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HISTÓRIA FORMOVANIA BRICS 

 Prvá zmienka o BRIC bola zaznamenaná 30. novembra 2001, kedy Jim O'Neil 

zo skupiny Goldman Sachs1 vypracoval štúdiu s názvom Building Better Global Economic 

BRICs. Analýza uvádza, že v roku “2001 a 2002 bude reálny Hrubý Domáci Produkt (HDP) 

vo veľkých rozvíjajúcich sa trhových ekonomikách vyšší ako rast skupiny G7.”2  Medzi 

rozvíjajúce trhové ekonomiky obsiahnuté v tejto analýze zaradil O'Neil Brazílsku federatívnu 

republiku (Brazília), Ruskú federáciu (Rusko), Indickú republiku (India), Čínsku ľudovú 

republiku (Čína). Názov BRIC tak vznikol spojením začiatočných písmen skrátených názvov 

štátov v anglickom jazyku. Prognóza rozmachu spomínaných štátov vychádzala z dát na konci 

roku 2000, kedy súčet HDP štátov BRIC tvorilo zhruba 23,3% súčtu globálneho HDP. Ako 

príklad rastu štátov BRIC uvádza O'Neil Čínu, ktorá na prelome milénia prekonala v hodnote 

HDP Kanadu a Taliansko (G7).3 Značný nárast HDP štátov BRIC podnietil uvažovanie 

o ekonomickej sile štátov mimo štandardných výkonných ekonomík združených do G7. 

 Počiatok formovania BRIC datujeme od iniciačného aktu, za ktorý je považovaný 23. 

jún 2006, konkrétne išlo o neformálnu diplomatickú komunikáciu, ktorá sa uskutočnila počas 

61. Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. Práve tieto štyri štáty iniciovali 

pravidelnú neformálnu diplomatickú koordináciu, ktorá mala byť postavená na každoročných 

summitoch ministrov zahraničných vecí. Úspešné rokovania viedli k rozhodnodnutiu 

znamenajúcemu presun medzištátneho dialógu na úroveň hláv štátov a vlád (v závislosti od 

politického systému konkrétneho štátu).4 

 Prvé stretnutie predstaviteľov štátov BRIC sa uskutočnilo v Jekaterinburgu, v štvrtom 

najväčšom meste Ruskej federácie, v roku 2009.5 Na samite sa zúčastnili úradujúci prezidenti 

 
1 Goldman Sachs Group, Inc. je globálnou finančnou inštitúciou, ktorá sa venuje investičnému bankovníctvu, 

bezpečnosti, investičnému manažmentu. Táto skupina bola založená v roku 1869 s hlavným sídlom v New Yorku 

a detašovanými pracoviskami vo všetkých hlavných obchodných centrách. viac pozri: The Goldman Sachs Group, 

Inc.[online], [cit. 20/6/2021]. Dostupné na internete:<https://www.goldmansachs.com/>. 
2 O'Neill, J.: Building Better Global Economic BRICs. In: Global Economics Paper No: 66, s. 1. [online], [cit. 

20/6/2021]. Dostupné na internete: <https://www.goldmansachs.com/insights/archive/archive-pdfs/build-better-

brics.pdf?fbclid=IwAR0-YRXCDxpQO1QC2FQBSD7AP_wCSXrfHvnF8EueAZguZzI3-scEqYEOnJ4>. 
3 O'Neill, J.: Building Better Global Economic BRICs. In: Global Economics Paper No: 66, s. 3. [online], [cit. 

20/6/2021]. Dostupné na internete: <https://www.goldmansachs.com/insights/archive/archive-pdfs/build-better-

brics.pdf?fbclid=IwAR0-YRXCDxpQO1QC2FQBSD7AP_wCSXrfHvnF8EueAZguZzI3-scEqYEOnJ4>. 
4Learn about BRICS. [online], [cit. 20/6/2021]. Dostupné na internete: 

<https://www.ipea.gov.br/forumbrics/en/learn-about-brics.html>. 
5Previous Summits. [online], [cit. 20/6/2021]. Dostupné na internete: <http://brics2019.itamaraty.gov.br/en/about-

brics/previous-summits>. 
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Luiz Inácio Lula da Silva (Brazília),  Dmitry Medvedev (Rusko), Hu Jintao (Čína) a predseda 

vlády Manmohan Singh (India). Diskusia skupiny BRIC bola zameraná na súčasnú situáciu 

v globálnej ekonomike, globálneho rozvoja a perspektívach spolupráce v rámci skupiny. 

Zástupcovia štátov spoločne dospeli k 16 záverom. Stanovisko prijaté štátmi BRIC poukazuje 

na viaceré fenomény.6 Prvý bod pojednáva o hierarchickej pozícii skupiny BRIC v rámci 

usporiadania medzinárodných ekonomických organizácií. Účastnícke štáty jasne zadefinovali, 

že vytvorením kooperácie v rámci užšej skupiny sa nesnažia nahradiť etablovanú pozíciu 

summitov G20. “We stress the central role played by the G20 Summits in dealing with the 

financial crisis. They have fostered cooperation, policy coordination and political dialogue 

regarding international economic and financial matters”7 Uznanie status quo fungovania 

medzinárodných finančných inštitúciu považujeme za deklarovanie reformného prístupu 

k zmenám, kvôli ktorým došlo k združeniu štátov BRIC do kooperatívnej skupiny. 

Nespokojnosť s nastavením formovania globálneho ekonomického systému vyústila do 

akumulácie stanovísk ku konštitúcii jednotlivých organizácií. V treťom bode prijatého 

stanoviska skupina jasne deklaruje odhodlanosť k reformám, ktoré ponúknu väčšie možnosti 

rozvíjajúcim sa ekonomikám presadiť svoje záujmy. Zmeny v rozložení ekonomickej sily 

v globálnom ekonomickom systéme znamená dopyt po zmene v zastúpení v inštitúciách, 

upravení procesu výberu riadiacich pracovníkov, do transparentnejšieho, otvorenejšieho 

výberového procesu. ”We are committed to advance the reform of international finпancial 

institutions, so as to reflect changes in the global economy. The emerging and developing 

economies must have greater voice and representation in international financial institutions, 

whose heads and executives should be appointed through an open, transparent, and merit-

based selection process. We also believe that there is a strong need for a stable, predictable 

and more diversified international monetary system.”8 Zmeny v nastavení ekonomických 

inštitúcií majú byť postavené na zásadách demokratického, transparentného procesu 

rozhodovania a implementácie v medzinárodných finančných organizáciách, stabilný právny 

základ, kompatibilita činností efektívnych národných regulačných inštitúcií a medzinárodných 

normalizačných orgánov a posilnenie krízového manažmentu a praktík dohľadu.9 Okrem iného 

 
6Joint Statement of the BRIC Countries BRIC Leaders. [online], [cit. 20/6/2021]. Dostupné na internete: 

<https://www.webcitation.org/5hg2dxP03?url=http://www.kremlin.ru/eng/text/docs/2009/06/217963.shtml>. 
7 Joint Statement of the BRIC Countries BRIC Leaders. [online], [cit. 20/6/2021]. Dostupné na internete: 

<https://www.webcitation.org/5hg2dxP03?url=http://www.kremlin.ru/eng/text/docs/2009/06/217963.shtml>. 
8 Joint Statement of the BRIC Countries BRIC Leaders. [online], [cit. 20/6/2021]. Dostupné na internete: 

<https://www.webcitation.org/5hg2dxP03?url=http://www.kremlin.ru/eng/text/docs/2009/06/217963.shtml>. 
9 Joint Statement of the BRIC Countries BRIC Leaders. [online], [cit. 20/6/2021]. Dostupné na internete: 

<https://www.webcitation.org/5hg2dxP03?url=http://www.kremlin.ru/eng/text/docs/2009/06/217963.shtml>. 
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sa na summite prijali oblasti kooperácie štátov skupiny BRIC, konkrétne v energetickej oblasti, 

podpore k riešeniu klimatickej zmeny, sociálnej oblasti, vede, výskumu a vzdelávania. 

Konštruktívny medzištátny dialóg vytvoril priestor pre dohodu ďalšieho summitu v roku 

2010.10 

 Druhý summit štátov BRIC sa odohral v hlavnom meste Brazílie 15. apríla. Štáty 

skupiny zostali verné témam nastaveným z prvého stretnutia, teda esenciálnou zložkou druhého 

summitu ostala reforma globálneho finančného systému. Obohacujúcim aspektom stretnutia sa 

stalo podpísanie dohody o spolupráci s cieľom uľahčiť financovanie energetických 

a infraštruktúrnych projektov.11 Hlavným míľnikom vo vývoji skupiny BRIC sa stal tretí 

summit, organizovaný v roku 2011 Čínou, v meste Sanya. Stretnutie v Číne považujeme za 

kľúčové z pohľadu prvého a doposiaľ jediného rozširovania skupiny BRIC z pohľadu 

členských štátov. Prizvanie Juhoafrickej republiky k rokovaciemu stolu znamenalo, že štvorica 

pôvodných zakladajúcich štátov sa rozšírila na päticu. Okrem zmeny, ktorá nastala vo 

vnútornej organizácii skupiny, sa práve toto rozšírenie odrazilo aj na formálnej prezentácii 

skupiny navonok.  Skupina kooperujúcich štátov zmenila svoje označenie, a teda aj vonkajšiu 

identitu, vyjadrenú doterajším názvom BRIC na súčasné súhrnné označenie podľa 

začiatočných písmen skrátených ekvivalentov anglických názvov na BRICS (písmeno 

S reprezentuje Republic of South Africa).12  

 

Séria summitov pokračovala v Indii, konkrétne v meste New Delhi (2012). Témou 

stretnutia bolo: ”BRICS partnership for global stability, security and prosperity.”13 Tento 

summit položil základy pre debatu o hlbšej kooperácii v oblasti financií. Členské štáty začali 

 
10 Joint Statement of the BRIC Countries BRIC Leaders. [online], [cit. 20/6/2021]. Dostupné na internete: 

<https://www.webcitation.org/5hg2dxP03?url=http://www.kremlin.ru/eng/text/docs/2009/06/217963.shtml>. 
11Previous Summits. [online], [cit. 20/6/2021]. Dostupné na internete: 

<http://brics2019.itamaraty.gov.br/en/about-brics/previous-summits>. 
12 Pomenovanie skupiny BRIC sme používali kvôli počiatočnej absencii Juhoafrickej republiky v zoskupení, 

avšak po jej pripojení budeme v kapitole používať už ustálený názov v aktuálnom znení, teda BRICS. 
13Previous Summits. [online], [cit. 20/6/2021]. Dostupné na internete: 

<http://brics2019.itamaraty.gov.br/en/about-brics/previous-summits>. 
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diskusiu o vytvorení Novej rozvojovej banky,  ktorá mala za cieľ podporiť obchod medzi 

aktérmi BRICS.14 Proces založenia NDB vyvrcholil na summite v Brazílii v meste Fortaleza 

(2014) podpisom dohody s názvom Agreement establishing the New Development Bank,15  

ktorou sa signatári dohody, štáty BRICS, dohodli na založení Novej rozvojovej banky. 

 Pravidelnosť summitov skupiny BRICS datujeme do roku 2019,16 kedy celosvetová 

pandémia vírusu Covid-19 zapríčinila prerušenie každoročnej tradície stretnutí. Počas 

predsedníctva Ruska sa mal summit konať 21.-23. júla 2020 v Petrohrade. Avšak 

z bezpečnostného hľadiska sa toto stretnutie odložilo.17 Alternatívou k osobnému stretnutiu 

bolo využitie informačných technológii na zabezpečenie online videokonferencie 

organizovanej 17. novembra 2020.18 V tomto roku je stretnutie vrcholných predstaviteľov 

naplánované na 29. júla 2021, pričom predsedajúci a zároveň hosťujúci štát je India.19 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Miera kooperácie štátov BRICS je na vysokej úrovni, čo môžeme pozorovať práve na 

rozsahu, na ktorom sa summity realizujú. Široký diapazón odborníkov na rôzne oblasti, ktorí 

sa stretávajú v samostatných pracovných skupinách, stretnutia ministrov členských štátov sú 

podčiarknuté najdôležitejším stretnutím najvyšších predstaviteľov štátnej moci. Hĺbková 

spolupráca na rôznych úrovniach dostáva punc relevancie, najvyššej dôležitosti v tomto 

multilaterálnom zoskupení. BRICS je skupina štátov združených do kooperatívneho celku, 

 
14 História Novej rozvojovej banky (New Development Bank) sa začala písať práve na summite v Naí Dillí, kedy 

predstavitelia členských štátov zvažovali možnosť založenia novej rozvojovej banky na kumuláciu zdrojov pre 

projekty týkajúce sa rozvoja infraštruktúry a trvalo udržateľného rozvoja v štátoch BRICS. Po summite v New 

Delhi vznikla pracovná skupina, ktorá mala za úlohu do ďalšieho summitu vypracovať analýzu o možnostiach, 

ktoré by projekt založenia NDB ponúkal, Analýza mala obsahovať uskutočniteľnosť a životaschopnosť iniciatívy. 

Na základe ponúknutej analýzy sa predstavitelia štátov na nasledujúcom summite BRICS, v Durbane, Juhoafrická 

republika (2013), zhodli, že analyzovanú iniciatívu zrealizujú. Proces zakladania NDB započal podpisom Dohody 

o založení NDB (Agreement establishing the New Development Bank), ktorá bola podpísaná signatármi na 

nasledujúcom summite v Fortaleza, Brazília (2014). Cieľom založenia NDB bolo vytvoriť inštitúciu, ktorá dopĺňa 

multilaterálne a regionálne finančné inštitúcie v ich snahe dodržiavať záväzky smerujúce k dosiahnutiu silného 

udržateľného a vyváženého rastu. History of New Development Bank.[online], [cit. 5/7/2021]. Dostupné na 

internete: <https://www.ndb.int/about-us/essence/history/>. 
15Agreement establishing the New Development Bank.[online], [cit. 5/7/2021]. Dostupné na internete: 

<https://www.ndb.int/wp-content/themes/ndb/pdf/Agreement-on-the-New-Development-Bank.pdf>.  
16Ufa,Rusko (2015), Goa, India (2016), Xiamen, Čína (2017), Johannesburg, Juhoafrická republika (2018), 

Brazília, Brazília (2019). 
17 BRICS and the SCO summits postponed. [online], [cit. 5/7/2021]. Dostupné na internete: <https://eng.brics-

russia2020.ru/news/20200527/395729/BRICS-and-the-SCO-summits-postponed.html>. 
18 Virtual BRICS summit on Nov 17. [online], [cit. 5/7/2021]. Dostupné na internete: 

<https://www.hindustantimes.com/india-news/brics-summit-to-be-held-virtually-on-nov-17-cooperation-

strengthening-global-stability-on-agenda/story-Io02j2Xpb81KAx03C13O1M.html>. 
19 BRICS India 2021 .[online], [cit. 5/7/2021]. Dostupné na internete: <https://brics2021.gov.in/index#intro>. 
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ktorá má v 21. storočí podstatné postavenie z viacerých dôvodov. Jedným z hlavných faktorov, 

ktorý dodáva BRICS významnú pozíciu v medzinárodnom systéme je počet obyvateľov. Štáty 

BRICS majú v súčasnosti viac ako 3 257 0000 000 obyvateľov, čo v kontexte svetovej 

populácie predstavuje zhruba 41,37%.20 Ďalším dôležitým elementom, ktorý podčiarkuje 

dôležitosť skupiny BRICS v svetovom meradle je súčet zemského povrchu, na ktorom sa 

členské štáty rozpínajú. Podľa dostupných údajov je to v súčasnosti zhruba 26,8% zemského 

povrchu, ktorý patrí pod teritoriálne územie štátov BRICS.21 

 

Obrázok 1: Štáty BRICS. (Zdroj: Wikipedia) 

Tak ako veľkosť populácie, aj veľkosť územia ponúka štátom skupiny BRICS dôležitý 

predpoklad na ekonomický rast. Na grafe môžeme vidieť trend vývoja počtu obyvateľov 

v predikcii do roku 2030, je zjavné, že štáty BRICS, s výnimkou Ruskej federácie, vykazujú 

zásah populačnou explóziou, čo má za následok relatívne prudký nárast počtu obyvateľov 

daného štátu. Práve dosiahnutie stavu, kedy je občan štátu ekonomicky aktívny, teda svojou 

prácou vytvára peniaze, posilňuje predpoklad rastu HDP konkrétneho štátu. Je však dôležité 

 
20 Presná informácia o počte obyvateľov samozrejme možná nie je, nakoľko nie je fyzicky možné merať tak 

dynamicku veličinu. Dynamickosť populačného údaju podčiarkuje aj súčasná pandemická situácia, práve v 

niektorých štátoch BRICS, konkrétne v Indii, Brazílii a Rusku, kedy je aj mortalita obyvateľov vyššia, ako za 

štandardných okolností, a dynamickosť veličiny je menej predikovateľná. Dáta sú odhadované na základe údajov 

z jednotlivých štátov, komplikovaných výpočtov a algoritmov. Ponúkané číselné vyjadrenia sú postavené na 

informáciách z internetového nástroja na prerátavanie populácie, zo dňa 19.6.2021. Population. [online], [cit. 

19/6/2021]. Dostupné na internete: <https://www.worldometers.info/world-population/>. 
21 Tak ako pri údaji, ktorý hodnotí populáciu, aj údaj o teritoriálnej rozlohe jednotlivých štátov môžeme považovať 

za sporný, aj keď z odlišných dôvodov. V zásade môžeme hovoriť o politickej akceptácii štátneho územia. Práve 

štáty BRICS disponujú územiami, ktoré môžeme z pohľadu medzinárodného spoločenstva označiť za minimálne 

sporné. Príkladom takého územia môže byť polostrov Krym, ktorý Ruská federácia anektovala Ukrajine, Taiwan, 

alebo aktivity v Juhočínskom mori vytvárajú mnohé otázky, ktoré majú za následok nepresný údaj o rozlohe štátov 

BRICS. Na základe údajov zo Svetovej banky ( 2019) však na oficiálnych stránkach summitu 2021 je uvedený 

údaj, ktorý hovorí, že až 29,3% zemského povrchu patrí pod správu členských štátov.  BRICS India 2021.[online], 

[cit. 19/6/2021] .Dostupné na internete:<https://brics2021.gov.in/about-brics>. 
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jedným dychom dodať, že populačná krivka nie je jediný ukazovateľ, ktorý ovplyvňuje HDP 

štátu, taktiež ani rozloha územia samostatne neznamená automaticky vyšší rast HDP.  

