zeď, 2016, s. 210–227. 
145 Sám Havel píše, že pojmu „nepolitické politiky“ užil ve svém životě dvakrát, v uvozovkách, a to někdy 

před rokem 1980. HAVEL, Václav. Ztráta paměti? článek Václava Havla pro Lidové noviny, 13. září 

1994. Vaclavhavel.cz [online]. [cit. 2017-02-10].  

Dostupné z: http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=33_clanky.html&typ=HT. 
146 PEHE, Jiří. Občanská společnost v soudobé diskusi. In: NEKVAPIL, Václav V. Impuls pro občanskou 

společnost: eseje o třetím rozměru demokracie. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub, 2003, s. 33–52. 
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smysl. Sdružování lidí v různých organizacích, spolcích a hnutích považoval Havel za 

„bytostnou podmínku každé strukturovanější civilizované společnosti.“147 

Varoval také před vyprázdněným veřejným prostorem ovládaným částí politické 

scény. Obával se, aby novináři, jak uvádí sociologové Zygmunt Bauman a Charles Taylor, 

neovládli veřejný prostor svými uměle vytvořenými strachy. Dále upozorňoval na 

nebezpečí samopohybu industriální civilizace, na lhostejnou společnost bez morální vize. 

Havlova snaha o navracení morálky do politiky a občanské společnosti byla – jak říká 

Tomáš Halík – „pokusem vrátit tělu demokracie krevní oběh.“148  

Havel rovněž volal po mravní rekonstrukci společnosti, po znovunalezení toho, co 

to znamená býti člověkem, co znamená být sám sebou. V Moci bezmocných píše: „Nová 

zkušenost bytí; obnovené zakotvení v univerzu; nově uchopená „vyšší odpovědnost“; znovu 

nalezený vnitřní vztah k druhému člověku a k lidské pospolitosti – to je zřejmě směr,  

o který půjde.“149 Havel ale nebyl žádným utopickým revolucionářem,150 odpovídá 

Michael Žantovský ve své reakci na text politologa Bohumila Doležala.151 Havel byl 

veřejným intelektuálem vyzývajícím k životu v pravdě, autentickému bytí a morální 

odpovědnosti; vyzýval k lidskosti. A dodával, že všelijaké lidské krize jsou důsledkem 

odtržení člověka od sebe sama a ztráty vědomí vlastní odpovědnosti. Krize ekonomické, 

                                                 
147 HAVEL, Václav. Letní přemítání. Praha: Odeon, 1991, s. 38. Ve svém článku Ztráta paměti? se Havel 

v roce 1994 ostře vymezuje proti tomu, že by byl tvůrcem doktríny „nepolitické politiky“, systému bez 

politický stran. HAVEL, Václav. Ztráta paměti? článek Václava Havla pro Lidové noviny, 13. září 1994. 

Vaclavhavel.cz [online]. [cit. 2017-02-10]. Dostupné z: 

http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=33_clanky.html&typ=HT. 
148 PEHE, Jiří. Co dali Havel a Klaus demokracii: Hospodářské noviny - 13. 2. 2003. Pehe.cz [online].  

[cit. 2017-03-30]. Dostupné z: http://www.pehe.cz/clanky/2003/co-dali-havel-a-klaus-demokracii. 
149 HAVEL, Václav. Moc bezmocných: Památce Jana Patočky [online]. 1978 [cit. 2016-12-30].  

Dostupné z: http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=eseje&val=2_eseje.html&typ=html. 
150 V podobném duchu se vyjadřoval i Václav Klaus, když v roce 2013 v rozhovoru pro polský týdeník  

Do Rzeczy označil Václava Havla za extrémního levičáka, který chtěl místo demokracie elitářskou 

postdemokracii a místo tradičních hodnot „modernistické boření existujícího lidského řádu.“  

Extrémní levičák Havel bořil řád, řekl Klaus polskému týdeníku. Idnes.cz [online]. [cit. 2017-01-30].  

Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/extremni-levicak-rekl-klaus-o-havlovi-d8q-

/domaci.aspx?c=A130211_082217_domaci_jw. Přitom zhruba o rok dříve hovořil o Havlovi na jeho pohřbu 

jako o „přesvědčeném zastánci a obhájci hodnot humanity, demokracie a lidských práv.“ KLAUS, Václav. 

Projev prezidenta republiky na smutečním shromáždění k uctění památky prezidenta Václava Havla. 

Vaclavklaus.cz [online]. 2011 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: http://www.klaus.cz/clanky/3004. 
151 O představě Havla jako utopického revolucionáře píše Michael Žantovský ve své reakci na text politologa 

Bohumila Doležala. Viz ŽANTOVSKÝ, Michael. Havel? Nejzodpovědnější praktický politik za půlstoletí. 

Echo24.cz [online]. [cit. 2016-12-30]. Dostupné z: http://echo24.cz/a/wQLy8/havel-nejzodpovednejsi-

prakticky-politik-za-pulstoleti, DOLEŽAL, Bohumil. Moje zpráva o Havlovi a ‚Tváři‘. Echo24.cz [online]. 

[cit. 2016-12-30]. Dostupné z: http://echo24.cz/a/wPGCZ/moje-zprava-o-havlovi-a-tvari. 
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politické, ekologické jsou tak dle Havla především krizí mravní, kdy člověk pečující jen 

sám o sebe rezignuje na občanský život.152 

Jak již bylo uvedeno v první kapitole, Václav Havel je řazen Karlem B. Müllerem 

mezi tzv. maximalisty, kteří pokládají občanskou společnost za sféru mimo rodinu a stát. 

Havlovo vymezení je tedy širší. O občanské společnosti se zmiňuje například ve svém 

novoročním projevu v roce 1994. Podle něho by měl stát delegovat část svých 

přerozdělovacích funkcí na občanskou společnost, protože ta má k aktuálním problémům 

často mnohem blíže a dokáže je také i efektivněji řešit. Havel se domnívá, že občanům je 

třeba více důvěřovat a dát jim více odpovědnosti. Tím dojde k prohloubení občanské 

solidarity a vědomí odpovědnosti člověka nejen za sebe, ale také za svojí zemi. Je 

přesvědčen, že vyzrálá občanská společnost je ukazatelem kvality demokracie, neboť 

demokracie na občanské společnosti stojí. Dále varuje před „honbou za ziskem provázenou 

apatickým vztahem k veřejným zájmům“153 a shrnuje, že demokratický stát se nemůže 

skládat jen ze státní správy, politických stran a privátních subjektů – role občanské 

společnosti je nezastupitelná.154 

 Téma občanské společnosti neopomenul Havel ani ve svém známém projevu 

v Rudolfinu v roce 1997. V něm prohlašuje, že člověk je tvor společenský, jenž se ze své 

podstaty potřebuje všelijak sdružovat a podílet se na správě věcí veřejných. Občanská 

společnost umožňuje člověku být sám sebou, být oním společenským tvorem a do toho je  

i zárukou politické stability. V projevu také kritizuje rozšířené heslo „občan a stát“, které 

vyvázalo člověka z veřejného prostoru a uvrhlo ho do samoty. A tak jediné co zbylo mezi 

občanem a státem je politická „strana s velkým S.“155 Přičemž dodává, že i místní 

samosprávy byly zpolitizovány a vměstnány do stranického politikaření a nepodařilo 

vytvořit dostatečně silnou občanskou společnost, která by byla existenčně nezávislá na 

politických stranách.156 Co tím ale Havel myslel? Vždyť přece ihned po revoluci začaly 

vznikat tisíce nových organizací občanské společnosti. Jsem toho názoru a opírám se  

o jeho již zmíněné texty a projevy, že tím mínil, že se nám zatím nepodařilo vybudovat 

                                                 
152 HAVEL, Václav. Hodina mezi zkrachovancem a politikem. Lidové noviny [online]. 2(10), 1–2  

[cit. 2016-12-30]. Dostupné z: http://www.89.usd.cas.cz/dokumenty-a-texty-obcanske-spolecnosti-1987-

1989/715-28.html. 
153 HAVEL, Václav. Novoroční projev prezidenta republiky Václava Havla: Praha, 1. ledna 1994. 

Vaclavhavel.cz [online]. [cit. 2017-01-25]. Dostupné z: http://www.vaclavhavel.cz/ 

showtrans.php?cat=projevy&val=227_projevy.html&typ=HTM. 
154 Tamtéž. 
155 HAVEL, Václav. Projev prezidenta republiky Václava Havla k oběma komorám Parlamentu České 

republiky: Dvořákova síň, Rudolfinum, 9. prosince 1997. Vaclavhavel.cz [online]. [cit. 2017-01-25]. 

Dostupné z: http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=144_projevy.html&typ=HTML. 
156 Tamtéž. 
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dostatečně silnou občanskou společnost, jež by tvořila onen základ státu a zároveň  

i protiváhu ke státní moci – aby hrála roli rovnováhy a brzdy centrální moci, o níž již před 

dvěma stoletími hovořil Alexis de Tocqueville.157 

 V projevu v Macalester College v Minneapolisu v roce 1999 rozdělil Havel 

občanskou společnost na tři hlavní pilíře, tedy přesněji na tři směry, kterými by se měla 

řídit obnova české občanské společnosti. Za první pilíř označil Havel spolkový život v tom 

nejširším slova smyslu založeném na svobodném sdružování lidí v různých typech 

organizací občanské společnosti, skrze které lidé hájí své zájmy. Takové sdružování 

vyrůstá z nevýdělečných zájmů, vede k „autentické sebestrukturaci společnosti“158  

a přináší i obecný prospěch pro celou společnost. Druhým pilířem, nebo přesněji dimenzí, 

je decentralizace státu jako jedna z hlavních podmínek rozvoje občanské společnosti. Podle 

Havla je správně, že má samosprávná větev veřejné správy dostatek pravomocí a své 

vlastní finance. Ostatně proto také v již zmíněném rudolfínském projevu označil systém 

samosprávy za nervovou síť státu. Třetím pilířem, směrem, je Havlovo přesvědčení, že by 

stát měl delegovat některé své úkoly na jiné subjekty, jako jsou například školy nebo 

divadla. Takové subjekty by měly mít postavení organizací občanské společnosti a neměly 

by být se státem příliš úzce provázané jako je například armáda nebo policie. Tyto tři 

popsané pilíře – tedy spolkový život, decentralizace státu a delegace části státní moci – by 

měly podle Havla udat hlavní směr, kterým by se měla ubírat obnova české občanské 

společnosti.159 

 

3.2. Období totality a revoluční rok 1989 

 

V této podkapitole se zaměřím na Havlovo působení ve státem ovládaných 

organizacích160 a v neformální části občanské společnosti, neboť totalitní režim svobodné 

sdružování omezoval.161 Soustředit se tak budu i na některé občanské iniciativy, petice  

                                                 
157 Viz TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe. Přeložil Vladimír JOCHMANN. Voznice: Leda, 

2012, 785 s. ISBN 978-80-7335-269-1. Od té doby se také traduje, že organizace občanské společnosti jsou 

„školami demokracie, tj. školami občanské diskuse a dialogu.“ FRIČ, Pavol. Jak se rehabilituje dialog.  

In: GÁL, Fedor a Matěj. Přes ploty. Brno: Větrné mlýny, 2017, s. 368–374.  
158 HAVEL, Václav. Projev prezidenta republiky Václava Havla na sympóziu "Myšlenky Václava Havla  

a koncept občanské společnosti". Vaclavhavel.cz [online]. [cit. 2016-12-27]. Dostupné z: 

http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=106_projevy.html&typ=H. 
159 Tamtéž. 
160 O organizované občanské společnosti, tak jak jsme si ji vymezili, nelze v období totality příliš hovořit, 

protože všechny takové organizace byly pod přísným státním dohledem. Nicméně je pravdou, že některé 

organizace – jako např. Charta 77 – jisté známky organizovanosti vykazovaly. 
161 Stav organizované občanské společnosti v době totality je blíže popsán v druhé kapitole. 
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a veřejné dopisy ústavním činitelům. Nutno podotknout, že samotný pojem občanská 

společnost nebyl mezi disidenty příliš rozšířen, snad nejvíce ho ve svých textech užíval 

Petr Pithart a Miroslav Kusý.162 

  

Václav Havel byl veřejně činný již od svých dvaceti let,163 kdy přispíval do 

literárních časopisů Květen, Sešity a Tvář.164 V té době byl i členem Československého 

svazu mládeže.165 V širší známost vstoupil 28. června 1967 svým kritickým projevem vůči 

komunistickému režimu na čtvrtém sjezdu Svazu československých spisovatelů.166 Posléze 

byl aktivním členem Klubu angažovaných nestraníků KAN a předsedou Kruhu nezávislých 

spisovatelů.167 Činný ale nadále zůstal i ve Svazu spisovatelů a stal se členem Komise pro 

mladou literaturu, která měla pomoci začínajícím autorům.168 V rámci Svazu také založil  

a stal se předsedou Aktivu mladých spisovatelů.169 Ten však byl záhy Svazem prohlášen za 

nelegální a podroben přísné kontrole.170 

Koncem března 1968 podepsal Václav Havel otevřený dopis 150 spisovatelů  

a pracovníků v oblasti kultury, který se vyjadřoval k tehdejším snahám o demokratizaci 

                                                 
162 Rozhovor s Petrem PITHARTEM, bývalým předsedou vlády, dnes vysokoškolským pedagogem, únor 

2017. 
163 Havlovo myšlení vykazovalo až do pádu komunismu neobyčejnou jednotu a otevřenost. SUK, Jiří. Od 

nemožnosti politiky k politice jako umění možného: Paradoxní život občana Václava Havla v letech  

1969–1992. In: GJURIČOVÁ, Adéla a Michal KOPEČEK. Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. 

Praha: Paseka, 2008, s. 16–51. 
164 Časopis Tvář byl pokusem o legálně vycházející kulturní časopis, jenž by nebyl zatížen marxistickou 

ideologií. Do Tváře přivedl Václav Havel např. Josefa Šafaříka nebo dramatika Josefa Topola. V Tváři se 

pak se seznámil s filosofy Jiřím Němcem a Ladislavem Hejdánkem, kteří poté zastávali klíčovou roli 

v Chartě 77. PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. 2. vyd. 

Praha: Knihovna Václava Havla, 2011, s. 135–135. 
165 ŽANTOVSKÝ, Michael. Havel. 1. vyd. Praha: Argo, 2014, s. 109. 
166 Jednalo se už o Havlův druhý kritický projev na schůzi Svazu československých spisovatelů. Poprvé 

promluvil 9. června 1965 na schůzi k 20. výročí osvobození Československa. HAVEL, Václav. Do různých 

stran: eseje a články z let 1983–1989. 3. vyd., v ČSFR 2. Praha: Lidové noviny, 1990, s. 491. Svaz 

československých spisovatelů vznikl sloučením Syndikátu českých spisovatelů se Spolkem slovenských 

spisovatelů. Ustanoven byl v březnu 1949 a byl pod silným stranickým dohledem. SVAZ 

ČESKOSLOVENSKÝCH SPISOVATELŮ (1): 1949–1969. Slovnikceskeliteratury.cz [online].  

[cit. 2017-02-01]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1629. 
167 Václav Havel: Životopis. Osobnosti.cz [online]. 2011 [cit. 2017-01-30].  

Dostupné z: http://www.spisovatele.cz/vaclav-havel#cv. Kruh nezávislých spisovatelů se sešel v bytě Havla 

6. června 1968 a zvolil jej svým předsedou. ŽANTOVSKÝ, Michael. Havel. 1. vyd. Praha: Argo, 2014,  

s. 109. V knize Do různých stran sestavěné historikem Vilémem Prečanem však stojí, že Havel byl zvolen 

předsedou již v dubnu roku 1968. Kruh fungoval jako volné iniciativní sdružení při Svazu československých 

spisovatelů, později Svazu českých spisovatelů, a to až do jeho zániku v roce 1970. HAVEL, Václav.  

Do různých stran: eseje a články z let 1983–1989. 3. vyd., v ČSFR 2. Praha: Lidové noviny, 1990, s. 492. 
168 KRISEOVÁ, Eda. Václav Havel: životopis. 1. vyd. v ČSFR. Brno: Atlantis, 1991, s. 49. 
169 HAVEL, Václav. Do různých stran: eseje a články z let 1983–1989. 3. vyd., v ČSFR 2. Praha: Lidové 

noviny, 1990, s. 491. 
170 KRISEOVÁ, Eda. Václav Havel: životopis. 1. vyd. v ČSFR. Brno: Atlantis, 1991, s. 48. Státní moc 

především sledovala, zda se v Aktivu nehlasuje, neboť to by bylo již právně postižitelné. Tamtéž. 
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československé společnosti.171 V dubnu 1968 uveřejnil Havel v Literárních novinách 

článek s názvem Na téma opozice. Hovoří v něm o společenských a zájmových 

organizacích, jež by sice mohly hrát onu roli kontroly moci nebo dokonce být i opozicí, ale 

nemají k tomu předpoklady, neboť jsou zakládány na zcela jiném principu než na 

společném politickém přesvědčení a mají tak zákonitě úplně jiné cíle. Tyto organizace 

rovněž nesplňují základní předpoklad a to nezávislost „kontrolujícího na 

kontrolovaném,“172 jelikož ve většině organizací působí řada loajálních komunistů.173 Při 

návštěvě New Yorku v květnu 1968 poskytl Havel rozhovor deníku New York Times  

a komentoval Svaz československých spisovatelů. Ten by se podle něj měl stát 

nepolitickou organizací, ve které by měli mít spisovatelé stejná práva.174 V červnu téhož 

roku pak spolu s dalšími 30 osobnostmi kulturního života podepsal i prohlášení adresované 

Národní frontě, komunistické vládě a médiím, aby umožnily obnovu sociálně 

demokratické strany.175 

Během srpna 1968 varoval Havel českou společnost před návratem politiky do 

kabinetů, chtěl, aby politika zůstala otevřenou hrou a snažil se využít potenciál probuzené 

občanské společnosti. Politika, píše Suk, se „znovu stávala možnou.“176 Havel přitom 

neustával ve své kritice komunistického režimu.177 V roce výročí vpádu vojsk Varšavské 

smlouvy sepsal se spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem petici Deset bodů.178 Ta odsuzovala 

srpnovou sovětskou intervenci jako jednoznačné porušení mezinárodního práva  

a „pošpinění jména socialismu i porušení zásad obyčejné slušnosti.“179 Odmítala rovněž 

probíhající normalizaci a čistky ve straně, stejně jako vedoucí úlohu komunistické 

                                                 
171 HAVEL, Václav. Do různých stran: eseje a články z let 1983–1989. 3. vyd., v ČSFR 2. Praha: Lidové 

noviny, 1990, s. 492. 
172 HAVEL, Václav a Ladislav SNOPKO. Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968–2008: málo 

bolo Havla: Václavovi Havlovi k jeho sedemdesiatinám od priateľov zo Slovenska. Praha: Neinvestiční fond 

Mosty v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou, s. 28. 
173 Tamtéž. 
174 Hostující český spisovatel vidí příležitost pro liberály, překlad rozhovoru Václava Havla se Stephenem 

Klaidem vydaném v New York Times, neděle 5. května 1968, archiv Knihovny Václava Havla. 
175 HAVEL, Václav a Ladislav SNOPKO. Kdo řekl A, musí říct i B: texty Václava Havla 1968–2008: málo 

bolo Havla: Václavovi Havlovi k jeho sedemdesiatinám od priateľov zo Slovenska. Praha: Neinvestiční fond 

Mosty v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou, s. 28. 
176 SUK, Jiří. Od nemožnosti politiky k politice jako umění možného: Paradoxní život občana Václava Havla 

v letech 1969–1992. In: GJURIČOVÁ, Adéla a Michal KOPEČEK. Kapitoly z dějin české demokracie po 

roce 1989. Praha: Paseka, 2008, s. 16–51. 
177 Životopis Václava Havla: 1969–1976 Politická normalizace a perzekuce. Knihovna Václava Havla 

[online]. 2011 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/vaclav-

havel/zivotopis/1969-1976. 
178 Petici původně vymyslel bývalý radikální komunista Luděk Pachman. ŽANTOVSKÝ, Michael. Havel. 1. 

vyd. Praha: Argo, 2014, s. 132. Jedním z prvních signatářů byl olympionik Emil Zátopek. Tamtéž. 
179 Tvorba / 1969 Deset bodů: Deset bodů. Ludvikvaculik.cz [online]. 2011 [cit. 2017-01-30].  

Dostupné z: http://www.ludvikvaculik.cz/index.php?pid=56&sid=38. 
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strany.180 Petice také protestovala proti rozpuštění dobrovolných občanských organizací  

a mocenským zásahům do Svazu vysokoškolského studentstva.181 Přestože bylo petiční 

právo v té době ukotveno v ústavě, byli signatáři pronásledováni a někteří skončili na 

dlouhé měsíce ve vazbě. Havel byl obžalován z podvracení republiky, jeho obvinění se ale 

nikdy nedostalo před soud.182 V roce 1970 se Havel v dopise svěřil Jiřímu Paukertovi,183 že 

s podpisem petice váhal, protože se mu nezdál radikální a zároveň i lehkovážný tón celého 

dokumentu.184 Paukert byl spolu s Havlem členem literární skupiny Šestatřicátníci185  

a posléze i neformálního sdružení Společnost přátel Jiřího Kuběny.186 Mimoto Havel dále 

podepsal petice za propuštění politických vězňů, podporoval zakázané spisovatele  

a pořádal literární salón.187  

V roce 1975 napsal Havel prezidentu Gustávu Husákovi otevřený dopis,188 v němž 

podal pečlivou analýzu tehdejší společnosti.189 Vylíčil, jak se lidé strachují o svou existenci 

a kariéru – a jak je takový strach uvrhá do pasivity a lhostejnosti ke svému okolí. Mnoho 

mladých lidí vstupuje do Socialistického svazu mládeže jen proto, aby mohli pokračovat 

ve svých studiích. Občané se také ze strachu zúčastňují oficiálních manifestací, průvodů  

a oslav. Podobně tomu tak je i v různých organizacích, ve kterých jsou lidé jen proto, aby 

si nepřidělávali zbytečné starosti. Kriticky se rovněž vyjádřil k rozpuštění řady uměleckých 

organizací a vědeckých ústavů, jež byly nahrazeny „jakýmisi atrapami, spravovanými 

                                                 
180 Což bylo v té době prozíravé. 
181 Tvorba / 1969 Deset bodů: Deset bodů. Ludvikvaculik.cz [online]. 2011 [cit. 2017-01-30].  

Dostupné z: http://www.ludvikvaculik.cz/index.php?pid=56&sid=38. 
182 ŽANTOVSKÝ, Michael. Havel. 1. vyd. Praha: Argo, 2014, s. 132. 
183 Známý též pod pseudonymem Jiří Kuběna. KUBĚNA, Jiří. Jiří Kuběna: masky, kresby a obrazy: katalog 

k výstavě. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010, obal knihy. 
184 Dopis Jiřímu Paukertovi, 22. dubna 1970, KVH ID 1645. 
185 KOSATÍK, Pavel. Šestatřicátníci. Host [online]. [cit. 2017-02-01].  

Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2005/8-2005/sestatricatnici. 
186 Jiří KUBĚNA. Slovnikceskeliteratury.cz [online]. [cit. 2017-02-01].  

Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1058. 
187 ŽANTOVSKÝ, Michael. Havel. 1. vyd. Praha: Argo, 2014, s. 158. Veřejně se však již Havel neozývá. 

HAVEL, Václav. Říkat pravdu má smysl vždycky, za každých okolností. In: HAVEL, Václav. O lidskou 

identitu: úvahy, fejetony, protesty, polemiky, prohlášení a rozhovory z let 1969–79. 3. vyd., 1. české [vyd.]. 

Praha: Rozmluvy, 1990, s. 221–249. 
188 HAVEL, Václav. Dopis Gustávu Husákovi. In: HAVEL, Václav. O lidskou identitu: úvahy, fejetony, 

protesty, polemiky, prohlášení a rozhovory z let 1969-79. 3. vyd., 1. české [vyd.]. Praha: Rozmluvy, 1990,  

s. 19–49. 
189 Uvádím z toho důvodu, že šlo o veřejný dopis, ve kterém se Havel vyjadřuje ke stavu občanské 

společnosti. Sám Havel píše, že jedním z hlavních důvodů napsání dopisu bylo přesvědčení, že zveřejněním 

dopisu dojde k „sebeuvědomění společnosti.“ HAVEL, Václav. Říkat pravdu má smysl vždycky, za každých 

okolností. In: HAVEL, Václav. O lidskou identitu: úvahy, fejetony, protesty, polemiky, prohlášení a 

rozhovory z let 1969–79. 3. vyd., 1. české [vyd.]. Praha: Rozmluvy, 1990, s. 221–249. V dopisu Alexandru 

Dubčekovi se Havel o občanské společnosti blíže nevyjadřuje. HAVEL, Václav. Dopis Alexandru 

Dubčekovi z 9. srpna 1969. In: Do různých stran: eseje a články z let 1983–1989. 3. vyd., v ČSFR 2.  

