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VOLBY – SVÁTEK DEMOKRACIE, NEBO PLETICH?6 7ÚVODEM

ÚVODEM 

Všichni aktivní i pasivní účastníci listopadových událostí roku 1989 
mají v dobré paměti, že jedním ze základních tehdejších požadavků 
byly svobodné volby. Volby, kde bude možnost volit podle nejlepšího 
přesvědčení, kde lze vybírat mezi jednotlivými kandidáty a různě 
orientovanými politickými programy a kde se nikdo nebude muset 
obávat, že odmítne-li hlasovat pro jednotnou (a jedinou) kandidátku 
Národní fronty, bude z toho mít v osobním či profesním životě spo-
lečně se svými nejbližšími problémy.

Listopadový převrat byl úspěšný a hned na jaře roku 1990 byla 
schválena řada zákonů z oblasti politických práv: zákony umožňující 
se svobodně sdružovat, shromažďovat, podávat petice, zakládat poli-
tické strany a také svobodně volit. Na ústavní úrovni tento katalog 
zakotvila o rok později Listina základních práv a svobod a na mezi-
národní úrovni stejná práva garantuje evropská Úmluva o ochraně 
lidských práv a základních svobod.

Nebyl jsem asi jediný, kdo tehdy nabyl přehnaného optimismu 
v tom smyslu, že nyní už půjde vše jaksi samo a všechny problémy, 
které vznikaly, bylo možno vysvětlit nezralostí nově vznikajícího de-
mokratického politického systému. Základní institucionální předpo-
klady totiž byly naplněny a teď už zbývalo mít jen trošku trpělivosti 
a počkat, až doroste nová generace osobností nezatížených předlis-
topadovými rezidui, která dokáže naplnit tyto institucionální rámce 
potřebným životaschopným pozitivním obsahem.

Nyní jsme od Listopadu vzdáleni již více než 20 let a ukazuje se, že 
politický systém pořád není dostatečně „zralý“. Posledních deset let se 
navíc vyznačuje tím, že i volby ztrácejí svůj původní význam. Namísto 
skutečného „svátku demokracie“ a způsobu legitimizace zástupců 
občanů zaraženě hledíme na případy volebních manipulací, nezastí-
raného kupování voličských hlasů a na všudypřítomnou mlhu pokrý-
vající vnitrostranické mechanismy výběru politických elit. Současným 
nebezpečím dnes již zcela jistě není monopolní postavení jediné poli-
tické strany nebo chybějící informace. Dnešní rizika se nazývají ideová, 
ideologická a bohužel i intelektuální vyprázdněnost politických aktérů, 
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