Rozvojové štáty BRICS disponujú menej rozvinutou infraštruktúrou a technologickým know-

how. Čo však v konečnom dôsledku znamená, že práve tieto štáty majú priestor na rozvíjanie 

nedostatkových oblastí, a teda konkrétne môžeme hovoriť o zvýšenom potenciále na rast oproti 

štátom, ktoré sú plne rozvinuté. 

 

Obrázok 2: Populácia štátov BRICS. (Zdroj: PopulationPyramid.net) 

Ďalším dôležitým aspektom, ktorý dokazuje silu štátov BRICS v medzinárodnom 

systéme je hrubý domáci produkt (HDP).  Rozvojové štáty skupiny BRICS udávajú, že 

vytvárajú až 24% svetového HDP.22 Svetové HDP v roku 2019 bolo podľa World Bank data 

na hodnote 87,608 biliónov amerických dolárov. Miera zastúpenia HDP vo svete teda 

reprezentuje ekonomickú silu členských štátov. Ekonomickú dôležitosť v rámci 

medzinárodného systému dokazuje aj podiel na svetovom obchode, štáty BRICS v roku 2019 

disponovali až 16% podielom z celkového svetového obchodu.23. 

 
22 BRICS India 2021. [online], [cit. 5/7/2021]. Dostupné na internete: <https://brics2021.gov.in/about-brics>. 
23 BRICS India 2021. [online], [cit. 5/7/2021]. Dostupné na internete: <https://brics2021.gov.in/about-brics>. 
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Štát Rozloha Populácia HDP  

Brazília 8 516 000 km2 214 035 000 1,878 biliónov 

Rusko 17 130 000 km2 145 995 000 1,687 biliónov 

India 3 287 000 km2 1 393 314 000 2,871 biliónov 

Čína 9 597 000 km2 1 444 719 000 14,28 biliónov 

Južná Afrika 1 220 000 km2 59 308 000 351,432 miliárd 

SPOLU 39 750 000 km2 3 257 371 00 21,067 biliónov 

Tabuľka 1: Štáty BRICS.24 

HODNOTOVÉ UKOTVENIE BRICS 

Pod pojmom BRICS rozumieme súbor stretnutí, summitov, ktoré sa odohrávajú na 

najvyšších leveloch vládnych garnitúr členských štátov. Paralelne s najdôležitejším summitom 

na úrovni vrchných predstaviteľov členských štátov sa odohrávajú aj stretnutia jednotlivých 

ministerstiev a pracovných skupín, pre konkrétne oblasti kooperácie. Pojem BRICS tak 

reprezentuje združené hlavné rozvíjajúce sa ekonomiky sveta. BRICS teda vnímame ako 

každoročne periodicky opakujúci sa akt kooperácie za účelom pragmatického posilnenia 

rozvoja členských štátov v troch základných oblastiach. Prvý pilier vytvárajúci základný rámec 

 
24  Tabuľka č. 1. udáva rozlohu jednotlivých štátov, počet obyvateľov a HDP štátov. Dáta pre stĺpec udávajúci 

HDP jednotlivých štátov sme čerpali z databázy The World Bank data, ktoré táto inštitúcia ponúka pre rok 2019. 

Hodnoty sú udávané v amerických dolároch. The World Bank data. [online], [cit. 5/7/2021]. Dostupné na 

internete: <https://data.worldbank.org/>. 



  12 

uchopenia fenoménu BRICS je postavený na politickej platforme. Political and Security, je 

jedna z kooperačných oblastí, ktorá slúži na posilnenie spolupráce a dialógu v otázkach 

globálnej a regionálnej bezpečnosti. Predmetom rokovaní je taktiež vývoj v globálnom 

politickom priestore a téma, ktorá vytvorila základ pre formovanie skupiny BRICS, teda 

reforma multilaterálneho ekonomického systému. Cieľom reformy je zvýšenie relevancie pre 

21. storočie, z pohľadu zastúpenia rozvojových štátov v medzinárodných ekonomických 

inštitúciách. BRICS pôvodne vznikol za účelom koordinácie pri vytváraní tlaku na 

medzinárodné finančné inštitúcie s cieľom ich reformy, avšak postupom času môžeme vnímať 

transformáciu skupiny na politicko-diplomatický subjekt, usilujúci sa o rozvoj, pričom aktivity, 

ktoré kooperovane vykonávajú štáty BRICS v súčasnosti presahuje pôvodný cieľ.25 Pod 

hlavičkou politického a bezpečnostného pilieru BRICS radíme aj kooperáciu v boji proti 

terorizmu a finančnému pokrytiu tejto aktivity.26 Druhá oblasť kooperácie je súhrnne označená 

ako Economic and Financial. Cieľom aktivít, ktoré sa venujú predmetnej oblasti je podpora 

hospodárskeho rastu a rozvoja pre vzájomnú prosperitu. Predmetné spôsoby na dosiahnutie 

daných cieľov sú rozširovanie spolupráce v rámci odvetví ako je obchod, poľnohospodárstvo, 

infraštruktúra, malé a stredné podniky, energetika, financie a bankovníctvo. Tretí a posledný 

blok aktivít s názvom Cultural and People-topeople exchanges, sa zameriava na oblasť 

medziľudských vzťahov v rámci skupiny BRICS. Cieľom aktivít je networking v oblasti 

kultúry, akademického života, mládeže, športe, podnikaní spôsobom výmenných pobytov.27  

Na základe spoločného vyhlásenia zo summitu, ktorého predsedajúci štát je India 

(2021), sa ministri zahraničných vecí a medzinárodných vzťahov zhodli na nasledujúcom 

hodnotovom ukotvení v oblasti medzinárodných vzťahov :”On the landmark occasion of the 

15th anniversary of BRICS, the Ministers espoused their shared value of peace, freedom and 

rule of law, respect for human rights and democracy as well as a more fair, just, inclusive, 

equitable and representative multipolar international system, based on international law and 

the UN charter, in particular sovereign equality of all States, respect for their territorial 

integrity and mutual respect for interests and concerns of all.”28,29, Na adresu hodnotového 

 
25BRICS.[online], [cit. 5/7/2021]. Dostupné na internete: <https://www.drishtiias.com/important-

institutions/drishti-specials-important-institutions-international-institution/brics-1>. 
26 BRICS India 2021. [online], [cit. 5/7/2021]. Dostupné na internete: <https://brics2021.gov.in/index#intro>. 
27 BRICS India 2021. [online], [cit. 5/7/2021]. Dostupné na internete:<https://brics2021.gov.in/index#intro>. 
28 Brics Joint Statement on Strengthening and Reforming the Multilateral System. [online], [cit. 5/7/2021]. 

Dostupné na internete: <https://brics2021.gov.in/brics/public/uploads/docpdf/getdocu-22.pdf>. 
29 Formulácia, ktorou začína dokument deklarujuci rešpekt k medzinárodnému právu, dodržiavaní ľudských práv, 

a rešpektu k teritoriálnej integrite má pomerne veľký nesúlad s reálnou politikou, ktorú niektoré členské štáty 

praktikujú. Príkladom porušovania týchto deklaratívnych vyjadrení môže byť napríklad anexia Krymu Ruskou 
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ukotvenia vyjadril minister zahraničných vecí Indie, Jaishankar, ktorý popísal skupinu slovami: 

”BRICS is based on the spirit of equality, mutual understanding, trust and respect. It offers 

inclusive and innovative solutions to many longstanding challenges.”30 

FUNKČNÁ STRÁNKA BRICS 

BRICS funguje na princípe spoločných summitov, na ktorých sa stretávajú 

predstavitelia členských štátov na rôznych úrovniach. Jedným zo základných aspektov, ktoré 

determinujú praktickú realizáciu zoskupenia je predsedníctvo. Každoročne, na konci 

zasadnutia prebieha akceptácia formálneho pozvania na nasledujúci summit, organizuje 

predsedajúci štát. Predsedníctvo je rotujúce, a teda členské štáty sa striedajú pri organizácii 

summitov. Skupina BRICS nedisponuje stálou inštitúciou, ktorá by zabezpečovala koordináciu 

členských štátov, stretnutia sú postavené na princípe, ktorý by sme mohli označiť za praktické 

a pragmatické vyústenie realizácie nastavených cieľov. Výstupom z jednotlivých stretnutí sú 

spoločné prehlásenia konkrétnej pracovnej skupiny, či už hovoríme o úrovni ministrov, alebo 

hláv štátov. Skupina BRICS dokonca nedisponuje ani súhrnnou webovou stránkou inštitúcie, 

ktorá by ponúkala zjednotené poznatky o fenoméne BRICS. Skupinu tak nemôžeme považovať 

za žiadnu formu organizácie, súhrnné pomenovanie fenoménu BRICS označuje summity 

najvyšších ústavných činiteľov, ktoré sa organizujú s ročnou periodicitou. Informácie 

o jednotlivých summitoch sú ponúkané separátne na vlastných webových adresách, ktoré 

poskytujú základné informácie o skupine, činnosti a konkrétnych aktivít, prehláseniach, ktoré 

skupina spoločne vydáva. Spolupráca BRICS sa v uplynulom desaťročí rozšírila o ročný 

program, ktorý obsahuje viac ako 100 sektorových stretnutí.31 

Okrem predsedníctva by sme za spoločnú inštitúciu mohli označiť New Development 

Bank (NDB). Za vznik inštitúcie považujeme šiesty summit organizovaný Brazíliou v meste 

Fortaleza (2014), konkrétne akt podpisu Agreement on the New Development Bank .32 Na 

 
federáciou, teda absencia rešpektu k teritoriálnej celistvosti iného štátu. Ďalším zaujímavým aspektom 

porušovania spoločného prehlásenia je demokracia. Rusko neradíme k  demokratickým režimom, ale ku 

konsolidovaným autoritárskym režimom.(Russia.[online], [cit. 5/7/2021] .Dostupné na 

internete:<https://freedomhouse.org/country/russia/nations-transit/2021>.) Pri porušovaní ľudských práv 

môžeme spomenúť napríklad Čínske  aktivity spojené s Ujgurskou menšinou. (Who are the Uyghurs and why is 

China being accused of genocide?. [online], [cit. 5/7/2021]. Dostupné na internete: 

<https://www.bbc.com/news/world-asia-china-22278037>.). 
30 BRICS India 2021. [online], [cit. 5/7/2021]. Dostupné na internete: <https://brics2021.gov.in/index#intro>. 
31BRICS. [online], [cit. 5/7/2021]. Dostupné na internete: <https://www.drishtiias.com/important-

institutions/drishti-specials-important-institutions-international-institution/brics-1>. 
32Agreement establishing the New Development Bank. [online], [cit. 5/7/2021]. Dostupné na internete: 

<https://www.ndb.int/wp-content/themes/ndb/pdf/Agreement-on-the-New-Development-Bank.pdf>.  
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základe dokumentu, sa členské štáty dohodli na založení NDB, ktorej cieľom je akumulácia 

zdrojov na podporu rozvoja infraštruktúry a trvalo udržateľného rozvoja nielen pre štáty 

BRICS, ale cieľom založenia NDB je aj podpora iných rozvíjajúcich ekonomík. NDB sídli 

v Šanghaji, v Číne. Vo svojej podstate sa  NDB neodlišuje od nástrojov, ktoré využívajú na 

svoj chod štandardné banky. Na plnenie svojich cieľov využíva pôžičky, záruky za štát, 

kapitálovú účasť pri financovaní projektov a ďalšie finančné nástroje.33 Aj keď sú 

zakladajúcimi členmi banky štáty BRICS, je banka otvorená členstvu pre štáty uznávané 

Organizáciou spojených národov. Dôležitým aspektom vo fungovaní banky je takzvaná sila 

hlasu, ktorá sa odvíja pre každého člena na základe upísaných akcií na základnom imaní 

banky.34 V súčasnosti sú členmi NDB výhradne iba štáty BRICS, pričom disponujú 100% 

počtom hlasov. Na základe splateného kapitálu členskými štátmi k 15. júnu 2021, majú 

v súčasnosti členovia NDB splatené svoje pohľadávky voči banke, a teda disponujú rovnakým 

hlasovacím právom. Výnimku v tomto ohľade však tvorí Brazília, ktorá momentálne disponuje 

len 91,669 hlasmi (ostatné štáty majú hodnotu 100 000).35 Nakoľko NDB umožňuje zapojenie 

iných štátov na spoluvlastníctve banky, dôležitým aspektom je, že štáty BRICS nemôžu 

disponovať menej ako 55% silou hlasovacieho práva.36 Zaujímavosťou je, že práve 

spoločenstvo štátov BRICS vznikalo na myšlienke posilnenia miery demokracie 

v multilaterálnych ekonomických inštitúciách, na druhej strane pri kreovaní NDB vznikla 

požiadavka, aby štáty Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika disponovali súhrnne 

najmenej 55% hlasovacím právom, a teda štáty, ktoré by chceli vstúpiť do podielového 

spoluvlastníctva NDB by bez súhlasu BRICS nedokázali presadiť svoje ciele a záujmy. Teda 

je na mieste otázka, či tlak zo strany štátov BRICS na zvýšenie miery demokratických 

princípov v medzinárodných ekonomických inštitúciách,  neznamená len túžbu po väčšom 

vplyve v svetovom ekonomickom systéme. 

Na vrchole hierarchického rebríčka z hľadiska právomocí stojí rada guvernérov zložená 

z jedného vymenovaného guvernéra a jeho náhradníka. Rada guvernérov je zložená z ministrov 

členských štátov, štandardne ministrov financií (ministerstvo financií, sa v Brazílii nazýva 

 
33Article 1, Agreement establishing the New Development Bank. [online], [cit. 5/7/2021]. Dostupné na internete: 

<https://www.ndb.int/wp-content/themes/ndb/pdf/Agreement-on-the-New-Development-Bank.pdf>.  
34Article 2, Agreement establishing the New Development Bank. [online], [cit. 5/7/2021]. Dostupné na internete: 

<https://www.ndb.int/wp-content/themes/ndb/pdf/Agreement-on-the-New-Development-Bank.pdf>.  
35Shareholding at the New Development Bank. [online], [cit. 9/7/2021]. Dostupné na internete: 

<https://www.ndb.int/wp-content/themes/ndb/pdf/Agreement-on-the-New-Development-Bank.pdf>. 
36Shareholding at the New Development Bank. [online], [cit. 9/7/2021]. Dostupné na internete: 

<https://www.ndb.int/wp-content/themes/ndb/pdf/Agreement-on-the-New-Development-Bank.pdf>. 
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Ministerstvo ekonomiky). Stretnutia rady guvernérov sú organizované s ročnou periodicitou, 

pričom guvernéri vyberajú spomedzi seba predsedu. Rada guvernérov vykonáva voľbu 

prezidenta NDB, pričom prezidentom sa môže stať občan štátu BRICS, zároveň je úrad 

prezidenta NDB je postavený na rotačnom princípe.37 A prezidentom sa nemôže stať člen rady 

guvernérov a rady riaditeľov. V súčasnosti je prezidentom NDB Marcos Troyjo z Brazílie. 

Do hlavného vedenia NDB patria aj viceprezidenti jeden z každého štátu BRICS. Tím 

viceprezidentov tvoria Vladimir Kazbekov (Rusko), Anil Kishora ( India), Qiangwu Zhou 

(Čína) a Leslie Maasdorp (JAR).38 Medzi dôležité orgány podieľajúce sa na fungovaní NDB 

patrí aj rada riaditeľov, v ktorej má taktiež zastúpenie každý členský štát skupiny BRICS. Práve 

rada riaditeľov má na starosti komisie: 

1.Audit, Risk and Compliance Committee - účastnia sa jej všetci členovia rady 

riaditeľov s prezidentom NDB, periodicita zasadnutí je stanovená na minimálny počet 4 za 

jeden rok; 

2.Budget, Human Resources and Compensation Committee - účastnia sa jej všetci 

členovia rady riaditeľov s prezidentom NDB, periodicita zasadnutí je stanovená na minimálny 

počet 4 za jeden rok, alebo podľa potreby; 

3.Credit and Investment Committee - členovia komisie sú všetci viceprezidenti 

a prezident, periodicita stretnutí je nastavená na mesačnej báze, alebo podľa potreby; 

4.Finance Comittee -  členovia komisie sú všetci viceprezidenti a prezident, periodicita 

stretnutí je nastavená na mesačnej báze, alebo podľa potreby. Popri finančnej komisii pracujú 

dve podkomisie, Operation Sub-Committee a Treasury Sub-Committee, pričom periodicita 

stretnutí je stanovená na štvrťrok.39 

 Organizačná štruktúra NDB sa teda skladá z prezidenta (1 zástupca štátov BRICS), rady 

guvernérov (5 zástupcov, jeden za každý štát BRICS), rady riaditeľov (5 zástupcov, jeden za 

každý štát BRICS), viceprezidentov (4 zástupcovia štátov BRICS, odlišnej národnosti ako 

 
37Article 13, Agreement establishing the New Development Bank. [online], [cit. 5/7/2021]. Dostupné na 

internete: <https://www.ndb.int/wp-content/themes/ndb/pdf/Agreement-on-the-New-Development-Bank.pdf>.  
38Senior management. [online], [cit. 9/7/2021]. Dostupné na internete: <https://www.ndb.int/about-

us/organisation/governance/>. 
39Committees. [online], [cit. 9/7/2021]. Dostupné na internete: <https://www.ndb.int/about-

us/organisation/governance/>. 
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prezident), následne 21 oddelení, ktoré spadajú pod pozíciu s názvom Director Generals a 28 

divízií, ktoré riadi pozícia Chief.40 

 

Obrázok 3: Organizačná štruktúra BRICS. (Zdroj: ndb.int)  

Významným aktom, ktorý môžeme považovať za dôležitý bod v prehlbovaní vzájomnej 

kooperácie medzi štátmi BRICS, je vytvorenie Contingent Reserve Arrangement (CRA). 