Praha: Lidové noviny, 1990, s. 428–441. 
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hloučkem agresivních sektářů, známých kariéristů, nenapravitelných zbabělců  

a neschopných ctižádostivců.“190 A přitom se ptal, co udělal komunistický režim pro 

„povznesení člověka k vyššímu stupni důstojnosti, pro jeho vskutku svobodné a autentické 

uplatnění ve světě.“191 Dopis Husákovi se šířil mezi lidmi a vyšel v mnoha západních 

mediích.192 Došlo tedy přesně k tomu, čeho se režim nejvíce obával. Dle novináře Daniela 

Kaisera šlo o Havlův „první disidentský coming-out.“193  

Ovšem zlomovou událostí pro český disent194 a pro Václava Havla byl v roce 1976 

proces s undergroundovou skupinou The Plastic People of the Universe, který podnítil 

vznik občanské iniciativy Charta 77.195 Cílem této neformální inciativy bylo upozorňovat 

na porušování základních lidských práv a svobod, k jejichž dodržování se – mimo jiné – 

komunistický režim zavázal svým podpisem Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti  

                                                 
190 HAVEL, Václav. Dopis Gustávu Husákovi. In: HAVEL, Václav. O lidskou identitu: úvahy, fejetony, 

protesty, polemiky, prohlášení a rozhovory z let 1969–79. 3. vyd., 1. české [vyd.]. Praha: Rozmluvy, 1990,  

s. 19–49. 
191 Tamtéž. 
192 KRISEOVÁ, Eda. Václav Havel: životopis. 1. vyd. v ČSFR. Brno: Atlantis, 1991, s. 62. Esej se šířil přes 

Německo a během deseti dnů již byl citován londýnskými Timesy a dalšími světovými deníky. KAISER, 

Daniel. Disident: Václav Havel 1936–1989. Praha: Paseka, 2009, s. 99. 
193 KAISER, Daniel. Disident: Václav Havel 1936–1989. Praha: Paseka, 2009, s. 99. V srpnu 1976 

podepisuje Havel dopis sedmi filosofů a spisovatelů německému spisovateli Heinrichu Böllovi, aby podpořil 

obviněné hudebníky z undergroundové skupiny The Plastic People of the Universe. HAVEL, Václav. 

Nedělíme se na disidenty a ty ostatní, bezpráví bude kritizováno bez ohledu na to, na kom je pácháno. In: 

HAVEL, Václav. O lidskou identitu: úvahy, fejetony, protesty, polemiky, prohlášení a rozhovory z let 1969–

79. 3. vyd., 1. české [vyd.]. Praha: Rozmluvy, 1990, s. 257–262. V září téhož roku pak s básnířkou Věrou 

Jirousovou a filosofem Jiřím Němcem zasílá dopis ústřednímu řediteli Československé televize Janu 

Zelenkovi, aby se televize vzdala tendenčního zpravodajství ve věci obviněných hudebníků. HAVEL, 

Václav. Do různých stran: eseje a články z let 1983–1989. 3. vyd., v ČSFR 2. Praha: Lidové noviny, 1990, 

s. 495. 
194 Slovo disent je odvozeno od slova dis-sedere, „odsednouti si“ – myšleno od majoritní společnosti. 

KOMÁREK, Stanislav. Svémoc malomocných. In: SUK, Jiří a Kristina ANDĚLOVÁ. Jednoho dne se  

v našem zelináři cosi vzbouří: eseje o Moci bezmocných. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2016,  

s. 263–266. Disent se vyznačoval alternativním způsobem života, samizdatovou literaturou, bytovými 

semináři, podzemními univerzitami, vlastním oběhem informací apod. SUK, Jiří. Od nemožnosti politiky 

k politice jako umění možného: Paradoxní život občana Václava Havla v letech 1969–1992. In: 

GJURIČOVÁ, Adéla a Michal KOPEČEK. Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. Praha: Paseka, 

2008, s. 16–51. 
195 HUSÁK, Petr Maxmilián. Česká cesta ke svobodě: politické drama o šestnácti dějstvích s otevřeným 

koncem. Praha: Mladá fronta, 2013, s. 16. Dle Havla si tehdejší společnost začala uvědomovat, že útok na 

skupinku jednotlivců se ve skutečnosti týká všech. Mladí antipolitici 1986 – tajně natočené dokument  

o Václavu Havlovi, Chartě 77 a cš. disentu. In: Youtube [online]. 15. 12. 2014 [cit. 2016-01-25]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=uZA2kDU_i9w. Havel v nedávno nalezené reportáži  

o prvních dnech Charty 77 píše, že Charta nespadla z nebe, ale byla přirozeným výrazem situace. HAVEL, 

Václav. Předmět: PŘÍPAD CH77 – I. Přepadení, archiv Knihovny Václava Havla. Podle Henryho 

Kissengera byla Charta 77 bodem zlomu v dějinách Evropy. Henry Kissinger: Interview ČT24, Profilový 
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a spolupráci v Evropě v Helsinkách.196 Havel byl spolu s Jiřím Hájkem a Janem Patočkou 

jedním z prvních mluvčích Charty 77.197 Dle Daniela Kroupy Charta 77 nebyla organizací, 

ale volným sdružením.198  

Text Charty 77 je kolektivním dílem prvních signatářů. Dle novinářky Edy 

Kriseové v něm však převažují formulace, které lze s nejvyšší pravděpodobností přiřadit 

Václavu Havlovi a Janu Patočkovi. V rozhovoru s novinářem Danielem Kaiserem Havel 

přiznává, že tři obraty v dokumentu napsal spisovatel Pavel Kohout.199 

Pro potřeby práce zmiňme zejména ty pasáže textu, ve kterých se blíže hovoří  

o občanské společnosti. V prohlášení Charty 77 je například vytýkáno, že veškeré instituce 

jsou podřízeny svévoli státní moci a že jsou také do nich často uměle dosazeni mocensky 

vlivní lidé. Text rovněž kritizuje, že dělníci a pracující nemohou svobodně zakládat odbory 

a jiné organizace k ochraně svých práv a že nemohou užívat svého práva na stávku.200 

Ve svém článku O počátcích Charty 77 z května roku 1979 Václav Havel 

konstatuje, že všech 250 prvních signatářů do jednoho ihned pochopilo, že nepůjde  

o žádnou jednorázovou akci, ale o začátek „souvislé práce a činnosti.“201 Shrnuje také, že 

po roce a půl se Chartě podařilo vydat na 24 dokumentů, nepočítaje bezpočet dopisů  

a všemožných protestů. V rámci Charty rovněž vzniklo mnoho dalších iniciativ, jako byl 

například Výbor pro nespravedlivě stíhané a Fond občanské pomoci.202 V textu Dvě 

poznámky o Chartě 77 z března roku 1986 Havel píše, že Charta nad sebou uznává jen 

jedinou autoritu a to totiž „autoritu pravdy a autoritu svědomí.“203 

                                                 
196 Podnětem vzniku Charty byly i Mezinárodní úmluvy o občanských, politických, hospodářských, 

sociálních a kulturních právech OSN. DAY, Barbara. Sametoví filozofové. Brno: Doplněk, 1999, s. 15. 
197 KRISEOVÁ, Eda. Václav Havel: životopis. 1. vyd. v ČSFR. Brno: Atlantis, 1991, s. 72–79. V souvislosti 
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Korespondence 1978-2001. Praha: Akropolis, 2007, 593 s. ISBN 978-80-86903-54-5. 
198 Pod lampou v Lucerne: Charta 77, pravda a my: Malo zmysel postaviť sa v roku 1977 komunistickému 

režimu? Stálo to za väznenia, trápenia a smrť? Je život v pravde aktuálny dnes? Tyzden.sk [online].  

[cit. 2017-02-15]. Dostupné z: https://www.tyzden.sk/podlampou/36571/pod-lampou-v-lucerne-charta-po-40-

rokoch/. 
199 KAISER, Daniel. Disident: Václav Havel 1936–1989. Praha: Paseka, 2009, s. 121. 
200 Prohlášení CHARTY 77 ze dne 1. 1. 1977. Svedomi.cz [online]. [cit. 2017-02-02].  

Dostupné z: http://www.svedomi.cz/dokdoby/charta_77.htm. 
201 HAVEL, Václav. O počátcích Charty 77. In: HAVEL, Václav. O lidskou identitu: úvahy, fejetony, 

protesty, polemiky, prohlášení a rozhovory z let 1969–79. 3. vyd., 1. české [vyd.]. Praha: Rozmluvy, 1990,  

s. 50–54. 
202 Tamtéž. Fond občanské pomoci vznikl 1. března 1979 s cílem rozdělovat prostředky získané ze zahraničí  

i z domova na podporu nezávislé kultury a jako jednorázovou sociální podporu pro rodiny politicky 

pronásledovaných. Informace o Chartě 77. Scan dobového dokumentu. BLAŽEK, Petr. Vons.cz [online].  

[cit. 2015-12-13]. Dostupné z: http://www.vons.cz/data/pdf/infoch/1979/INFOCH_06_1979.pdf. 
203 HAVEL, Václav. Dvě poznámky o Chartě 77. In: Do různých stran: eseje a články z let 1983–1989.  

3. vyd., v ČSFR 2. Praha: Lidové noviny, 1990, s. 168–172. 
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Při příležitosti desátého výročí Charty 77 napsal Václav Havel článek O smyslu 

Charty 77, ve kterém retrospektivně shrnul, že Charta nechtěla svržení vlády a ani konec 

tehdejšího společenského systému.204 Uvádí, že cílem Charty byla obnova občanství, tedy 

toho, aby ve státě byly dodržovány platné zákony a aby nedocházelo k jejich svévolné 

interpretaci. Hovoří také o občanském vědomí a principu odpovědnosti za osud celku. 

Každý občan má po politické moci chtít, aby mu zajistila svobodný a otevřený prostor pro 

demokratickou diskusi a také možnost podílet se na správě věcí veřejných. Havel 

s odkazem na Ladislava Hejdánka shrnuje, že „cíle politiky jsou konečné a cíle Charty 

nekonečné.“205 

Václav Havel byl také výraznou postavou Výboru na ochranu nespravedlivě 

stíhaných známého pod zkratkou VONS,206 který vznikl v duchu poslání Charty 77 

v dubnu roku 1978 s cílem upozorňovat na případy politických vězňů.207 Havel vzpomíná, 

že tato občanská iniciativa vznikla prostým uvědoměním, jak snadno se člověk může stát 

nespravedlivě stíhaným a jak je takový člověk posléze vděčný za jakoukoliv pomoc.208 

Členové výboru, většinou v té době známí disidenti, si totiž uvědomili, že existuje mnoho 

politicky stíhaných lidí, kteří často trpí daleko více než ti, kteří jsou mediálně známí  

a kteří mají podporu ze zahraničí. Hlavní činností výboru bylo znovu zhodnotit jednotlivé 

případy, pomáhat rodinám stíhaných, aktivně se účastnit soudních jednání a podávat 

zprávy veřejnosti. Havel sice byl výraznou postavou Výboru, ale podle Kaisera nelze říci, 

že by v něm zastával nějakou zásadní roli – byl spíše postavou zpovzdálí.209 

                                                 
204 Sama Charta nechtěla být politickou organizací s pevnými stanovami a programem – považovala se za 

„volné, neformální a otevřené společenství.“ Charta 77. 1977–1989. Od morální k demokratické revoluci. 

Dokumentace. Scheinfeld-Schwarzenberg – Bratislava, Čs. středisko nezávislé literatury – Archa, 1990,  

s. 9–13. 
205 Václav Havel: "O smyslu Charty 77": Napsáno v červenci 1986 pro publikaci k 10. výročí vzniku  

Charty 77. Vaclavhavel.cz [online]. [cit. 2017-02-02]. 

Dostupné z: http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=75_clanky.html&typ=HTML. 
206 KEANE, John. Václav Havel: politická tragédie v šesti dějstvích. 1. vyd. Praha: Volvox Globator, 1999,  

s. 254. 
207 Sdělení VONS. BLAŽEK, Petr. Vons.cz [online]. [cit. 2015-12-13]. Dostupné z: 

http://www.vons.cz/statisticky-prehled. Mezi prvními členy Výboru byl např. Václav Benda, Jiří Dienstbier 

st., Petr Uhl nebo Václav Malý. Výbor byl aktivní až do června 1996, kdy pozastavil svoji činnost. Členové 

VONS. BLAŽEK, Petr. Vons.cz [online]. [cit. 2015-12-13]. Dostupné z: http://www.vons.cz/clenove-vons. 

Sházelo se zejména v bytě Václava Bendy. Občan Václav Havel jede na dovolenou (český dabing).  

In: Youtube [online]. 23. 12. 2015 [cit. 2016-10-25]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=HXI9MheTspc. 
208 Vznik Výboru oznámilo sedmnáct disidentů, přičemž až na Elzbietu Ledererovou, manželku zavřeného 

disidenta Jiřího Lederera, se jednalo o chartisty. KAISER, Daniel. Disident: Václav Havel 1936–1989.  

Praha: Paseka, 2009, s. 142. 
209 KAISER, Daniel. Disident: Václav Havel 1936–1989. Praha: Paseka, 2009, s. 144. Vzal si však dva 

patronáty, a to nad případy Zdeňka Kašťáka a Jiřího Chmely. KAISER, Daniel. Disident: Václav Havel 

1936–1989. Praha: Paseka, 2009, s. 144. 
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Během soudního líčení Havel vyvracel, že by byl Výbor na ochranu nespravedlivě 

stíhaných organizací. Argumentoval tím, že pak by organizací bylo „každé náhodné 

sdružení lidí, kteří se sešli nad společnou prací.“210 Cílem obžalovaných bylo prokázat, že 

šlo o občanskou iniciativu vycházející z petičního práva, což se nakonec i podařilo. I tak 

ale byli odsouzeni za podvracení republiky.211 

Koncem sedmdesátých let se Havel aktivně zúčastňoval pohraničního setkávání 

s polskou demokratickou opozicí.212 Významnou roli sehrál i v říjnu roku 1988, kdy sepsal 

úvodní manifest Demokracii pro všechny nově vzniklého Hnutí za občanskou svobodu. Šlo 

o politický program vzešlý z disidentského prostředí.213 Na jaře roku 1989 pak Havel 

napsal text petice Několik vět,214 kterou do podzimu podepsalo na 40 000 lidí.215 V petici je 

mimo jiné režim vyzýván k tomu, aby přestal pronásledovat nezávislé občanské iniciativy 

a aby je uznal za legitimní součást společnosti.216 Od června 1989 pak Havel organizoval 

vznik nezávislého nakladatelského družstva Atlantis, které mělo vydávat zakázané české 

autory a periodika.217 

Neformálním lídrem protirežimního hnutí Občanské fórum byl Václav Havel 

zvolen v Činoherním klubu 19. listopadu 1989.218 S podporou Občanského fóra pak byl  

                                                 
210 HAVEL, Václav. Vlastní obhajoba. In: HAVEL, Václav. O lidskou identitu: úvahy, fejetony, protesty, 

polemiky, prohlášení a rozhovory z let 1969–79. 3. vyd., 1. české [vyd.]. Praha: Rozmluvy, 1990, s. 331–341. 

Rozmluvy. 
211 KRISEOVÁ, Eda. Václav Havel: životopis. 1. vyd. v ČSFR. Brno: Atlantis, 1991, s. 109–110. Odsouzeni 

byli za podvracení republiky. Jednalo se o Václava Bendu, Petra Uhla, Danu Němcovou, Ottu Bednářovou, 

Jiřího Dienstbiera st. a Václava Havla. Havel dostal čtyři a půl roku nepodmíněně. KRISEOVÁ, Eda. Václav 

Havel: životopis. 1. vyd. v ČSFR. Brno: Atlantis, 1991, s. 109–110. 
212 FORMÁNEK, Jaroslav. Opozice v mlází: Československo 1989, díl šestnáctý: Diverzanti v horách na 

česko-polské hranici. Respekt.cz [online]. [cit. 2017-02-04].  

Dostupné z: https://www.respekt.cz/tydenik/2009/43/opozice-v-mlazi. 
213 KAISER, Daniel. Disident: Václav Havel 1936–1989. Praha: Paseka, 2009, s. 204. Vsuvku o odmítnutí 

vedoucí úlohy komunistické strany do programu prosadil tehdejší chartista Alexandr Vondra. KAISER, 

Daniel. Disident: Václav Havel 1936–1989. Praha: Paseka, 2009, s. 204. 
214 KRISEOVÁ, Eda. Václav Havel: životopis. 1. vyd. v ČSFR. Brno: Atlantis, 1991, s. 144. Název vymyslel 

Jiří Křižan. MÜLLEROVÁ, Alena a Vladimír HANZEL. Albertov 16:00: příběhy sametové revoluce. Praha: 

NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 130. 
215 Petice Několik vět. Totalita.cz [online]. [cit. 2017-02-05].  

Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/nvet.php. 
216 Petice Několik vět (text). Totalita.cz [online]. [cit. 2017-02-05].  

Dostupné z: http://www.totalita.cz/txt/txt_nvett.php. 
217 SUK, Jiří. Politika jako absurdní drama: Václav Havel v letech 1975-1989. Praha: Paseka, 2013,  

s. 209–210. 
218 ŽANTOVSKÝ, Michael. Havel. 1. vyd. Praha: Argo, 2014, s. 333. Havel byl navržený Občanský fórem  

a prošel primárkami. Hlasovalo pro něj 31 členů Občanského fóra, přičemž šest se včetně Václava Klause 

zdrželo. Rozšířený krizový štáb 10.00 – 8.12, rukou psaný zápis diskuse v KC OF, archiv Ladislava Kantora. 
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29. prosince Federálním shromážděním zvolen prezidentem Československé socialistické 

republiky.219 

Závěrem lze shrnout, že Václav Havel byl aktivní člen nejen významné neformální 

občanské iniciativy Charty 77, ale také řady dalších iniciativ, hnutí, a dokonce i režimem 

ovládaných organizací. Mimoto Havel inicioval řadu petic, psal ústavním činitelům 

otevřené dopisy, podporoval nezávislou kulturu a navozoval úzké vztahy se zahraničím. 

Téma občanské společnosti tak bylo pro Havla tématem zásadním nejen v rámci jeho 

aktivit, ale bylo také neodmyslitelnou součástí řady jeho esejů a článků.  

 

3.3. Havel na Hrad 

 

Týden před zvolením Václava Havla historicky prvním českým prezidentem 

v rozhovoru pro Mladou frontu DNES uvádí: „Prezident by měl podle mého názoru 

pečovat mimo jiné i o to, aby politické strany příliš nepodléhaly pokušení chápat stát jako 

svůj výsadní majetek a aby nezačínaly nenápadně dusit přirozené a svobodné společné 

sdružování tím, že si ho začnou podmaňovat.“220 Téhož roku sepsal Havel i útlou knihu 

Letní přemítání,221 kterou pojímá jako sérii „spontánně psaných poznámek“.222 V ní se 

vyjadřuje k aktuálním problémům a předestírá své vize, ve kterých neopomíjí ani téma 

organizované občanské společnosti. Píše, že by si přál, aby budoucí Československý stát 

byl vysoce decentralizovaný se silnými a sebevědomými místními samosprávami. Sní  

o tom, že Československo bude protínat hustá síť různých lokálních, regionálních  

i celostátních spolků, sdružení a organizací, jež budou mít různorodá zaměření a které 

budou naplňovat potenciál moderní evropské země. Sní rovněž o malých lidských 

                                                 
219 Pro Havla hlasovalo všech 350 poslanců. KAISER, Daniel. Disident: Václav Havel 1936–1989. Praha: 

Paseka, 2009, s. 238. Prvním oficiálním předsedou Občanského fóra se stal Václav Klaus, který ve volbě 

porazil protikandidáta Martina Palouše. Hnutí Občanské fórum. Totalita.cz [online]. [cit. 2017-02-05]. 

Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/of.php. Petr Pithart a Pavel Rychetský se vzdali kandidatury 

ve prospěch Palouše. HAVLÍK, Petr a Marek STONIŠ. Klaus & ti druzí: osobní inventura Petra Havlíka. 

Praha: Pallata, 1998, s. 25. Jiří Honajzer píše, že v Občanském fóru zvítězila cesta „nepolitické politiky“. 

Představa, že úspěšnou politiku lze provádět jen v rámci standardní politické strany se prosadila až později. 

HONAJZER, Jiří. Občanské fórum: vznik, vývoj a rozpad. Praha: Orbis, 1996, s. 15. Havel patřil v polovině 

roku 1990 k té skupině, která nechtěla přerod Občanského fóra v politickou stranu. PEHE, Jiří. Klaus: portrét 

politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, s. 21.Vojtěch Sedláček vyzval k hledání takové 

organizační struktury, která by byla kompromisem mezi hnutím a politickou stranou. Petr Pithart a Jan Sokol 

chtěli, aby se Občanské fórum proměnilo v politickou stranu. HUSÁK, Petr Maxmilián. Česká cesta ke 

svobodě: politické drama o šestnácti dějstvích s otevřeným koncem. Praha: Mladá fronta, 2013, s. 299. 
220 HAVEL, Václav. "Role českého prezidenta": článek Václava Havla, Mladá fronta Dnes, 19. ledna 1993. 

Vaclavhavel.cz [online]. [cit. 2017-04-04].  

Dostupné z: http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=10_clanky.html&typ=HTML. 
221 Viz HAVEL, Václav. Letní přemítání. Praha: Odeon, 1991, 118 s. ISBN 80-207-0330-6. 
222 HAVEL, Václav. Letní přemítání. Praha: Odeon, 1991, s. 9–10. 
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společenstvích, která budou vznikat například na úrovni obytného bloku či ulice. Havlovou 

vizí je mnohovrstevnatá, barvitá a rozmanitá občanská společnost.223  

Vraťme se ale ještě o rok zpět do roku 1990, kdy manželka Václava Havla Olga 

Havlová založila s přáteli z Charty 77 Výbor dobré vůle, který se snaží – v duchu tradice 

Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Charty 77 – pomáhat lidem, kteří se kvůli 

svému zdravotními či sociálnímu stavu těžko zařazují do společnosti. V roce 1992 byl pak 

Výbor zaregistrován jako nadace a od té doby užíval složeného názvu Výbor dobré vůle – 

Nadace Olgy Havlové.224 Havel již od samého začátku Výboru pomáhal – sháněl například 

finanční prostředky na jeho provoz.225 Velkým úspěchem byl zejména koncert americké 

skupiny The Rolling Stones v srpnu 1990, jehož výtěžek – zhruba 4 milióny korun – šel na 

činnost Výboru. Hudebníky pozval do Prahy Havel a přesvědčil je, aby zahráli zadarmo, 

což bylo něco nevídaného, protože kapela byla pověstná tím, že žádné charitativní 

koncerty nehraje.226 Havel se rovněž pravidelně účastnil udílení Ceny Olgy Havlové a po 

smrti manželky se zaměstnanci konzultoval veřejné akce na její vzpomínku.227 

Začátkem devadesátých let uvažoval Havel o založení prezidentské politické 

strany,228 skrze kterou by mohl prosazovat své představy a vize. Zastáncem a iniciátorem 

této myšlenky byl jeho tiskový mluvčí a později hlavní politický koordinátor Michael 

Žantovský. První podnět k založení strany podal Žantovský Havlovi v době, kdy se 

rozpadalo Občanské fórum a kdy vyvstaly pochybnosti, zda českoslovenští politici schválí 

Havlův návrh změny ústavy. Byl vymyšlený i název – Ústavní strana. Havel však 

Žantovského návrh nakonec odmítl. Jinak tomu nebylo ani 25. a 26. ledna 1992, kdy 

Žantovský svolal do Lán Havlovy nejbližší poradce, aby se znovu zvážilo založení 

strany.229 Přítomní účastnici se tehdy rozřadili do dvou skupin, kdy jedna byla pro založení 

a druhá proti, načež předkládali prezidentovi své argumenty.230 Příznivci založení strany 

                                                 
223 HAVEL, Václav. Letní přemítání. Praha: Odeon, 1991, s. 78–79. 
224 Historie Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Vdv.cz [online]. [cit. 2017-02-09].  

