
Demokracie 

 
•  řecky δηµοκρατíα, vláda lidu 

•  původně z řeckého δηµος (demos) - lid a κρατειν (kratein) -  vládnout,  

•  je forma vlády (státu), ve které je zdrojem veškeré státní moci lid 

 

• je založeno na principu podřízení menšiny většině a uznání rovnosti, svobod a politických práv 

občanů 

 

 

Kolébkou demokracie bylo Řecko - Athény 
 

Historie demokracie 
 

Politické zřízení v Athénách  

•  původně vládla aristokracie – z ní byli voleni každoročně archonti (úředníci)  

•  archón éponymos – soudy 

•  archón basileus – náboženství,  

•  archón polemarchos - vojenský velitel.  

 

•  bývali archonti tvořili aristokratickou radu - areopag   

 

• r. 594 př.n.l.  zrušil  archont SOLÓN dlužní otroctví; vykoupit otroky ze státní pokladny  

•  rozdělit obyvatelstvo podle majetku do čtyř skupin (práva a povinnosti ve vojsku) 

•  všichni starší 20 let měli účast v lidovém sněmu = eklésia 

 

 

• v r. 508/7 př.n.l. vydal archont Kleisthénes  ústavu 

•  obyvatele Attiky rozdělil do deseti územních fýl  

•  každá se skládala ze tří tritií (město-vnitrozemí-pobřeží) 

•  základní administrativní jednotkou byl démos (přes 100)  – vlastní samospráva, obrana 

•  vedle sněmu byla zřízena rada pěti set - rada búlé  

•  stanovil 10 stratégů – vojenští velitelé    

 

úřady byly chápány jako čest v zaměstnání, vybíralo se volbou nebo losováním 
 

ostrakismus (ostrakos = střep) = střepinkový soud byl používán proti nebezpečí samovlády (1x v roce na 

lidovém shromáždění-třeba více jak 6000), byl vypovězen z Athén na deset let. 

 

 

V druhé polovině 5. stol. př.n.l. za vlády PERIKLA 
• dovršena demokracie - tzv. „přímá demokracie“  

•  všichni občané se přímo účastnili hlasování, všichni občané byli plnoprávní 

•  úřady byly placeny státem 

•  povýšil lidové shromáždění – eklésia na nejdůležitější orgán (40x ročně, muži nad 20 let) 

•  rozhoduje o otázkách války a míru, zásobování, občanství, má zákonodárnou a soudní moc,   

kontroluje úředníky i finance 

•  mezi zasedáním lidového shromáždění řídila stát  – rada 500 (nad 30 let) 

•  10 stratégů 
•  porotní soud (6000 občanů určovaných losem) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lid&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_moc


• z přímé antické demokracie se postupem času ve větších řeckých městských státech vyvinula 

demokracie zastupitelská 

•  ta se pak uplatnila i v politickém systému římské republiky  

 

Středověká společnost – monarchie, hierarchie, učení o trojím lidu 

S renesancí a humanismem – změna pohledu na člověka i na možnost lepší společnosti 

 

Thomas Hobbes (1588-1679) 
 

• dílo – „Leviathan 

• stát vzniká jako důsledek smlouvy, lidé ztratili suverenitu tím, že se podřídili absolutismu 

 

John Locke (1632-1704) 
 

• dílo - „Dvě pojednání o vládě“ 

•  vláda nepochází od Boha, ale je výsledkem dohody mezi lidmi, kteří se rodí svobodní 

• stát ochránce majetku a lidských a práv  

•  zákony se  musí dodržovat 

•  představuje smluvní stát – lidé mají jistá práva, mohou odvolávat panovníka, který by 

nedodržoval božská práva 

•  ideální typ demokracie 

 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 
 

Společenská smlouva (1762) 