Signatári zmluvy podpísali Treaty for the Establishment of a BRICS Contingent Reserve 

Arrangement, na v poradí šiestom summite BRICS v Brazílii, Fortaleza (2014). Na základe 

tejto dohody sa štáty BRICS dohodli, že vytvoria spoločný podmienený rezervný finančný 

fond. Cieľom fondu je vytvorenie spoločnej finančnej rezervy pre členské štáty na obranu pred 

nepredvídateľnými ekonomickými situáciami, za účelom zachovania finančnej stability.41 

 
40Organization Structure. [online], [cit. 9/7/2021]. Dostupné na internete: <https://www.ndb.int/about-

us/organisation/governance/>. 
41 Treaty for the Establishment of a Brics Contingent Reserve Arrangement. [online], [cit. 9/7/2021]. Dostupné 

na internete: <https://web.archive.org/web/20150925234418/http://brics.itamaraty.gov.br/media2/press-

releases/220-treaty-for-the-establishment-of-a-brics-contingent-reserve-arrangement-fortaleza-july-15>. 
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CRA sa definuje ako rámcový projekt na poskytovanie podpory prostredníctvom finančnej 

likvidity a preventívnych nástrojov v reakcii na skutočné, alebo potenciálne ohrozenie 

finančnej bezpečnosti.42 Výška fondu bola pri jeho zakladaní na 100 miliárd amerických 

dolárov, pričom štáty do fondu urobili vklad nasledovne : Čína vložila 41 miliárd, Brazília, 

Rusko, India po 18 miliárd a Juhoafrická republika 5 miliárd amerických dolárov.43 Proces 

uvoľňovania financií z CRA v prospech jednotlivých štátov sa realizujú formou žiadosti od 

žiadateľa prostriedkov, pričom vydanie prostriedkov schvaľujú ostatní signatári CRA. 

Do momentu schválenia poskytnutia finančnej injekcie pre žiadateľa sú vlastníkmi peňazí 

štáty, v obnose, v ktorom financie do CRA vložili. Najvyšším orgánom CRA je rada 

guvernérov. Tak ako pri NDB môže byť člen guvernérskej rady iba minister financií, guvernér 

centrálnej banky členského štátu, alebo osoba na rovnocennom poste. Každý guvernér v CRA 

je zastupovaný svojím náhradníkom. Rozhodovací proces rady guvernérov je postavený na 

konsenzuálne prijatom rozhodnutí. CRA nemôžeme vnímať ako medzinárodnú ekonomickú 

organizáciu, vzhľadom na to, že nemá medzinárodnú právnu subjektivitu, nemôže uzatvárať 

dohody, byť žalovaná a žalovať iné strany. “The CRA does not possess indipendent 

international legal personality and cannot enter into agreements, sue or be sued.”44 

  

 
42 Treaty for the Establishment of a Brics Contingent Reserve Arrangement. [online], [cit. 9/7/2021]. Dostupné 

na internete: <https://web.archive.org/web/20150925234418/http://brics.itamaraty.gov.br/media2/press-

releases/220-treaty-for-the-establishment-of-a-brics-contingent-reserve-arrangement-fortaleza-july-15>. 
43 Treaty for the Establishment of a Brics Contingent Reserve Arrangement. [online], [cit. 9/7/2021]. Dostupné 

na internete: <https://web.archive.org/web/20150925234418/http://brics.itamaraty.gov.br/media2/press-

releases/220-treaty-for-the-establishment-of-a-brics-contingent-reserve-arrangement-fortaleza-july-15>. 
44 Treaty for the Establishment of a Brics Contingent Reserve Arrangement. [online], [cit. 9/7/2021]. Dostupné 

na internete: <https://web.archive.org/web/20150925234418/http://brics.itamaraty.gov.br/media2/press-

releases/220-treaty-for-the-establishment-of-a-brics-contingent-reserve-arrangement-fortaleza-july-15>. 
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HISTORICKÝ VÝVOJ POLITICKÉHO SYSTÉMU 

 Moderné dejiny štátu sa odvíjajú od vylodenia portugalských moreplavcov na pobreží 

dnešnej Brazílie v roku 1500, a následnej kolonizácie. Brazíliu objavila flotila 13 portugalských 

lodí na čele s moreplavcom Pedrom Álvares Cabralom. Pôvodným cieľom Cabralovej plavby 

bola India, ktorú flotila plánovala dosiahnuť cestou okolo južného cípu Afriky, miesto toho sa 

však moreplavci ocitli na pobreží Južnej Ameriky. Dobyvatelia prichádzali do konfliktu so 

Španielmi, ktorí budovali základne v Karibiku a prezentovali vlastné teritoriálne nároky. 

Napriek lukratívnemu obchodu s brazílskym drevom považovali Portugalci Brazíliu spočiatku 

za sekundárnu, zameriavali sa skôr na obchod s Východom. Po francúzskych intervenciách 

však Portugalsko prehodnotilo svoj postoj a územie rozdelilo na 15 častí pridelených správcom 

s dedičnými právami. V polovici 16. storočia bol vymenovaný prvý kráľovský guvernér pre 

Brazíliu. V roku 1549 dorazil na brazílske územie guvernér Tomé de Sousa, a spolu s ním okolo 

300 vojakov, 600 osadníkov s remeselným zameraním a šesť jezuitských mníchov, 

prinášajúcich na územie Brazílie katolicizmus.1 Nasledujúce obdobia sa vyznačovali 

silnejúcim odporom domorodého obyvateľstva voči otrokárskym praktikám kolonizátorov a 

celé 16. storočie znamenalo nepretržitý boj o správu Brazílie medzi Portugalskom, 

Španielskom a Francúzskom. Portugalci nedokázali fyzicky kolonizovať dobyté územia, medzi 

ktorými rozvíjali obchodné vzťahy, do popredia sa preto dostával problém ich ochrany. Tú 

nedokázala garantovať ani Zmluva z Tordesilly z roku 1494, sprostredkovaná pápežom, ktorá 

prisúdila územia na východ od vytýčenej línie Portugalsku. 

 16. a 17. storočie boli hlboko poznamenané koloniálnou správou, spolu s bujnením 

otrokárstva a snahou naplniť rastúci dopyt po brazílskych výrobkoch v Európe. Rast bohatstva 

otrokárov a plantážnikov viedol ku vzniku úzkej ekonomickej a politickej elity. Tá nebola 

tvorená prostredníctvom dedenia a privilégií ako v európskom prostredí, ale na základe 

kumulácie majetku a moci spravovaním plantáží. Po ničivých epidémiách na konci 16. storočia, 

ktoré zasiahli pôvodné brazílske obyvateľstvo, sa vlastníci pôdy spoliehali takmer výlučne na 

otrokov z Afriky. V období medzi rokmi 1580-1680 už bola Brazília najväčším exportérom 

cukru na svete, pričom obchodovanie s touto komoditou prinieslo Portugalskej korune vyššie 

príjmy ako celkový obchod s Indiou.2 Rozmach portugalského vplyvu v Južnej Amerike 

 
1 Green, J. N.; Langland, V.; Schwarcz, L. M. (eds.): The Brazil Reader. History, Culture, Politics. Durham: 

Duke University Press, 2019, s. 9-10. 
2 Green, J. N.; Langland, V.; Schwarcz, L. M. (eds.): The Brazil Reader. History, Culture, Politics. Durham: 

Duke University Press, 2019, s. 50. 
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prinieslo aj 60-ročné obdobie personálnej únie Španielska a Portugalska (1580-1640) cez 

osobu španielskeho panovníka Filipa II., počas ktorého však Portugalsko muselo odolávať 

ďalšej mocenskej výzve v podobe dánskej intervencie. 

 Koniec 17. storočia bol významným obdobím najmä pre objavenie ložísk zlata v oblasti 

severne od São Paulo, neskôr známej ako Minas Gerais (generálne bane). Tento faktor radikálne 

zmenil obraz dovtedajšej koloniálnej Brazílie. Pritiahol pozornosť Portugalcov do málo 

prebádaných oblastí, dopomohol k ďalšiemu rozmachu otrokárstva, ale aj technológií, pomohol 

napĺňať pokladnicu Koruny, a taktiež znamenal zmeny v hospodárskom systéme štátu a hlbšiu 

previazanosť regiónov s pobrežnými oblasťami.3 V dôsledku rozmachu obchodovania so 

zlatom na dôležitosti naberalo aj Rio de Janeiro, kam bolo v druhej polovici 18. storočia 

presunuté centrum moci (pôvodne Salvador). Reakciou na rastúci význam Anglicka ako 

obchodnej mocnosti bolo založenie štátom podporovaných monopolných obchodných 

spoločností v oblasti Amazonu a severovýchodnej Brazílie, o ktoré sa zasadil veľvyslanec pre 

Veľkú Britániu Carvalho e Melo. Inicioval taktiež nové opatrenia v oblasti výberu daní 

a odstraňovania inkvizície. Koncom 18. storočia sa uskutočnili vzbury otrokov a pôvodného 

obyvateľstva proti rasovej diskriminácii a otroctvu (napr. povstanie z roku 1798). 

Začiatkom 19. storočia čelilo Portugalsko politickej kríze. 

Následkom odmietnutia Napoleonových podmienok 

obmedzenia obchodu s Veľkou Britániou bol presun 

portugalskej kráľovskej rodiny do svojej zaoceánskej 

kolónie a jej nového hlavného mesta Brazília. Po svojom 

príchode v roku 1808 prijal Dom João VI. ekonomické 

opatrenia: otvoril prístavy zahraničnému obchodu a povolil 

výstavbu tovární. Obe opatrenia smerovali k hospodárskemu 

pokroku, odvodenému od chápania voľného trhu ako 

elementárnej ekonomickej priority  

a industrializácie ako základnej strategickej priority.4 

Spomínané faktory neskôr ovplyvnili aj politický systém, 

sociálne usporiadanie a postavenie Brazílie 

 
3 Green, J. N.; Langland, V.; Schwarcz, L. M. (eds.): The Brazil Reader. History, Culture, Politics. Durham: 

Duke University Press, 2019, s. 91-92. 
4 Cervo, A. L.: A Historical Legacy: The Development of the Brazilian Industrial Model. In: De la Fontaine, D.; 

Stehnken, T. (eds.): The Political System of Brazil. Berlin: Springer, 2016, s. 15-16. 

Obrázok 1: Dom João VI. 
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v medzinárodných vzťahoch. Obchodné dohody boli napokon plne rozvinuté iba s Anglickom, 

čo však do istej miery slúžilo aj záujmom Brazílie, ktorej cieľom bolo stať sa mocnosťou nie 

len poľnohospodárskou, ale aj priemyselnou. Politické a administratívne zmeny naklonili kurz 

vývoja kolónie na smer modernizácie, kreujúc Brazíliu pod heslom „takmer Európa, takmer 

kolónia“, poukazujúcim na jej špecifické postavenie. V roku 1815 bola kolónia povýšená na 

Spojené kráľovstvo Portugalska, Brazílie a Algarve. Prítomnosť kráľa si pre zabezpečenie 

kontinuity monarchie vyžadovala aj prítomnosť šľachty. Panovník sa do Portugalska vrátil už 

v roku 1821, avšak zanechal na území Brazílie syna Dom Pedra I. 

ZÍSKANIE AUTONÓMIE 

 Od začiatku 20. rokov 19. storočia do popredia vystupovala problematika koloniálnej 

emancipácie, ktorá však nebola v zhode s prioritami vlastníkov pôdy. Vidiecka elita, ktorá sa 

ujala procesu boja za nezávislosť, tak urobila najmä s ohľadom na snahu zachovať piliere: 

otroctvo, vlastníctvo veľkých pozemkov, monokultúrna ekonomika orientovaná na export.5 Ich 

cieľom bolo teda zachovať status quo: okolité štáty južnej Ameriky sa stávali republikami, 

brazílske elity však presadzovali monarchiu. Napriek tomu, že 7. septembra 1822 vyhlásil 

Dom Pedro I. nezávislosť Brazílie od Portugalska, zostal na jej čele ako cisár a Brazília sa 

stala nezávislou ústavnou monarchiou.6 V rámci boja za nezávislosť prebiehali potýčky so 

separatistami, ktoré portugalské posádky neboli schopné potlačiť. Výsledkom procesu 

oslobodzovania bolo stiahnutie portugalských plavidiel z pobrežných vôd Brazílie v roku 1823 

a o rok neskôr spísanie prvej brazílskej ústavy. Okrem zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci 

zakotvovala postavenie panovníka, s cieľom zmierniť konflikty medzi legislatívou 

a judikatúrou. Dom Pedro I. už v roku 1827 súhlasil s ukončením obchodu s africkými otrokmi, 

trvalo však ešte dve desaťročia, kým boli podstúpené reálne kroky. Oficiálne došlo 

k ukončeniu obchodu s otrokmi (vrátane nelegálneho obchodovania) v roku 1850,  a to vďaka 

tlaku Veľkej Británie.7 Dochádzalo tiež k postupnej decentralizácii moci. Po sérii regionálnych 

nepokojov sa v roku 1840 moci ujal vtedy 14-ročný panovník (od roku 1831 ako maloletý 

zastúpený regentskou vládou) Dom Pedro II., ktorý bol pri moci až do roku 1889. 

 
5 Green, J. N.; Langland, V.; Schwarcz, L. M. (eds.): The Brazil Reader. History, Culture, Politics. Durham: 

Duke University Press, 2019, s. 163. 
6 Green, J. N.; Langland, V.; Schwarcz, L. M. (eds.): The Brazil Reader. History, Culture, Politics. Durham: 

Duke University Press, 2019, s. 164. 
7 Green, J. N.; Langland, V.; Schwarcz, L. M. (eds.): The Brazil Reader. History, Culture, Politics. Durham: 

Duke University Press, 2019, s. 166. 
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 Významným obdobím v histórii Brazílie je éra tzv. Prvej republiky, známej aj ako 

Stará republika (1889-1930). V roku 1891 Brazília podstúpila vojenský prevrat, prijala 

novú ústavu a stala sa decentralizovanou federálnou republikou so značným podielom moci 

preneseným na 20 štátov. Toto obdobie prinieslo progres v oblasti voľby politických 

predstaviteľov, kedy bol priamo volený prezident, guvernéri štátov, obe snemovne Kongresu 

(Poslanecká snemovňa a Senát), a tiež štátne zhromaždenia. Je však potrebné dodať, že  miera 

politickej účasti zostala značne obmedzená. Volebná účasť bola extrémne nízka, napríklad 

v prezidentských voľbách v rokoch 1910, 1919 a 1922 nehlasovalo nikdy viac ako 5% dospelej 

populácie.8 Prezidentské voľby tiež často determinovala predošlá dohoda medzi guvernérmi 

štátov. V reakcii na sociálne a demografické zmeny vznikla medzi najbohatšími 

a najľudnatejšími štátmi São Paulo, Minas Gerais a Rio de Janeiro tichá dohoda o zdieľaní 

moci. Tento pakt, známy ako „café com leite“ („káva s mliekom“, podľa obchodných komodít 

týchto štátov), znamenal snahu o striedanie úradu prezidenta medzi zástupcami týchto štátov. 

Takéto usporiadanie zabezpečovalo stabilný politický systém až do Veľkej hospodárskej krízy, 

kedy ceny kávy klesli a do popredia vystupovali nové politické sily.9 Všeobecne bol 

uprednostňovaný model centralizovaného intervencionalistického štátu s mocou v rukách 

vojenskej a civilnej elity. Hnutie čerpalo do veľkej miery z pozitivizmu Augusta Comteho, 

pričom prevládala myšlienka vlády osvietenej technickej a vedeckej elity, smerujúc k modernej 

industrializovanej spoločnosti. Takýto kurz bol takmer nevyhnutný, keďže v tomto období bola 

Brazília stále zameraná na vidiecke sídla a závislá od vývozu poľnohospodárskych komodít. 

Štát zohrával kľúčovú úlohu v transformácii, ktorej symbolickým heslom sa stalo motto 

„ordem e progresso“ („poriadok a pokrok“). Po voľbách v roku 1894 sa prvým priamo 

zvoleným prezidentom Brazílie stal Prudente de Morais, podporovaný veľkou časťou 

obchodníkov s kávou. V nasledujúcich obdobiach bol problémom pretrvávajúci rasizmus voči 

väčšinovej populácii. Riešením mala byť podpora prisťahovalectva, ktorá priniesla nie len 

rasovú či náboženskú, ale aj ideologickú rôznorodosť. Prisťahovalci, medzi nimi Španieli, 

Taliani či Rusi, prinášali napríklad anarchistické a socialistické myšlienky, dopomáhajúce ku 

kreovaniu odborov v 20. storočí. 

 
8 Bethell, L.: Politics in Brazil under Vargas, 1930–1945. In: Bethell, L. (ed.): The Cambridge History of Latin 

America. Brazil since 1930. New York: Cambridge University Press, 2008, s. 6. 
9 Green, J. N.; Langland, V.; Schwarcz, L. M. (eds.): The Brazil Reader. History, Culture, Politics. Durham: 

Duke University Press, 2019, s. 265. 
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CESTA K DIKTATÚRE 

Z pohľadu skúmania politického 

vývoja Brazílie je esenciálnym 

obdobie medzi rokmi 1930-1945. 