Dostupné z: http://www.vdv.cz/o-nadaci/historie-nadace/. 
225 Rozhovor s Monikou Granjou, ředitelkou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, únor 2017. 
226 Jak se před 25 lety přivalily Kameny do Prahy a setkaly se s milým chlapem jménem 

Havel. Vdv.cz [online]. [cit. 2017-02-10]. Dostupné z: https://www.vdv.cz/clanky/napsali-o-nas/jak-se-pred-

25-lety-privalily-kameny-do-prahy-a-setkaly-se-s-milym-chlapem-jmenem-havel/. 
227 Rozhovor s Monikou Granjou, ředitelkou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, únor 2017. 
228 O tom, zda lze zařadit politické strany do organizované občanské společnosti, nepanuje mezi odborníky 

jasná shoda. Nicméně, jsem toho názoru, že politická strana do jisté míry organizací občanské společnosti je 

– a to zejména tehdy, když se teprve uchází o politickou moc. 
229 Víkend začal na návrh Žantovského teambuildingovou aktivitou – ranním „výklusem“ v teplákových 

soupravách. Někteří se však zdrželi, včetně Karla Schwarzenberga – ten se prý ani nemusel omlouvat. 

KAISER, Daniel. Disident: Václav Havel 1936–1989. Praha: Paseka, 2009, s. 111. 
230 KAISER, Daniel. Disident: Václav Havel 1936–1989. Praha: Paseka, 2009, s. 110–112. 
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však opět nedokázali Havla přesvědčit. Ten si sám sebe nedokázal představit v čele 

politické strany231 a později konstatoval, že se mu kariéra stranického politika bytostně 

příčí.232 

V dubnu 1992 hovořil Václav Havel před Federálním shromážděním a zdůraznil, že 

je nutné systematicky budovat silnou občanskou společnost a že je tak třeba zákonitě 

podporovat vše, co k tomu směřuje. A dodal, že veškerá moc musí být odvozena od 

občana, tedy člověka, který je svobodný, odpovědný a vědom své vlastní integrity.233 

Občanská společnost je i tématem Havlova novoročního projevu z roku 1994, o němž jsem 

již referoval v podkapitole Havel a téma občanské společnosti. 

V roce 1996 založil Václav Havel společně s japonským filantropem Yoheiem 

Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Eliem Wieselem nadaci Forum 2000, jejíž 

hlavní činností – od roku 1997 – je každoroční pořádání konference Forum 2000.234 Na 

konference se sjíždějí vůdčí osobnosti z celého světa a z různých oborů – jmenujme  

například účast Billa Clintona, Henryho Kissingera, Nicholase Wintona nebo Jeho Svátosti 

dalajlámy. Nadace se v duchu odkazu Václava Havla věnuje tématům, jako jsou lidská 

práva, demokratické hodnoty či rozvoj občanské společnosti.235 Kromě každoroční 

konference poskytuje nadace finanční prostředky třetím osobám na veřejně prospěšné 

účely a zároveň sama organizuje řadu projektů jako je například NGO Market. Tento 

projekt je jednodenní akcí, která se koná již od roku 2000 s cílem podpořit organizovanou 

občanskou společnost. V rámci NGO Marketu mají organizace občanské společnosti 

možnost prezentovat veřejnosti svoji činnost a získávat nové podporovatele. Součástí akce 

je i bohatý doprovodný program zaměřený na občanskou společnost.236 Je třeba také zmínit 

multireligiózní meditaci a Studentské Forum, tedy projekty, které jsou spojené s Forem 

                                                 
231 ŽANTOVSKÝ, Michael. Havel. 1. vyd. Praha: Argo, 2014, s. 434. 
232 HAVEL, Václav. Letní přemítání č. 2, 18. srpna 1992, archiv Daniela Kaisera. 
233 HAVEL, Václav. Projev ve federálním shromáždění. In: HAVEL, Václav. Vážení občané, 

(projevy červenec 1990–červenec 1992). Praha: Lidové noviny, 1992, s. 158–169. 
234 Ekonom Tomáš Sedláček vypráví, že myšlenka založit Forum 2000 napadla Havla poté, co byl v Praze 

sjezd Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, při kterém antiglobalisté házeli v ulicích na protest 

dlažební kostky. Havel si prý uvědomil, že je třeba vytvořit prostor pro diskusi – že házení kostek k ničemu 

nevede – a založil Forum 2000. Ekonom Sedláček se při vzpomínání na Havla vysmál Klausovi a Zemanovi. 

Takto je nazval. Parlamentnilisty.cz [online]. [cit. 2017-02-10]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/ 

zpravy/kauzy/Ekonom-Sedlacek-se-pri-vzpominani-na-Havla-vysmal-Klausovi-a-Zemanovi-Takto-je-

nazval-350731. 
235 O nás: Z historie Fora 2000. Forum2000.cz [online]. [cit. 2017-02-10].  

Dostupné z: http://www.forum2000.cz/o-nas. 
236 O projektu: NGO Market. Forum2000.cz [online]. [cit. 2017-02-10].  

Dostupné z: http://www.forum2000.cz/projekty/ngo-market. 
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2000.237 Havel se jako zakladatel aktivně účastnil pravidelných konferencí a skrze své 

renomé sháněl nadaci finanční prostředky. 

Další velmi významnou organizací občanské společnosti, jež byla úzce spjata 

s Václavem Havlem, je Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.238 Nadace vznikla 

v červenci roku 1998 sloučením Nadace Vize 97 a Nadace Václava a Olgy Havlových.239 

Založili ji Václav Havel a Dagmar Havlová, která je dnes i odpovědnou osobou.240 

Posláním nadace je podporovat ty projekty a oblasti lidské činnosti, které se zúročí teprve 

v čase a které mají určitý přesah, neboť to co má rys průkopnictví a vizionářství je, dle 

vyjádření nadace, často přehlíženo. Nadace se přitom zaměřuje zejména na oblast 

zdravotnictví a kultury. Nicméně její rádius je široký – věnuje se i tématu lidských práv, 

pečuje o odkaz Václava Havla a snaží se reagovat na aktuální potřeby společnosti.241 

Rovněž udílí prestižní ocenění Cena Nadace VIZE 97, které v minulosti získali přední 

intelektuálové jako například Umberto Eco, Petr Vopěnka, Jan Sokol nebo Zdeněk 

Neubauer.242 

Jak již bylo zmíněno, nadace vznikla v roce 1998 a od svého založení úspěšně 

dokončila několik projektů. Jmenujme například nastolení prevence rakoviny tlustého 

střeva a konečníku, kdy se nadace zasloužila o vybudování sítě endoskopických pracovišť  

a současně se jí podařilo prosadit, aby občané starší padesáti let měli vyšetření hrazené 

pojišťovnou. Dalším úspěchem bylo vybudování kulturního centra Pražská křižovatka, 

které vzniklo v prostorách odsvěceného kostela svaté Anny na Starém Městě v Praze. 

Pražská křižovatka dnes patří k místům, kde se pořádají různé kulturní akce – včetně 

udílení Cen Nadace VIZE 97 nebo Mikulášského charitativního bazaru.243 Mikulášský 

                                                 
237 Multireligiozní meditace je pravidelným setkáním představitelů hlavních světových náboženství. Meditace 

se konají v katedrále svatého Víta. HAVEL, Václav. Projev prezidenta republiky Václava Havla na 

slavnostním zahájení konference Forum 2000: Vladislavský sál Pražského hradu, 10. října 1999. 

Vaclavhavel.cz [online]. [cit. 2017-02-14].  

Dostupné z: http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=97_projevy.html&typ=HTML. 
238 Poslání VIZE 97: O nás. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 [online].  

[cit. 2016-12-15]. Dostupné z: http://www.vize.cz/o-nas/poslani-vize-97/. Laureáti Ceny VIZE 97 dostávají  

i finanční odměnu, v roce 2015 činila 85 000 Kč.  Výroční zpráva 2015: Nadace Dagmar a Václava 

Havlových VIZE 97, s. 40. 
239 Výpis z obchodního rejstříku: Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Penize.cz [online].  

[cit. 2017-02-14]. Dostupné z: http://rejstrik.penize.cz/66002940-nadace-dagmar-a-vaclava-havlovych-vize-

97. 
240 Zprávy Radia Praha. Radio.cz [online]. [cit. 2016-12-15].  

Dostupné z: http://archiv.radio.cz/news/CZ/1998/19.07.html. 
241 Výroční zpráva 2015: Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, s. 4. 
242 Zdeněk Neubauer je i otcem myšlenky udílet Cenu Nadace Vize 97. NEUBAUER, Zdeněk. Consolatio 

philosophiae hodierna: k Šestnácti dopisům Václava Havla = to Sixteen letters of Václav Havel. 1. vyd.  

Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. 
243 Výroční zpráva 2015: Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, s. 6. 
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charitativní bazar je nadačním projektem, který byl v roce 2015 uskutečněn již  

po jedenácté a jehož cílem je sdružit neziskové organizace, jež mají možnost během večera 

představit svou činnost a prodat své výrobky.244   

Organizace poskytuje pomoc zejména lidem, kteří se bez svého zavinění ocitli ve 

velmi těžkých životních situacích. Pomáhá jim finančními příspěvky skrze Fond 

porozumění, který byl založen v roce 2000 a za dobu trvání projektu bylo rozděleno  

35 miliónů Kč. Významný je i projekt s názvem Podpora vzdělávání, jenž během své 

patnáctileté existence podpořil na 119 studentů celkovou částkou 4 547 000 Kč.245 

Explicitně o organizované občanské společnosti mluví Václav Havel v únoru 1999 

na zahájení mezinárodního diskusního fóra Občanské iniciativy a stát. Ve svém projevu 

zdůrazňuje, že do neziskového sektoru – jak jej sám nazývá – nepatří jen nadace či jiná 

dobročinná a charitativní společenství, ale „téměř všechny subjekty, skrze něž společnost 

uskutečňuje svou solidaritu, všechny služby veřejnosti či veřejné statky či nástroje 

veřejného zájmu.“246 Součástí neziskového sektoru je tak i školství, zdravotnictví nebo 

sociální služby. Dále pak vytýká, že velká část takovýchto zařízení má formu rozpočtových 

nebo příspěvkových organizací, což je neblahým důsledkem komunistické éry. Podle 

Havla by se měly transformovat do moderních neziskových subjektů – ostatně jak je tomu 

v mnoha demokratických státech.247 

Na první výroční konferenci Koordinační rady česko-německého diskusního fóra 

v prosinci 1998 hovoří Havel o tom, že budoucí Evropa „musí být Evropou občanských 

společností, občanských států.“248 A doplňuje, že rozšiřování Severoatlantické aliance nebo 

EU o nové členské státy není jen návratem těchto států zpět do Evropy, ale také návratem 

Evropy k sobě samé, ke své historické identitě.249 

Václav Havel končí 2. února 2003 v úřadu prezidenta republiky. 

 

 

 

                                                 
244 Výroční zpráva 2015: Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, s. 40. 
245 Tamtéž, s. 6. 
246 Fórum Občanské iniciativy a stát – vzájemně prospěšné partnerství, 26. 2. 1999, přepis projevu Václava 

Havla, archiv Knihovny Václava Havla, ID 35525. 
247 Tamtéž. 
248 HAVEL, Václav.  Projev prezidenta republiky Václava Havla na 1. výroční konferenci Koordinační rady 

česko-německého diskusního fóra: Drážďany 4. prosince 1998. Vaclavhavel.cz [online]. [cit. 2017-02-14].  

Dostupné z: http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=120_projevy.html&typ=HTML. 
249 Tamtéž. 
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3.4. Odcházení 

 

Vysoké pracovní nasazení si Václav Havel držel i po odchodu z vysoké politiky, 

založil novou kancelář ve Voršilské ulici a plně se věnoval svým projektům jako je  

například Forum 2000 nebo Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.250 Přišel ale  

i s novými projekty, z nichž za nejvýznamnější lze považovat Knihovnu Václava Havla. 

Svou nabytou zkušenost z konce prezidentské funkce pak zpracoval do jedné ze svých 

nejniternějších a nejosobnějších divadelních her s příznačným názvem Odcházení.251 

V roce 2003 inicioval vznik Mezinárodního výboru pro podporu demokracie na 

Kubě s cílem podporovat kubánský disent a kubánskou občanskou společnost.252 Toho 

mělo být dosaženo neustálým tlakem na kubánský režim, aby začal komunikovat s opozicí, 

založením Evropského fondu pro demokracii na Kubě, vydáváním publikací a analýz  

o stavu lidských práv nebo organizováním setkávání vrcholných politiků a novinářů 

s kubánskými disidenty. Výbor měl rovněž informovat evropskou i latinskoamerickou 

veřejnost o stavu lidských práv na Kubě. Členy byli například bývalí prezidenti Chile, 

Guatemaly, Maďarska, Litvy či Kostariky. Dále bývalí předsedové vlád Kanady, 

Španělska, Bulharska nebo Tchaj-wanu. Nechyběla ale řada dalších významných osobností 

jako například filosof André Glucksmann, bývalá ministryně zahraničních věcí USA 

Madeleine Albrightová či bývalý kancléř prezidenta Havla Karel Schwarzenberg.253 Výbor 

sídlí dodnes v Praze a sekretariát mu poskytuje organizace Člověk v tísni.254 

                                                 
250 Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 v rámci svého projektu Kancelář Václava Havla 

zpřístupnila virtuální prohlídku Havlovy kanceláře. Dříve byla prohlídka zpoplatněna, dnes je pro veřejnost 

zdarma. Viz Kancelář Václava Havla: Projekt Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 

97. Vaclavhavel.com [online]. 2016 [cit. 2017-02-17].  

Dostupné z: http://www.vaclavhavel.com/?width=1920&height=1080. 
251 Havel začal psát hru Odcházení již v roce 1988. Viz „Budu zcela automaticky psát nápady ke hře“, PNP, 

archiv Václava Havla. V konečné podobě měla hra premiéru v roce 2008. KAISER, Daniel. Disident: Václav 

Havel 1936-1989. Praha: Paseka, 2009, 274. Dle Martina C. Putny nejde o absurdní drama, ale o drama 

hyperrealistické o něm samém. Pred pulnoci Martin C. Putna. In: Youtube [online]. 05. 08. 2013 

[cit. 2016-10-25]. https://www.youtube.com/watch?v=mCW5VGnzhd0. 
252 Vznik výboru je reakcí na březnové represe kubánského režimu vůči nezávislému hnutí Projekt Varela, 

které bylo velmi podobné Chartě 77. Tehdy došlo k uvěznění 75 kubánských disidentů. About ICDC. 

International Committee for Democracy in Cuba (ICDC) [online]. [cit. 2015-12-26].  

Dostupné z: http://www.icdcprague.org/index.php?id=10. 
253 Dle mého názoru výbor splňuje všechny znaky organizace občanské společnosti, které vymezili Lester 

Salamon a Helmut Anheier. Je sice pravdou, že výbor úzce spolupracoval se státem, ale z dostupných 

materiálů usuzuji, že na něm nebyl závislý. 
254 About ICDC. International Committee for Democracy in Cuba (ICDC) [online]. [cit. 2015-12-26]. 

Dostupné z: http://www.icdcprague.org/index.php?id=10. 
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Po vzoru amerických prezidentských knihoven založili v červenci 2004 Dagmar 

Havlová,255  Karel Schwarzenberg a Miloslav Petrusek Knihovnu Václava Havla zapsanou 

jako obecně prospěšnou společnost.256 Cílem společnosti je organizovat archivačně-

badatelskou, dokumentační a knihovnickou činnost, která je spojena s osobou Václava 

Havla. Knihovna dále organizuje řadu kulturních akcí, a to včetně diskusí, přednášek, 

besed, autorských čtení nebo hudebních koncertů. Sama také vydává publikace, které se 

věnují Havlově životu či jeho „Dílu“.257  

V souvislosti s Knihovnou Václava Havla je třeba zmínit i Cenu Václava Havla za 

lidská práva, která je od roku 2013 udílena význačným osobnostem. Cenu udílí Knihovna 

ve spolupráci s Parlamentním shromážděním Rady Evropy a s Nadací Charty 77.258 

Mezinárodně významným projektem jsou i Evropské dialogy, v jejichž rámci se od roku 

                                                 
255 Knihovny amerických presidentů mají v USA dlouholetou tradici. Jde o instituce, které poskytují 

informace nejen o osobách prezidentů, ale také o době, v níž prezidenti působili. Výroční zpráva za rok 2005: 

Knihovna Václava Havla. [online]. [cit. 2016-12-23]. Dostupné z: http://www.vaclavhavel-

library.org/docs/vyrocni-zprava-2005.pdf. 
256 Knihovna Václava Havla měla být původně financována z peněz amerických dárců. K setkání se sponzory 

mělo dojít v rámci slavnostní večeře ve Washingtonu D. C., kterou pomáhal uspořádat bývalý velvyslanec 

USA v Praze Craig Stapleton a manželka amerického prezidenta George W. Bushe Laura Bushová. Výnos 

z předpokládané částky měl každoročně generovat zisk 15 milionů korun, jenž by pokryl roční náklady na 

provoz. Z plánované akce však nakonec sešlo a Knihovna tím, dle Kaisera, nadobro přišla o možnost 

financování, které by bylo nezávislé na domácím prostředí. Záhy na to rezignovali členové správní rady 

Alexander Vondra, Luboš Dobrovský a Jiří Pehe, přičemž Vondra ve svém rezignačním dopise uvedl, že 

projekt Knihovny od samého začátku „kolidoval“ s Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Dopis 

Alexandra Vondry Dagmar Burešové, 7. 3. 2005, soukromý archiv Alexandra Vondry. Dle Kaisera i další 

lidé z okolí Knihovny uvedli, že za oním nezdarem stojí Dagmar Havlová, neboť vidí v Knihovně konkurenta 

své nadace. Provoz Knihovny nakonec začal financovat český miliardář Zdeněk Bakala, který dnes čelí 

podezření z podvodného jednání v souvislosti se správou Ostravsko-karvinských dolů. KAISER, Daniel.  

Disident: Václav Havel 1936–1989. Praha: Paseka, 2009, s. 272–273. Viz také Kauza OKD: Soud prověří, 

zda stát přišel o 5,7 miliardy korun. Ceskapozice.lidovky.cz [online]. [cit. 2017-02-17]. Dostupné z: 

http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-okd-soud-proveri-zda-stat-prisel-o-5-7-miliardy-korun-pmq-

/tema.aspx?c=A161021_175937_pozice-tema_lube. Prezident Miloš Zeman při debatě se studenty v roce 

2016 uvedl, že je „třeba Zdeňka Bakalu zavřít.“ Bakalu je třeba zavřít, je to podvodník, řekl Zeman na debatě 

studentům. Idnes.cz [online]. 2016 [cit. 2017-02-20]. Dostupné z: http://olomouc.idnes.cz/prezident-milos-

zeman-navsteva-olomouckeho-kraje-2016-kritika-okd-zdenek-bakala-1xx-/olomouc-

zpravy.aspx?c=A160519_131441_olomouc-zpravy_stk. Zakladatel Knihovny Václava Havla Karel 

Schwarzenberg a současný ředitel Michael Žantovský na to konto pro Českou televizi uvedli, že se 

obchodními záležitostmi Zdeňka Bakaly nezabývají. Interview ČT24: Michael Žantovský, velvyslanec ČR  

ve Velké Británii, Premiéra: 7. 8. 2015. Ceskatelevize.cz [online]. 2015 [cit. 2017-02-20].  

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/215411058040807/. 

Tajemství bohatství miliardáře Zdeňka Bakaly. In: Youtube [online]. 07. 07. 2016 

[cit. 2016-10-10]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=9VdfLsXX-X0. 
257 Výroční zpráva za rok 2005: Knihovna Václava Havla. [online]. [cit. 2016-12-23].  

Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/docs/vyrocni-zprava-2005.pdf. 
258 Cena Václava Havla za lidská práva. Vaclavhavel-library.org [online]. [cit. 2017-02-17].  

Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/cena-vaclava-havla. 
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2014 pořádají v Praze každoroční konference s cílem diskutovat nad aktuálními problémy 

Evropy.259 

Ve funkci ředitele Knihovny Václava Havla se postupně vystřídal například Václav 

Bartuška, Martin C. Putna, Martin Palouš nebo Marta Smolíková. Současným ředitelem je 

Michael Žantovský. O tvorbu programu Knihovny se dlouhodobě stará spisovatel Jáchym 

Topol, syn dramatika Josefa Topola.260  

Václav Havel do podoby Knihovny Václava Havla příliš nezasahoval, jelikož 

přesně nevěděl, jak se má k projektu – který má pečovat o jeho odkaz – vlastně zachovat. 

Určité Halovy představy, byť velmi obecné, lze nalézt v jeho krátkém textu Několik vět ke 

Knihovně Václava Havla, kde píše: „Smysl to celé má jedině jako žijící či živoucí 

organismus, který zaujímá své nepřehlédnutelné místo v celku veřejného a politického 

života. […] Knihovna musí něčím originálním být jako taková, sama o sobě, ve své 

každodennosti, jako trvale existující fenomén či místo.“261 

Z dalších aktivit Václava Havla směrem k organizované občanské společnosti je 

třeba uvést úzkou spolupráci s organizací Člověk v tísni a Amnesty International ČR.  

V roce 2005 například ve spolupráci s Člověkem v tísni upozornil na stav lidských práv na 

Kubě tím, že se nechal demonstrativně natočit ve vězeňském oblečení.262 V květnu 2006 

Havel poprvé veřejně podpořil Stranu zelených, zapojil se do předvolební kampaně  

a v České televizi prohlásil, že „byl (jsem) zelený, když většina zelených byla ještě 

v plenkách.“263 Za významnou aktivitu lze rovněž považovat i zaštítění vzniku Evropské 

nadace pro demokracii. Ta vznikla v roce 2008 s cílem pomáhat organizacím občanské 

společnosti, jež se zabývaly podporou demokratizace a lidských práv i za hranicemi 

                                                 
259 Evropské Dialogy Václava Havla. Vaclavhavel-library.org [online]. [cit. 2017-02-17].  

Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/dialog. 
260 V Knihovně Václava Havla v současné době pracují i bývalí spolupracovníci a přátelé Václava Havla. 

Jmenujme např. Annu Freimanovou, která pracovala v Kanceláři prezidenta republiky jako tajemnice pro 

literární a divadelní agendu, Martina Vidláka, bývalého pracovníka v Havlově soukromé kanceláři po roce 

2003, nebo Ondřeje Němce, fotografa a syna disidentů Jiřího a Dany Němcových.  

Tým knihovny. Vaclavhavel-library.org [online]. [cit. 2017-02-17].  

Dostupné z: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/o-nas/tym-knihovny. 
261 HAVEL, Václav. Několik vět ke Knihovně, 11. 9. 2006, archiv Knihovny Václava Havla, ID 1221. 
262 Walesa oživil Havlovu výzvu nejezdit na Kubu. Idnes.cz [online]. 2006 [cit. 2016-03-06].  

Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/walesa-ozivil-havlovu-vyzvu-nejezdit-na-kubu-fah-

/zahranicni.aspx?c=A061211_154612_domaci_dp. 
263 Havel se před volbami otevřeně přihlásil k zeleným. Idnes.cz [online]. 2016 [cit. 2017-02-17].  

Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/havel-se-pred-volbami-otevrene-prihlasil-k-zelenym-fwv-

/domaci.aspx?c=A060517_111552_domaci_cen. 



54 

 

Evropské unie.264 Jednou z dalších aktivit Havla bylo v roce 2011 i zahájení kampaně 

Amnesty International za nespravedlivě vězněné.265 

Václav Havel zemřel v tichosti 18. prosince 2011 ve věku 75 let na Hrádečku  

u Trutnova. 

 

3.5. Shrnutí 

 

Cílem této kapitoly bylo představit Havlovy postoje a kroky směrem  

k organizované občanské společnosti. Vzhledem k tomu, že totalitní režim svobodnou 

občanskou společnost potlačoval, tak se druhá podkapitola zaměřila i na Havlovy 

neformální občanské aktivity. Snahou bylo rovněž představit myšlenkový svět Václava 

Havla a jeho pojetí občanské společnosti.  

Václav Havel byl ovlivněn odkazem svého dědečka Vácslava, svým otcem 

Václavem, filosofy Josefem Šafaříkem a Janem Patočkou či filosofickou skupinou 

Kampademie, kam patřil například jeho bratr Ivan M. Havel nebo Zdeněk Neubauer. Tento 

výčet však není konečný, neboť Havel byl ovlivněn dalšími vlivy – uměl totiž velmi dobře 

naslouchat a rád se obklopoval lidmi různého zaměření. Snad proto o něm Martin C. Putna 

napsal, že v dějinách sehrál roli průsečíku, ve kterém se protínaly různorodé duchovní 

tradice.266  

S odkazem na text Michaela Žantovského lze zmínit dvě zásadní témata Václava 

Havla. Jsou jimi identita a odpovědnost.267 Havel byl přesvědčen, že člověk musí nejprve 

poznat sám sebe a teprve pak je schopen žít v pravdě, v autentickém životě. Žije-li člověk 

autenticky, opravdově, je věrný sám sobě, svému přesvědčení a cítí odpovědnost nejen sám 

za sebe, ale i za druhé a za celek, jehož je bytostnou součástí. Havel věřil v absolutní 

horizont, v paměť bytí, prostor, kde je jednání člověka zaznamenáváno a kde bude člověk 

                                                 
264 BENEŠ, Vít a Jan KARLAS. Evropský rozměr české zahraniční politiky: Střet o ratifikaci Lisabonské 

smlouvy v podvečer předsednictví v Radě EU. In: KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika v roce 2008. 

Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, s. 51–80. 
265 Amnesty.cz [online]. [cit. 2015-12-25]. Dostupné z: http://www.amnesty.cz/new/news/422/vaclav-havel-

jedinec-zmuze-dost-kdo-nesouhlasi-hleda-si-jen-vymluvy. 
266 PUTNA, Martin C. Václav Havel: duchovní portrét v rámu české kultury 20. století. 2. vyd.  

Praha: Knihovna Václava Havla, 2011, s. 12. 
267 ŽANTOVSKÝ, Michael. Michael Žantovský: Jsme národ, který nemá úctu ke svým hrdinům.  

The Student Times [online]. 2016 [cit. 2016-02-29]. Dostupné z: http://student.e15.cz/q-a/michael-zantovsky-

jsme-narod-ktery-nema-uctu-ke-svym-hrdinum-1272815. 
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také jednou souzen. Havel byl v patočkovském smyslu duchovním člověkem, tedy tím, 

kdo problematizuje, klade otázky, pochybuje, ale vždy začíná sám u sebe.268 

Svět stranické politiky Havlovi nikdy nebyl blízký. Cítil k němu odpor. Vůči 

tradičnímu parlamentarismu byl nedůvěřivý, chtěl ho nahradit něčím jiným – přál si 

společenství angažovaných občanů, ad hoc občanské iniciativy, které by – na rozdíl od 

aparátů masových stran – nesvazovaly člověka ideologií a stranickou disciplínou. Svoji 

vizi však neměl promyšlenou. Po roce 1989 se tak chopili příležitosti jiní, kteří slíbili 

občanům konzumní ráj, a snaha o vytvoření nového politického systému šla stranou.269 

Cílem bylo dovést českou společnost ke svobodným volbám. Havel tak byl nucen přijmout 

tradiční systém politických stran, ale neustále hledal způsob, jak ho doplnit. Mnohokrát tak 

zdůraznil nezastupitelnou roli občanské společnosti, se kterou musí politické strany 

komunikovat – jinak chřadnou a ztrácí svůj smysl. Sdružování v organizacích občanské 

společnosti považoval za nutnou podmínku každé civilizované společnosti. 

Od toho se odvíjely i Havlovy aktivity ve vztahu k občanské společnosti. V mládí 

přispíval do literárních časopisů Květen, Sešity nebo Tvář. Byl členem Československého 

svazu mládeže, několikrát kriticky vystoupil na sjezdech Svazu československých 

spisovatelů. Angažoval se v rámci Klubu angažovaných nestraníků KAN, byl zvolen 

předsedou Kruhu nezávislých spisovatelů a Aktivu mladých spisovatelů. Po srpnu 1968 

sepsal s Ludvíkem Vaculíkem petici Deset bodů, která mimo jiné odsuzovala vpád vojsk 

Varšavské smlouvy. V té době byl také členem literární skupiny Šestatřicátníci  

a neformálního sdružení Společnost přátel Jiřího Kuběny. V roce 1975 pak napsal veřejný 

dopis prezidentu Gustávu Husákovi. Po procesu s hudební skupinou The Plastic People of 

the Universe se v roce 1976 stal jednou z vůdčích postav občanské iniciativy Charta 77  

a o rok později i Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných. 

Dva roky po zvolení prezidentem republiky Havel ve své knize Letní přemítání 

předestřel svou vizi budoucího českého státu. Představoval si decentralizovaný stát, který 

bude protkán hustou sítí organizací občanské společnosti a ve kterém se budou lidé 

všemožně sdružovat a tvořit malá lidská společenství. Začátkem devadesátých let aktivně 

pomáhal manželce Olze sehnat finanční prostředky pro její Výbor dobré vůle. Zvažoval 

                                                 
268 PITHART, Petr. Devětaosmdesátý: vzpomínky a přemýšlení: krédo. Praha: Academia, 2009, s. 209–210. 
269 Jmenujme především Václava Klause a Občanskou demokratickou stranu, která dle Klause byla 

„rezolutním příspěvkem do tehdejšího zápasu se světem Václava Havla o samotný charakter našeho 

politického systému.“ KLAUS, Václav. Dvacáté páté výročí existence ODS nutí k zamyšlení. In: KLAUS, 

Václav, Miroslav MACEK, Ivo STREJČEK, Boris ŠŤASTNÝ a Jan SKOPEČEK. Vzestup a pád české 

pravice: 25 let ODS ve vybraných historických dokumentech, textech, projevech a dnešních názorech.  

Praha: Institut Václava Klause, 2016, s. 59–64. 
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také založení politické strany, ale od toho nakonec ustoupil. V roce 1996 se stal 

spoluzakladatelem nadace Forum 2000, o dva roky později pak Nadace Václava a Dagmar 

Havlových VIZE 97. 

Po odchodu z úřadu prezidenta inicioval v roce 2003 vznik Mezinárodního výboru 

pro podporu demokracie na Kubě. Zapojil se také do kampaní organizací občanské 

společnosti Člověk v tísni a Amnesty International ČR. Vyjádřil se i k podobě Knihovny 

Václava Havla. V roce 2006 vyslovil podporu Straně Zelených a o dva roky později zaštítil 

vznik Evropské nadace pro demokracii. 
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4. VÁCLAV KLAUS 

 

„Spor o tzv. občanskou společnost provází českou demokracii již více než dvacet let. 

Veřejnost, která se příliš nezajímá o politickou filozofii, pod tímto pojmem obvykle rozumí 

sebe sama. „Občanská společnost“ však není „společností občanů“ a nemá nic 

společného s klasickým liberálním konceptem občanství. Jedná se o pokus elit získat podíl 

na vládnutí neliberálním způsobem.“270 

 

Václav Klaus 

 

 Tato kapitola se zabývá postojem Václava Klause k občanské společnosti  

a analyzuje texty a projevy, které souvisejí s tématem organizované občanské společnosti. 

Zkoumá také aktivity Václava Klause ve vztahu k organizované občanské společnosti.  

 

 Václav Klaus sám sebe označil za ekonomického liberála a monetaristu, výrazně 

ovlivněného myšlenkami amerického ekonoma Miltona Friedmana.271 Klausovo vidění 

světa spočívá v důrazu na svobodu jednotlivce a jeho vlastní odpovědnost, která primárně 

není odpovědností za druhé, ale především za sebe sama.272 

V Klausových názorech, domnívá se Jiří Pehe, se mnohem více objevují stopy 

schumpeterovského demokratického revizionismu273 nežli myšlenek Friedricha  

von Hayeka, ekonoma, na kterého se Klaus často odvolává. S ním se například neshodl 

v otázce občanské společnosti, neboť Hayek považoval dobrovolná sdružení za jednu 

z pojistek proti rozpínavosti státu.274 Klaus také mnohdy vycházel z tradic národního 

populismu, obhajoval silný národní stát a stylizoval se do ochránce českých národních 

zájmů.275 

Spor mezi Václavem Klausem a Václavem Havlem ve své podstatě znamenal střet 

mezi konceptem liberalismu, který klade důraz na individualismus a autonomii jednotlivce, 

                                                 
270 KLAUS, Václav. Předmluva. In: JAKL, Ladislav. Koncept občanské společnosti: nepřítel svobodného 

občana?: sborník textů. Praha: CEP – Centrum pro ekonomiku a politiku, 2012, 135 s. Ekonomika, právo  

a politika. 
271 PEHE, Jiří. Klaus: portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, s. 11. 
272 HVÍŽĎALA, Karel. První zprava: (rozhovor s Václavem Klausem). Praha: Cartoonia, 1992, s. 45. 
273 Rakouský ekonom Joseph A. Schumpeter byl kritikem klasických teorií, které pokládají demokracii za 

„vládu lidu, skrze lid a pro lid.“ PEHE, Jiří. Klaus: portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, 

s. 11. Za rozhodující prvek demokracie považoval Schumpeter pravidelné volby, ve kterých spolu soupeří 

politické strany. Schumpeter také varoval před vrstvou frustrovaných intelektuálů, kteří jsou největším 

nebezpečím kapitalismu. Snad proto také Klaus často hovořil o elitářství a o nikým nevolených elitách, které 

se snaží ovlivňovat veřejný prostor. Tamtéž. 
274 PEHE, Jiří. Klaus: portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, s. 77. 
275 Tamtéž, s. 11. 
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a komunitarismu, jenž naopak klade důraz na občanskou angažovanost, solidaritu  

a občanské ctnosti.276 

 

4.1. Klausovo pojetí občanské společnosti 

 

Václav Klaus se stavěl ke konceptu občanské společnosti velmi nedůvěřivě. Viděl  

v něm prvky korporativismu, kdy nikým nevolené vlivové organizace ovlivňují veřejný 

prostor a prosazují tím své cíle.277 V občanské společnosti spatřoval také neideologickou 

doktrínu, snahu o destrukci tradičního systému politických stran.278 Klaus tak podle Jiřího 

Peheho přivedl pojem občanské společnosti do extrému, když tvrdil, že je to v podstatě 

nesmysl.279 Občanská společnost pro něho byla jen výmyslem levicových intelektuálů, 

disidentů Východní Evropy.280  

 Pokud by snad musel na model občanské společnosti přeci jenom přistoupit, raději 

by jej nazval „společností svobodných jedinců.“281 Zásadně přitom odmítal tezi, že 

občanská společnost je jakýmsi svébytným prostorem sdružování. Takové východisko 

označil ve svém článku Snahy o hledání třetí cesty stále nekončí za scestné, dané 

socialistickými svody.282 Dle Petra Pitharta Klaus cítil k organizacím občanské společnosti 

odpor a pokládal je za něco, co je stejně nebezpečné jako socialismus.283 Podle Jiřího 

Peheho bylo pro Klause jakékoliv sdružování kolektivistickým projektem. Pehe tvrdí, že 

tak směšoval pojmy kolektivismu a spolkaření, jelikož sdružování lidí ve spolku totiž 

nemusí být nutně projevem kolektivismu, ale i individuální svobody člověka.284 

 

                                                 
276 PEHE, Jiří. Občanská společnost v soudobé diskusi. In: NEKVAPIL, Václav V. Impuls pro občanskou 

společnost: eseje o třetím rozměru demokracie. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub, 2003, s. 33–52. 
277 KLAUS, Václav. Směřuje Česká republika ke korporativismu?: Články a eseje, 28. 7. 

2001. Klaus.cz [online]. [cit. 2017-03-01]. Dostupné z: http://www.klaus.cz/clanky/807. 
278 KLAUS, Václav. Poznámky k „analýzám“ transformace: Články a eseje, 22. 11. 2000. Klaus.cz [online]. 

[cit. 2017-03-01]. Dostupné z: http://www.klaus.cz/clanky/558. 
279 PEHE, Jiří. Občanská společnost v soudobé diskusi. In: NEKVAPIL, Václav V. Impuls pro občanskou 

společnost: eseje o třetím rozměru demokracie. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub, 2003, s. 33–52. 
280 PITHART, Petr. Po Devětaosmdesátém: rozpomínání a přemítání. Praha: Academia, 2015, s. 33. 
281 KLAUS, Václav. Václav Klaus narovinu: hovory V.K. s Petrem Hájkem nejen o tom, co bylo, je a bude. 

Praha: Rabbit & Rabbit, 2001, s. 60. 
282 KLAUS, Václav. Snahy o hledání třetí cesty stále nekončí. Naše současné spory o liberalismus.  

Praha: Aleko: Centrum liberálních studií, 1995, s. 91–93. 
283 Petr Pithart: Musíme padnout na ústa, jinak se neprobudíme: 29.12.2012. Denik.cz [online].  

[cit. 2017-02-24]. Dostupné z: http://www.denik.cz/z_domova/petr-pithart-musime-padnout-na-usta-jinak-se-

neprobudime-20121228.html. 
284 PEHE, Jiří. Občanská společnost v soudobé diskusi. In: NEKVAPIL, Václav V. Impuls pro občanskou 

společnost: eseje o třetím rozměru demokracie. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub, 2003, s. 33–52. 
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Občanská společnost tedy byla pro Klause společností svobodných jedinců. 

Kriticky se proto stavěl proti snahám nadřazovat hodnotu sdružování a kolektivu nad 

individuální svobodu člověka, která byla pro něho spolu s politickým pluralismem a trhem 

základním předpokladem a zárukou každé svobodné společnosti.285 V souvislosti s tím 

varoval před konceptem „nepolitické politiky“, „elitářstvím“ a tzv. „politikou třetí 

cesty“.286 Za „nepolitickou politiku“ považoval prosazování zájmů neveřejnými metodami, 

jako je kupříkladu zákulisní vyjednávání nebo manifestace na náměstí. Takové 

prosazování zájmů patří podle Klause do totality, nikoliv do standardní parlamentní 

demokracie.287 

 Klaus byl přesvědčen, že se lidé sdružují jen proto, aby prosadili své vlastní zájmy. 

Kromě toho také hovořil o tzv. „kolektivním rozhodnutí“, které zavazuje všechny občany  

a probíhá zejména v politice. Ve svém textu Soukromé, veřejné a státní z roku 1992 dále 

vysvětluje, že takové rozhodnutí nevzniká na základě obecných cílů, ale na základě 

rozhodnutí konkrétního člověka, který je veden svými individuálními zájmy. Mechanismy 

a principy tradičního parlamentarismu jsou pak od toho, aby takové rozhodování bylo pod 

neustálou kontrolou. V případě vlády je to parlament, kterému se vláda zodpovídá,  

a občané, kteří prostřednictvím pravidelných voleb volí své zástupce.288 

 S občanskou společností dával Klaus často do souvislosti i nikým nevolené elity či, 

jak sám říká, tzv. elitáře, jež kriticky vstupují do veřejného prostoru a snaží se ho ovlivnit – 

a to i přesto, že k tomu nemají žádný mandát získaný svobodnými volbami. Je přesvědčen, 

že jedině pravidelné a svobodné volby jsou prostorem, ve kterém se lze ideově utkat  

a prosadit své zájmy. Dle Peheho tak Klaus ve své podstatě otočil klasickou populistickou 

kritiku elit. On byl naopak tím, kdo je „nahoře“ a kdo kritizuje ty „dole“ – ty nikým 

                                                 
285 ZNOJ, Milan. Občanská společnost: Občanská společnost podle Václava Klause [online].  

[cit. 2017-03-01]. Dostupné z: http://www.britskelisty.cz/9804/19980415c.html. 
286 KLAUS, Václav. Poznámky k „analýzám“ transformace: Články a eseje, 22. 11. 2000. Klaus.cz [online]. 
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například německý sociolog Ulrich Beck nebo americký politolog Robert Putnam, autor slavného článku 

Bowling Alone: America's Declining Social Capital, ve kterém varoval před ztrátou sociálního kapitálu 

v americké společnosti. FISCHER, Petr. Zapomenutá třetí cesta. Bbc.co.uk [online]. [cit. 2017-03-02]. 
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Praha: Rabbit & Rabbit, 2001, s. 76. 
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nevolené intelektuály, zastánce „environmentismu“, „humanrightismu“, „NGO-ismu“  

či bojovníky proti globálnímu oteplování.289 

 Klausovo pojetí občanské společnosti bylo podle Peheho v rozporu s liberální 

demokracií, k níž se česká společnost po listopadu 1989 přihlásila. Liberální demokracie 

totiž nestojí jen na svobodné soutěži politických stran, ale rovněž na liberálním 

konstitucionalismu – na politicky nezávislých institucích, které jsou brzdou politické moci 

a brání přirozené tendenci státu se rozpínat. Neodmyslitelnou součástí takového systému je 

pak občanská společnost, která není jen protiváhou politické moci, ale také zdrojem 

inspirace pro politické strany – přesně v tom smyslu, jak o tom hovořil Václav Havel. 

Občanská společnost je mimo jiné i prostorem, kde se kultivuje a zpřesňuje občanský 

postoj a kde se mohou občané veřejně angažovat.290  

  

Domnívám se, že základní rozdíl mezi vlivovou skupinou a politickou stranou je  

v tom, že politická strana usiluje o moc a vlivová skupina o vliv. Jsem přesvědčen, že 

každá demokratická společnost potřebuje silnou občanskou společnost stejně jako 

politickou pluralitu v podobě politických stran, které respektují demokratické hodnoty. 

Takové přesvědčení v Klausově pojetí občanské společnosti postrádám a nutno přiznat, 

postrádám ho i v Havlově vizi „nepolitické“ politiky, jež naopak až příliš upřednostňovala 

občanské iniciativy. 

 

4.2. Klaus do roku 1989 

 

Václav Klaus byl v mládí členem Pionýru, Československého svazu mládeže  

a posléze i Socialistického svazu mládeže.291 Na základní škole byl zvolen předsedou třídy, 

na střední škole pak docházel do pěveckého sboru Bohumila Kulínského, hrál ochotnické 

divadlo a stal se kapitánem dorosteneckého mužstva v košíkové. V šedesátých letech se 

stal s manželkou Livií členem Filmového klubu.292 

                                                 
289 PEHE, Jiří. Klaus: portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, s. 273–274. 
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Členem Komunistické strany Československa Klaus nikdy nebyl, a to i přesto, že 

vystudoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické, tedy obor, u kterého se 

členství ve straně předpokládalo. Sám Klaus byl navíc několikrát vyslýchán Státní 

bezpečností v souvislosti s pořádáním ekonomických seminářů a návštěvami knihovny 

amerického velvyslanectví. Přesto na něho komunisté nikdy nevyvíjeli velký tlak, aby do 

strany vstoupil.293 

V roce 1966 napsal Klaus spolu s ekonomem Tomášem Ježkem článek do časopisu 

Kulturní tvorba s názvem Strach z inflace, který zaznamenal pozoruhodnou odezvu  

i v zahraničí. Od roku 1968 pak pravidelně přispíval do Literárních novin294 a založil Klub 

mladých ekonomů, jehož se stal prezidentem. Klub měl několik set členů.295 Tehdy také 

docházelo k názorovým střetům s paralelně vzniklou skupinou Futurologická společnost, 

v jejímž čele stál Miloš Zeman.296 Mimoto Klaus přispíval do týdeníků Listy297 a Zítřek. 

Seznámil se také s Emanuelem Mandlerem a začal spolupracovat s časopisem Tvář.  

V té době naopak z Tváře odešel Václav Havel, ale dle Lubomíra Skopečka v tom nelze 

hledat žádnou spojitost.298 Díky Tváři se Klaus také dostal do úzkého kontaktu  

s Bohumilem Doležalem, který později s již zmiňovaným Emanuelem Mandlerem založil 

Demokratickou iniciativu.299 Klaus byl rovněž členem Československé sociologické 

společnosti a posléze i Československé ekonomické společnosti.300 

Od konce 70. let začal pořádat pod hlavičkou Československé vědecko-technické 

společnosti pravidelné ekonomické semináře.301 Bylo to v době, kdy pracoval ve Státní 

                                                 
293 HVÍŽĎALA, Karel. První zprava: (rozhovor s Václavem Klausem). Praha: Cartoonia, 1992, s. 26–27. 
294 KOPEČEK, Lubomír. Fenomén Václav Klaus: politická biografie. Brno: Barrister & Principal, 2012,  

s. 22. 
295 KLAUS, Václav. Mezi minulostí a budoucností: filozofické a humanologické úvahy a eseje. Brno: Nadace 

Universitatis Masarykiana, 1996, s. 14. 
296 HVÍŽĎALA, Karel. První zprava: (rozhovor s Václavem Klausem). Praha: Cartoonia, 1992, s. 29. 
297 Později byly přejmenované na Literární listy. Klaus psal pod pseudonymem Dalimil. ČERMÁK, Miloš. 

Souběžný portrét: Václav Klaus, Miloš Zeman. Praha: První Nakladatelství Knihcentrum, 1998, s. 29. 
298 KOPEČEK, Lubomír. Fenomén Václav Klaus: politická biografie. Brno: Barrister & Principal, 2012,  

s. 23. 
299 KLAUS, Václav. Mezi minulostí a budoucností: filozofické a humanologické úvahy a eseje. Brno: Nadace 

Universitatis Masarykiana, 1996, s. 17. Demokratická iniciativa bylo politické hnutí vzniklé v roce 1987, 

které prosazovalo vznik standardní demokratické společnosti postavené na liberálních zásadách. DOLEŽAL, 

Bohumil. Zemřel Emanuel Mandler: Publikováno 23. ledna 2009. Lidovky.cz [online]. [cit. 2017-03-06]. 

Dostupné z: http://www.lidovky.cz/zemrel-emanuel-mandler-07p-/nazory.aspx?c=A090123_114452_ln-

dolezal_glu. Šlo o jediný opoziční subjekt, který před 17. listopadem 1989 oficiálně zažádal o registraci.  

Po revoluci působila jako liberálně pravicový proud v rámci Občanského fóra. Wikipedie: Otevřená 

encyklopedie: Československá demokratická iniciativa [online]. c2015 [citováno 5. 03. 2017].  

Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_ 

demokratick%C3%A1_iniciativa&oldid=12184459. 
300 KLAUS, Václav. Mezi minulostí a budoucností: filozofické a humanologické úvahy a eseje. Brno: Nadace 

Universitatis Masarykiana, 1996, s. 21. 
301 HVÍŽĎALA, Karel. První zprava: (rozhovor s Václavem Klausem). Praha: Cartoonia, 1992, s. 28. 



62 

 

bance československé.302 Na semináře tehdy docházeli zejména lidé ze Státní banky nebo  

z akademických ústavů.303 Mnohdy se sešlo na jeden seminář až 150 lidí. Klaus uvádí, že 

jeho semináře nebyly koncipovány jako disidentské kroužky – proto také byly se začátku 

povolené. Přesto se v nich podle něho říkalo totéž, co v disidentských kruzích – jen jiným 

jazykem. Jejich snahou nebylo jít s režimem do otevřeného konfliktu, i když Klaus označil 

semináře za „zjevné politikum.“304 Výstupem těchto seminářů byly sborníky, které tehdy 

nabízely poměrně slušný přehled o západní ekonomii. Semináře byly nakonec Státní 

bezpečností zrušeny.305  

Klause sice nelze považovat za disidenta, nelze mu ale upřít, že jeho semináře byly 

jedním z ostrůvků pozitivní deviace, jež tehdy nabourávaly ideu centrálního plánování  

a marxistický výklad hospodářské teorie.306 Klaus navíc prokázal dobré manažerské 

schopnosti, když dokázal dát dohromady skupinu nadaných lidí a přimět je ke smysluplné 

tvorbě. Kopeček se dokonce domnívá, že Klausovy semináře urychlily a usnadnily 

polistopadovou ekonomickou transformaci, neboť bylo z čeho čerpat a na co navazovat.307 

Klaus si od otevřeně opozičních skupin držel odstup. K chartistům se rovněž stavěl 

odmítavě, protože, jak sám uvádí, se z velké části skládali z obrodných komunistů, kteří 

stále navazovali na ideje osmašedesátého roku.308 Byl přesvědčen, že změna režimu není 

možná a zpětně pak vyzdvihoval práci lidí z tzv. šedé zóny, kteří s režimem nesouhlasili  

a pokud mohli, tak se v rámci svých možností snažili pomáhat.309 V této souvislosti 

zmiňme ještě Miloše Zemana, který řekl, že Chartu 77 nepodepsal proto, že mu ji „nikdo 

nepřinesl.“ 310 

 

                                                 
302 PEHE, Jiří. Klaus: portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, s. 15. 
303 HVÍŽĎALA, Karel. První zprava: (rozhovor s Václavem Klausem). Praha: Cartoonia, 1992, s. 28. 
304 KLAUS, Václav. Mezi minulostí a budoucností: filozofické a humanologické úvahy a eseje. Brno: Nadace 

Universitatis Masarykiana, 1996, s. 24. 
305 Tajná policie si vedla o Klausovi svazek, v němž, dle informací MF Dnes, uvedla, že z „Klausova chování 

je znát, že se cítí jako zneuznaný génius.“ PEHE, Jiří. Klaus: portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: 

Prostor, 2010, s. 15. 
306 KOPEČEK, Lubomír. Fenomén Václav Klaus: politická biografie. Brno: Barrister & Principal, 2012,  

s. 25. 
307 HVÍŽĎALA, Karel. První zprava: (rozhovor s Václavem Klausem). Praha: Cartoonia, 1992, s. 28. 
308 KLAUS, Václav. Modrá, nikoli zelená planeta: co je ohroženo: klima, nebo svoboda? Praha: Dokořán, 

2007, s. 22, 28, 37 a 124. 
309 KOPEČEK, Lubomír. Fenomén Václav Klaus: politická biografie. Brno: Barrister & Principal, 2012,  

s. 23. 
310 Zeman: Chartu mi nikdo nepřinesl, Ovčáčka bych na den adoptoval: 8. ledna 2017. Idnes.cz [online].  