•  lidé ztratili svobodu, kterou měli 

•  obnovit svobodu jim umožní jen společenská smlouva, kterou mezi sebou uzavřou k prosazení 

společné vůle a blaha 

•  jediným nositelem moci bude lid, vůli lidu musí každý respektovat, vůle lidu se má zjišťovat 

hlasováním – je pro přímou demokracii 

•  propaguje demokratickou vládu, svobodu, rovnost lidí, jejich právo povstat proti despotické vládě 

•  je proti parlamentarismu 

•  požaduje federativní uspořádání – aby znal občan občana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%BD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_%C5%98%C3%ADm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexis de Tocqueville (1805-1859)  
 

• dílo – „Demokracie v Americe“ 

•  položil základy francouzské i světové politologie 

• demokracie slouží blahu většiny 

 

 

W. Churchill považoval demokracii za nejhorší způsob vlády, bohužel zdenemáme nic lepšího (za 

„nejméně špatný“)  

 

Francis Fukuyama považuje demokracii za nejlepší státní zřízení a tvrdí, že zde bude demokracie 

navždy. 

 

T.G. Masaryk – více – Cesta demokracie (4. díly), Ideál humanitní, od K. Čapka Hovory s TGM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dvojí pojetí demokracie: 
 

1. Komplexní politický řád, jedna z forem vlády  

2. Názor člověka na život a na svět 

 

Cílem je hledání ideálního typu demokracie 
 

Každý politický řád má své ideje, demokracie vyznává svobodu, spravedlnost, 

rovnost a suverenitu občanů, respektuje lidská práva… 

 

 

Formy demokracie 
 
přímá demokracie - lid vykonává státní moc přímo rozhodnutím, vyslovením své  

vůle (referendem, přímou iniciativou)  

 

reprezentativní (zastupitelská, nepřímá) - lid vykonává státní moc prostřednictvím 

lidem volených zástupců a orgánů (parlamentu, přímá volba prezidenta 

 

 

Principy demokracie 
 

1) Zdrojem veškeré státní moci jsou všichni občané 

2) Pravidelné svobodné volby založené na všeobecném, přímém a rovném  

    hlasovacím právu (tzn. všichni plnoletí, každý 1 hlas, ten má stejnou hodnotu),  

    právo být volen 

3) Stát slouží lidem, nikoliv naopak 

4) Dodržování lidských práv a svobod, politická rovnost, rovnost před zákonem 

5) Právní stát, vláda zákona 

6) Rozdělení státní moci – zákonodárná, výkonná a soudní 

7) Nezávislost soudní moci, spravedlnost, právo na soudní ochranu 

8) Vláda většiny 

9) Politický systém založený na svobodném vzniku a konkurenci politických stran 

10) Práva menšin, možnost stát se většinou 

11) Fungující občanská společnost (pluralita nestátních skupin a organizací) 

12) Decentralizovaná státní správa a samospráva 

13) Ekonomický systém založený na svobodném podnikání 

14) Právo na soukromé vlastnictví 

15) Nezávislé veřejné mínění 

 

 

Způsoby demokratické kontroly 
 

Formální prostředky  

 

•  volby, referendum, plebiscit 

 

Neformální prostředky   

 

•  kontrola organizovanými skupinami (Duhy, Důchodci za životní jistoty, Křesťanská mládež, 

Rómská iniciativa..) 

 

 

 



Vztah občana a státu je v demokracii postaven na těchto zásadách: 
 

• vláda zákona – všichni jsme si před zákonem rovni 

 

•  presumpce neviny, nikdo nesmí být potrestán pokud neporušil zákon 

 

•  právní stát – všechny orgány a instituce jsou vázány právem 

 

KRITIKA DEMOKRACIE 
 

•  po volbách si vítězné strany jmenují své členy vlády  

•  ne odborníci, ale straničtí byrokraté  

•  tyranie většiny, ale i menšina může prosadit svůj názor 

 

 

Teorie elit: Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca 
 

•  každá společnost má  2 vrstvy: 

1. Elita  

2. Ovládaná většina 

 

• vše se odehrává mezi elitou, když selže, nastoupí jiná elita 

• elita obsazuje klíčové funkce úřadů (finance, armáda..) 

 