Jeho úvod poznamenala revolúcia v 

novembri 1930 a záver vojenský 

prevrat v októbri 1945. Revolúcia 

roku 1930 sa začala ozbrojenou 

vzburou príslušníkov vojenskej elity 

vo viacerých štátoch, ktorú 

predznamenala nespokojnosť s víťazstvom „oficiálneho kandidáta“ J’ulia Prestesa 

v marcových prezidentských voľbách. Vyústením konfliktu sa stalo dosadenie porazeného 

prezidentského kandidáta, guvernéra štátu Rio Grande do Sul a vodcu povstania Getúlia 

Vargasa do úradu.10 Dôležitým atribútom revolúcie bola absencia ľudovosti: hybnou silou bola 

armáda a jej vysokí predstavitelia. Nevychádzala teda z princípu vôle občanov či nespokojnosti 

širokých vrstiev obyvateľstva. Zmena politického režimu sa rovnala centralizácii moci a 

oslabeniu autonómie štátov aj oligarchie, koncu reprezentatívnej vlády a posilneniu federálnej 

armády. Režim inicioval značné hospodárske a sociálne zmeny. Brazília prežívala ekonomický 

rozvoj, naďalej však zostávala závislá na poľnohospodárskej produkcii a exporte komodít 

(najmä kávy). Spoločnosť zaznamenala nárast vplyvu nových sociálnych vrstiev, prevažne 

mestskej strednej triedy, priemyselníkov a administratívnych pracovníkov. G. Vargas sa 

zasadzoval aj za rozšírenie politických práv – v roku 1932 získali ženy volebné právo a hranica 

pre voľbu sa znížila z 21 na 18 rokov. Rok 1932 priniesol aj nespokojnosť a kritiku vlády, 

najmä pre zasahovanie do obchodu s kávou. Išlo hlavne o štát São Paulo, ktorý stratil možnosť 

ovplyvňovať federálne rozhodovanie, a z jeho nespokojnosti napokon vychádzal impulz pre 

povstanie proti G. Vargasovi, ktoré trvalo tri mesiace a bolo potlačené armádou.11 

Politické sily, ktoré sa prevratom v roku  1930 dostali k moci, neboli homogénne. Novú 

vládnucu vrstvu tvorili sčasti politici z republikánskych strán bývalého režimu, ktorí preferovali 

návrat k ústave z roku 1891, sčasti vojenskí predstavitelia, uprednostňujúci rozsiahle zmeny 

 
10 Bethell, L.: Politics in Brazil under Vargas, 1930–1945. In: Bethell, L. (ed.): The Cambridge History of Latin 

America. Brazil since 1930. New York: Cambridge University Press, 2008, s. 3. 
11 Green, J. N.; Langland, V.; Schwarcz, L. M. (eds.): The Brazil Reader. History, Culture, Politics. Durham: 

Duke University Press, 2019, s. 323. 

Obrázok 2: Getúlio Vargas a lídri prevratu v roku 1930 
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s cieľom vytvoriť „novú Brazíliu“, a taktiež vojenskí hodnostári, ktorí smerovali k reforme 

armády a posilneniu jej postavenia voči štátnym milíciám.12 G. Vargas usiloval o rovnováhu 

medzi týmito skupinami, a to najmä po revolúcii, kedy bol nútený reagovať na nedávne udalosti 

spolu s dôsledkami globálnej ekonomickej krízy. Popri úsilí o zabránenie rozmachu oligarchie 

a krotenie radikalizmu spomínaných skupín, prijímala vláda opatrenia v oblasti hospodárstva, 

kde sa zasadzovala za obmedzenie poľnohospodárskeho exportu a protekcionizmus. 

Angažovala sa aj v oblasti sociálneho rozvoja a ochrany pracujúcich, kde sa prejavil značný 

posun k intervenciám štátu do fungovania odborov. 

Getúlio Vargas bol prvotne predsedom dočasnej vlády (1930-1934), neskôr 

prezidentom zvoleným ústavným zhromaždením (1934-1937), diktátorom v nedemokratickom 

útvare Estado Novo (1937-1945), a napokon legitímne zvoleným prezidentom (1951-1954).13 

V roku 1937 sa prejavili otrasy v politickej reprezentácii Brazílie, ktoré ale viedli iba  

k upevneniu moci prezidenta. G. Vargas varoval pred očakávaným komunistickým prevratom 

a vyhlásil 90-dňový núdzový stav. Nasledujúci vývoj priniesol novú ústavu a vytvorenie 

spomínaného Estado Novo (Nový štát). Prezident deklaroval pretrvanie pri moci (bez voľby) 

a rozpustenie Kongresu. Až do svojho zvrhnutia potom vládol prostredníctvom dekrétov. 

Hrozba komunistického prevratu bola pravdepodobne iba manévrom pre uchvátenie moci, 

keďže prejavy krajnej ľavice boli do značnej miery potlačené.14 V období od novembra 1935 

do konca druhej svetovej vojny vládol G. Vargas prakticky neobmedzene. Nový štát tak 

predstavoval obdobie najväčšej koncentrácie moci v histórii nezávislej Brazílie. 

OBDOBIE DEMOKRATIZÁCIE 

Obdobie medzi rokmi 1945-1946 sa nieslo v duchu vlny demokratizácie po druhej 

svetovej vojne. V posledných mesiacoch vojny sa politická elita dostala pod rastúci tlak 

(domáci aj medzinárodný) na demokratizáciu a liberalizáciu. G. Vargas deklaroval konanie 

prezidentských a kongresových volieb, ktorých dátum bol ustanovený na 5. 12. 1945. Pre obavy 

z možného zmarenia volieb či jej výsledkov bol však zosadený armádou. Stalo sa tak 29. 

októbra, kedy sa moci dočasne ujal predseda Najvyššieho federálneho súdu. Voľby v decembri 

 
12 Bethell, L.: Politics in Brazil under Vargas, 1930–1945. In: Bethell, L. (ed.): The Cambridge History of Latin 

America. Brazil since 1930. New York: Cambridge University Press, 2008, s. 19. 
13 Green, J. N.; Langland, V.; Schwarcz, L. M. (eds.): The Brazil Reader. History, Culture, Politics. Durham: 

Duke University Press, 2019, s. 321. 
14 Bethell, L.: Politics in Brazil under Vargas, 1930–1945. In: Bethell, L. (ed.): The Cambridge History of Latin 

America. Brazil since 1930. New York: Cambridge University Press, 2008, s. 52. 
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1945 boli v podstate prvými slobodnými a spravodlivými voľbami so zabezpečenou slobodnou 

politickou súťažou. Hlasovanie bolo tajné a na jeho priebeh dohliadali nezávislé volebné 

tribunály. Víťazom sa stal Vargasom podporovaný minister obrany z bývalého režimu 

a kandidát za Sociálno-demokratickú stranu (PSD) Eurico Gaspar Dutra. PSD bola taktiež 

víťaznou stranou vo voľbách do oboch komôr Kongresu a vytvárala systém „autoritárskej 

demokracie“. Prechod z diktatúry na demokraciu bol kontrolovaný politickými 

silami ukotvenými v Novom štáte. Prvá skúsenosť so zastupiteľským princípom bola tiež 

obmedzená. Nový volebný zákon z mája 1945 prenechal obmedzenia volebného práva v ich 

predchádzajúcej podobe. Miera gramotnosti začala postupne stúpať, avšak v roku 1945 bola 

stále pod hranicou 50%.15 Na druhej strane však bolo toto obdobie oproti predchádzajúcim 

etapám liberálne, čo dokazuje aj ústava z roku 1946. Prezident E. G. Dutra sa moci ujal 31. 1. 

1946. Následne zostavil konzervatívnu vládu, ktorá spočiatku usilovala o porážku komunizmu 

a obnovenie štátnej kontroly organizovanej práce, ktorá bola v roku 1946 v stave neustálych 

štrajkov. Vyhlásil vojnu proti komunistom a nezávislým sektorom organizovanej práce, kedy 

upozorňoval na „komunistickú hrozbu“. V roku 1950 bol za prezidenta zvolený Getúlio 

Vargas, ktorý opäť získal popularitu. Tzv. „druhý režim“ priniesol najmä populistické kroky, 

ako napríklad donucovanie zamestnávateľov, aby ustupovali odborom v snahe o zastavenie 

štrajkov, čo vyvolávalo hnev konzervatívnej strednej triedy.16 V auguste roku 1954 G. Vargas 

spáchal samovraždu, pravdepodobne v reakcii na stúpajúcu agresivitu opozície. 

VOJENSKÁ DIKTATÚRA 1964-1985 

V rámci moderných dejín Brazílie je kľúčovým obdobie medzi rokmi 1964 a 1985. 

Oficiálnym cieľom vojenského prevratu, ktorý sa uskutočnil 31. mája až 1. apríla 1964, bolo 

ukončiť chaos, korupciu a komunizmus v administratíve prezidenta Joãoa Goularta, spolu 

s obnovením rešpektu voči hierarchii ozbrojených síl.17 Splnenie týchto cieľov malo viesť 

k eliminácii hrozieb, ktoré údajne znamenal prezident pre brazílsku demokraciu. Reálnym 

výsledkom bol vznik vojenského režimu radikálne narúšajúceho demokratické inštitúcie 

povojnového obdobia. Nasledujúcich 21 rokov fungovala autoritatívna vojenská vláda. Pri 

moci sa vystriedali piati prezidenti nepriamo zvolení Kongresom a Volebným zborom. Medzi 

rokmi 1966 až 1978 boli nepriamo volení aj guvernéri štátov; starostovia hlavných miest a miest 

 
15 Bethell, L.: Politics in Brazil under the Liberal Republic, 1945–1964. In: Bethell, L. (ed.): The Cambridge 

History of Latin America. Brazil since 1930. New York: Cambridge University Press, 2008, s. 91. 
16 McCann, B.: The Throes of Democracy: Brazil since 1989. London: Zed Books, 2008, s. 17. 
17 Bethell, L., Castro, C.: Politics in Brazil under Military Rule, 1964–1985. In: Bethell, L. (ed.): The Cambridge 

History of Latin America. Brazil since 1930. New York: Cambridge University Press, 2008, s. 165. 
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vysokého významu boli dosadzovaní armádou. Armáda si v tomto režime vynucovala vôľu 

a udržiavala opozíciu a politickú účasť obyvateľstva pod prísnou kontrolou. Išlo o miernejšiu 

formu diktatúry oproti iným juhoamerickým režimom, avšak najmä počas rokov 1969-1972 sa 

často uchyľovala k extrémnym formám politického útlaku. 

Obdobie vojenskej diktatúry možno rozdeliť na štyri etapy. Pod prvou z nich 

rozumieme fázu od prevratu v roku 1964 po prijatie Ústavného aktu AI-5 v decembri 1968, 

ktorá zahŕňala trojročné funkčné obdobie generála Castela Branca a ďalšie dva roky 

z funkčného obdobia generála Artura da Costa e Silvu. Počas tejto etapy dochádzalo 

k presadzovaniu radikálnejšej politickej línie. Druhá fáza, obdobie od decembra 1968 do marca 

1974, zahŕňala posledné mesiace vlády Costa de Silvu, obdobie „Junta Militar“ (vojenská 

junta), a obdobie vlády generála Emília Garrastazua Mediciho. Táto etapa sa vyznačovala 

najvyššou mierou represií. Tretia fáza sa viaže na volebné obdobie generála Ernesta Geisela, 

ktorý sa zasadil o znižovanie napätia a zvyšovanie politickej otvorenosti. Ukončil tak obdobie 

tzv. „ťažkých rokov“ predchádzajúcej fázy. Počas štvrtej etapy režimu medzi rokmi 1979 až 

1985 generál João Figueiredo pokračoval v línii nastolenej svojím predchodcom. Záverečným 

aktom politickej transformácie sa stalo prenesenie moci na prezidenta a ukončenie diktatúry.18 

MODERNÉ DEMOKRATICKÉ DEJINY 

Po prechode k občianskej vláde v roku 1985 sa prvým civilným prezidentom po 20-

ročnom období vojenskej vlády mal stať Tancredo Neves, ktorý však nikdy neprevzal moc (zo 

zdravotných dôvodov). Do funkcie reálne nastúpil viceprezident José Sarney, bývalý spojenec 

vojenského režimu.19 Pri voľbe prezidenta išlo o proces kontrolovaný režimom, znamenal však 

koniec dosadzovania vojenských generálov. Do konca roku 1988 dostala formu nová ústava, 

vychádzajúca z historickej skúsenosti národa. Na budúci vývoj štátu nazerala ambiciózne, na 

jednej strane išlo o konečné uzatvorenie kapitoly diktatúry a na strane druhej prípravu na 

pluralitnú demokraciu. Počas vlády J. Sarneya získali volebné právo aj negramotní občania, 

ktorí stále tvorili 20 až 25% dospelej populácie. Nasledovalo obnovenie priamej voľby 

prezidenta a starostov miest, hlavné mesto Brazília získalo reprezentáciu v Kongrese a dôležité 

 
18 Bethell, L., Castro, C.: Politics in Brazil under Military Rule, 1964–1985. In: Bethell, L. (ed.): The Cambridge 

History of Latin America. Brazil since 1930. New York: Cambridge University Press, 2008, s. 167-168. 
19 Fonseca, J.: A Brief History of Brazil. [online], [cit. 16/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/fodors/top/features/travel/destinations/centralandsouthamerica/

brazil/riodejaneiro/fdrs_feat_129_9.html?pagewanted=1>. 
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zmeny sa uskutočnili vo volebnom zákone.20 Obdobie Sarneyovej vlády prebiehalo v 

podmienkach zhoršujúceho sa ekonomického stavu a prehlbujúceho sa štátneho dlhu, ktorého 

pôvod tkvel ešte v období vojenskej správy, nesúc označenie „stratená dekáda“ zadĺženia.21 

Celkový stav ústil do dilemy medzi vyrovnávaním štátneho dlhu na jednej strane a bojom 

s chudobou a pretrvávajúcimi sociálnymi problémami na strane druhej. V priebehu 80. rokov 

došlo k prijatiu nepopulárnych opatrení známych ako Washingtonský konsenzus, smerujúcich 

k ekonomickej modernizácii prostredníctvom otvárania ekonomiky zahraničnému obchodu, 

zníženia fiškálnej nerovnováhy, rozvoja domácich kapitálových trhov a privatizácie štátnych 

podnikov.22 Kombináciou daných nástrojov štát dosiahol v priebehu 90. rokov určitú mieru 

ekonomického rastu a znižovania inflácie, v oblasti znižovania miery chudoby však 

nezaznamenal výraznejší progres. 

V najnovších dejinách Brazílie je zaujímavým aj obdobie vlády prezidenta Luiza Inácia 

Lula da Silvu (2003-2010), bývalého odborového vodcu a lídra Robotníckej strany, ktorého 

popularita sa odvíjala práve od politických neúspechov predchádzajúcej etapy, kedy politická 

elita nebola schopná naplniť očakávania ekonomického rastu a vzmáhania Brazílie ako silného 

regionálneho hráča. Počas svojich funkčných období presadzoval najmä hospodárske a sociálne 

reformy a znižovanie miery korupcie.23 V roku 2005 došlo k odhaleniu viacerých korupčných 

káuz členov Robotníckej strany, vo voľbách v roku 2006 však jej kandidát opäť zvíťazil. 

V nasledujúcich voľbách kandidovala za Robotnícku stranu Dilma Rousseff (2011-2016), 

ktorá sa zaviazala pokračovať v línii nastolenej politiky, a stala sa prvou ženskou 

prezidentkou v histórii Brazílie. Čelila však korupčným škandálom vládneho kabinetu, 

ochladzovaniu ekonomiky a masívnym protestom, čo predznamenalo jej politický úpadok. 

V apríli roku 2016 hlasovala väčšina poslancov Snemovne reprezentantov za jej odvolanie. 

Ďalší politický vývoj ukazuje hlboko zakorenené protirečenia brazílskej spoločnosti. Niektoré 

témy politických kampaní a rétoriky držiteľov moci sa striedavo objavujú v politickom 

priestore od nastolenia demokracie (zvyšovanie životnej úrovne, transparentnosť, korupcia či 

medzinárodná orientácia štátu). Do popredia sa však dostávajú aj kľúčové otázky, akými sú 

 
20 Bethell, L., Castro, C.: Politics in Brazil under Military Rule, 1964–1985. In: Bethell, L. (ed.): The Cambridge 

History of Latin America. Brazil since 1930. New York: Cambridge University Press, 2008, s. 234. 
21 Roett, R.: The New Brazil. Washington: Brookings Institution Press, 2010, s. 76. 
22 Roett, R.: The New Brazil. Washington: Brookings Institution Press, 2010, s. 103. 
23 Wallenfeldt, J.: Luiz Inácio Lula da Silva. [online], [cit. 07/08/2020]. Dostupné na internete: 
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prístup k domorodému obyvateľstvu a problém zachovávania krehkej biosféry Amazonského 

dažďového pralesa, vplyv armády na politiku, rasizmus, sociálna a rodová nerovnosť. 

ÚSTAVA 

Počiatky vývoja brazílskej ústavnosti sa viažu na dianie začiatkom 19. storočia. Prijatiu 

prvej brazílskej ústavy v roku 1824 pod názvom Politická ústava Brazílskej ríše predchádzal 

turbulentný vývoj odrážajúci historickú skúsenosť a eventualitu návratu ku kolonializmu, a tiež 

konflikty medzi radikálnymi liberálnymi demokratmi a konzervatívcami.24 Ústava vychádzala 

aj z tendencie vynechávať z politického procesu ľudovú účasť, išlo skôr o snahu vlastníkov 

pôdy búriť sa proti obchodnej buržoázii. Prijatý dokument sa vyznačoval diskriminačným 

charakterom vo vzťahu k pracujúcej časti populácie, vrátane otrokov. Absolútna moc bola 

prisúdená panovníkovi a vysoké právomoci poslancom, ktorí boli spolu so senátormi a členmi 

generálnych krajinských rád volení nepriamo. Ústava zakotvila pojem „aktívneho 

občianstva“, ktorý z účasti vylučoval tých, ktorí nedosahovali vymedzenú príjmovú hranicu. 

Tí, ktorí boli podľa tohto konceptu hodní volebného práva, volili svojich zástupcov v rámci 

farského zhromaždenia. Zvolení predstavitelia v druhom kole voľby vyberali národných 

a provinčných zástupcov. Z prvého kola voľby boli vylúčení cudzinci, osoby mladšie ako 25 

rokov (s určitými výnimkami) a osoby, ktoré nespĺňali majetkové a príjmové podmienky. 