[cit. 2017-02-24]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-prezident-zeman-09p-

/domaci.aspx?c=A170108_103338_domaci_pku. 



63 

 

4.3. Po Sametové revoluci 

 

Ve svém projevu na setkání Občanských fór v Olomouci v roce 1990 Václav Klaus 

prohlásil, že je třeba budovat „moderní občanskou společnost, která navazuje na tradice 

evropské křesťanské civilizace, na tradice naší První republiky a na zkušenosti dnešní 

Západní Evropy a Ameriky.“311 Zdůraznil také občana, jako hlavní stavební kámen 

společnosti, a občanskou svobodu – k níž patří i odpovědnost člověka za sebe samého, za 

své blízké a okolí.312 

V roce 1991 Klaus založil Občanskou demokratickou stranu.313 Ta vznikla 

z amorfního prostředí Občanského fóra.314 Při 25. výročí od založení strany v roce 2016 

Klaus uvedl, že strana hned od začátku užívala pojmu občanská práva a záměrně se 

vyhýbala pojmu lidská práva, neboť si již tehdy prý uvědomovala, jaké „nebezpečí je 

v ideologii, na ně nabalené, skryto.“315 Klaus byl přesvědčen, že téma lidských práv – nebo 

přesněji, jak sám píše, „humanrightismu“ – se stalo efektivním nástrojem „nikoli 

prosazování, ale potlačování občanských svobod.“316 Klaus rovněž vylíčil, že slovo strana 

bylo v názvu záměrně, protože to byl „rezolutní příspěvek do tehdejšího zápasu se světem 

Václava Havla o samotný charakter našeho politického systému.“317 Občanská 

demokratická strana totiž prosazovala standardní systém politických stran ucházejících se  

o moc. Nechtěla tak žádné ad hoc neformální iniciativy, žádná amorfní hnutí, žádné 

zájmové a nátlakové skupiny. Klaus dále napsal, že se tehdy mylně domnívali, že vyhráli 

souboj o přestavění politické síly – nicméně odpor zastánců „nepolitické“ politiky 
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neskončil a pokračuje dodnes. A díky slabosti dnešních tradičních politických stran tito 

zastánci znovu získávají na síle. Důkazem jsou prý i poslední volby.318 

V roce 1995 napsal článek Nový radikalismus, nebo poctivé hledání?, ve kterém 

uvádí, že je třeba se vzdát všech kolektivistických, etatistických a politických snah řešit 

problémy shora. To totiž není vhodným nástrojem pro řešení problémů lidské společnosti – 

a ekologických problémů nevyjímaje. Místo toho je třeba používat osvědčené mechanismy, 

jako je decentralizovaný politický systém nebo dobrovolné spolčování lidí na základě 

jejich společných zájmů. Stát tedy nesmí jít proti autenticky vznikajícím občanským 

uskupením.319 

V témže roce Klaus uveřejnil další článek s názvem O posvátnosti práva  

a problematičnosti jeho vytváření, ve kterém se odvolává na britského nestora liberalismu 

Michaela Oakeshotta a charakterizuje syndikalismus jako jeden z největších problémů 

české společnosti. Podle Klause hrozí reálné riziko, že stát svobodných občanů bude 

nahrazen korporativistickým státem, v němž suverénem už nebudou občané, ale organizace 

a vlivné skupiny dílčích zájmů. O takový stát prý usilují malé pivovary, odbory, profesní 

organizace a různé další organizace. Tomu je třeba zabránit zrušením regulací všeho typu. 

Klaus však přiznal, že vliv organizací občanské společnosti, jež nátlakově a kolektivně 

prosazují své zájmy, nemůže být eliminován ani ve vyspělé demokratické společnosti.320  

V textu Co potřebuje svobodná společnost? z roku 1996 Klaus napsal, že každá 

svobodná společnost potřebuje institucionální rámec, který umožní občanům dobrovolně se 

sdružovat v institucích. A to v takových institucích, které budou sdílet jejich přesvědčení  

a pomohou jim hájit jejich zájmy. Dále pak uvedl, že od listopadu 1989 probíhá nepřetržitý 

střet mezi tzv. humanisty, kteří usilují o spravedlivější a kulturnější svět na základě 

altruismu a dobroty, a realisty, kteří naopak zdůrazňují výkon, práci a ambice. Dle Klause 

je třeba si položit otázku, co přivedlo dnešní lidskou společnost tam, kde je, a co zlepšilo 

kvalitu života. S odkazem na Adama Smitha zastává Klaus názor, že za to může lidská 

práce, pracovní výkon a snaha dosáhnout co možná nejvyššího vlastního příjmu –  

a nikoliv žádné altruistické aktivity. „Antibussinesová, antizisková, antivýkonová filozofie,“ 
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píše Klaus, znovu „vystrkuje růžky.“321 Ostatně ve svém textu Materiální versus duchovní 

hodnoty? z března roku 1992 tvrdí, že samotný pojem konzumní společnosti je falešný, 

protože čím více materiálních hodnot člověk produkuje a spotřebovává, tím více se pak 

může věnovat hodnotám duchovním. Klaus konstatuje, že konzumace zábavy a spotřebičů 

z člověka nečiní žádného kulturního barbara, jak o tom hovoří. „hlasatelé takzvaných 

vznešených cílů.“322 

V článku Vyplňování prostoru z května roku 1996 se Klaus kriticky stavěl proti 

vzniku územně vyšších celků, které by zaplnily prostor mezi centrem a obcemi. Některé 

menší politické strany vznik těchto celků označovaly za nutný krok k budování občanské 

společnosti.323 Takové názory ale označil za mylné a řekl, že žádné mezičlánky mezi 

státem a občanem nejsou nutné. Nabízela se tak otázka, čím tento prostor zaplnit. Klaus 

zastával názor, že důsledkem totalitní éry byla atomizovaná společnost, neboť tehdy se lidé 

kolektivního sdružování obávali a raději utíkali do skrytu svých chalup a chat. Dle Klause 

tak bylo třeba tento prostor zaplnit spontánní a dobrovolnou činností lidí, kteří by se 

sdružovali ve všemožných spolcích, klubech, profesních komorách, odborech apod. 

Odmítavě se ale stavěl k povinnosti stát se členem profesních komor a k posilování 

korporativismu státu přenášením pravomocí na různé svazy a odbory.324 Zřízení 

samosprávných krajů nakonec v parlamentu prošlo až v roce 1997, a to rok po sněmovních 

volbách.325  

Klaus čelil v roce 1997 silným vnitrostranickým tlakům a v souvislosti s finančními 

skandály byl vyzván k demisi.326 Dle něho šlo o „první otevřený konflikt normální politické 

politiky s nepolitickým konceptem boje s tzv. korupcí.“327 
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O rok později založil vzdělávací a výzkumný think-tank Centrum pro ekonomiku  

a politiku.328 Tato organizace občanské společnosti, založená jako občanské sdružení,329 si 

klade za cíl šířit ideje svobodné společnosti, liberalismu a tržního hospodářství. K naplnění 

těchto cílů pořádá různé semináře, veřejné debaty a má svojí vlastní publikační činnost. 

Centrum pro ekonomiku a politiku je financováno z darů soukromých osob a členy správní 

rady jsou v současné době Václav Klaus a Ladislav Jakl.330  

 

4.4. Václav Klaus prezidentem republiky 

  

Nedlouho po zvolení prezidentem republiky založil Václav Klaus v srpnu 2003 se 

svojí manželkou Livií Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových. Cílem 

nadačního fondu je podpora různých forem vzdělávání a pomoc zdravotně či sociálně 

znevýhodněným lidem v těžké životní situaci.331 

V novoročním projevu v lednu roku 2005 Klaus shrnul, že demokracie v České 

republice stojí na prahu dospělosti a vyzývá občany, aby si vážili svobodných voleb  

a tradičního systému politických stran. Uvedl také, že je třeba si vážit všech forem lidského 

a občanského sdružování, neboť je nepostradatelnou součástí demokratického systému. 

Upozornil však, že spolčování nikdy nesmí nahradit funkci a roli politických stran.332 

Na květnovém zasedání Rady Evropy ve Varšavě v roce 2005 prohlásil, že různé 

projevy „NGO-ismu“, což je Klasův terminus technicus, potlačují demokracii – jelikož se 

                                                                                                                                                    
327 KLAUS, Václav. Dvacáté páté výročí existence ODS nutí k zamyšlení. In: KLAUS, Václav, Miroslav 

MACEK, Ivo STREJČEK, Boris ŠŤASTNÝ a Jan SKOPEČEK. Vzestup a pád české pravice: 25 let ODS ve 

vybraných historických dokumentech, textech, projevech a dnešních názorech. Praha: Institut Václava 

Klause, 2016, s. 59–64. 
328 V současné době je Centrum pro ekonomiku a politiku skloňováno s kauzou Key Investments. Viz Kauza 

Key Investments: Klausovo centrum musí vrátit peníze Sisákovi: Publikováno 17.10.2016. 

Http://ceskapozice.lidovky.cz [online]. [cit. 2017-03-08]. Dostupné z: http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-

key-investments-klausovo-centrum-musi-vratit-penize-sisakovi-1jj-/tema.aspx?c=A161017_093204_pozice-

tema_houd; SLONKOVÁ, Sabina. Kostlivec z éry Václava Klause: ODS měla smlouvu se zkrachovalým 

brokerem: Publikováno 20.2.2017. Neovlini.cz [online]. [cit. 2017-03-08]. Dostupné z: 

http://neovlivni.cz/kostlivec-z-ery-vaclava-klause-ods-mela-smlouvu-se-zkrachovalym-brokerem/. 
329 Od 1.1.2014 je spolkem. Účetní závěrka za rok 2014: Centrum pro ekonomiku a politiku. 
330 Centrum pro ekonomiku a politiku: O nás. Cepin.cz [online]. [cit. 2017-03-08].  

Dostupné z: http://cepin.cz/cze/stranka.php?sekce=9. Spolek není v poslední době příliš aktivní – na 

webových stránkách je odkaz na dva roky starou debatu, poslední zveřejněná výroční zpráva je z roku 2008  

a nejaktuálnější článek je z ledna roku 2016. Centrum pro ekonomiku a politiku. Cepin.cz [online].  

[cit. 2017-03-08]. Dostupné z: http://cepin.cz/cze/index.php. 
331 O nadačním fondu. Nadacnifondklausovych.cz [online]. [cit. 2017-03-09].  

Dostupné z: http://nadacnifondklausovych.cz/O-NADACNIM-FONDU/. 
332 KLAUS, Václav. Rok třetí: Václav Klaus 2005. Praha: Knižní klub, 2006, s. 17. 
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bez demokratického mandátu snaží ovlivnit klíčové oblasti veřejného života.333 V podstatě 

tak řekl, že vlivové organizace občanské společnosti, které vstupují do veřejného prostoru, 

ohrožují lidskou svobodu a je třeba se proti nim bránit. Ovšem novum bylo v tom, že tyto 

myšlenky poprvé přednesl na mezinárodní scéně. Na Klausův projev proto reagovalo 

otevřeným dopisem dvanáct signatářů, v němž Klausovu řeč označili za útok na 

demokratické principy. Ze signatářů jmenujme například socioložku Jiřinu Šiklovou, 

rabína Karola Sidona nebo biskupa Václava Malého. Klaus v odpovědi stál za svým 

tvrzením a dále upřesnil, že různá hnutí, která nemají odvahu se s ním utkat ve volebním 

zápase o demokratickou legitimitu, skutečně mohou představovat nebezpečí pro svobodu. 

Zanedlouho poté zveřejnilo více než devadesát organizací občanské společnosti výzvu, jež 

požadovala Klausovu omluvu.334 Obsahem výzvy bylo: 

 

„Pocit studu v nás vyvolává skutečnost, že naše republika má prezidenta, který bez 

skrupulí znehodnocuje a odsuzuje činnost tisíců občanů aktivních v neziskovém sektoru. 

Klaus se ve svých tezích o nebezpečnosti neziskového sektoru navíc otírá nejen 

o lidskoprávní a ekologické organizace.“ 335 

 

Klaus reagoval slovy, že se nemá za co omlouvat, protože žádný výrok  

o nebezpečnosti občanského sektoru pro demokracii neřekl. Obsáhle se pak k celé věci 

vyjádřil ve svém článku pro časopis Reflex, ve kterém napsal, že nezpochybňoval právo 

jakékoliv organizace občanské společnosti na svojí existenci, ale že varoval před šířícím se 

fenoménem „NGO-ismu“.336 Ten charakterizuje jako ideologii, jež „nabízí alternativní 

mechanismus rozhodování o věcech veřejných než jakým je standardní, tradiční 

parlamentní demokracie, založená na všeobecném, rovném, přímém a tajném hlasovacím 

právu.“337 

Významná byla i Klausova podpora sdružení D.O.S.T. v čele s Ladislavem 

Bátorou, který v minulosti kandidoval za ultrapravicovou Národní stranu. Sdružení vzniklo 

                                                 
333 Ředitel organizace Člověk v tísni na to konto řekl: „Řeči o „NGOismu“ mi připadají typické pro 

pokleslou českou a středoevropskou politickou kulturu, typické pro lidi, jako jsou Zeman a Klaus, kteří místo 

věcné debaty dávají přednost osobním útokům. Podobných nálepek se používá hodně, jednou jsou to 

neziskovky, jindy liberální intelektuálové, liberální média, vědci, kteří si dovolí volat po odpovědnějším 

přístupu k uprchlíkům, velvyslanci… Je to projev snahy delegitimizovat jiný názor, než je ten můj, je to 

neférové, neproduktivní a arogantní. Místo věcné debaty se vytáhne nějaký ten NGOismus. Je to trapné.“ 

PÁNEK, Šimon. Mají neziskovky nějaký společný politický zájem? Echo24.cz [online]. [cit. 2017-04-25]. 

Dostupné z: http://echo24.cz/a/wmKnx/maji-neziskovky-nejaky-spolecny-politicky-zajem. 
334 PEHE, Jiří. Klaus: portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010, s. 203. 
335 Neziskové organizace chtějí od Klause omluvu: 6. června 2005. Novinky.cz [online]. [cit. 2017-03-09]. 

Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/58027-neziskove-organizace-chteji-od-klause-omluvu.html. 
336 PEHE, Jiří. Klaus: portrét politika ve dvaceti obrazech. Praha: Prostor, 2010,  s. 204. 
337 KLAUS, Václav. NGO-ismus, nikoli jednotlivé nevládní organizace považuji za nebezpečí pro naši 

svobodu: 3. 11. 2005. Klaus.cz [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.klaus.cz/clanky/1211. 
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v roce 2010 a navázalo na Manifest D.O.S.T. z konce roku 2007. Mezi signatáři Manifestu 

byli – mimo jiné – i členové soudně rozpuštěné Dělnické strany338 nebo Adam Bartoš, 

známý svými antisemitskými názory.339 Organizace se hlásila ke klasické představě rodiny, 

anticko-křesťanským kořenům západní civilizace a národním hodnotám. Klaus několikrát 

vyjádřil sdružení svoji podporu, vystupoval na jejich veřejných akcích a v roce 2011 

nechal pozdravovat jeho sněm. Odpor části veřejnosti vůči obsazení Bátory na post 

náměstka ministra školství Josefa Dobeše označil Klaus v deníku Právo za „malou českou 

hilsneriádu.“340 Právní sociolog Jiří Přibáň považuje hnutí za „fašizující“ a „žlučovitě 

nenávistné.“341 

V novoročním projevu v roce 2012 vyjádřil Klaus lítost nad úmrtím Václava Havla, 

který se dle jeho vlastních slov významně zasloužil o svobodu a demokracii. Následně 

v projevu odsoudil nedávné tvrdé politické a mediální pře. Těch se, líčí Klaus, zúčastnily  

i různé nátlakové skupiny, které prý stále nejsou schopné pochopit, že „nelze získávat na 

úkor druhých.“342 

Václav Klaus založil v roce 2012 spolu s Václavem Klausem mladším, Janem 

Klausem a Jiřím Weiglem Institut Václava Klause jako obecně prospěšnou společnost.343 

Hlavním cílem institutu je rozvíjet ideový a politický odkaz Václava Klause. Cílem je  

i šířit myšlenky svobody, volného trhu a bránit tradiční hodnoty; stejně jako bojovat proti 

„evropeismu, environmentalismu, koncepci globálního vládnutí, soudcokracii, hypertrofii 

tzv. lidských práv a multikulturalismu,“344 neboť představují zásadní hrozbu pro svobodu 

jednotlivce. Organizace je koncipována jako liberálně-konzervativní think-tank, který má 

vlastní výzkumnou činnost, vydává odborné studie, sborníky, pořádá konference  

                                                 
338 KOPEČEK, Lubomír. Fenomén Václav Klaus: politická biografie. Brno: Barrister & Principal, 2012,  

s. 251. 
339 Adam Bartoš například vydal seznam jmen tzv. „pravdoláskařů“, který Klaus označil za geniální. 

PAVLÁT, Leo. Adam B. Bartoš aneb česká autentická pravice: 1. března 2012. Rozhlas.cz [online].  

[cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/analyzy/_zprava/leo-pavlat-adam-b-bartos-

aneb-ceska-autenticka-pravice--1025675. Bartoš rovněž vydal seznamy Židů žijících v České republice.  

Federace židovských obcí označila hnutí D.O.S.T. za „nebezpečný fenomén, nejen pro české Židy, ale pro 

celý demokratický vývoj ČR.“ Zpráva o stavu antisemitismu v ČR za rok 2015: Federace židovských obcí.  

Dostupné z: http://www.fzo.cz/wp-content/uploads/zpr%C3%A1va-2010.pdf. 
340 Václav Klaus: Malá česká hilsneriáda aneb další případ diktatury politické 

korektnosti. Novinky.cz [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/226338-

vaclav-klaus-mala-ceska-hilsneriada-aneb-dalsi-pripad-diktatury-politicke-korektnosti.html. 
341 Jiří Přibáň: Čekání na vůdce?: 29. června 2011. Novinky.cz [online]. [cit. 2017-03-09].  

Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/salon/237412-jiri-priban-cekani-na-vudce.html. 
342 KLAUS, Václav. Rok desátý: Václav Klaus 2012 : [projevy, články, eseje]. Praha: Knižní klub, 2013,  

s. 15. 
343 Zakladatelé: Institut Václava Klause. institutvk.cz [online]. [cit. 2017-02-26].  

Dostupné z: http://institutvk.cz/zakladatele. 
344 Tamtéž. 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1ismus
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a programy pro veřejnost. V čele správní rady stojí Václav Klaus, bývalý ředitel 

politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Ladislav Jakl345 a bývalý poslanec 

Evropského parlamentu Ivo Strejček.346 Výkonným ředitelem je bývalý vedoucí Kanceláře 

prezidenta republiky Jiří Weigl.347 Institut Václava Klause je z velké části financován 

českým miliardářem Petrem Kellnerem, pro něhož je současné Putinovské Rusko 

nejvýznamnějším podnikatelským teritoriem.348 

 

4.5. Shrnutí 

 

Václav Klaus se stavěl ke konceptu občanské společnosti odmítavě – viděl v něm 

prvky korporativismu, kdy nikým nevolené vlivové skupiny ovlivňují veřejný prostor. Pro 

Klause byla občanská společnost nesmyslem, výmyslem levicových intelektuálů. Pokud by 

snad musel na koncept občanské společnosti přistoupit, užil by pojmu „společnost 

svobodných jedinců.“  

Klaus byl za totality členem řady organizací, avšak do Komunistické strany 

Československa nikdy nevstoupil. V roce 1968 založil Klub mladých ekonomů a od konce 

70. let pořádal pravidelné ekonomické semináře, které se tehdy věnovaly trendům západní 

ekonomie. V souvislosti s tím byl Klaus několikrát vyslýchán Státní bezpečností – ta 

nakonec semináře i ukončila. Přesto byly Klausovy semináře jednou z inspirací pro 

porevoluční ekonomickou transformaci. 

                                                 
345 Ladislav Jakl: životopis. Ladislavjakl.cz [online]. [cit. 2017-02-26].  

Dostupné z: http://www.ladislavjakl.cz/?p=26. Dle Ladislava Jakla se „myšlenkový koncept občanské 

společnosti v podstatě kryje s ideologií fašismu.“ Karel Hvížďala: Muži z Hradu porušují ústavu: Názory  

a argumenty, 10. ledna 2012. Rozhlas.cz [online]. [cit. 2017-03-08].  

Dostupné z: http://m.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/1001787. 
346 Ivo Strejček: životopis. Istrejcek.cz [online]. [cit. 2017-02-26].  

Dostupné z: http://www.istrejcek.cz/paeddr-ivo-strejcek. 
347 Jiří Weigl: životopis. Vlada.cz [online]. [cit. 2017-02-26].  

Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/clenove/phdr--ing--jiri-weigl--csc--51441/.  

Zakladatelé: Institut Václava Klause. institutvk.cz [online]. [cit. 2017-02-26].  

Dostupné z: http://institutvk.cz/zakladatele. 
348 KOPEČEK, Lubomír. Fenomén Václav Klaus: politická biografie. Brno: Barrister & Principal, 2012,  

s. 251. Je možné si položit otázku, zda to koresponduje s Klausovým prohlášením z roku 2015, kdy řekl: 

„Naše školy chrlí nezaměstnatelné intelektuály. Proto se musí stát předměty nějaké charity. Ve smyslu, že je 

vezmou do nějakých neziskovek. Prostě nevládní neziskové organizace jsou většinou charitou pro 

nezaměstnatelné intelektuály.“ KLAUS, Václav. Václav Klaus pro PL: Neziskové organizace jsou často 

charitou pro nezaměstnatelné intelektuály. Zeman je miláček médií. Parlamentnilisty.cz [online].  

[cit. 2017-04-25]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vaclav-Klaus-pro-PL-

Neziskove-organizace-jsou-casto-charitou-pro-nezamestnatelne-intelektualy-Zeman-je-milacek-medii-
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Po revoluci založil se svými spolupracovníky Občanskou demokratickou stranu 

a prosazoval tradiční systém politických stran. Ve svých článcích zdůrazňoval, že je třeba 

podporovat dobrovolné spolčování lidí v různých spolcích, klubech apod., ale že je 

zapotřebí bojovat proti nátlakovému a kolektivnímu prosazování jejich zájmů, jelikož jim 

taková role nepřísluší – od toho jsou politické strany. V roce 1998 založil výzkumný  

think-tank Centrum pro politiku a ekonomiku. 

První rok ve funkci prezidenta republiky založil se svojí manželkou Livií Nadační 

fond manželů Livie a Václava Klausových. Ve svém novoročním projevu v roce 2005 

znovu zdůraznil, že vlivové skupiny nikdy nesmí nahradit tradiční politické strany  

a na zasedání Rady Evropy prohlásil, že různé projevy „NGO-ismu“ potlačují demokracii. 

Následně čelil veřejné kritice a devadesát organizací občanské společnosti ho v otevřeném 

dopise vyzvalo, aby se za své výroky omluvil. Klaus omluvu odmítl. V roce 2010 pak 

veřejně vyjádřil podporu kontroverznímu sdružení D.O.S.T., které prosazovalo  

národně-konzervativní hodnoty. V roce 2012 založil se svými syny a Jiřím Weiglem 

Institut Václava Klause, jenž má rozvíjet jeho ideový a politický odkaz.  

 

Jsem přesvědčen o tom, že i vlivové organizace a skupiny, které vstupují do 

veřejného prostoru, mají v demokratické společnosti své místo. Pro demokracii nejsou 

přímým ohrožením, mohou ji naopak posílit – jsou její přirozenou součástí. Od politických 

stran se tyto vlivové organizace odlišují především tím, že usilují o vliv, nikoliv o moc. 

Toto rozlišení v Klausových názorech postrádám. Dále lze spatřovat rozpor v Klausově 

podpoře občanského sdružení D.O.S.T., které je – dle mého názoru – přesně tím projevem 

„NGO-ismu“, před kterým sám tolik varuje.349 Je tak možné usuzovat, že Klausův vztah 

k organizované občanské společnosti není systémový, ale účelový, což v praxi znamená, že 

kriticky vystupuje jen vůči těm organizacím, které nesdílejí jeho názory a přesvědčení.350  

                                                 
349 Kupříkladu v srpnu 2013 organizovalo sdružení D.O.S.T. protestní akci proti „nevkusnému vnucování 

ideologie homosexualismu nevkusným obscénním „festivalem“ Prague Pride 2013.“ Akce signatářů.  