Príjem determinoval aj pasívne volebné právo. Pre Senát platil mimo majetkového cenzu aj 

vekový, kde bola určená hranica 40 rokov. Senátorov vyberal panovník preferenciou jedného 

z troch navrhnutých kandidátov. Oproti európskym štandardom v tomto období sa popri troch 

zložkách moci (zákonodarná, výkonná, súdna) objavila štvrtá, prostredníctvom ktorej mohol 

panovník mimo iného iniciovať zvolanie a rozpustenie Poslaneckej snemovne, vyberať členov 

 
24 Do Bem, A. S.: Continuities and Discontinuities in Brazilian Political and Institutional Life: Past and Present 

Dilemmas for Democracy. In: De la Fontaine, D.; Stehnken, T. (eds.): The Political System of Brazil. Berlin: 
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Senátu a Štátnej rady, vyberať a odvolávať sudcov či schvaľovať predstaviteľov 

rímskokatolíckej cirkvi.25 

 

Obrázok 3: Prvý brazílsky ústavný dokument z roku 1824 

 Neskorší ústavný vývoj sa viaže na dokument známy ako Magna Carta alebo Ústava 

Brazílskej republiky Spojených štátov 1891. Inšpirovaná ústavou USA rozšírila 

reprezentatívnu formu vlády a prisúdila väčšiu autonómiu mestám a provinciám, odteraz 

nazývaným ako štáty. Aktívne volebné právo získali aj občania spĺňajúci zákonné požiadavky, 

ktorí sa prihlásili na vojenskú službu. Už nebolo determinované majetkovou hranicou, chudobní 

ľudia ale zostávali zväčša vylúčení kvôli podmienke gramotnosti. Povinnosť podpísať 

hlasovací lístok bola závažnou prekážkou v štáte, kde v tomto období 85% obyvateľstva bolo 

negramotného.26 Potrebné je dodať, že vylúčené skupiny sa takmer identicky prekrývali so 

skupinami vylúčenými na základe predchádzajúcich majetkových kritérií.27 V rámci novej 

ústavy sa však už objavilo právo na zhromažďovanie, sloboda prejavu, sloboda tlače, dôvernosť 

korešpondencie a právo na obhajobu. Rozdelenie moci sa neskôr zúžilo na tri oblasti zrušením 

vyššie spomínanej štvrtej formy. 
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 Ústava Brazílskej republiky Spojených štátov 1934 bola podstatnou najmä z pohľadu 

reformy brazílskej sociálno-politickej organizácie, ktorej výstupom bolo približovanie sa 

pôvodne antagonistických záujmov jednotlivých vrstiev, vynímajúc vrstvy pracujúcich bez 

politickej reprezentácie. Pôvod zmien v politických elitách nachádzame najmä v neschopnosti 

odpútať sa od koloniálnej minulosti, a tiež v neschopnosti priemyselnej buržoázie s jej 

novovznikajúcimi vrstvami (napríklad obchodníci s kávou) upustiť od súkromných záujmov. 

Ústava bola priamym výsledkom revolúcie z roku 1932, po ktorej získala moc dočasná vláda 

Getúlia Vargasa. Dokument bol inšpirovaný ústavou Weimarskej republiky z roku 1919, ale aj 

španielskou ústavou z roku 1931. Vyznačoval sa nacionalistickým tónom a zameriaval sa 

hlavne na kategóriu práce. Priniesol dôležitú reformu volebného práva: zakotvil všeobecné, 

priame a tajné hlasovanie, volebné právo bolo priznané osobám starším ako 18 rokov, vrátane 

žien.28 Potrebné je však dodať, že značná časť populácie bola stále z hlasovania vyňatá kvôli 

podmienke gramotnosti. V roku 1937 došlo k zmenám ústavy, odôvodneným podozrením zo 

snahy komunistov o infiltráciu a očakávaním občianskej vojny. Zmeny dopomohli 

k podkopaniu predchádzajúceho ústavného poriadku a vrcholom bol prevrat, ustanovujúci 

Nový štát, legitimizovaný prijatím novej ústavy. Tá tvrdila, že sa venuje „legitímnym snahám 

brazílskeho ľudu o politický a sociálny mier“.29 V praxi však išlo o diktátorský režim Getúlia 

Vargasa, ktorý ničil autonómiu odborových zväzov a politických strán, ustanovoval Vargasom 

vyberaných predstaviteľov do čela štátov a priniesol vytvorenie Ministerstva tlače 

a propagácie, ktorého hlavnou úlohou bola kontrola a cenzúra. 

K ďalšej zmene došlo prijatím Ústavy Brazílskej republiky Spojených štátov 1946, 

považovanej za jednu z najliberálnejších ústav Brazílie. Demokratický charakter dokumentu sa 

však neodrazil na rozšírení volebného práva. Ústava umožnila vznik straníckeho pluralizmu, 

priamych volieb a návrat k samostatnosti štátov a individuálnym právam odopieraným počas 

Nového štátu. Pretrvávajúci centralizmus a byrokratické štruktúry z predchádzajúceho obdobia 

však novým aktérom nedovoľovali účinnejšie intervencie.  

U nižších spoločenských vrstiev bolo možné pozorovať snahu o tvorbu sociálnych hnutí 

vyvíjajúcich tlak na systém. Rozhodujúcim sa však stal vojenský prevrat z roku 1964, 

podporovaný aj časťou buržoázie, vlastníkov pôdy a veľkých firiem, ktorý vytvoril 

 
28 Nicolau, J.; Stadler, J.: The Brazilian Electoral System. In: De la Fontaine, D.; Stehnken, T. (eds.): The 

Political System of Brazil. Berlin: Springer, 2016, s. 105. 
29 Do Bem, A. S.: Continuities and Discontinuities in Brazilian Political and Institutional Life: Past and Present 

Dilemmas for Democracy. In: De la Fontaine, D.; Stehnken, T. (eds.): The Political System of Brazil. Berlin: 

Springer, 2016, s. 32. 
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predpoklady pre zmeny ústavy novelizovanej v roku 1967. Inštitucionálne následky prevratu 

značne podkopali rozvíjajúcu sa politickú demokraciu. Jednou z dôležitých zmien bola 

transformácia straníckeho systému z multipartizmu na bipartizmus, čím bol automaticky 

zúžený priestor pre možnosti opozičných hnutí a spoločenských tried. Robotnícka trieda sa bez 

adekvátnej politickej reprezentácie začala prezentovať prostredníctvom štrajkov. Po prijatí 

ústavy boli zjednotené dovtedy prijímané inštitucionálne a doplnkové akty účinné od prevratu. 

Súhrnný Dekrét č. 314 ustanovil zákon o národnej bezpečnosti a veľkú časť rozhodovacej 

právomoci vložil do rúk výkonnej moci. Podstatnými zmenami bola nepriama voľba prezidenta, 

centralizácia štátu, obmedzenie práva na štrajk, zavedenie trestu smrti za „zločiny proti 

národnej bezpečnosti“ a položenie základov pre neskoršiu cenzúru.30 

ÚSTAVA Z ROKU 1988 

 V súčasnosti je platnou ústava z 5. októbra 1988, nazývaná aj „Ústava občanov“, ktorej 

prijatie bolo odpoveďou najmä na rozsiahle požiadavky robotníckej triedy organizovanej 

v odboroch a hnutiach. Do ústavných zmien boli zapojené rôznorodé skupiny občianskej 

spoločnosti. Posun nastal v otázke volebného práva – jeho aktívna forma bola sprístupnená 

pre negramotných. Ústava sa do veľkej miery venuje sociálnym právam a odstraňovaniu 

nerovnosti. Ciele štátu definuje nasledovne: „Vybudovať slobodnú, spravodlivú a solidárnu 

spoločnosť; Zaručiť národný rozvoj; Odstrániť chudobu a podpriemerné životné podmienky a 

znížiť sociálne a regionálne nerovnosti; Podporovať blaho všetkých ľudí bez ohľadu na ich 

pôvod, pohlavie, rasu, farbu pleti, vek alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie.“31 Neskôr 

dochádzalo k úprave ďalších otázok, ako sú práva telesne postihnutých, spotrebiteľov, detí 

a dospievajúcich či starších občanov. Na základe reflexie týchto oblastí dochádzalo aj 

k rozširovaniu právomoci prokuratúry a súdnictva. Ústava sa delí na preambulu, deväť hláv 

a prechodné ustanovenia. Jednotlivé hlavy ústavy sa venujú oblastiam: 

I. Hlava – Základné princípy 

II. Hlava – Fundamentálne práva a slobody 

III. Hlava – Organizácia štátu 

IV. Hlava – Organizácia moci (legislatívna, exekutívna, súdna moc) 

 
30 Do Bem, A. S.: Continuities and Discontinuities in Brazilian Political and Institutional Life: Past and Present 

Dilemmas for Democracy. In: De la Fontaine, D.; Stehnken, T. (eds.): The Political System of Brazil. Berlin: 

Springer, 2016, s. 33. 
31 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br117en.pdf>. 
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V. Hlava – Obrana štátu a demokratické inštitúcie 

VI. Hlava – Dane a rozpočet 

VII. Hlava – Ekonomický a finančný poriadok 

VIII. Hlava – Sociálny poriadok 

IX. Hlava – Všeobecné ustanovenia 

Brazílsky základný zákon štátu je rozsahom aj obsahom pomerne široko koncipovaný. 

Rozsiahly obsah je výsledkom snahy autorov o zabránenie neskorším administratívnym 

problémom, čo sa odrazilo na úprave rôznorodých podrobností v správe vecí verejných. Takýto 

charakter však nezabraňuje dodatočným úpravám textu, zmeny a doplnenia sú v rámci 

politickej diskusie neustále sa opakujúcim motívom. 

MIESTNA SPRÁVA 

 Politickú a administratívnu organizáciu Brazílskej federatívnej republiky tvoria: únia, 

štáty a federálny obvod (hlavné mesto Brazília). Únia má rozsiahle právomoci pri spravovaní 

územia, v otázkach občianstva, služieb, prírodného bohatstva, obrany a i. Súčasti miestnej 

správy majú spoločné právomoci, napríklad zabezpečovať dodržiavanie ústavy, rešpektovanie 

zákonov, demokratických inštitúcií a ochranu verejného majetku, zabezpečovať zdravotnú 

starostlivosť, ochranu predmetov historickej a kultúrnej hodnoty, životného prostredia či rozvoj 

vedy a vzdelanosti.32 Únia nemôže zasahovať do záležitostí štátov a federálneho obvodu 

s výnimkou potreby zachovania národnej integrity, odrazenia invázie zo zahraničia alebo iného 

štátu federácie, vážneho ohrozenia verejného poriadku. Únia ani štáty taktiež nemôžu 

zasahovať do správy miest, s výnimkami definovanými v ústave. 

Štáty sa môžu zlúčiť, rozdeliť, pripojiť k iným alebo vytvoriť nové štáty či federálne 

územia, avšak iba so súhlasom priamo dotknutej populácie, prostredníctvom hlasovania a 

doplnkového zákona. V rámci svojich území môžu v prípade potreby zriaďovať metropolitné 

regióny, mestské aglomerácie a mikroregióny tvorené zoskupením priľahlých obcí. Štáty sa 

riadia ústavami a zákonmi, ktoré môžu v súlade s federálnou ústavou prijímať. Majú vlastnú 

politickú reprezentáciu vo forme zákonodarných zhromaždení zložených z poslancov, a tiež 

vo forme vlády, guvernéra a viceguvernéra. Počet poslancov v zákonodarnom zhromaždení 

zodpovedá trojnásobnému zastúpeniu štátu v Poslaneckej snemovni (na federálnej úrovni). Ak 

 
32 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br117en.pdf>, s. 26. 
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toto číslo dosiahne 36, dodatočne sa navyšuje o toľko členov, koľko je federálnych zástupcov 

štátu, ak ich počet presahuje 12.33 Funkčné obdobie poslancov je štyri roky, rovnako ako u 

guvernérov a viceguvernérov. Tí sú volení v prvom kole volieb prvú októbrovú nedeľu a v 

druhom kole poslednú októbrovú nedeľu v roku, ktorý predchádza poslednému roku funkčného 

obdobia ich predchodcov. Do funkcie nastupujú 1. januára. 

Nižšou úrovňou miestnej správy je mestská správa. Na čele miest sú starosta, zástupca 

starostu a členovia mestskej rady, všetci volení v priamych voľbách na funkčné obdobie 

štyroch rokov. Na zloženie mestských rád ústava stanovuje limity od deväť až 21 členov pre 

sídla do jedného milióna obyvateľov, až po 42 až 55 členov pre sídla s viac ako päť miliónov 

obyvateľmi.34 Mestá môžu rozhodovať o záležitostiach miestneho významu, zriaďovať 

a vyberať dane, poskytovať služby na svojom území. Federálny obvod nemôže byť rozdelený 

na menšie administratívne jednotky. Na čele stojí guvernér a viceguvernér, volení na 

štvorročné funkčné obdobie rovnakým spôsobom, ako sú volení guvernéri a viceguvernéri 

štátov. 

VÝKONNÁ MOC 

Brazílska federatívna republika predstavuje prezidentskú formu vlády, pričom ide 

o typ režimu bežný pre štáty Latinskej Ameriky. Prezidenti majú v tejto forme pomerne nízku 

podporu v legislatíve a stranícky systém býva výrazne roztrieštený, čo si vyžaduje zložitejšie 

mechanizmy pre zaručenie fungovania zložiek moci. Forma vlády stojí najmä na zložkách 

výkonnej moci, kde udržateľnosť závisí od schopnosti vlády a prezidenta, aby dokázali 

udržiavať víťazné koalície. Preto musí mať exekutíva zaručené silné postavenie, aby dokázala 

byť dostatočne aktívna a vedela potláčať nevítané iniciatívy opozície. Na druhej strane musí 

zaručovať životaschopnosť demokracie, k čomu je potrebné vhodne nastaviť mechanizmus 

bŕzd a rovnováh. Cieľom delegovania právomocí na výkonnú zložku pri prechode na 

demokraciu bolo zabrániť inštitucionálnej nestabilite a paralýze medzi Kongresom a výkonnou 

mocou, ktorá charakterizovala povojnovú éru (1946-1964).35 Brazília ako príklad úspešného 

systému multipartizmu býva kritizovaná za fragmentáciu, decentralizáciu a ťažkopádnosť pri 

 
33 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br117en.pdf>, s. 19. 
34 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br117en.pdf>, s. 20-21. 
35 Melo, M. A.; Pereira, C.: Making Brazil Work. Checking the President in a Multiparty System. New York: 

Palgrave Macmillan, 2013, s. 12. 
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tvorbe politiky. Na druhej strane tu však existujú inštitúcie, ktoré centralizujú právomoci a 

podporujú politiku na vnútroštátnej úrovni. Tento systém je možné interpretovať ako hybridnú 

kombináciu niekoľkých konsenzuálnych a majoritných prvkov súčasne.36 

PREZIDENT 

Exekutívna moc je v rukách prezidenta, ktorému pomáhajú ministri. V prípade potreby 

ho vo funkcii nahrádza viceprezident, ktorý dostáva od prezidenta osobité úlohy. V prípade 

nespôsobilosti pre výkon funkcie či neobsadenia funkcií prezidenta a viceprezidenta 

vykonávajú prezidentský úrad: predseda Poslaneckej snemovne, predseda Federálneho senátu 

a predseda Najvyššieho federálneho súdu. V takomto prípade sa však do 90 dní od uvoľnenia 

funkcie musia uskutočniť nové voľby, ak ide o posledné dva roky funkčného obdobia, platí 30-

dňový termín nových volieb.37 Zvolený prezident a viceprezident môžu funkciu vykonávať iba 

do konca funkčného obdobia svojich predchodcov. Prezident je volený na štvorročné funkčné 

obdobie a úradu sa ujíma vždy 1. januára roku nasledujúceho po roku jeho zvolenia. 

 Medzi základné kompetencie prezidenta patrí právomoc menovať a odvolávať 

ministrov za jednotlivé rezorty, právomoc zákonodarnej iniciatívy, vyhlasovania 

a uverejňovania zákonov, ku ktorým môže navrhovať úpravy a úplne alebo čiastočne ich 

vetovať, taktiež má právomoc vydávať nariadenia a vyhlášky a udeľovať milosť. Má aj 

rozsiahle menovacie právomoci: po schválení Senátom, sudcami Najvyššieho federálneho súdu 

a vyšších súdov vymenúva guvernérov teritórií, generálneho prokurátora, predsedu a riaditeľov 

Centrálnej banky, tiež vymenúva členov Rady republiky, ktorú môže spolu s Národnou 

obrannou radou zvolávať a predsedať im.38 Udržiava diplomatické vzťahy so zahraničím 

a akredituje diplomatických zástupcov, uzatvára medzinárodné zmluvy, konvencie a akty. 

Môže vyhlasovať stav obrany a stav obliehania či nariadiť federálny zásah. Je najvyšším 

veliteľom ozbrojených síl, vymenúva veliteľov námorníctva, armády a vzdušných síl. 

V prípade zahraničnej agresie vyhlasuje vojnu, ktorú musí autorizovať aj Národný kongres, 

a čiastočnú alebo úplnú mobilizáciu. So súhlasom Kongresu uzatvára mier a môže povoliť 

 
36 Melo, M. A.; Pereira, C.: Making Brazil Work. Checking the President in a Multiparty System. New York: 

Palgrave Macmillan, 2013, s. 12. 
37 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br117en.pdf>, s. 46. 
38 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 
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cudzím vojskám prejsť cez štátne územie alebo sa na ňom po určitú dobu zdržiavať. Z funkcie 

môže byť odvolaný v prípade sprenevery alebo spáchania trestného činu. 

MINISTRI A PORADNÉ ORGÁNY 

 Štátni ministri sú vyberaní spomedzi brazílskych občanov starších ako 21 rokov, ktorí 

disponujú politickými právami. Môžu koordinovať a dohliadať nad agentúrami federálnej 

správy v oblasti svojho rezortu. Kontrasignujú akty a vyhlášky podpisované prezidentom, 

ktorému predkladajú výročné správy o stave svojho ministerstva.39 Môžu vykonávať úlohy 

súvisiace s povinnosťami delegovanými od hlavy štátu. 

 Zložkami exekutívnej moci Brazílskej federatívnej republiky sú aj Rada republiky 

a Národná bezpečnostná rada. Rada republiky je vyšším orgánom oprávneným na 

konzultovanie s prezidentom, ktorá má právomoc vyjadrovať sa k otázkam týkajúcim sa 

stability demokratických inštitúcií, k federálnym zásahom, stavu obrany a stavu obliehania. Jej 

členmi sú: viceprezident, predseda Poslaneckej snemovne, predseda Federálneho senátu, 

väčšinoví a menšinoví lídri z oboch komôr, minister spravodlivosti a napokon šesť brazílskych 

občanov vo veku nad 35 rokov, z ktorých dvaja sú menovaní prezidentom a dvaja sú volení 

predsedami oboch komôr. 40 Prezident môže k účasti na schôdzi vyzvať aj ministrov. 

Národná bezpečnostná rada je poradným orgánom prezidenta pre otázky národnej 

suverenity a obrany. Na jej fungovaní participujú: viceprezident, predseda Poslaneckej 

snemovne, predseda Federálneho senátu, minister spravodlivosti, minister obrany, minister 

zahraničných vecí, minister plánovania a velitelia námorníctva, armády a letectva.41 Vyjadruje 

sa k eventuálnemu vyhláseniu vojny a mieru, vyhlasuje stanovisko k federálnemu zásahu, stavu 

obrany a obliehania štátu, navrhuje kritériá vo veciach nevyhnutných pre bezpečnosť štátu 

(najmä hranice a prírodné zdroje). Môže navrhovať a monitorovať vývoj iniciatív potrebných 

na zaručenie obrany a suverenity štátu. 

 
39 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br117en.pdf>, s. 49. 
40 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br117en.pdf>, s. 49-50. 
41 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br117en.pdf>, s. 50. 
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ZÁKONODARNÁ MOC 

Zákonodarná moc je v rukách dvojkomorového Národného kongresu (Congresso 

Nacional), zloženého z Poslaneckej snemovne (Câmara dos Deputados) a Federálneho senátu 

(Senado Federal). Kongres existuje od roku 1822, kedy bola oficiálne nezávislá Brazília de 

facto stále monarchiou (1822-1889).42 Bikameralizmus zadefinovala prvá ústava z roku 1824 

a je súčasťou politickej tradície štátu. Postavenie Národného kongresu bolo v rámci 

historického vývoja štátu premenlivé. Počas vojenskej diktatúry druhej polovice 20. storočia 

nemal skutočnú zákonodarnú moc, hoci sa armáda snažila vytvoriť dojem fungujúcej 

demokracie prostredníctvom systému dvoch strán. Od 80. rokov bolo výzvou vytvoriť právny 

základ pre demokratický politický systém. Výkon funkcií oboch komôr nie je ani v súčasnosti 

bezproblémový, legislatívny proces je často komplikovaný štrukturálnymi nedostatkami. 

Národný kongres, ktorého legislatívne obdobie trvá štyri roky, sa schádza pravidelne 

v intervaloch od 2. februára do 17. júla a od 1. augusta do 22. decembra.43 Obe komory sa 

schádzajú pre spoločné zasadanie v prípade otvárania nového legislatívneho obdobia a 

prijímania rozpočtu, vypracovania spoločných nariadení, skladania sľubu po zvolení prezidenta 

a viceprezidenta, a tiež v prípade rozhodovania o vete. Začiatkom nového legislatívneho 

obdobia obe komory kreujú riadiace výbory, do ktorých vyberajú predstaviteľov na obdobie 

dvoch rokov bez možnosti znovuzvolenia. Na čele riadiaceho výboru Národného kongresu stojí 

predseda Federálneho senátu, ktorý má právomoc zvolávať mimoriadne zasadnutie Kongresu 

v prípade stavu obrany, intervencie, vyhlásenia vojnového stavu či inaugurácie prezidenta a 

viceprezidenta.44 Mimoriadne zasadnutie Kongresu môže zvolať aj prezident, predsedovia 

oboch komôr a väčšina členov oboch komôr. Poslanci a senátori majú vo funkcii občiansku 

a trestnú nedotknuteľnosť, ktorá sa týka ich prejavu, hlasovania a názorov. 

Národný kongres má kompetencie v oblasti daňového systému, štátneho rozpočtu, 

ozbrojených síl, národných, regionálnych a sektorových plánov rozvoja, hraníc a majetku štátu, 

územia atď. Môže udeľovať amnestie, vytvárať a rušiť verejné funkcie, ministerstvá a vládne 

orgány, má právomoci v oblasti meny, finančných a devízových záležitostí. Výlučnou 

 
42 Galvão, A.: The National Congress and Brazil’s Parliamentary Elite Under the Lula Government. In: De la 

Fontaine, D.; Stehnken, T. (eds.): The Political System of Brazil. Berlin: Springer, 2016, s. 83. 
43 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 
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44 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 
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kompetenciou Kongresu je rozhodovanie o medzinárodných zmluvách, schvaľovanie 

vyhlásenia vojny a mieru, schvaľovanie referenda či udeľovanie súhlasu pre využívanie 

vodných zdrojov a prieskum a ťažbu nerastných surovín v oblastiach obývaných pôvodným 

obyvateľstvom.45 

POSLANECKÁ SNEMOVŇA A SENÁT 

Do výlučnej kompetencie Poslaneckej snemovne patrí: dvoma tretinami potvrdiť 

začatie konania súdneho procesu proti prezidentovi, viceprezidentovi a ministrom, prijímať 

svoje vnútorné predpisy, zabezpečovať svoju organizáciu a fungovanie, voliť členov Rady 

republiky. Má tiež výlučné právo žiadať prezidenta o zverejnenie ročného rozpočtu, ak nie je 

predložený Kongresu na preskúmanie v zákonom stanovenej lehote 60 dní.46 Medzi výlučné 

právomoci Federálneho senátu patrí viesť súdne konanie a súdny proces s prezidentom, 

viceprezidentom, ministrom zahraničných vecí alebo veliteľom námorných síl, armády či 

letectva pre zločin podvodu, udeľovať tajný súhlas po verejnom vypočúvaní sudcov, sudcov 

Federálneho kontrolného súdu po výbere prezidentom, guvernérov štátov, generálneho 

prokurátora, riaditeľa Centrálnej banky, vedúcich stálych diplomatických misií. Môže 

absolútnou väčšinou svojich členov odvolať z funkcie generálneho prokurátora, voliť členov 

Rady republiky, povoľovať zahraničné transakcie finančného charakteru v záujme štátu a jeho 

častí. Do kompetencie Senátu spadá kontrola aktivity výkonnej moci, najmä čo sa týka čerpania 

štátnych prostriedkov a konania v medziach zákona.47 Senát stelesňuje federálny princíp, a 

preto by mal zastupovať záujmy štátov a okresov. 

 V Poslaneckej snemovni sa návrhy zákonov zvyčajne vyvíjajú v parlamentných 

výboroch, ktoré môžu byť stále, špeciálne a zmiešané. Stále výbory patria do inštitucionálnych 

štruktúr Poslaneckej snemovne a existujú bez časového obmedzenia. Zmiešané výbory sú 

zložené zo zástupcov a senátorov oboch komôr. Osobitné výbory sú obmedzené na maximálne 

jedno legislatívne obdobie a pracujú na konkrétnych aktuálnych témach – napríklad zmeny 

ústavy či ťažba ropy na štátnom území.48 Existujú aj vyšetrovacie výbory, ktoré nemajú 

 
45 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br117en.pdf>, s. 31-32. 
46 Galvão, A.: The National Congress and Brazil’s Parliamentary Elite Under the Lula Government. In: De la 

Fontaine, D.; Stehnken, T. (eds.): The Political System of Brazil. Berlin: Springer, 2016, s. 87. 
47 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br117en.pdf>, s. 33-34. 
48 Galvão, A.: The National Congress and Brazil’s Parliamentary Elite Under the Lula Government. In: De la 

Fontaine, D.; Stehnken, T. (eds.): The Political System of Brazil. Berlin: Springer, 2016, s. 86. 
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legislatívnu funkciu ale skúmajú konkrétne spoločenské a politické udalosti (napríklad 

korupčné škandály s účasťou politikov). Riadiace výbory by mali svojím zložením zabezpečiť 

pomerné zastúpenie politických strán a parlamentných skupín. Výbory diskutujú a hlasujú 

o návrhoch zákonov vyňatých z povinnosti predloženia plenárnemu zhromaždeniu, verejne 

prijímajú subjekty občianskej spoločnosti, zvolávajú ministrov za účelom poskytnutia 

informácií, prijímajú petície, preskúmavajú rozvojové plány na národnej, regionálnej a 

sektorovej úrovni.49 

LEGISLATÍVNY PROCES 

 Zmeny ústavy môže iniciovať jedna tretina poslancov oboch komôr, alebo viac ako 

polovica zákonodarných zhromaždení federálnych štátov, pričom každé z nich sa musí vyjadriť 

relatívnou väčšinou svojich členov. Návrh na zmenu ústavy sa prerokúva v oboch komorách 

v dvoch čítaniach, pre schválenie získať tri pätiny prítomných poslancov. Záležitosť, ktorá bola 

obsahom odmietnutého návrhu sa už v danom volebnom období predkladať nemôže. Návrh na 

zmenu ústavy sa nemôže týkať: zrušenia federatívneho usporiadania, volieb, oddelenia 

právomocí vlády a individuálnych práv a slobôd.50 Zmeny ústavy nie je možné iniciovať 

v období federálnej intervencie, stavu obrany alebo obliehania. 

 Zákonodarná iniciatíva v prípade bežných a doplňujúcich zákonov je v rukách členov 

oboch komôr Kongresu, ich výborov, prezidenta republiky, Najvyššieho federálneho súdu, 

vyšších súdov, generálneho prokurátora a občanov republiky. Zákonodarná iniciatíva 

v kontexte úpravy počtu členov ozbrojených síl, vytvárania verejných funkcií, organizácie 

prokuratúry či vytvárania a rušenia ministerstiev a vládnych úradov je v rukách prezidenta. 

Iniciatíva občanov znamená predloženie návrhu zákona Poslaneckej snemovni. Návrh musí byť 

podpísaný najmenej 1% oprávnených voličov, pochádzajúcich najmenej z piatich štátov (z 

jedného štátu musia pochádzať najmenej tri desatiny z nich).51 Vo vážnych prípadoch môže 

prezident prijať predbežné opatrenia so silou zákona a predložiť ich Kongresu, nemôžu sa 

však týkať národnosti, občianstva a politických práv, trestného práva, organizácie prokuratúry 

a súdnictva. Predbežné opatrenia strácajú účinnosť, ak nie sú do 60 dní prijaté ako zákon, avšak 

 
49 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br117en.pdf>, s. 37-38. 
50 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br117en.pdf>, s. 39. 
51 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br117en.pdf>, s. 40. 
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toto obdobie sa môže ešte raz predĺžiť o rovnaký počet dní. Ak nebude preskúmané do 45 dní 

odo dňa uverejnenia, bude postúpené na okamžité prejednanie do oboch komôr Kongresu. 

Hlasovanie vtedy začína v Poslaneckej snemovni, rovnako ako pri zákonoch z podnetu 

prezidenta, Najvyššieho spolkového súdu a vyšších súdov. 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Federálneho senátu sú v Poslaneckej snemovni 

prerokované do desiatich dní. Návrh zákona schválený v jednej komore sa prerokuje druhou 

v jedinom čítaní s diskusiou a hlasovaním, a po schválení môže byť vyhlásený. V prípade 

doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov nasleduje ďalšie prerokovanie. Komora, v ktorej je 

hlasovanie ukončené, odošle návrh zákona na schválenie prezidentovi. Ten ho môže čiastočne 

alebo úplne vetovať ak návrh alebo jeho časť považuje za protiústavnú či odporujúcu verejným 

záujmom. Musí tak urobiť do 15 dní od prijatia návrhu a do 48 hodín informovať predsedu 

Senátu. Veto sa konzultuje na zasadnutí Kongresu do 30 dní od jeho prijatia, môže byť 

prelomené absolútnou väčšinou poslancov a senátorov v tajnom hlasovaní, po čom sa opäť 

odošle prezidentovi na vyhlásenie. Ak ho do 48 hodín nevyhlási, môže tak urobiť predseda 

Senátu, ak tak ani on do 48 hodín neurobí, môže ho vyhlásiť podpredseda Senátu.52 Záležitosť, 

ktorá bola obsahom zamietnutého návrhu zákona, sa môže v rovnakom legislatívnom období 

prerokovať na návrh absolútnej väčšiny členov jednej z komôr. Prezident môže vypracovať 

zákony delegované Kongresom, ktorý určuje obsah a podmienky vypracovania, nesmie však 

navrhovať zmeny či doplnenia. Doplnkové zákony sa schvaľujú absolútnou väčšinou. 

SÚDNA MOC 

 Medzi elementárne úlohy brazílskeho súdnictva patrí uplatňovanie práva na daný prípad 

a kontrola ústavnosti práva. Z hľadiska ústavnej teórie je ústavná úloha súdnictva, ktoré 

monitoruje zákonnosť exekutívy a legislatívy, základom najmodernejších ústav, vrátane 

brazílskej ústavy z roku 1988. Súdnictvo však nie je nadradené, ale plní úlohu „harmonizácie“. 

Od prvej republikánskej ústavy z roku 1891 zahŕňa podľa amerického modelu dve samostatné 

legislatívne úrovne: federálnu a provinčnú.53 Medzi orgány súdnej moci patria: Najvyšší 

federálny súd, Národná súdna rada, Najvyšší súdny dvor, federálne regionálne súdy, Pracovný 

súd a regionálne pracovné súdy, Volebný súd a regionálne volebné súdy, Vojenský súd 

 
52 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br117en.pdf>, s. 41. 
53 Martins, L.: The Judiciary in Brazil. In: De la Fontaine, D.; Stehnken, T. (eds.): The Political System of Brazil. 

Berlin: Springer, 2016, s. 123. 
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a regionálne vojenské súdy, a súdy a sudcovia štátov, federálneho obvodu a teritórií.54 Počty 

sudcov jednotlivých súdov sú úmerné príslušnému počtu obyvateľov a výkonu povinností. 

Sudcovia sú s výnimkou verejného záujmu neodvolateľní a po troch rokoch vo funkcii 

získavajú doživotné funkčné obdobie. 

 Najvyšší federálny súd je najvyšším súdnym orgánom Brazílie. Skladá sa z 11 sudcov 

vyberaných spomedzi brazílskych občanov vo veku medzi 35 a 65 rokov s vynikajúcou 

právnickou znalosťou a dobrou povesťou, ktorých do funkcie vymenúva prezident po schválení 

absolútnou väčšinou senátorov.55 Sudca môže byť zvolený aj doživotne, a to na návrh 

prezidenta. Kandidát musí prejsť verejným vypočutím senátneho Výboru pre občianstvo, 

ústavu a spravodlivosť a schválením nadpolovičnou väčšinou členov Senátu.56 Najvyšší súd je 

zodpovedný za ochranu ústavy. Do jeho kompetencie spadá iniciovanie súdneho konania vo 

veci podnetu voči protiústavnosti zákona alebo normatívneho aktu, trestných činov 

a sprenevery ministra zahraničných vecí, veliteľov námorníctva, armády a letectva, členov 

vyšších súdov, vedúcich stálych diplomatických misií. Jeho právomoc sa týka konfliktov medzi 

štátom alebo medzinárodnou organizáciou a Brazílskou federatívnou republikou, jej štátom, 

teritóriom alebo federálnym obvodom, sporov medzi nimi vzájomne, preskúmavania 

konečných rozsudkov.57 Najvyšší federálny súd môže z úradnej moci alebo na žiadosť na 

základe rozhodnutia dvoch tretín svojich členov a po opakovaných rozhodnutiach týkajúcich sa 

konkrétnej veci vydať prepracovanie judikatúry so záväzným účinkom na nižšie orgány súdnej 

moci. 

Najvyšší súdny dvor sa skladá z najmenej 33 sudcov, pre ktorých výber a vymenovanie 

platia rovnaké podmienky ako pri Najvyššom federálnom súde. Jedna tretina jeho členov sa 

vyberá spomedzi sudcov federálnych regionálnych súdov, jedna tretina spomedzi sudcov 

Najvyššieho súdneho dvora a posledná tretina spomedzi právnikov a členov federálneho 

prokuratúry, prokuratúry štátov, prokuratúry spolkového obvodu a teritórií.58 Najvyšší súdny 

 
54 Current Structure of the Brazilian Federal Supreme Court. [online], [cit. 18/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudo.php?sigla=portalStfSobreCorte_en_us&idCont

eudo=120283>. 
55 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br117en.pdf>, s. 54. 
56 Current Structure of the Brazilian Federal Supreme Court. [online], [cit. 18/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudo.php?sigla=portalStfSobreCorte_en_us&idCont

eudo=120283>. 
57 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br117en.pdf>, s. 55. 
58 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 
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dvor má mimo iného právomoc začínať súdne konanie v prípade sprenevery a trestných činov 

guvernérov štátov, členov prokuratúry, ministrov, predstaviteľov námorníctva, armády 

a letectva. 

VOLEBNÝ SYSTÉM 

Aktívne volebné právo majú všetci občania Brazílie vo veku nad 16 rokov. Účasť vo 

voľbách je pre skupiny negramotných občanov, občanov nad 70 rokov a medzi 16 až 18 rokov 

dobrovoľná, pre občanov od 18 do 70 rokov povinná.59 Tí, ktorí sú povinní voliť, sa musia 

zaregistrovať na regionálnom volebnom súde, zodpovednom za ich oblasť. Volebná účasť tak 

býva na úrovni približne 80%.60 Napriek povinnej voľbe majú voliči možnosť odovzdať 

volebný lístok prázdny, rozhodnúť o jeho anulovaní či zdržať sa hlasovania. Pasívne volebné 

právo stojí na viacerých podmienkach: brazílska štátna príslušnosť, plné uplatňovanie 

politických práv, zápis v zozname voličov, bydlisko v príslušnom volebnom obvode 

(minimálne jeden rok), členstvo v politickej strane (minimálne jeden rok), veková hranica a 

gramotnosť. Vekové podmienky sú rôzne: minimálne 35 rokov pre funkciu prezidenta, 

viceprezidenta a senátora; minimálne 30 rokov pre funkciu guvernéra a viceguvernéra štátu a 

federálneho obvodu; minimálne 21 rokov pre funkciu poslanca na federálnej úrovni, poslanca 

na úrovni štátu a federálneho obvodu, starostu a zástupcu starostu; minimálne 18 rokov pre 

funkciu člena mestskej rady.61 Aktérmi v rámci volebného systému Brazílie sú členovia 

Kongresu, prezident, politické strany a volebné súdy. 