Akce-dost.cz [online]. [cit. 2017-03-13]. Dostupné z: http://www.akce-dost.cz/akce.htm. Sdružení rovněž 

veřejně podpořilo kandidaturu Jany Bobošíkové na prezidentku České republiky. Podpora Akce D.O.S.T. 

kandidatuře Jany Bobošíkové na prezidentku České republiky. Akce-dost.cz [online]. [cit. 2017-03-13]. 

Dostupné z: http://www.akce-dost.cz/20121219.htm. V září 2015 zase vyzvalo k podpoře Klausovy petice 

Výzva občanů České republiky vládě a parlamentu ČR, která řešila otázky migrace. Akce D.O.S.T. podpořila 

petici proti imigraci. Akce-dost.cz [online]. [cit. 2017-03-13].  

Dostupné z: http://www.akce-dost.cz/20150907.htm. 
350 Zmiňme například občanskou iniciativu Impuls 99, která byla nesouhlasnou reakcí na tzv. Opoziční 

smlouvu mezi Občanskou demokratickou stranou a Českou stranou sociálně demokratickou. Tuto iniciativu 

Klaus odsoudil a celou událost okolo iniciativy vnímal jako souboj mezi tzv. „nepolitickou politikou“ 

občanské společnosti a tradičním systém politických stran. PEHE, Jiří. Impuls 99 v kontextu politického 

vývoje od roku 1998: Respekt 13, příloha Impuls 99 - 18. 2. 2000 [online]. [cit. 2017-03-17].  
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5. MILOŠ ZEMAN 

 

„Neziskové organizace pokládám za pijavice na státním rozpočtu a na tomto názoru 

setrvávám. Sám bych změnil jejich financování tak, že za každou korunu státní dotace by si 

musely vydělat korunu vlastní. A kdyby toho nebyly schopny, tak by samozřejmě zanikly.  

V případě některých těchto neziskových pijavic by to samozřejmě bylo jenom dobře.“351 

 

Miloš Zeman 

 

V této kapitole se zaměřím na aktivity Miloše Zemana směrem k organizované 

občanské společnosti – stejně jako na jeho projevy a články, ve kterých k tomuto tématu 

vyjadřuje svůj postoj. Kapitola sleduje období do 10. března 2017, kdy Miloš Zeman 

oznámil svojí opětovnou kandidaturu na post prezidenta České republiky. 

 

Miloš Zeman uvádí za svůj vzor britského ekonoma Johna M. Keynese.352 

Několikrát také uvedl, že by si přál, aby Česká republika směřovala ke skandinávskému 

modelu sociálního státu. Skandinávské země jsou podle něho nejstabilnější, 

nejdemokratičtější, a i ekonomicky nejúspěšnější.353 V českém prostředí pokládá Zeman za 

intelektuály jen Václava Bělohradského a sociologa Jana Kellera.354 Zajímavý je rovněž 

jeho vztah k českým novinářům, které označuje za „nejblbější socioprofesní skupinu.“355 

 

5.1. Zeman před revolučním rokem 1989 

 

Po maturitě nastoupil Miloš Zeman jako úředník do strojíren Tatra Kolín, kde se 

snažil vzkřísit podnikovou mládežnickou organizaci. Dle jeho vyprávění se mu tehdy 

                                                                                                                                                    
Dostupné z: http://www.pehe.cz/clanky/2000/impuls-99-v-kontextu-politickeho-vyvoje-od-roku. Havel 
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podařilo založit v továrním občasníku novou rubriku Mládí, avšak přiznává, že jí nebylo 

brzy čím zaplnit, a tak zanikla.356 

V šedesátých letech založil Zeman Futurologickou společnost,357 která byla 

názorovým protikladem Klubu mladých ekonomů Václava Klause.358 Zeman stál v jejím 

čele.359 Poprvé se s Klausem setkal v červnu 1968, kdy se spolu v rámci ekonomického 

semináře ideově utkali.360 V roce 1968 vstoupil Zeman do komunistické strany a byl jejím 

členem až do roku 1970.361 

V roce 1975 publikoval práci pod názvem Komplexní prognostické modelování, jež 

byla obecným úvodem do prognostiky. V ní uvádí, že je již možné zpracovávat komplexní 

prognostické modely pro nejrůznější oblasti společenského života – a to i na městské či 

regionální úrovni.362 V práci také zdůraznil, že je nutné zlepšit kvalitu informací, které se 

zasílají z nižších do vyšších správních celků.363 

V srpnu 1989 uveřejnil Miloš Zeman v Technickém magazínu článek s názvem 

Prognostika a přestavba, ve kterém napsal, že je v české společnosti třeba postupně 

obnovit kontrolní mechanismy zpětné vazby – tedy jakési ostrůvky pozitivní deviace. Na 

mysli měl lokální společenství lidí, která podávají mnohem lepší výkon, než je celostátní 

průměr, protože v nich „členové ještě neztratili vnitřní zájem o svou práci a přijímají často 

dnes neúnosné riziko, ať už jde o nové formy podnikatelských činností, kulturních aktivit, 

občanských iniciativ, spotřebitelských nebo ekologických hnutí apod.“364 Podle něho se 

tyto organizace a iniciativy měly propojit a vytvořit tak široké celospolečenské hnutí, jež 

by následně hrálo klíčovou roli při přestavbě společnosti.365 Zeman je přesvědčen, že tímto 

článkem přispěl ke konci totalitního režimu.366 

V březnu 1990 se Zeman zúčastnil diskuse o budoucnosti Občanského fóra.  

Ve svém příspěvku odmítl formu politického hnutí, protože taková forma byla podle něj 
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nesrozumitelná a dlouhodobě neudržitelná. Vyslovil se pro tradiční pravolevou strukturu 

politických stran. Ve volbách se následně stal lídrem kandidátky Občanského fóra ve 

Středočeském kraji.367 V roce 1992 pak vstoupil do České strany sociálně demokratické, 

vedl kandidátku v Jihočeském kraji a stal se předsedou strany.368 

 

5.2. Ve vysoké politice 

 

V rozhovoru z roku 1998 s Josefem Brožem Miloš Zeman uvedl, že v České 

republice stále není dostatečná podpora organizací občanské společnosti a rozvitá síť 

regionální samosprávy. Silná občanská společnost je podle něho součástí všech vyspělých 

zemích, zatímco v České republice je to stále jen „jakási kostra neobalená svaly, 

neobalená cévami, neobalená nervy.“369 Dále je přesvědčen, že v českém státě stále 

nefungují zpětné kontrolní vazby, chybí prevence a institut všeobecného dozoru, a proto 

jde o nefungující systém. A ten prý vznikl z „jakési fulbrightovské pýchy moci.“370  

 Jako předseda vlády předstoupil Miloš Zeman v roce 2002 před poslaneckou 

sněmovnu a ve svém projevu varoval před hrozící mediokracií, která je podle něho tvořena 

skrytou a tajemnou silou, jejíž reprezentanty jsou všichni ti, kdo popírají význam 

svobodných voleb a dávají přednost kuloárnímu vyjednávání. Představiteli takových sil 

jsou především občanské iniciativy jako Impuls 99, Dřevíčská výzva nebo Děkujeme, 

odejděte! Hybnou skupinou těchto iniciativ jsou neúspěšní politici a podnikatelé.371  

O těchto iniciativách se Zeman vyjádřil i ve své knize Jak jsem se mýlil v politice z roku 

2005. Označil je za skupinu nespojených a odstavených lidí, kteří se snaží svrhnout vládu 

mimoparlamentní cestou. Hovořil opět zejména o iniciativě Děkujeme, odejděte!, která 

tehdy v návaznosti na tzv. Opoziční smlouvu požadovala jeho demisi. Zeman napsal, že ho 

tehdy především rozčílila drzost jejích organizátorů a že „občanské protesty jsou plně na 

místě v diktátorských režimech.“372 Zato ve vyspělé demokratické společnosti se lidé mají 
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vyjadřovat ve svobodných volbách a nikoliv v „hulákajících skupinkách.“373 Později pro 

podobné skupiny užíval pojmu „pražská kavárna“.374  

 V roce 2003 se Miloš Zeman ucházel o úřad prezidenta republiky. V nepřímé volbě 

byl však v prvním kole poražen a později se také ukázalo, že neměl podporu ani od všech 

zástupců České strany sociálně demokratické. Stáhl se tak z veřejného života na svou 

chalupu na Vysočině, odkud glosoval politické dění a psal knihu Jak jsem se mýlil  

v politice. Jeho spory s předsedy sociální demokracie nakonec vyústily v jeho odchod ze 

strany.375 

 Ve své další knize Vzestup a pád české sociální demokracie z roku 2006 Zeman 

uvádí, že lze občanský sektor do jisté míry ztotožnit s veřejným sektorem. Píše také, že 

privatizace veřejného sektoru by nutně vedla ke snížení kvality dříve veřejných služeb.376  

V prosinci 2009 se pak aktivně podílel na založení politické strany Strana práv občanů 

ZEMANOVCI, jejíž vznik iniciovalo občanské sdružení Přátelé Miloše Zemana.377 

V březnu 2010 byl Zeman zvolen předsedou strany, avšak záhy po sněmovních volbách, 

kdy strana nedosáhla potřebné hranice pěti procent, na svůj post rezignoval.378 

 V roce 2012 poskytnul Miloš Zeman rozhovor novináři Petru Žantovskému, v němž 

objasnil svůj postoj k organizacím občanské společnosti. Zeman uvedl, že je jeho postoj 

názorově někde uprostřed mezi postojem Václava Havla a Václava Klause. Podle Zemana 
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mají organizace dostat finanční pomoc z veřejných zdrojů jedině tehdy, když mají zajištěné 

i vlastní financování. A že je nutné, aby byly pod přísnou kontrolou, zda tyto prostředky 

využívají efektivně a k naplnění svého účelu. Pokud však organizace zbytečně utrácí nebo 

si není schopna sama sehnat alespoň nějaké finanční prostředky, pak by žádné dotace 

dostat neměla. Podle Zemana existuje dostatek institucí, které jsou schopny takovou 

kontrolu provést. Odmítavě se nestaví ani k financování vlivových organizací, před čímž, 

dle Žantovského, často varoval Václav Klaus. Poskytnuté prostředky ale musí být využity 

na nějaký obecně prospěšný účel.379 

 

5.3. Miloš Zeman třetím českým prezidentem 

 

Miloš Zeman složil v březnu 2013 prezidentský slib a stal se v pořadí třetím 

prezidentem České republiky. V historicky prvních přímých volbách porazil ve druhém 

kole Karla Schwarzenberga. 

Nedlouho po svém zvolení, v květnu 2013, založil Nadační fond Prezidenta 

republiky s cílem snížit dluhové břemeno České republiky. Jedním z dalších cílů fondu je  

i podpora organizací občanské společnosti, které se zabývají příčinou vzniku dluhu a snaží 

se nabízet řešení, jak ho snížit. Členem správní rady je v současné době například bývalý 

předseda úřednické vlády Jiří Rusnok nebo současný vedoucí kanceláře prezidenta 

republiky Vratislav Mynář.380 V roce 2014 věnoval fond milión korun na snížení státního 

dluhu České republiky.381 Dle tiskového mluvčí Jiřího Ovčáčka zasílá Zeman každý měsíc 

do nadačního fondu ze svého platu částku ve výši 60 000 korun a na konci kalendářního 

roku se výtěžek z fondu zasílá do Fondu ohrožených dětí.382 

Manželka Miloše Zemana Ivana založila v lednu 2014 nadační fond s názvem 

Nadační fond Ivany Zemanové. Účelem fondu je ochrana lidských práv a humanitárních 

hodnot. Dále pak i ochrana přírody a kulturních památek.383 Dle členky správní rady fondu 

Vladimíry Víškové se Zeman do chodu organizace nezapojuje. Podporuje ji však finančně, 

                                                 
379 ZEMAN, Miloš. Zpověď informovaného optimisty: rozhovor s Petrem Žantovským. Řitka: ČAS, 2012,  

s. 112–113. 
380 Zakládací listiny Nadačního fondu Prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana.  

Dostupné z: http://www.prezidentskyfond.cz/files/listiny.pdf. 
381 Stav účtu ke dni 26.2.2017. Prezidentskyfond.cz [online]. [cit. 2017-03-13].  

Dostupné z: http://www.prezidentskyfond.cz/. 
382 Rozhovor s Jiřím OVČÁČKEM, tiskovým mluvčím prezidenta republiky, březen 2017. Finanční 

podporou Fondu ohrožených dětí ale Nadační fond Prezidenta republiky nesplňuje svůj účel. 
383 Statut Nadačního fondu Ivany Zemanové.  

Dostupné z: http://www.nadaceivanyzemanove.cz/STATUT_nadacni%20fond.pdf. 



76 

 

a to tím, že do nadačního fondu jde každoročně půlka výtěžku z charitativního 

reprezentačního plesu prezidenta republiky.384 

V červnu 2016 poskytl Miloš Zeman rozhovor deníku Blesk, ve kterém označil 

organizace občanské společnosti za „pijavice na státním rozpočtu.“385 Sám by prý změnil 

financování organizací tím způsobem, že za „každou korunu státní dotace by si musely 

vydělat korunu vlastní.“386 Ty organizace, které by toho nebyly schopny, by zanikly a bylo 

by to „jenom dobře.“387 Ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek označil Zemanova 

slova za prázdná a nepodložená.388 

V rámci výročí 17. listopadu 1989 uspořádaly občanské iniciativy v roce 2015 na 

Národní třídě prezidentské volby na nečisto – kolemjdoucí mohli vhodit do urny lístek 

se jménem toho, koho by si přáli za prezidenta republiky. Zeman to následně označil za 

klasické pohrdání demokracií, protože taková volba má probíhat jen oficiálně a v řádných 

volbách.389 V rozhovoru s Radimem Panenkou pak Zeman uvedl, že organizace občanské 

společnosti, jež se zabývají migrací, mají „maximální mediální prostor a minimální 

odpovědnost.“390 

Zeman v lednu 2016 v souvislosti s projektem Hate Free Culture, který se snaží 

bojovat proti xenofobii, znovu zopakoval, že organizace občanské společnosti by měly 

dostávat dotace jen za předpokladu, že si část peněz vydělají samy. Rovněž opět uvedl, že 

není obecně proti organizacím občanské společnosti, ale jen proti těm, které „jsou jako 

pijavice přisáté na státním rozpočtu.“391 

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, který – dle hradního kancléře Vratislava Mynáře – 

mluví „ústy prezidenta Zemana“,392 v srpnu 2016 na svém oficiálním twitterovém účtu 

uvedl, že by stát „měl okamžitě ukončit financování neziskovek, které podporují přijímání 
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migrantů a jdou tak proti občanům ČR.“393 Proti tomu se ihned ohradilo Konsorcium 

nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.394 

V březnu 2017 oznámil Miloš Zeman opětovnou kandidaturu na post prezidenta 

České republiky. Vyslovil rovněž přání být občanským kandidátem, a proto bude muset 

sehnat ke své nominaci 50 000 podpisů.395 

 

5.4. Shrnutí 

 

Miloš Zeman pokládal silnou občanskou společnost za součást každé vyspělé 

společnosti. Proti většině organizací občanské společnosti se tak nestavěl odmítavě, ale 

několikrát zdůrazňoval, že chtějí-li získat od státu finanční pomoc, tak musí mít zajištěné  

i své vlastní financování. Přesto se kriticky stavěl vůči řadě vlivových organizací  

a občanských iniciativ, jako například proti iniciativě Děkujeme, odejděte! Byl přesvědčen, 

že občanské protesty mají své místo jen v diktátorských režimech, zatímco v demokratické 

společnosti se mají lidé vyjadřovat jen skrze pravidelné volby. Pithart píše, že Zeman 

takové organizace občanské společnosti vnímal jako ty, co chtějí ovlivňovat, ale nechtějí 

projít „ohněm“ voleb.396 

Aktivní byl i v rámci organizované občanské společnosti. V šedesátých letech 

založil Futurologickou společnost, která pořádala ekonomické semináře, a stanul v její 

čele. V roce 1968 pak vstoupil na dva roky do komunistické strany, v roce 1990 se stal 

lídrem kandidátky Občanského fóra ve Středočeském kraji a v roce 1992 přešel do České 

strany sociálně demokratické, jíž záhy předsedal. V roce 2003 kandidoval na prezidenta 

republiky, avšak neúspěšně a byl vyřazen již v prvním kole. Stáhnul se tak z veřejného 

života a odešel i ze sociální demokracie. V roce 2009 se pak vrátil do aktivní politiky, 

pomohl založit Stranu práv občanů ZEMANOVCI a stal se její předsedou. Po prohraných 

                                                 
393 Zeman, Babiš i Chovanec jsou populisté.‘ Hrad: Stop financování neziskovek. Echo24.cz [online].  

[cit. 2017-04-10]. Dostupné z: http://echo24.cz/a/wnUqT/zeman-babis-i-chovanec-jsou-populiste-hrad-stop-

financovani-neziskovek. 
394 Neziskové organizace k výrokům Zemana, Babiše a Chovance proti uprchlíkům: Nebezpečné  

a populistické: Publikováno 5.8.2016. Romea.cz [online]. [cit. 2017-03-13].  

Dostupné z: http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/neziskove-organizace-k-vyrokum-zemana-babise-

a-chovance-proti-uprchlikum-nebezpecne-a-populisticke. 
395 ZEMAN, Miloš. Projev prezidenta republiky při tiskové konferenci: pátek 10.03.2017. Zemanmilos.cz 

[online]. 2016 [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: http://www.zemanmilos.cz/cz/clanky/projev-prezidenta-

republiky-pri-tiskove-konferenci-316826.htm. 
396 Petr Pithart: Musíme padnout na ústa, jinak se neprobudíme: 29.12.2012. Denik.cz [online].  

[cit. 2017-02-24]. Dostupné z: http://www.denik.cz/z_domova/petr-pithart-musime-padnout-na-usta-jinak-se-

neprobudime-20121228.html. 
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sněmovních volbách v roce 2010 na svůj post rezignoval. Později však využil nového 

ústavního zákona o přímé volbě prezidenta republiky, zvítězil a v březnu 2013 se stal 

historicky prvním českým prezidentem zvoleným v přímé volbě. O dva měsíce později 

založil Nadační fond Prezidenta republiky s cílem snížit dluhové břemeno České 

republiky. 
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6. KOMPARACE 

 

Hlavním cílem předkládané práce je komparace postojů Václava Havla, Václava 

Klause a Miloše Zemana k organizované občanské společnosti. Jelikož organizovaná 

občanská společnost, jak jsem již uvedl v první kapitole, je podmnožinou občanské 

společnosti, a protože je jedním z cílů práce je i komparace pojetí občanské společnosti, 

srovnám nejprve jednotlivá pojetí občanské společnosti a teprve poté se zaměřím na 

organizovanou občanskou společnost. 

 

6.1. Pojetí občanské společnosti 

 

Domnívám se, že chceme-li blíže porozumět pojetí občanské společnosti Václava 

Havla, je třeba nejprve uvést dvě hlavní témata jeho ideového odkazu, kterými jsou 

identita a odpovědnost. Havel byl přesvědčen, že člověk by měl především poznat sám 

sebe, být autentický a tím prohloubit pocit odpovědnosti nejen za sebe, ale i za druhé a za 

svět. Téma občanské společnosti bylo pro něho zásadní. Občanskou společnost považoval 

za důležitou součást každé civilizované společnosti, byla pro něho indikátorem kvality 

demokracie. Zastával názor, že demokratický stát se nemůže skládat jen ze státní správy, 

politických stran a privátních subjektů, ale že musí mít dostatečně rozvitou a silnou 

občanskou společnost. Jedině v ní může člověk být sám sebou a jedině v ní se může 

svobodně sdružovat. Občanskou společnost vnímal jako výraz aktivního občanského zájmu 

podílet se na správě věcí veřejných. Krize ekonomické, politické a ekologické byly podle 

Havla především krizí mravní, kdy člověk, pečující jen sám o sebe, rezignoval na občanský 

život. Často proto zdůrazňoval, že politické strany musí být s občanskou společností 

provázané, musí s ní komunikovat, neboť je pro ně zdrojem inspirace a legitimity. 

Naopak Václav Klaus nechtěl na koncept občanské společnosti vůbec přistoupit, 

považoval ho za výmysl levicových intelektuálů.397 Místo občanské společnosti raději 

užíval pojmu „společnost svobodných jedinců“. V občanské společnosti viděl prvky 

korporativismu, kdy nikým nevolené vlivové organizace a skupiny vstupují do veřejného 

                                                 
397 I když v roce 1990 ve svém projevu na setkání Občanských fór prohlásil, že je třeba budovat „moderní 

občanskou společnost“. KLAUS, Václav. Projev Václava Klause v Olomouci na setkání Občanských fór 

(1990). In: KLAUS, Václav, Miroslav MACEK, Ivo STREJČEK, Boris ŠŤASTNÝ a Jan SKOPEČEK. 

Vzestup a pád české pravice: 25 let ODS ve vybraných historických dokumentech, textech, projevech  

a dnešních názorech. Praha: Institut Václava Klause, 2016, s. 15–21. 
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prostoru a prosazují své zájmy. Spatřoval v ní neideologickou doktrínu, jejíž snahou je 

destrukce tradičního systému politických stran.398 Vymezoval se tak proti snahám Václava 

Havla o „jinou politiku“, jež chtěla nahradit tradiční parlamentarismus západního typu  

a zabránit „diktatuře stranictví“, tedy tomu, aby byl člověk v „samopohybu“ – svázán 

ideologií a stranickou disciplínou. „Nepolitickou politiku“ vnímal jako zákulisní 

prosazování zájmů. Odmítavě se také stavěl vůči občanským protestům a manifestacím, 

které podle něho patří do totalitního režimu – a nikoliv do standardní parlamentní 

demokracie. Jediným legitimním prostorem, ve kterém se lze ideově utkat, byly pro Klause 

svobodné volby. To bylo v rozporu s postojem Havla, jenž naopak kolektivní aktivismus 

různých organizací občanské společnosti podporoval. Klaus se dále kriticky stavěl vůči 

snahám nadřazovat hodnotu sdružování a kolektivu nad individuální svobodu člověka – ta 

pro něho byla jednou ze záruk svobodné společnosti. Podle Jiřího Peheho byl názorový 

střet mezi Havlem a Klausem střetem mezi konceptem liberalismu, který klade důraz na 

individualismus a autonomii jednotlivce, a komunitarismu, jenž naopak považuje za 

důležité občanskou angažovanost, solidaritu a občanské ctnosti.399 

Miloš Zeman se ke konceptu občanské společnosti nestavěl odmítavě a občanskou 

společnost považoval za důležitou součást všech vyspělých zemí. V tomto ohledu se tak 

blížil postoji Václava Havla.400 V minulosti také uvedl, že je třeba podpořit rozvoj 

občanské společnosti, protože bez ní – a s ní spojenými zpětnými kontrolními mechanismy 

– vždy půjde o nefunkční systém. Ovšem od konce devadesátých let zaujímal k vlivovým 

občanským organizacím a iniciativám podobný kritický postoj jako Václav Klaus. 

 

6.2. Postoje k organizované občanské společnosti 

 

Václav Havel považoval organizovanou občanskou společnost za důležitou složku 

občanské společnosti. Sdružování lidí v organizacích občanské společnosti bylo podle 

něho přirozenou součástí každé civilizované společnosti. Chtěl, aby se občanům více 

důvěřovalo a aby jim byla dána i větší odpovědnost. Proto prosazoval, aby stát delegoval 

                                                 
398 Proto také o Havlovi řekl, že chtěl „za každou cenu zlikvidovat politické strany, aby vládli jeho 

kamarádíčkové z nejrůznějších spolků.“ KLAUS, Václav. Klaus: Havel chtěl zlikvidovat politické strany, aby 

vládli jeho kamarádíčkové. Novinky.cz [online]. [cit. 2017-04-14]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/ 

domaci/352669-klaus-havel-chtel-zlikvidovat-politicke-strany-aby-vladli-jeho-kamaradickove.html. 
399 PEHE, Jiří. Občanská společnost v soudobé diskusi. In: NEKVAPIL, Václav V. Impuls pro občanskou 

společnost: eseje o třetím rozměru demokracie. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub, 2003, s. 33–52. 
400 Vzhledem k analýze textů je možné Zemana zařadit mezi tzv. „maximalisty“, čímž by se shodoval 

s Havlovým pojetím. Lze tak usuzovat podle Zemanova článku Prognostika a přestavba z roku 1989. 
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část svých přerozdělovacích funkcí na organizace občanské společnosti. Věřil, že tím dojde 

k rozšíření prostoru pro občanskou angažovanost, prohloubení občanské solidarity  

a odpovědnosti člověka za své okolí. Spolkový život, jenž vychází z nevýdělečných zájmů, 

přinášel podle Havla i obecný prospěch pro celou společnost. Vůči tradičnímu systému 

politických stran byl nedůvěřivý, obával se „diktatury stranictví“, chtěl ho nahradit něčím 

jiným – „politikou mravnosti“. Místo politických stran chtěl společenství angažovaných 

občanů, ad hoc občanské iniciativy a nezávislé kandidáty, kteří by byli autentičtí a plně 

vědomi své odpovědnosti. Touto vizí předpovídal vznik „postdemokracie“, kdy zastaralé 

struktury budou nahrazeny strukturami menšími, dynamickými a otevřenějšími. Nikdy ji 

však nedokázal prosadit. Přijal tak tradiční systém politických stran, nicméně neustále 

hledal způsob, jak ho doplnit. Ve své knize Letní přemítání vylíčil vizi decentralizovaného 

státu se silnými a sebevědomými samosprávami. Snil o zemi, jež by byla protkána hustou 

sítí různorodých organizací občanské společnosti. Představoval si malá lidská společenství, 

která by vznikla na úrovni obytného bloku, ulice či města. Od toho se odvíjely i jeho 

aktivity ve vztahu k organizované občanské společnosti. V mládí se angažoval ve Svazu 

Československých spisovatelů, Klubu angažovaných nestraníků KAN a byl zvolen 

předsedou Kruhu nezávislých spisovatelů a Aktivu mladých spisovatelů. Byl rovněž 

členem literární skupiny Šestatřicátníci a neformálního sdružení Společnost přátel Jiřího 

Kuběny. Kromě toho přispíval do literárních časopisů, inicioval petice jako Deset bodů, 

psal veřejné dopisy ústavním činitelům a stal se vůdčí postavou občanské iniciativy Charta 

77 a s ní spjatým Výborem pro nespravedlivě stíhané. Po zvolení prezidentem republiky 

pomáhal své manželce shánět finanční prostředky pro její organizaci Výbor dobré vůle. 