Časť legislatívy je volená podľa systému pomerného zastúpenia (Snemovňa 

reprezentantov a legislatívne orgány na úrovni štátov), ďalšia časť podľa väčšinového systému 

(Federálny senát), výkonné orgány (prezident, guvernéri a starostovia miest) sa volia podľa 

jednoduchého väčšinového systému.62 Brazílsky volebný systém neumožňuje umelé vytváranie 

volebných obvodov, obvody sa prekrývajú s administratívnymi jednotkami: federálny obvod 

Brazília, 26 štátov, viac ako 5500 miest. Voľby prebiehajú od roku 1998 prostredníctvom 

 
59 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br117en.pdf>, s. 11. 
60 Nicolau, J.; Stadler, J.: The Brazilian Electoral System. In: De la Fontaine, D.; Stehnken, T. (eds.): The 

Political System of Brazil. Berlin: Springer, 2016, s. 105. 
61 Federative Republic of Brazil 1988 Costitution. [online], [cit. 30/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/br/br117en.pdf>, s. 11. 
62 Nicolau, J.; Stadler, J.: The Brazilian Electoral System. In: De la Fontaine, D.; Stehnken, T. (eds.): The 
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elektronického hlasovacieho zariadenia.63 Vo voľbách do Poslaneckej snemovne volič 

odovzdáva hlas prostredníctvom volebného čísla kandidáta alebo politickej strany (volebné 

čísla strán sa nemenia, čísla kandidátov sú prezentované v rámci kampane). Od roku 1998 

existuje rodová kvóta, ktorej cieľom je zvýšiť počet žien v legislatíve. Zoznamy kandidátov tak 

musia vyhradiť minimálne 30% a maximálne 70% pre každé pohlavie, čo však nebýva vždy 

naplnené.64 Koalície strán majú jeden zoznam kandidátov, zvolení sú členovia koalície bez 

ohľadu na ich vlastnú stranu. 

Prevažná väčšina hlasov odovzdaných vo voľbách je prideľovaná kandidátom, zvyšné 

percentá sú následne rozdeľované medzi politické strany. Pre prerozdelenie hlasov na mandáty 

poslancov je využívaná Hareho kvóta plus najvyšší priemer. Prvým krokom je výpočet 

volebnej kvóty za daný štát vydelením počtu všetkých platných hlasov počtom pridelených 

kresiel. Nasleduje prerozdelenie mandátov vydelením počtu hlasov za politické strany volebnou 

kvótou. Strany, ktoré volebnú kvótu nedosiahnu, sú z rozdeľovania vylúčené. Posledným 

krokom je rozdelenie zvyšných mandátov, ak neboli všetky obsadené v prvom kole deľby. Tieto 

kreslá sa prideľujú stranám podľa pravidla najvyššieho priemeru: celkový počet hlasov, ktorý 

získala strana, sa vydelí počtom kresiel pridelených v prvom výpočte plus jeden.65 

Pomerný volebný systém sa opiera o metódu otvorených kandidátnych listín za 

konkrétne politické strany. Tento systém často umožňuje stav, kedy menej úspešný kandidát 

získa hlasy prevedené na politickú stranu a stáva sa úspešnejším ako kandidáti z iných strán, 

ktorí získali vo voľbách viac priamych hlasov. Býva preto často kritizovaný za nízku mieru 

spravodlivosti. Častým terčom kritiky je aj nerovnomerné zastúpenie štátov v Poslaneckej 

snemovni, keďže nejde o presnú úmeru počtu obyvateľov štátov. Malé štáty na severe Brazílie 

bývajú zastúpené neúmerne voči svojej populácii, a na druhej strane, napríklad São Paulo býva 

zastúpené veľmi nedostatočne. Tento faktor má dopad aj na zastúpenie politických strán 

v Poslaneckej snemovni, kam sa dostávajú primárne strany s politickou kampaňou zameranou 

na nadmerne zastúpené štáty.66 Členovia Poslaneckej snemovne sú volení v priamych voľbách 

v štátoch, teritóriách a vo federálnom obvode hlavného mesta. Počet zástupcov za jednotlivé 

 
63 Nicolau, J.: The open-list electoral system in Brasil. [online], [cit. 18/08/2020]. Dostupné na internete: 
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64 Nicolau, J.: The open-list electoral system in Brasil. [online], [cit. 18/08/2020]. Dostupné na internete: 
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štáty a federálny obvod je podľa zákona úmerný počtu ich obyvateľov, žiaden by však nemal 

byť zastúpený menej ako ôsmimi alebo viac ako 70 poslancami a jednotlivé teritóriá si volia 

každé štyroch zastupiteľov, pričom celok nemôže tvoriť viac ako 513 zástupcov.67 

Prezident, guvernéri a starostovia miest s viac ako 200 000 voličmi sú volení 

väčšinovým volebným systémom v dvoch kolách. Kandidát musí v prvom kole získať 

najmenej 50% plus jeden hlas. V prípade neúspechu sa do 20 dní uskutoční druhé kolo 

hlasovania, do ktorého postupujú dvaja kandidáti s najväčšou úspešnosťou v prvom kole, 

v prípade viacerých s rovnakým počtom hlasov sa vyberá najstarší z nich. V mestách s menej 

ako 200 000 voličmi sú výsledky stanovené jednoduchou väčšinou v jednom kole: víťazí 

kandidát s najvyšším počtom hlasov.68 Prezidentský kandidát musí byť členom politickej 

strany, kde je vyberaný v straníckych primárkach. Voľby prezidenta a viceprezidenta sa 

konajú súčasne, kandidáti sú registrovaní spolu. Prvé kolo sa koná prvú októbrovú nedeľu, 

druhé kolo poslednú októbrovú nedeľu, a to v roku, ktorý predchádza poslednému roku 

volebného obdobia úradujúceho prezidenta.69 Po zvolení sa ujímajú funkcie na zasadnutí 

Národného kongresu, kedy vykonávajú sľub. Federálny senát je zložený zo zástupcov štátov 

a federálneho obvodu (spolu 81), z ktorých každý si vyberá troch zástupcov zvolených väčšinou 

hlasov na obdobie ôsmich rokov. Spolu s každým senátorom sú zvolení aj dvaja náhradníci. 

Každé štyri roky sa potom obmieňa striedavo jedna tretina a dve tretiny zastupiteľov.70 

POLITICKÉ STRANY A STRANÍCKY SYSTÉM 

 V kontexte brazílskeho straníckeho systému ide o multipartizmus s fragmentáciou 

straníckeho spektra. Ide o mierne problematickú kombináciu s prezidentským systémom, 

pričom negatívom je zvýšená možnosť patovej situácie medzi exekutívnou a legislatívnou 

mocou, možnosť ideologickej polarizácie či náročnejšie budovanie koalícií.71 Stranícky systém 

prechádzal dlhou vývojovou líniou od oficiálneho nadobudnutia samostatnosti štátu, pričom 

striedanie rôznych politických režimov malo za následok rozštiepenosť ideologických línií, 
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rýchle premeny politických strán a nestálosť straníckeho systému. Prvotným impulzom k 

vývoju politických strán bolo získanie samostatnosti od Portugalskej koruny v roku 1822. 

Vznikajúce subjekty sa prezentovali pro-brazílskou alebo pro-portugalskou orientáciou. Od 30. 

rokov 19. storočia išlo najmä o liberálne a konzervatívne zamerané subjekty. 

Významnou politickou stranou po dosiahnutí autonómie bola Republikánska strana 

(Partido Republicano). Vznikla v roku 1870, kedy sa už v plnej miere formovali politické 

skupiny stojace v opozícii voči monarchii (1831-1889). Strana požadovala vytvorenie federácie 

umožňujúcej autonómiu štátov: „Režim federácie, založený na recipročnej nezávislosti 

provincií, ktorý ich povyšuje na kategóriu vlastných štátov, jedinečne spojených väzbou 

rovnakej štátnej príslušnosti a solidaritou záujmov zastupovania a medzinárodnej obrany, je 

tým, čo sme prijali v našom programe, pretože je jediný, ktorý je schopný udržať spoločenstvo 

brazílskej rodiny. Centralizácia sa rovná rozpadu.“72 V rámci pôvodnej agendy strany 

nachádzame aj myšlienky solidarity, otvorenosti voči vonkajšiemu svetu a potreby hlbokej 

reformy existujúceho systému. Republikánskej strane sa v nasledujúcej ére Starej republiky 

darilo pomerne úspešne, a to najmä vo väčších štátoch. 

V roku 1922 bola založená Brazílska komunistická strana (Partido Comunista 

Brasileiro, PCB), najstaršia dodnes aktívna politická strana v Brazílii. Po interných konfliktoch 

prešla v 60. rokoch 20. storočia delením – od pôvodného subjektu sa oddelili členovia, ktorí 

vytvorili Komunistickú stranu Brazílie (Partido Comunista do Brasil, PCdoB). Oba subjekty 

stáli v opozícii voči vojenskému režimu trvajúcemu do polovice 80. rokov 20. storočia. Pád 

Sovietskeho zväzu priniesol úpadok PCB, ktorá prišla o medzinárodnú aj domácu podporu 

a v 90. rokoch prešla ďalším štiepením. Počas svojho fungovania mala ultraľavicové 

zameranie. Začiatkom 20. storočia boli anti-kapitalistické idey vlastné rôznym radikálnym 

anarchistickým skupinám, aktívnym aj v robotníckych hnutiach. Časť z nich sa pod vplyvom 

socialistickej revolúcie a sklamania z nedostatku vplyvu a organizácie založila práve PCB, 

ktorá počas režimu Getúlia Vargasa pôsobila v ilegalite. 

Vargasov režim bol symbolom útlaku intelektuálov a odstraňovania politických 

oponentov. Začiatkom 30. rokov sa prejavovali konflikty medzi ľavicovou skupinou Národná 

oslobodzovacia aliancia (Aliança Libertadora Nacional) a fašistickou Brazílskou 
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integralistickou akciou (Ação Integralista Brasileira), ktoré sa striedavo vymedzovali voči 

Vargasovi, ale aj sebe navzájom.73 Tieto dva subjekty boli potlačené, keďže ich budúci diktátor 

považoval za ohrozenie, v nadväznosti na čo zrušil aj kongresové voľby a uzurpoval si moc. 

Jeho vplyv na národnú politiku pretrvával aj po roku 1945, sám sa začal angažovať v Brazílskej 

strane práce (Partido Trabalhista Brasileira, PTB), spoliehajúcej najmä na podporu 

organizovaných robotníkov, tešiacich sa rozširovaniu práv v minulom režime. Po roku 1945 sa 

opäť začali kreovať a rozvíjať politické strany, mimo spomínanej PTB bola založená napríklad 

Sociálnodemokratická strana (Partido Social Democrático, PSD) či konzervatívna Národná 

demokratická únia (União Democrático Nacional, UDN) združujúca opozíciu voči PTB 

a Vargasovi. Ten vyhral s novou stranou prezidentské voľby v roku 1950, sústreďujúc sa na 

ekonomický nacionalizmus a populistický tón svojho politického pôsobenia až do svojej smrti 

v roku 1954. 

Do 60. rokov sa počet politických strán rozrástol, mnohé sa dostali aj do Kongresu. Po 

zmene režimu na vojenskú diktatúru bol ale systém viacerých strán zrušený. Členovia 

a sympatizanti Komunistickej strany a ďalších socialistických a revolučných hnutí boli opäť 

prenasledovaní. Režim sa zameral aj na útlak radikálnych odborárov, členov Brazílskej strany 

práce, roľníckych vodcov, študentských aktivistov, ľavicových intelektuálov. Režim sa neskôr 

uchýlil k riadeniu štátu prostredníctvom vydávania inštitucionálnych aktov, resp. dekrétov. 

Týmto spôsobom bolo mimo ustanovenia nepriamej voľby prezidenta a guvernérov nariadené 

aj rozpustenie existujúcich politických strán. V roku 1965 tak bol systém viacerých 

politických strán nahradený bipartizmom, s cieľom zabezpečiť v Kongrese silnú majoritnú 

stranu a lojálnu opozíciu. Pre získanie väčšiny bola vytvorená oficiálna strana Aliancia pre 

národnú obnovu (Aliança Renovadora Nacional, ARENA), a ako opozičná strana vystupovalo 

Brazílske demokratické hnutie (Movimento Democrático Brasileiro, MDB).74 ARENA bola 

v roku 1979 rozpustená v súlade so snahami o demokratizáciu štátu, prislúchajúcimi poslednej 

etape diktatúry. 

So vznikom nového straníckeho systému v roku 1980 sa začal otvárať priestor pre 

činnosť viacerých politických strán. Rozpustená ARENA sa transformovala do Demokratickej 

sociálnej strany (Partido Democrático Social, PDS), ktorej sa však nepodarilo získať podporu 
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a čoskoro zanikla. MDB zostala aktívnou politickou stranou, ktorá pôsobí pod názvom 

Brazílska strana demokratického hnutia (Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 

PMDB) ako široká stranícka platforma zameraná na získavanie rôznorodých voličov (tzv. 

catch-all).75 Napriek symbolickej úlohe, ktorú mala v období nedemokratického režimu, strana 

o sebe hovorí ako o opozícii voči diktatúre, ktorá napomáhala transformácii na demokraciu 

prejavením svojich hlboko zakorenených demokratických hodnôt.76 

Liberálni predstavitelia a umiernení politici z MDB vytvorili Ľudovú stranu (Partido 

Popular, PP). Po roku 1980 sa ďalším pomerne vplyvným straníckym subjektom stala 

Robotnícka strana (Partido dos Trabalhadores, PT) založená odborovými organizáciami, 

ktorá sa zamerala na vidiecke a mestské robotníctvo, ako aj zástupcov strednej triedy, katolíkov 

a študentov.77 Strana je so striedavou podporou aktívna dodnes, pričom jedným z jej 

najznámejších politických tvárí je dvojnásobný bývalý prezident Luiz Inácio Lula da Silva, 

pôvodne predseda odborového zväzu obrábačov kovov a jeden z členov, ktorí stáli pri zakladaní 

Robotníckej strany.78 

Ďalší vývoj straníckeho systému po návrate k civilnej vláde v roku 1985 smeroval 

k zvyšovaniu počtu straníckych subjektov, ústiac do trieštenia voličských hlasov medzi mnohé 

viac či menej stabilné a vplyvné strany. Medzi novšie vplyvnejšie stranícke subjekty môžeme 

zaradiť stredne-pravú stranu Demokrati (Democratas) založenú v roku 1985, Brazílsku stranu 

sociálnej demokracie (Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB) založenú v roku 1988, 

pravicovú Sociálno-liberálnu stranu (Partido Social Liberal, PSL) založenú v roku 1994, 

Liberálnu stranu (Partido Liberal, PL) založenú v roku 2006. 
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ZHRNUTIE 

Brazílska federatívna republika sa ako moderný štát formovala od začiatku 16. storočia, 

kedy bolo jej územie postupne kolonizované Portugalskom. Obdobie kolonizácie sa 

vyznačovalo dobývaním území, postupným rozširovaním katolicizmu, rozmachom 

obchodovania s otrokmi, ako aj významnými komoditami ako bol cukor či zlato. Z roku 1824 

pochádza prvá brazílska ústava. V 19. storočí dochádzalo k postupnej emancipácii štátu, ktorý 

v roku 1922 získal nezávislosť od Portugalska. 20. storočie prinieslo Brazílii dynamický vývoj, 

kedy kľúčovým obdobím bola diktatúra Getúlia Vargasa medzi rokmi 1930-1945, za ktorou 

nasledovalo krátke obdobie demokratizácie, a následne opäť vojenská diktatúra medzi rokmi 

1964-1985. Moderné demokratické dejiny Brazílie datujeme od roku 1985. V súčasnosti je 

platnou demokratická ústava z roku 1988. Brazília je federáciou, ktorá je usporiadaná 

v celkoch: únia, členské štáty a federálny obvod (hlavné mesto Brazília). Štáty majú vlastnú 

politickú reprezentáciu vo forme zákonodarných zhromaždení zložených z poslancov, a tiež vo 

forme vlády, guvernéra a viceguvernéra. Nižšou úrovňou miestnej správy je mestská správa. 

Brazília predstavuje prezidentskú formu vlády so silnou exekutívnou mocou. Tá je v rukách 

prezidenta, ktorému pomáhajú ministri a viceprezident. Zložkami exekutívnej moci sú aj Rada 

republiky a Národná bezpečnostná rada. Zákonodarná moc je v rukách dvojkomorového 

Národného kongresu, zloženého z Poslaneckej snemovne a Federálneho senátu. Legislatívne 

obdobie Kongresu trvá štyri roky. Senát stelesňuje federálny princíp, mal by zastupovať záujmy 

štátov a okresov. Aktívne volebné právo majú všetci občania Brazílie vo veku nad 16 rokov. 

Účasť vo voľbách je pre skupiny negramotných občanov, občanov nad 70 rokov a medzi 16 

až 18 rokov dobrovoľná, pre občanov od 18 do 70 rokov povinná. Časť legislatívy je volená 

podľa systému pomerného zastúpenia (Snemovňa reprezentantov a legislatívne orgány na 

úrovni štátov), ďalšia časť podľa väčšinového systému (Federálny senát), výkonné orgány 

(prezident, guvernéri a starostovia miest) sa volia podľa jednoduchého väčšinového systému. 

Voľby prebiehajú prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia. V kontexte 

brazílskeho straníckeho systému ide o multipartizmus s fragmentáciou straníckeho spektra. 
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HISTORICKÝ VÝVOJ POLITICKÉHO SYSTÉMU RUSKA 

Široká škála špecifík, ktoré determinujú stav v súčasnom Rusku, nachádza svoje 

korene v jeho dejinnom vývoji. Počnúc geografickými, ktoré z neho robia najväčšiu krajinu 

sveta, cez historické, kultúrne až po politické jedinečnosti, je Rusko aj dnes jedným zo 

stredobodov pozornosti mnohých politológov, akademikov či historikov. Zatiaľ čo po rozpade 

Sovietskeho zväzu v 90. rokoch 20. storočia dokážeme v prípade niektorých 

postkomunistických štátov ich politické systémy explicitne vymedziť, v prípade ruského 

politického systému tomu tak nie je. 

Túto tézu potvrdzuje a následne rozširuje aj Holzer, ktorý tvrdí, že Rusko nie je možné 

definovať ako klasický štát, resp. bežný štátny útvar, ktorý zodpovedá štandardným 

medzinárodnoprávnym, geopolitickým, strategickým, geografickým či iným charakteristikám, 

ale skôr ako civilizačnú oblasť, ktorú tvoria rôzne, občas protichodné, z hľadiska vlastnej 

identity rôznorodo formované časti, oblasti a pod.1 

Podľa slov R. Darlingtona považujú niektorí odborníci Ruskú federáciu (RF) za 

federálnu prezidentskú republiku,2 s významným postavením prezidentskej moci. Ako 

upozorňuje J. Wiatr, štáty, ktoré si zvolili určitú formu prezidentského systému, bývajú 

náchylnejšie k návratu autoritarizmu alebo aspoň destabilizácie politického systému.3 Niečo 

podobné môžeme vidieť aj v dnešnej RF. Pozornosť vzbudzuje nie len to, že súčasná ruská 

politická kultúra nachádza svoje korene v historicky silnom postavení jedinca, (na základe 

súčasnej ústavy je takouto osobnosťou prezident RF), ale aj skutočnosť, že ruskí politickí 

predstavitelia chápu pojem liberálna demokracia „svojsky“. 