V té době také zvažoval založení politické strany, ale od této myšlenky nakonec ustoupil. 

V roce 1996 byl jedním ze zakladatelů nadace Forum 2000 a o dva roky později i Nadace 

Václava a Dagmar Havlových VIZE 97. Po odchodu z úřadu inicioval vznik 

Mezinárodního výboru pro podporu demokracie na Kubě, vyjadřoval se k podobě 

Knihovny Václava Havla, zapojoval se do kampaní Amnesty International ČR a Člověka 

v tísni, veřejně podpořil Stranu zelených a zaštítil vznik Evropské nadace pro demokracii. 

V rámci organizované občanské společnosti tak byl velmi aktivní, snažil se ji rozvíjet 

a několik organizací i sám zakládal. Během analýzy vývoje jeho postoje jsem 

nezaznamenal žádnou zásadní názorovou odlišnost. 

Václav Klaus byl zastáncem klasických mechanismů reprezentativní demokracie, 

jako jsou pravidelné volby, zastupitelské orgány a politické strany. Prostředky 
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participativní demokracie mu připadaly nefunkční, sázel na profesionální politiky.401 

Kriticky se tak stavěl vůči ad hoc neformálním iniciativám a vlivovým organizacím 

občanské společnosti, které chtěly ovlivňovat veřejný prostor. Veskrze je odsuzoval a říkal, 

že nemají mandát k tomu, aby mluvily do politiky, neboť neprošly volbami. V souvislosti 

s tím varoval před syndikalismem, kdy by byl stát svobodných občanů nahrazen 

korporativistickým státem ovládaným vlivovými skupinami a organizacemi. Pro Havla 

naopak nebyly politické strany jedinými kanály artikulace a uplatňování zájmů občanů.402 

Ovšem na základě analýzy jejich textů se oba shodovali v tom, že je třeba podporovat 

decentralizovaný politický systém a dobrovolné spolčování lidí na základě jejich 

společných zájmů. Podle Klause stát nesmí jít proti autenticky vznikajícím občanským 

uskupením. Uváděl, že každá svobodná společnost potřebuje takový institucionální rámec, 

jenž umožní svým občanům sdružovat se v zájmových institucích. Proto se také v roce 

1996 odmítavě postavil vůči vzniku územních celků, které měly zaplnit prostor mezi 

centrem a obcemi – chtěl ho zaplnit spontánní a dobrovolnou činností lidí, kteří by se 

sdružovali ve všemožných spolcích, klubech, odborech apod. Avšak zdůrazňoval, že 

spolčování lidí nesmí nikdy nahradit roli politických stran. V tomto konkrétním případě se 

ovšem s Havlem neshodoval, protože Havel tehdy zřízení samosprávných krajů 

podporoval, čímž chtěl posílit samosprávný článek české zastupitelské demokracie.403 

Klaus snahu organizací občanské společnosti ovlivňovat klíčové oblasti veřejného života 

označoval svým novotvarem „NGO-ismus“. Na základě analýzy Klausových textů však 

nelze uvést, že se Klaus vymezoval vůči všem organizacím občanské společnosti,  

i když některé jeho projevy vyvolávaly kritickou odezvu od celého spektra organizované 

občanské společnosti. Navíc se lze domnívat, že jeho postoj byl spíše pragmatický, jelikož 

vystupoval především proti těm organizacím, které se neshodovaly s jeho názorovým 

přesvědčením. Dokládá to například jeho podpora sdružení D.O.S.T. I tak ale byl v rámci 

organizované občanské společnosti velmi aktivní. V období totality byl členem Pionýru, 

Československého svazu mládeže, Filmového klubu, hrál ochotnické divadlo a byl 

kapitánem mužstva v košíkové. Přispíval do řady literárních časopisů a založil Klub 

mladých ekonomů, jenž měl několik set členů. Stal se rovněž členem Československé 

sociologické společnosti a posléze i Československé ekonomické společnosti. Po Sametové 

                                                 
401 POTŮČEK, Martin. Volba společnosti: Havel versus Klaus. In. Co daly naše země Evropě a lidstvu. 

Praha: Evropský literární klub, 2000, s. 186–196. 
402 Tamtéž. 
403 HAVEL, Václav. Novoroční projevy prezidenta Václava Havla 1990–2003. Rozhlas.cz [online].  

[cit. 2017-04-25]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/59669. 
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revoluci založil Občanskou demokratickou stranu a stal se její předsedou. V roce 1998 

založil vzdělávací a výzkumný think-tank Centrum pro ekonomiku a politiku, nedlouho po 

zvolení prezidentem republiky pak s manželkou Livií i Nadační fond manželů Livie  

a Václava Klausových. V roce 2012 byl jedním ze zakladatelů Institutu Václava Klause, 

jenž si klade za cíl šířit jeho politický a ideový odkaz. Závěrem tak lze shrnout, že se 

kriticky nestavěl vůči sdružování lidí v různých zájmových organizacích, ale proti 

vlivovým organizacím, které se snažily působit na klíčové oblasti veřejného života. S tím 

souvisí i jeho odmítnutí pojmu občanská společnost – raději hovořil o „společnosti 

svobodných jedinců“. Byl přesvědčen, že chce-li člověk ovlivňovat veřejný prostor, má 

vstoupit do politické strany a zúčastnit se řádných voleb. Lze rovněž shrnout, že se jeho 

postoj ve vztahu k organizované občanské společnosti výrazně neměnil. Přestože v projevu 

na setkání Občanských fór prohlásil, že je třeba budovat „moderní občanskou 

společnost“,404 jeho negativní vymezení vůči vlivovým organizacím občanské společnosti 

se postupem času zintenzivňovalo a bylo nakonec podloženo konceptem „NGO-ismu“.405 

Miloš Zeman se k organizované občanské společnosti vyjádřil již v roce 1989 ve 

svém článku Prognostika a přestavba, ve kterém uvedl, že je třeba obnovit kontrolní 

mechanismy zpětné vazby – tedy lokální společenství lidí, jako jsou různé organizace 

občanské společnosti, nové formy podnikatelské činnosti, občanské iniciativy a ekologická 

hnutí. Napsal také, že by se tato uskupení měla propojit a vytvořit celospolečenské hnutí, 

jež by hrálo jednu z klíčových rolí při přestavbě společnosti. Na základě toho je možné 

usuzovat, že tehdy prosazoval silnou občanskou společnost, jež by se podílela na tvorbě 

klíčových oblastí ve veřejném prostoru. Následně pak v roce 1998 prohlásil, že v České 

republice stále není dostatečná podpora rozvoje organizované občanské společnosti a hustá 

sít regionálních samospráv. V tomto ohledu se shodoval s postojem Václava Havla. Ovšem 

po roce 2000 se začal přibližovat názoru Václava Klause, že vlivové organizace občanské 

společnosti nemají mandát k tomu, aby hovořily do politiky. Užíval i podobné rétoriky, 

když představitele takových organizací označil za ty neúspěšné, kteří dávají přednost 

zákulisnímu vyjednávání. Místo „NGO-ismu“ hovořil o „pražské kavárně“. Podle mého 

názoru, a odkazuji na definice těchto pojmů, jde o koncepty velmi podobné, ne-li 

                                                 
404 KLAUS, Václav. Projev Václava Klause v Olomouci na setkání Občanských fór (1990). In: KLAUS, 

Václav, Miroslav MACEK, Ivo STREJČEK, Boris ŠŤASTNÝ a Jan SKOPEČEK. Vzestup a pád české 

pravice: 25 let ODS ve vybraných historických dokumentech, textech, projevech a dnešních názorech. 

Praha: Institut Václava Klause, 2016, s. 15–21. 
405 Ten je podle Klause slučitelný s pojmem „postdemokracie“. KLAUS, Václav. Předmluva Václava Klause 

ke sborníku CEPu "Postdemokracie – hrozba nebo naděje": 2006. Klaus.cz [online]. [cit. 2017-04-14]. 

Dostupné z: https://www.klaus.cz/clanky/1000. 
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shodné.406 S Klausem se také kriticky stavěl vůči občanským protestům, které jsou podle 

něho na místě jen v diktátorských režimech. Oproti Havlovi a Klausovi se Zeman navíc 

v posledních letech zaměřil na téma financování organizací občanské společnosti. Zastával 

názor, že by organizace měly dostávat finanční pomoc z veřejných rozpočtů jedině tehdy, 

mají-li zajištěné i své vlastní financování. Doslova řekl, že „za každou korunu státní dotace 

by si musely vydělat korunu vlastní.“407 Organizace, které takové financování nemají  

a berou dotace, označil za „pijavice“, čímž se podle mého názoru – podobně jako Klaus – 

dopustil generalizace, jež vedla k odmítavým stanoviskům ze strany mnoha organizací 

občanské společnosti. Zaměříme-li se však na jeho aktivity v rámci organizované občanské 

společnosti, lze spatřovat, že byl činný v podobném rozsahu jako Václav Klaus. V době 

komunismu založil Futurologickou společnost, jež byla názorovým protikladem Klubu 

mladých ekonomů Václava Klause. Podobně jako Klaus se nezapojoval do otevřeně 

protirežimních iniciativ a skupin a nepodepsal Chartu 77. Obdobně jako Klaus také chtěl, 

aby se z Občanského fóra stala tradiční politická strana. V devadesátých letech pak 

vstoupil do České strany sociálně demokratické a stal se jejím předsedou. Po první 

neúspěšné kandidatuře na prezidenta republiky byl v roce 2009 jedním ze zakladatelů 

Stranu práv občanů – ZEMANOVCI a v roce 2013, nedlouho poté, co byl zvolen 

historicky prvním prezidentem v přímé volbě, založil Nadační fond Prezidenta republiky. 

Lze tak dojít k závěru, že Zemanův postoj k organizované občanské společnosti 

konzistentní nebyl, neboť se jeho postoj v devadesátých letech lišil od postoje po roce 

2000. Dříve totiž hovořil o organizacích občanské společnosti jako o kontrolních 

mechanismech zpětné vazby, čímž myslel, že v organizované občanské společnosti se má 

zpřesňovat občanský postoj a že je legitimní tyto postoje hájit ve veřejném prostoru. To je 

ovšem v rozporu s jeho pozdější kritikou vlivových organizací občanské společnosti, jež se 

shodovala s tou Klausovou. Užíval jen jiného pojmenování. 

 

 

                                                 
406 Viz Miloš Zeman – Pražská kavárna – TV ParlamentníListy.cz - 17. 6. 2016. In: Youtube [online]. 18. 06. 

2016 [cit. 2017-01-10]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=ot0Gcd4BsIQ; KLAUS, Václav. 

NGO-ismus, nikoli jednotlivé nevládní organizace považuji za nebezpečí pro naši svobodu: 3. 11. 

2005. Klaus.cz [online]. [cit. 2017-03-09]. Dostupné z: http://www.klaus.cz/clanky/1211. 
407 Neziskovky jsou pijavice státu, myslí si Zeman. Echo24.cz [online]. 2016 [cit. 2016-12-28].  

Dostupné z: http://echo24.cz/a/wFDxx/neziskovky-jsou-pijavice-statu-mysli-si-zeman. 
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ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem této práce byla komparace pojetí a postoje Václava Havla, Václava 

Klause a Miloše Zemana k občanské společnosti se zaměřením na organizovanou 

občanskou společnost. Práce dále zkoumala, jaké bylo konkrétní jednání těchto osobností 

ve vztahu k organizované občanské společnosti a jaký byl vývoj jejich postojů. 

Z komparace vyplývá, že téma občanské společnosti bylo pro Václava Havla 

zásadní. Havel věřil, že jedině v občanské společnosti může být člověk sám sebou, tedy 

tvorem společenským. Zcela stěžejní pro něho byla odpovědnost člověka a občanská 

angažovanost. Občanskou společnost vnímal jako výraz pozitivního zájmu občanů o věci 

veřejné, byl přesvědčen, že zajišťuje politickou stabilitu a že je ukazatelem kvality 

demokracie. Proto si také přál stát s hustou sítí organizací občanské společnosti. Naopak 

Václav Klaus nechtěl na koncept občanské společnosti přistoupit, obával se skrytého 

kolektivismu a raději hovořil o „společnosti svobodných jedinců“. Primární roli ve 

společnosti přisuzoval trhu, ve kterém jednotlivec naplňuje své soukromé cíle 

prostřednictvím tržní soutěže. Společnost je podle Klause stabilní tehdy, když ji trh drží 

v dynamickém napětí. Vůči vlivovým organizacím občanské společnosti se stavěl kriticky, 

protože podle něho nemají mandát k tomu, aby ovlivňovaly veřejný prostor. Zato Miloš 

Zeman se zprvu ke konceptu občanské společnosti odmítavě nestavěl, ovšem v pozdější 

době s Klausem sdílel podobný postoj k vlivovým organizacím. Do veřejné debaty navíc 

přinesl téma financování organizací občanské společnosti. Byl toto názoru, že organizace 

mají dostat finanční pomoc jedině tehdy, mají-li zajištěné i financování vlastní. Přesto se 

všichni tři shodovali na tom, že je třeba podporovat dobrovolnou a spontánní činnost lidí, 

kteří se sdružují v různých zájmových organizacích. 

V úvodu práce jsem uvedl, že studium ideového a politického odkazu tří českých 

prezidentů, jež měli vliv na českou polistopadovou společnost, by mohlo být inspirací i pro 

řešení současných problémů. U Havla považuji za podstatný především jeho apel na větší 

občanskou angažovanost a odpovědnost. Podle něho má být člověk věrný sám sobě, být 

autentický a nežít v „samopohybu“ – odvrátit se od „světa jsoucen“ ke „světu bytí“. 

V postoji Václava Klause spatřuji jako důležité zejména jeho varování před rizikem 

prorůstání parciálních, nikým nelegitimizovaných zájmů do veřejného prostoru. U Miloše 
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Zemana pak lze především zmínit jeho důraz na větší kontrolu finančních prostředků, které 

putují z veřejných zdrojů do organizací občanské společnosti.408 

Během psaní práce jsem se zabýval i Havlovou vizí „nepolitické“ či „jiné“ politiky 

a uvedl jsem, že kořeny tohoto konceptu lze hledat v osmašedesátém roce, kdy Havel 

navštívil Spojené státy americké. Zde vidím prostor pro další odborné bádání. Myslím, že 

by bylo přínosné se zabývat i tím, zda lze spatřovat souvislost mezi Havlovou 

„nepolitickou“ politikou a dnešní krizí tradičních politických stran.409 

Domnívám se, že tato práce potvrzuje tezi Václava Bělohradského, že v českém 

prostředí probíhá dlouhodobý konflikt mezi občanskou společností a politickým systémem, 

který není schopen zobrazit politickou podobu občanské společnosti. Dle Bělohradského 

tak dochází ke konfliktu mezi vyvolenými, ale nezvolenými, a zvolenými, ale 

nevyvolenými. Havel se tento konflikt snažil řešit jen zdánlivě.410 I tak je ale možné se 

domnívat, že Havlova vize „nepolitické“ či „jiné“ politiky v podobě „postdemokracie“ se 

postupně naplňuje. Někteří autoři jako například německý sociolog Ulrich Beck jsou 

přesvědčeni, že tradiční politické strany přestávají být schopny řešit problémy nového 

tisíciletí a že je nutné nastolit novou, otevřenou politiku, jež si bude žádat větší občanskou 

a politickou angažovanost.411 Inspirativnost Havlovy vize je v tomto ohledu podle Jiřího 

Suka zjevná.412 Suk sice dále shrnuje, že polistopadový přechod k demokracii nemohl být 

uskutečněn jinak než tradičními politickými prostředky, avšak vzápětí dodává, že nové 

století přináší zcela odlišné problémy a otázky.413  

Budeme svědky nových Občanských fór?414  

                                                 
408 Hustota organizací občanské společnosti je v České republice jedna z největších z celé Evropy.  

KELLER, Jan. Interview ČT24: Jan Keller /ČSSD/, europoslanec, sociolog, 13.4.2017. Ceskatelevize.cz 

[online]. [cit. 2017-04-16]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-

ct24/217411058040413/. Nicméně se také domnívám, že u Klause a Zemana je třeba se zdržet přílišné 

paušalizace, která v jejich případě způsobila odmítavé reakce od celého spektra organizované občanské 

společnosti. 
409 Jak o tom hovoří Václav Klaus. KLAUS, Václav. Klaus: Havel chtěl zlikvidovat politické strany, aby 

vládli jeho kamarádíčkové. Novinky.cz [online]. [cit. 2017-04-14]. Dostupné z: https://www.novinky.cz 

/domaci/352669-klaus-havel-chtel-zlikvidovat-politicke-strany-aby-vladli-jeho-kamaradickove.html. 
410 Otázky Václava Moravce: Jak se mění společnost a co z toho plyne dobrého? Filozofové Jan Sokol  

a Václav Bělohradský.: Premiéra: 30. 10. 2016. Ceskatelevize.cz [online]. [cit. 2017-03-15].  

Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/216411030511030-

otazky-vaclava-moravce-2-cast/obsah/501497-jan-sokol-filozof-vaclav-belohradsky-filozof. 
411 BECK, Ulrich. Vynalézání politiky: k teorii reflexivní modernizace. Praha: Sociologické nakladatelství, 

2007, 273 s. Post. ISBN 978-80-86429-64-9. 
412 Havlova vize se velmi podobá i konceptu „demokracie kritických množství.“ Rozhovor s Václavem 

BĚLOHRADSKÝM, filosofem, duben 2017. 
413 SUK, Jiří. Od nemožnosti politiky k politice jako umění možného: Paradoxní život občana Václava Havla 

v letech 1969–1992. In: GJURIČOVÁ, Adéla a Michal KOPEČEK. Kapitoly z dějin české demokracie po 

roce 1989. Praha: Paseka, 2008, s. 16–51. 
414 Tamtéž. 
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Macalester College, Minneapolis/St.Paul, USA, 26. dubna 1999 

 

Dámy a pánové, 

 

jestli totalitní systém komunistického typu tu a tam mohl koexistovat se soukromým 

vlastnictvím, ba někdy dokonce i se soukromým podnikáním, pak s rozvinutou občanskou 

společností zásadně koexistovat nemohl. Skutečná občanská společnost je totiž 

nejvlastnějším základem demokracie a s tou se totalitní vláda ze samé podstaty věci 

vylučuje. 

 

Nebyla tedy náhoda, že jedním z nejtěžších a možná nejosudovějších útoků, kterým byl 

nástup komunismu provázen, byl útok proti občanské společnosti. 

 

Svobodu slova, kterou komunismus kdysi přes noc potlačil, bylo možné po jednačtyřiceti 

letech obnovit rovněž přes noc. Velmi rychle bylo také možno zrušit ústavně zakotvenou 

vedoucí úlohu komunistické strany, založit jiné strany a uspořádat svobodné volby.  

V našem případě se dokonce podařilo převést poměrně rychle větší část zestátněného 

hospodářství opět do rukou konkrétních vlastníků. S občanskou společností je to však 

podstatně komplikovanější a obnovit ji je úkol na léta. Důvod je zřejmý: občanská 

společnost je velmi složitě strukturovaný a zároveň velmi křehoučký, ba občas až trochu 

tajemný organismus, který vznikal přirozeným vývojem po dlouhá desítiletí, ne-li staletí,  

a který je výrazem určitých trvale se vyvíjejících stavů ducha a mravů, určitého stupně 

společenského poznání a sebepoznání, určitého typu občanského vědomí a sebevědomí.  

Už proto ji nelze po tolika letech praktické neexistence obnovit shora, nějakým zákonem, 

nařízením či rozhodnutím politického centra. Lze jen trpělivě vytvářet příznivé prostředí 

pro její rozvoj a trpělivě posilovat právě ty rysy společenského ducha, které k takovému 

rozvoji vedou. 

 

Dovolíte-li, využiji dnešní příležitosti k tomu, abych tu aspoň stručně zrekapituloval,  

v čem vidím - samozřejmě na pozadí naší postkomunistické zkušenosti - hlavní prvky 

občanské společnosti i její význam. 

 

Především: co to vlastně je občanská společnost? 

 

Nejobecněji by se snad dalo říct, že to je společnost, v níž se občané účastní veřejného 

života, správy veřejných statků a veřejného rozhodování mnoha paralelními a vzájemně se 

doplňujícími způsoby, přičemž míra, druh a institucionální podoba této jejich účasti závisí 

především na nich samotných, na jejich iniciativě a fantazii, byť uplatňovaných 

samozřejmě v určitém zákonném rámci. Je to tedy společnost, která nejen otevírá velký 

prostor individuální i skupinové kreativitě a v níž se tato kreativita významně podílí na 

celku veřejného dění, ale která je na této kreativitě přímo založena. Působnost státu a jeho 

struktur je v ní tedy omezována jen na to, co nemůže vykonávat nikdo jiný, tedy například 

na tvorbu zákonů, obranu a bezpečnost státu, výkon spravedlnosti a podobně. 

 

Trochu zjednodušeně by se dalo říct, že občanská společnost má tři hlavní pilíře. 
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Prvním z nich je život spolkový v nejširším slova smyslu. Tedy svobodné sdružování lidí 

do různých typů organizací od spolků, občanských iniciativ a občanských sdružení přes 

nadace a obecně prospěšné společnosti až po církve či politické strany. Lidé se v těchto 

organizacích sdružují proto, aby v nich společně uskutečňovali to, co se lépe uskutečňuje 

společně než jednotlivě. Určující přitom je, že toto sdružování - vedoucí k autentické 

sebestrukturaci společnosti - vyrůstá z jiných zájmů než čistě podnikatelských  

či výdělečných a že stát jako zástupce celé společnosti toto sdružování a jeho práci 

podporuje a zvýhodňuje. Činí tak přinejmenším ze dvou důvodů: jednak proto, že stabilita, 

harmonie a úspěšnost společnosti jako celku do značné míry záleží i na tom, zda 

nejrůznější legitimní a přitom nevýdělečné zájmy občanů a jejich skupin mají dostatek 

možností se uplatnit, jednak proto, že většina těchto neziskových aktivit neslouží jen těm, 

kdo se jich účastní, ale přináší obecný prospěch, tedy výsledky, z nichž se tak či onak 

mohou těšit všichni. 

 

Druhým pilířem občanské společnosti je silná samosprávná větev veřejné správy.  

To znamená, že občané mimo svých zástupců do centrálních zastupitelských sborů volí i 

své zástupce do zastupitelských sborů obcí a regionů a že tyto nižší zastupitelské sbory 

mají významné pravomoce i vlastní finanční zdroje. Čili: vše, co není nutno rozhodovat na 

centrální úrovni či v rámci hierarchicky uspořádané státní správy, rozhodují volení zástupci 

občanů na nižších úrovních. Jednou ze základních dimenzí občanské společnosti a zároveň 

jednou z forem či podmínek jejího rozvoje je tedy decentralizovaný stát. 

 

Určité solidární společenské funkce má ze zákona stát, ba dalo by se říct, že tyto funkce 

jsou jedním z důvodů jeho existence. Jde o takové funkce, jako je například sociální péče, 

péče o zdraví, péče o vzdělání, péče o životní prostředí. Zaručuje-li stát plnění těchto 

solidárních funkcí, neznamená to ovšem, že je musí všechny sám a přímo vykonávat. Stát 

nebývá ani dobrým lékařem, ani dobrým učitelem. Třetím pilířem občanské společnosti by 

tedy měl být důmyslný systém delegování některých úkolů, za jejichž plnění odpovídá stát, 

na jiné subjekty a ovšem i důmyslný způsob kontroly či podpory těchto subjektů. Školy, 

nemocnice, divadla a další podobné instituce - pokud samozřejmě nejsou obchodními 

společnostmi - by tedy neměly být součástí státu jako třeba armáda či policie, ale měly by 

mít postavení neziskových organizací, k nimž má stát pouze určitá práva a ovšem i určité 

povinnosti. 

 

Tyto tři pilíře občanské společnosti - to jest život spolkový, decentralizace státu a delegace 

výkonu některých jeho funkcí na relativně samostatné subjekty - představují i tři základní 

směry, jimiž by se měla obnova občanské společnosti u nás ubírat. 

 

Vážení přátelé, 

 

vše, co tu říkám, vám možná připadá banálně samozřejmé a možná se divíte, proč tu o tom 

vůbec mluvím. 

 

Ano, vím, že v Americe, zemi, která má snad nejrozvinutější občanskou společnost  

na světě, může překvapovat, že někdo cítí potřebu takto jasné věci znovu artikulovat. 

 

Mluvím-li o nich přesto a právě zde, pak to má jediný důvod: jsem přesvědčen, že Amerika 

může hrát dobře svou jedinečnou úlohu ve světě jen tehdy, bude-li dobře rozumět 

starostem ostatních. A pro Českou republiku, jako ostatně pro všechny postkomunistické 

země, je obnova občanské společnosti věcí velmi důležitou a velmi nesamozřejmou. 



IX 

 

A ovšem velmi náročnou. 

 

Nejen z důvodů obecných, o nichž jsem se zmínil, ale například i proto, že část nových 

politických elit chová k obnově občanské společnosti odpor anebo se k ní staví poměrně 

apaticky. Jakmile totiž tyto elity dostaly do rukou stát, rychle se adaptovaly na obecnou 

nechuť státu zbavovat se čehokoliv, co už jednou dostal do své moci. A tak i mnozí 

soudobí demokratičtí nebo přímo antikomunističtí politici paradoxně brání přesně ty 

přebujelé kompetence státu, které jsou reliktem éry komunismu. Proto se dodnes v naší 

zemi mnoho škol, nemocnic, kulturních institucí a podobných zařízení řídí pradávnými  

a mnohdy zcela nesmyslnými a nehospodárnými pravidly své centralizované správy, ačkoli 

už dávno mohly být moderními neziskovými organizacemi, které stát jen zpovzdáli hlídá či 

transparentním způsobem podporuje. Proto se u nás už devět let mluví o decentralizaci 

státu, aniž je kterékoli ministerstvo ochotno bez boje kteroukoli svou dnešní pravomoc 

přenechat regionu či obci. Proto u nás existují - aspoň z hlediska potřeb transformující se 

ekonomiky - nepřiměřeně vysoké daně: stát musí platit tisíce věcí, které by v podmínkách 

rozvinuté občanské společnosti vůbec platit nemusel, neboť by je občané zaplatili přímo. 

 

Tento velký státní konzervativismus nemá nic společného s ideologií. A pokud se někteří 

politici snaží svůj odpor k omezování pravomocí státu přece jen nějak ideologicky omluvit, 

pak nejčastěji říkají jedno: ve volbách si nás lidé vybrali, a my tu jsme tudíž od toho, 

abychom z jejich vůle vládli. Vše ostatní a vše mimo to je útokem na zastupitelskou 

demokracii, na standardní politické strany a vůbec na standardní politický systém. Ke 

společenskému přerozdělování prostředků je určen stát a tuto jeho odpovědnost nelze 

rozmělňovat. Pokus vytvářet či podporovat jakékoli jiné a z centra politicky 

nekontrolované paralelní struktury znamená zpochybňovat parlamentní demokracii. Víra  

v občanskou společnost je v Čechách stále ještě mnohými vydávána za levičáctví, 

anarchismus, syndikalismus; ba jednou byla dokonce nazvána protofašismem. 

 

Je to samozřejmě nesmysl: občanská společnost v tom smyslu, jak tu o ní mluvím, je 

naopak jediným vskutku pevným fundamentem demokratického politického systému, 

protože politické strany a základní instituce demokratického státu fungují dobře jen tehdy, 

čerpají-li trvale svou životní sílu z rozvinutého a pluralitního občanského prostředí, které je 

obklopuje, inspirují-li se jím a jsou-li zároveň vystaveny jeho kvalifikované kritice. Nejde 

přece o to vyřazovat parlament, vládu či strany z veřejného života či je obcházet, ale 

dosáhnout naopak toho, aby pracovaly co nejlépe jakožto subjekty, které demokratický 

systém završují. Bez životadárného zázemí pestře strukturované občanské společnosti 

politické strany i vrcholné politické instituce státu chřadnou, ztrácejí elán, novou krev  

i nápady, aby se posléze proměňovaly v nezajímavé a do sebe uzavřené hloučky 

politických profesionálů, kteří si téměř vystačí sami. 

 

Za argumentem, že důraz na rozvoj občanské společnosti je útokem na standardní politický 

systém, se nakonec tedy neskrývá nic jiného, než opět ona nechuť dělit se s kýmkoli  

o moc. Jako kdyby strany říkaly: od vládnutí jsme tu my, vyberte si mezi námi, ale 

nepřejeme si, abyste dělali cokoli nad to. 

 

 

Proč stojí za to - navzdory všem nepříznivým okolnostem - usilovat o obnovu občanské 

společnosti? V čem jsou její výhody či v čem je vlastně její smysl? 

 

Zmíním se aspoň o několika základních věcech. 
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Za prvé: občanská společnost vytváří skutečnou pluralitu a pluralita, respektive soutěž,  

k níž každá pluralita vede, vytváří kvalitu. V této věci je určitá podobnost mezi 

hospodářstvím a veřejným životem obecně. Čím více na sobě nezávislých, zdola  

a svobodně vyrostlých iniciativ v té či oné oblasti veřejného života existuje, tím větší je 

naděje, že se z jejich volného soutěžení vynoří ta nejlepší a nejoriginálnější; spoléhat na to, 

že státní či politické centrum může samo a předem rozhodnout, co je nejlepší a co a jak má 

vypadat, znamená identifikovat moc s pravdou a přiznávat jí patent na rozum. Kam takové 

ztotožnění moci s "rozumem dějin" vede, víme či měli bychom vědět nejlépe my:  

k všeobecnému úpadku. Kdo řekl prostě A, musí říct i B. Chceme-li svobodu, pak musíme 

přiznat právo na existenci i tomu, co je jejím přirozeným produktem, výrazem a reálným 

naplněním, tedy občanské společnosti. 

 

Za druhé: s tím souvisí zcela evidentní fakt, že čím vrstevnatější a rozkvetlejší je občanská 

společnost, tím stabilnější jsou politické poměry v zemi. Je to pochopitelné: občanská 

společnost chrání občany před přemrštěným zakoušením změn v centru politické moci, 

protože zachytává na nižších úrovních některé důsledky těchto změn, tlumí je či přímo se  

s nimi vypořádává, a tím politické změny de facto usnadňuje, či aspoň způsobuje, že se 

nejeví jako osudové. Výměna vlády či vládnoucí garnitury nemusí prostě ve fungující 

občanské společnosti znamenat nutně vichřici, která neponechává nic na svém místě. Kde 

naopak není občanská společnost dostatečně rozvinuta, prosakuje každý problém 

politického centra až do každodenního života občanů a zároveň kdejaký problém občanů 

prosakuje až do centra moci, které se pak zaměstnává věcmi, jimiž by se vůbec zabývat 

nemuselo, samozřejmě na úkor věcí, jimiž by se zabývat mělo. Občanská společnost je 

tudíž nejen tou nejlepší pojistkou proti eventuálnímu politickému chaosu, ale i tou nejlepší 

pojistkou proti možnému nástupu autoritativních sil, které se vždycky hlásí o slovo tehdy, 

kdy má společnost pocit otřesu či nejisté budoucnosti, a které mají pochopitelně tím lepší 

podmínky k ovládnutí země, čím více moci zůstává v centru. Komunisté dobře věděli, proč 

potřebovali ovládnout, zmanipulovat a podrobit si každý včelařský spolek. 

 

Za třetí: myslím, že člověk nemusí být velkým ekonomem či počtářem, aby přišel na to, že 

občanská společnost se vyplácí. Čím víc věcí se platí ze státního rozpočtu, a čím víc daní 

se proto vybírá, tím větší část peněz se cestou nahorů a pak zase dolů ztratí v podobě 

výdajů na všechno, co tento transport zprostředkovává; při systému odpisů z daňového 

základu jde pochopitelně na veřejně prospěšné věci víc peněz, než kolik by na ně šlo  

z dané částky formou daně; při kratší a přímější cestě od toho, kdo platí, k účelu, na který 

platí, je pochopitelně i lépe vidět na způsob použití těchto peněz, a zmenšuje se tedy 

nebezpečí, že s nimi bude naloženo nehospodárně. A to nemluvím o tom, jak 

nevyčíslitelnou ekonomickou hodnotu představuje pluralita, decentralizovaným 

přerozdělováním podporovaná, ani o tom, oč lépe může v prostoru svého zájmu konkrétní 

dárce obhlédnout skutečnou strukturu veřejných potřeb, než ten sebelepší státní úředník 

kdesi na ministerstvu. 

 

Za čtvrté: vůbec nejdůležitější je na občanské společnosti ovšem něco jiného. Totiž to, že 

umožňuje člověku, aby se uskutečňoval vskutku a cele jako ten, kým potenciálně je, totiž 

jako zoon politikon, tvor společenský. Člověk přece není jen výrobcem, tvůrcem zisku či 

konzumentem. Je zároveň a možná nejhlouběji i někým, kdo chce být s druhými, kdo touží 

po různých typech soužití a spolupráce, kdo se chce konkrétně účastnit života lidské obce 

či pospolitosti, kdo chce mít vliv na to, co se děje kolem něho. Člověk je prostě bytostně 

disponován k tomu, aby byl nelhostejný ke svému lidskému okolí, ke společnosti; touží být 

svým okolím oceněn za to, co mu dává; je subjektem svědomí, mravního řádu, lásky 
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k bližnímu. Občanská společnost je jedním ze způsobů, jimiž se uskutečňuje či může 

uskutečňovat naše lidství ve své celistvosti, tedy i v tom subtilnějším, tíž uchopitelném, ale 

možná ze všeho nejdůležitějším, čím je tvořeno. 

 

Občanská společnost, aspoň jak já jí rozumím, je prostě jednou z velkých příležitostí pro 

lidskou odpovědnost za svět. Nemusím zajisté zdůrazňovat, jak v dnešním mnohonásobně 

ohroženém světě je důležité právě příležitosti tohoto druhu pěstovat. 

 

A tím se dostávám konečně k tomu, co se týká asi nejzřetelněji ve stejné míře mých 

spoluobčanů i vás, kteří mi tu dopřáváte sluchu: jednou z cest, jak čelit v dnešním světě – 

obepínaném jedinou globální, v podstatě materialistickou a do značné míry sebeohrožující 

civilizací – všem stupňujícím se nebezpečím, je systematická tvorba celosvětové občanské 

společnosti. Stát by se totiž dle mého mínění měl – v bytostném zájmu rychle se 

zvětšujícího lidstva – v příštím století velmi zřetelně proměňovat z mystického ztělesnění 

nacionálních ambicí a objektu kultu v pokud možno civilní správní jednotku a měl by si 

zvyknout na nutnost přenášet mnohé své funkce jak směrem dolů, k organismům občanské 

společnosti, tak směrem nahoru, k nadnárodním a světovým – tedy vlastně občanským – 

společenstvím a organizacím. 

 

Nejsem samozřejmě proti vlastenectví. Svou vlast bychom měli mít rádi přinejmenším tak, 

jak máme rádi svou rodinu, svou obec či město, své povolání, a jak máme rádi i planetu, na 

níž je nám dáno žít a na níž se ocitá i naše vlast. Jsem pouze proti nacionalismu, tomuto 

slepému povyšování příslušnosti k národu nad všechno ostatní. 

 

Nejsem samozřejmě také proti žádnému náboženství, žádné kultuře, žádné specifické 

civilizační tradici. Jsem pouze proti všem typům fanatismu či fundamentalismu, které 

nejsou opět ničím jiným, než jen slepým povyšováním jedné roviny lidské identity nad 

všechny roviny ostatní. 

 

A zdá se mi, že nejotevřenějším uspořádáním, takovým, které nejlépe umožňuje všem 

způsobům lidské sebeidentifikace, aby se rozvíjely vedle sebe, je právě uspořádání 

občanské. To znamená uspořádání, které je založeno na důvěře v občana a respektu  

k němu. 

 

Jedním z významných projevů takovéhoto občanského uspořádání je i to, co nazýváme 

občanskou společností. 

 

Přeji vám úspěch ve vašich rozpravách o tomto tématu. Myslím, že každý, kdo o něm 

nepředpojatě přemýšlí, dělá něco pro lepší budoucnost nás všech. 

 

Děkuji vám za pozornost.415 

  

                                                 
415 HAVEL, Václav. Projev prezidenta republiky Václava Havla na sympóziu "Myšlenky Václava Havla a 

koncept občanské společnosti". Vaclavhavel.cz [online]. [cit. 2016-12-27]. Dostupné z: 

http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=106_projevy.html&typ=H. 
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PŘÍLOHA V. 
 

Václav Klaus: Občanská společnost a demokracie. Večerník Praha, 14. 7. 2000 

 

 

V nedělní televizní debatě jsem měl příležitost diskutovat s naším hlavním „impulsistou“,  

s politizujícím farářem Tomášem Halíkem. Bylo to poněkud zvláštní. Jsem připraven na 

seriózní diskusi s kýmkoli, v neposlední řadě s teologem, dokonce i s pouhým 

křesťanským popularizátorem, protože jiný světový názor respektuji, ale přál bych si, aby 

proti mně stál světový názor konzistentní. 

 

Toho jsem se od prezidenta Křesťanské akademie bohužel nedočkal. Slyšel jsem 

opakování několika, dávno obehraných floskulí, slyšel jsem několik nekřesťansky nefér 

útoků (například co je větším nebezpečím – komunismus nebo třetí cesta) a hlavně jsem 

slyšel prázdné hraní si se slovy. Vyberu si jako důkaz jednu větu. Pan Halík doslova řekl: 

„občanská společnost je dynamickou složkou demokracie“. Myslel to pan profesor 

opravdu vážně? Unesou televizní debaty úplně všechno? Smí se v nich říci cokoli? 

Podívejme se totiž na tuto větu například v úplně opačném pořadí slov: „Demokracie je 

dynamickou složkou občanské společnosti“. Je to totéž nebo to není totéž? 

 

Jsem přesvědčen o tom, že je první (tedy Halíkova) věta absurdní. Je to pouhé impulsovské 

žonglování se slovy, je to klamání, je to orwellovský doublethink (dvojmysl) nebo snad 

marxistická dialektika, ostatně tak blízká křesťanskému personalismu, ze kterého u nás 

leckdo vycházel. Asi i pan profesor Halík. 

 

Druhá věta je naopak možná. Lidská společnost (někým nadbytečně a účelově nazývaná 

občanská společnost) je nepochybně více než mechanismus jejího uspořádání, proto je více 

i než demokracie. Demokracie je „jen“ nástrojem, je metodou lidského konání, je – určitě – 

dynamickým či přesněji dynamizujícím prvkem společnosti. Oproti ní stojí nedemokracie, 

která vytváří nedynamickou, stagnující či stacionární společnost. Nerozumíme si ani  

v těchto triviálních věcech? 

 

Mám strach, že si nerozumíme. Nebo, že si až příliš rozumíme? Páni Halíkové  

(a Medkové) se slova politika a hlavně politické strany přímo štítí. Považují se za 

mimopoliticky vyvolené, považují se za reprezentativní hlas společnosti (snad občanské)  

a politické strany považují – ve společnosti jak by podle nich měla vypadat – za cizorodý 

prvek. Sebe naopak považují za vyvolené věrozvěsty nesporné a tudíž téměř povinné 

pravdy pro všechny rozumné, čestné, spravedlivé. 

 

Proto nechtějí přijmout demokracii jako princip prvotní. Proto zdůrazňují něco jiného.  

A v tom je problém. Demokracie (zejména parlamentní) není prosazováním apriorního 

ideálu, není prostorem či živnou půdou pro prosazování jedné jediné pravdy. Demokracie 

je hledáním, je střetáváním legitimních dílčích zájmů a pohledů na svět. Kdyby tomu tak 

být nemělo, nebyla by demokracie zapotřebí. Páni Halíkové to nechtějí přijmout, protože 

chtějí něco jiného. Chtějí svůj ideál společnosti vnutit či do ní „dosadit“. Pak by jim ale 

mohla stačit jedna politická strana (hnutí či občanské sdružení). Nebo by jim stačilo místo 

voleb udělat konkurs na jakéhosi „manažéra“ společnosti. Na inženýra lidských duší. 

 

Půvabné je i to, že si naši levicoví intelektuálové začali vsugerovávat, že mají na 

občanskou společnost a na občanské aktivity monopol. Proto se tak zlobí na onen slavný 
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koncert Lucie Bílé na Staroměstském náměstí a proto tak vychvalují své vlastní akce na 

jiných náměstích? Jedna akce byla pro Klause a druhá proti Klausovi. Je toto základním 

kritériem pro odlišení dobra a zla? 

 

I z toho je evidentní, že se primární spor u nás nevede v rovině „občanská společnost vs. 

politika“. I na poli občanských aktivit totiž existuje konkurence idejí a zájmů. Spor je proto 

vždy a všude o idejích, prosazovaných těmi či oněmi. Jedni se zúčastňují regulérního 

politického souboje, jiní nikoli. 

 

Neposunujme občanská sdružení tam, kam nepatří. Nepokoušejme se postátňovat občanská 

sdružení tím, že bychom jim pomocí zákonů dávali tu či onu „úlohu“. Mají ji samy za 

sebe. Nepotřebují to. Každé z nich hájí ten či onen parciální názor a každé z nich pro tento 

svůj názor hledá maximum stoupenců. To já nazývám demokracií. Vylučování tohoto 

pohledu považuji za nedemokracii. Byl bych rád, kdyby aspoň toto pan Halík uznal.416 

  

                                                 
416 KLAUS, Václav. Občanská společnost a demokracie: Články a eseje. Klaus.cz [online]. [cit. 2016-12-28]. 

Dostupné z: http://www.klaus.cz/clanky/630. 
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PŘÍLOHA VI. 
 

Miloš Zeman: Vánoční poselství prezidenta republiky 

pátek 26. 12. 2014 

 

 

Dobrý den vážení spoluobčané, 

 

setkáváme se opět po roce, v době, kdy až do roku 1948 naši prezidenti pronášeli svá 

vánoční poselství. Vánoční čas je dobrým časem pro bilancování. Dovolte mi proto, abych 

se i já pokusil uplynulý rok naší společnosti bilancovat. Šestého ledna byla uzavřena 

koaliční smlouva, 17. ledna jsem jmenoval ministerského předsedu a 29. ledna jsem 

jmenoval vládu. Při jmenování vlády jsem stál před problémem. Dosavadní pravidla 

předpokládala, že prezident republiky jmenuje navrhované členy vlády na základě 

lustračního osvědčení. Kdybych toto pravidlo dodržel, vláda by ze známých důvodů 

nevznikla a mohla by nastat dlouhodobá politická krize. Proto jsem se rozhodl toto 

pravidlo nerespektovat. 

 

Mám-li hodnotit vládu za uplynulý rok jejího působení, mohu jenom opakovat to, co už 

jsem několikrát veřejně prohlásil. Tato vláda dala lidem naději. A naděje je významný 

psychologický faktor ekonomického růstu. Podnikatelé začali mít větší chuť investovat  

a spotřebitelé o něco větší chuť utrácet. Roztočila se tedy kola ekonomiky, která předtím 

byla zabržděna nesmyslnou politikou předminulé vlády. 

 

Oceňuji, že vláda pomohla rodinám s dětmi a pomohla valorizací penzí i starobním 

důchodcům. Podporoval jsem zvýšení minimální mzdy, aby se zvětšil rozdíl mezi ní  

a sociálními dávkami a aby tak lidé byli více motivováni k práci. Podepsal jsem návrh 

zákona o státním rozpočtu, protože podle údajů ministerstva financí investice rostou 

rychleji než spotřeba domácností a ta rychleji než spotřeba vlády. A těším se na zákon  

o prokázání původu příjmů a majetku, o němž bych si přál, aby byl co nejtvrdší a aby na 

základě principu takzvané nepravé retroaktivity zasahoval co nejhlouběji do minulosti. 

Nikoliv, aby byl založen na principu, co sis nakradl, to je tvoje, ale dál už nekraď. 

 

 A tak zbývá jediný, ale zato podstatný rozpor mezi vládou a mnou v otázce služebního 

zákona. Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že zcela odpolitizuje státní 

správu. Ve skutečnosti ale podle mého názoru tuto státní správu jen dále zpolitizovala tím, 

že vysoké úředníky státní správy nominují politici. Devadesát sedm procent našich občanů 

jsou nestraníci. A považuji tento zákon za protiústavní už proto, že diskriminuje tyto 

nestraníky ve prospěch členů nebo sympatizantů politických stran. Proto jsem podal podnět 

k Ústavnímu soudu, aby tento zákon prošetřil. Nezapomeňte, že už dnešní státní úředníci 

připravili tuto republiku o desítky miliard korun nečerpáním fondů Evropské unie. A jejich 

neschopnost a jejich nekvalifikovanost nebyla nikdy potrestána. Proto je dobré, aby státní 

správu vykonávali profesionálové, odborníci, a nikoliv političtí spřízněnci. 

 

Občané se mě často ptají, v čem vidím základní náplň své funkce. A já jim odpovídám, že 

bych chtěl alespoň malým dílem přispět k tomu, aby u nás klesala nezaměstnanost. Protože 

nezaměstnanost je nejenom ztráta ušlého výdělku, ale je to i ponížení lidské důstojnosti. 

Protože člověk, který přijde o práci, se cítí vykořeněn ze společnosti, která ho nepotřebuje. 

Snížit nezaměstnanost znamená vytvořit nová pracovní místa. A to jak rozšířením našich 

exportních možností, nezapomeňte, že více než osmdesát procent našeho produktu 
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vyvážíme, tak získáním nových zahraničních investic. A právě o těchto otázkách jsem měl 

v tomto roce desítky pracovních jednání. Jak doma, tak na zahraničních cestách, kde mě 

doprovázely velké delegace našich podnikatelů. 

 

Chtěl bych připomenout jenom svoji návštěvu Číny, která je druhou největší světovou 

ekonomikou, a tedy obrovským trhem a jsem rád, že se při této návštěvě podařilo 

dosáhnout rozšíření našich odbytových možností a že už teď se začínají uskutečňovat první 

přímé čínské investice v České republice. 

 

V zahraniční politice chci být prezidentem suverénní České republiky, která hájí své 

národní zájmy tak, jako je hájí všechny ostatní státy a která nepodléhá vnějším tlakům jako 

v době, kdy jsme byli členy Varšavské smlouvy nebo Rady vzájemné hospodářské pomoci. 

      

Na závěr bych vám chtěl říci, že nikdy nebudu ustupovat řvoucímu davu. Naposledy se 

řevem dorozumívali neandrtálci, ale to je poměrně dávno. Nikdy nebudu souhlasit s tím, 

aby se za symbol boje za lidská práva vydávala pornografická skupinka s vulgárním 

názvem, protože je to urážka skutečných bojovníků za lidská práva. Nikdy se nebudu 

podbízet přikrášlováním našich dějin podle principu co Čech, to hrdina, i když vím, že by 

to bylo nanejvýš populární, a nikdy nebudu brát vážně bývalé antichartisty jako dnešní 

bojovníky za demokracii. 

 

Na druhé straně každý má právo na svůj názor a každý občan má možnost při mých 

cestách do krajů se se mnou setkat. A těm, kdo mají nesouhlasný názor, dávám vždy právo 

prvního slova. Žijeme ve svobodné společnosti a na svoje mínění, nezávislý názor má tedy 

právo každý. Dokonce i prezident republiky. 

 

Vážení spoluobčané, minulý rok jsem vám do budoucna popřál naplněný život. Dovolte 

mi, abych dnes toto přání doplnil přáním, které vyplývá z toho, že život můžeme opravdu 

naplnit jenom užitečnou prací nejenom pro sebe, ale i pro druhé. Přeji vám tedy do 

budoucna zajímavou práci, ze které budete mít radost. 

 

Šťastný a veselý nový rok. 