POČIATKY DNEŠNÉHO RUSKA 

V roku 882 vzniká Kyjevská Rus, východoslovenský štát, ktorý bol založený 

spojením Kyjeva a Novgorodu a vedený kniežaťom Olegom. Oleg upevnil feudálnu 

monarchiu s dôrazom na jednotu a centralizmus. V slovanskom svete začala dominovať 

 
1 Holzer, J.: Politický systém Ruska. Hledání státu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. s. 20. 
2 Darlington, R.: A SHORT GUIDE TO THE RUSSIAN POLITICAL SYSTEM. [online], [cit. 02/07/2020]. 

Dostupné na internete: 

<http://www.rogerdarlington.me.uk/Russianpoliticalsystem.html?fbclid=IwAR27ANVVLCwXQPx-

XimF8bx34lcvEkevSP_wQmpCQF53Uv3zyf36tyyUa-s>. 
3 Horemuž, M.: Politický systém Ruskej federácie 20 rokov po rozpade ZSSR. Ružomberok: Katedra politológie 

Filozofickej fakulty, Katolícka univerzita, 2011. In: Slovak Journal of Political Sciences, Volume 11, No. 4. s. 

301. [online], [cit. 10/07/2020]. Dostupné na internete: <http://sjps.fsvucm.sk/Articles/11_4_2.pdf>. 

http://www.rogerdarlington.me.uk/Russianpoliticalsystem.html?fbclid=IwAR27ANVVLCwXQPx-XimF8bx34lcvEkevSP_wQmpCQF53Uv3zyf36tyyUa-s
http://www.rogerdarlington.me.uk/Russianpoliticalsystem.html?fbclid=IwAR27ANVVLCwXQPx-XimF8bx34lcvEkevSP_wQmpCQF53Uv3zyf36tyyUa-s
http://sjps.fsvucm.sk/Articles/11_4_2.pdf
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vojenská demokracia, v ktorej mali vyššie postavenie tzv. Veče, národné zhromaždenia, ktoré 

určovali všeobecné pravidlá. O necelé storočie, v roku 980, začal vládnuť knieža Vladimír I. 

Veľký. Tento panovník konvertoval z pohanstva na pravoslávie, scivilizoval Kyjevskú 

Rus, zabezpečil jej stabilitu a bezpečnosť, no taktiež sa zaslúžil o dosiahnutie jej najväčšej 

rozlohy.4 Pravoslávna viera bola zakrátko vyhlásená za oficiálne náboženstvo tohto štátu, čo 

viedlo k upevneniu ruských väzieb s Byzantskou ríšou. Kultúrny a politický rozmach 

zaznamenala Kyjevská Rus za vlády jeho syna, Jaroslava I. Múdreho, ktorý vládol do roku 

1054.5 Po smrti posledného kniežaťa, Vladimíra II. Manomacha, prestala feudálna 

monarchia existovať a územie Ruska sa rozpadlo na niekoľko kniežactiev. 

V 12. a 13. storočí vzniklo Vladimírovo – suzdalské kniežatstvo, ktoré nieslo názov 

po rozmáhajúcej sa moci Vladimíra Suzdala. Knieža mal dominantné postavenie a zasahoval 

do všetkých najdôležitejších politicko-vojenských záležitostí. V prvej polovici 13. storočia 

musela východná Európa čeliť nájazdom Mongolských vojsk. Nadvládu Tatárov a 

Mongolov na tomto území ukončil až v roku 1480 Ivan III. Veľký,  ktorý zároveň upevnil 

moskovskú vládu.6 Z Ruska sa tak pomaly stal jednotný centralizovaný štát s významným 

postavením pravoslávnej cirkvi, ktorá sa stala rozhodujúcou politickou silou. 

Porážkou Mongolov a upevnením moskovskej vlády začína jedno z najdôležitejších 

období v ruskej histórii. Ivan Hrozný, ktorý si v roku 1547 ako prvý ruský panovník osvojil titul 

cár, začal svoju expanziu konsolidovaním moci v Rusku a následným postupom do zahraničia.7 

Upevnenie absolutistickej vlády bolo navyše sprevádzané terorizovaním tamojšej šľachty. 

 
4 Zelená, H: Dějiny Ruska III – Kyjevská Rus. In: ARMÁDNĺ NOVINY, 2014. [online], [cit. 25/06/2020]. 

Dostupné na internete: <https://www.armadninoviny.cz/dejiny-ukrajiny-iii-kyjevska-rus.html>. 
5 RUSSIA: A TIMELINE. Russia´s history is rife with both booms and busts. In: HISTORY.COM, 2019. [online], 

[cit. 10/07/2020]. Dostupné na internete: <https://www.history.com/topics/russia/russia-timeline>. 
6 RUSSIA: A TIMELINE. Russia´s history is rife with both booms and busts. In: HISTORY.COM, 2019. [online], 

[cit. 10/07/2020]. Dostupné na internete: <https://www.history.com/topics/russia/russia-timeline>. 
7 Marshall, T.: V zajatí geografie. Desať máp, ktoré vám povedia všetko, čo chcete vedieť o globálnej politike. 

Premedia, 2017, s. 21.  
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DYNASTIA ROMANOVCOV 

Korunováciou Michaila III. Romanovca za cára sa symbolicky končí niekoľkoročné 

obdobie nestability, hladomoru, občianskych nepokojov a vojen, pričom sa z Ruska stáva 

hospodársky i sociálne rozvinutý štát, približujúci sa k vyspelým štátom vtedajšieho sveta.8 

Peter I. Veľký, ktorý umocnil inštitút ruského samoderžavia9, zaviedol veľké množstvo 

reforiem, ktoré Rusko zmodernizovali. Petrove zásluhy boli odmenené titulmi „Imperátor“ a 

„Otec ruskej vlasti“. Tým, že Peter I. ukončil zasahovanie pravoslávnej cirkvi do štátnych 

záležitostí, upevnil ruský politický systém koncentráciou absolutistickej moci vo vlastných 

rukách. Počas jeho vlády stál na vrchole mocenskej pyramídy cár, nasledovaný senátom, 

kolégiami (9 ministerstiev), súdnictvom, vojskom a tajnou kanceláriou. Novovznikajúci inštitút 

tajnej polície dohliadal na dodržiavanie zákonov a dobrých mravov. Moskovská Rus pokladala 

za zmysel svojej existencie rozvoj odkazu Byzancie. S takýmto smerovaním sa však Peter I. 

nechcel stotožniť. Koniec 18. storočia potvrdil postavenie Ruska ako autoritatívneho 

byrokratického štátu upevňujúceho samého seba vo vízii veľkoleposti a moci. V prostredí 

odlišne rozvinutých častí s viac než stovkami rozličných názorov sa autoritatívna vláda 

javila ako jediný silný prostriedok k udržaniu celistvosti obrovského ruského územia.10 

V roku 1707 vydal cár úkaz11, ktorý bol základom správneho členenia Ruska až do konca 

Romanovskej dynastie. Peter I. rozdelil Rusko na 8 veľkých provincií, ktorých centrom bol 

rovnaký počet veľkých miest, vrátane 341 ostatných pričlenených častí. Spravovanie týchto 

častí realizovali gubernátori pomocou kolégia, zloženého z ôsmych až dvanástich landrátov.12 

Ďalším veľkým krokom bolo zriadenie Senátu, ktorý mal byť hlavným vykonávateľom vládnej 

moci v Rusku v prípade cárovej neprítomnosti. Deväťčlenný Senát, zložený z cárom 

menovaných najvyšších hodnostárov ríše, bol spočiatku vládou, ktorej rozhodnutia mali váhu 

 
8 Vlček, R.: Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria. Masarykova univerzita: Brno, 

2014. s. 20 - 21. [online], [cit. 10/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/131135/monography.pdf>. 
9 Hoci sa ideológia Samoderžavia objavila už v 15. storočí, prvé reálne pokusy o jej presadenie evidujeme až za 

vlády prvého cára Ivana IV. Hrozného v 16. storočí. Konečnú podobu tohto svetonázoru môžeme vidieť počas 

vlády Petra Veľkého, kedy z viacerých spisov vyplýva, že rozhodnutiam cára nie je nikto a nič rovné 

a autokratický panovník vládne jedine podľa svojej vlastnej ľubovôle, pričom výlučná moc ruských vládcov mala 

pochádzať od samotného Boha. Bližšie pozri: Vlček, R.: Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj 

ruského impéria. Masarykova univerzita: Brno, 2014. s. 165 – 166. [online], [cit. 10/07/2020]. Dostupné na 

internete: <https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/131135/monography.pdf>. 
10 Vlček, R.: Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria. Masarykova univerzita: Brno, 

2014. s. 80 - 185. [online], [cit. 10/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/131135/monography.pdf>. 
11 Vládne nariadenie v období cárskeho Ruska. 
12 Švankmajer, M. a kol.: Dejiny Ruska. Nakladatelství Lidové noviny: Praha, 2004, s. 226. 

https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/131135/monography.pdf
https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/131135/monography.pdf
https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/131135/monography.pdf
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cárskych úkazov. Petrova novela najvyšších vládnych orgánov pokračovala zrušením 

doterajších cárskych príkazov a zavedením deviatich kolégií (predchodcov ministerstiev), na 

ktorých čele stáli prezidenti. Navzdory tomu, že Peter I. nechal zriadiť Senát i kolégiá, 

absolútna moc bola v jeho rukách. Ústrednou snahou Petrových reforiem bola premena 

ruskej stavovskej monarchie 16. – 17. storočia na monarchiu byrokratickú. Súdna moc v Rusku 

prešla reorganizáciou v roku 1718, kedy cár menoval zemských sudcov, tzv. landrichtrov, ktorí 

boli pod kontrolou Senátu. To však boli iba povrchové úpravy, keďže reálne boli zemskí 

sudcovia celkom podriadení vôli všemocného gubernátora.13 

Cárove reformy síce znamenali zlom v ruskom izolacionizme, ktorý bol dlhé roky 

špecifický tak svojou výnimočnosťou, ako aj zaostalosťou ruskej spoločnosti, no v konečnom 

dôsledku narážali na viaceré prekážky, ktorých jadro tvorilo prežívajúce zvykové právo, 

samovôľa veľmožov a napokon aj feudálne usporiadanie ruskej spoločnosti. 

Po nástupe Petrovej dcéry, Jelizavety (Alžbety) Petrovnej, bolo Rusko 

pretransformované v šľachtickú monarchiu. Domáca politika bola orientovaná na záujmy 

šľachty, vonkajšia na postavenie Ruska v medzinárodnom systéme. Zlatú éru pre ruské 

samoderžavie predstavovala vláda Kataríny II. Veľkej. 

Panovníčka, silne ovplyvnená osvietenským 

absolutizmom šíriacim sa zo západnej Európy, chcela 

vyriešiť otázku ruského poddanstva. Jej zámerom bolo 

uzákonenie ich práv a povinností. V konečnom dôsledku 

sa však sociálny status nevoľníkov ešte viac zhoršil. 

Súčasťou spoločensko-politickej transformácie bola aj 

zmena správneho členenia ruskej ríše. Systém 

provincií, spadajúcich priamo pod ústrednú vládu z čias 

Petra I., bol zrušený. Podstatou novej deľby bola 

klasifikácia na základe počtu obyvateľov. Na čele 

každej gubernie stáli generálni gubernátori, ktorí boli 

vo svojej oblasti najvyššou administratívnou a súdnou inštanciou. Do funkcií boli 

menovaní panovníkom, spravidla z radov vyslúžilých vojenských osobností. Zámerom 

Kataríniných zmien bola decentralizácia a zjednotenie správneho členenia starých 

i novonadobudnutých území. V súdnej oblasti boli teritoriálne rozdelenia súdov doplnené 

 
13 Švankmajer, M. a kol.: Dejiny Ruska. Nakladatelství Lidové noviny: Praha, 2004, s. 228 – 241. 

Obrázok 1: Peter I. Veľký. 



 
 

58 

o stavovskú klasifikáciu.14 Navzdory všetkému však najvyšší primát v štáte aj naďalej 

držal panovník. Ostatné orgány nemali panovníkovu činnosť obmedzovať, iba dopĺňať. 

Jednou z týchto orgánov bola Najvyššia tajná rada, ktorá disponovala niektorými 

zákonodarnými a vládnymi funkciami. Tento inštitút možno považovať za predchodcu 

súčasných štátnych inštitúcií, v Rusku Štátnej rady a Kabinetu.15 Výraznejšiemu sociálnemu 

a hospodárskemu progresu naďalej bránilo prežitie poddanstva ako základu ruského 

poľnohospodárstva.16 

Na prelome 18. a 19. storočia, počas vlády Alexandra I., sa v Rusku rozšírili 3 

sociálno-politické smery. Ruský liberalizmus, politický konzervativizmus a ľavicový 

radikalizmus. Keďže však vytýčené ideové smery boli vo zvyšku Európy prítomné už v 15. 

a 16. storočí, Rusko výrazne zaostávalo. Silnejúce hlasy po zmene spoločenského 

usporiadania a nástup neskoršieho cára, Alexandra II., učinili z Ruska moderný vyspelý štát tej 

doby. Nový panovník zrušil poddanstvo, umožnil roľníkom kupovať pozemky, posilnil 

ruské hranice a podporil samosprávu.17  

Počiatky 20. storočia, sa za vlády Nikolaja II., niesli v duchu vojen a revolúcií. Vlna 

sociálnej frustrácie ešte narástla po tom, čo sa cár rozhodol ohraničiť Dumu18, senát. 

Výsledkom bola vládna kríza a následný vznik dočasnej vlády, ktorej však chýbala legitimita. 

Ďalší vývoj v Rusku bol relatívne oklieštený len na 2 alternatívy – pravicovo vojenské krídlo 

alebo boľševikov. Navyše, vojnový vývoj v 1. sv. vojne v neprospech Ruska, vrátane 

zväčšujúcich sa hospodárskych rozdielov medzi Ruskom a Západnou Európou, spoločenské 

napätie iba stupňovali. Nespokojnosť ruského obyvateľstva s vtedajším monarchistickým 

usporiadaním a silnejúce hlasy po zmene, vyústili v novembri 1917 do Veľkej revolúcie, ktorá 

 
14 Vlček, R.: Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria. Masarykova univerzita: Brno, 

2014. s. 136 - 185. [online], [cit. 10/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/131135/monography.pdf>. 
15 Vlček, R.: Kapitoly z ruských dějin 18. století. Geneze a vývoj ruského impéria. Masarykova univerzita: Brno, 

2014. s. 140 - 141. [online], [cit. 10/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/131135/monography.pdf>. 
16 COUNTRY PROFILE: RUSSIA. Library of Congress – Federal Research Division, 2006, s 2. [online], [cit. 

15/07/2020]. Dostupné na internete: <https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Russia-

new.pdf?fbclid=IwAR2gDrM_f1ewt_ClG6_mfzKWJNQ1jtbV-_3VUzmnNnaf1EK2WndoUu84k7k>. 
17 RUSSIA: A TIMELINE. Russia´s history is rife with both booms and busts. In: HISTORY.COM, 2019. [online], 

[cit. 10/07/2020]. Dostupné na internete: <https://www.history.com/topics/russia/russia-timeline>. 
18 Dolná komora ruského parlamentu na začiatku 20 storočia. Rusky Gosudarstvennaya Duma bola prvým 

skutočným pokusom o ruský parlamentarizmus. Bližšie pozri: https://www.britannica.com/topic/Duma-Russian-

assembly 

https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/131135/monography.pdf
https://digilib.phil.muni.cz/data/handle/11222.digilib/131135/monography.pdf
https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Russia-new.pdf?fbclid=IwAR2gDrM_f1ewt_ClG6_mfzKWJNQ1jtbV-_3VUzmnNnaf1EK2WndoUu84k7k
https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Russia-new.pdf?fbclid=IwAR2gDrM_f1ewt_ClG6_mfzKWJNQ1jtbV-_3VUzmnNnaf1EK2WndoUu84k7k
https://www.history.com/topics/russia/russia-timeline
https://www.britannica.com/topic/Duma-Russian-assembly
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ukončila vládu Romanovcov a umožnila nástup boľševikov na čele s Vladimírom Iljičom 

Leninom. 

O rok neskôr vznikla historicky 1. ústava RSFSR (Ruskej sovietskej federatívnej 

socialistickej republiky), ktorá potvrdila vládu diktatúry proletariátu a Sovietov (rady) 

roľníckych, robotníckych a červenoarmejských poslancov. V roku 1925 vstúpila do 

platnosti nová ústava RSFSR, ktorá bola v súlade s ustanoveniami vyplývajúcimi z ústavy 

ZSSR z roku 1924.19 No ďalšia zhoršujúca sa situácia ruského obyvateľstva, vrátane 

ignorovania práva národov na sebaurčenie zo strany sovietskej vlády, viedla k 

prepuknutiu občianskej vojny. Víťazstvo Leninovej Červenej armády prinieslo založenie 

Sovietskeho zväzu (SZ). Päť rokov po Leninovej smrti 

v roku 1924 sa jeho nástupcom stal nový diktátor, Jozef 

Stalin. Ten Rusko pretransformoval z roľníckej spoločnosti 

na vojenskú a hospodársku veľmoc. Nastolenie totality pod 

Stalinovou taktovkou, sprevádzalo odstránenie opozície 

a posilnenie jeho vlastného postavenia v SZ.20 Dvadsiate 

roky minulého storočia tak znova potvrdili obdobie 

dominancie silného jedinca, ktorý svoje pôsobenie opieral 

o podporu hlavnej politickej sily, Komunistickej strany 

Sovietskeho zväzu (KSSZ).  

V roku 1936 došlo k prijatiu tzv. „Stalinovej“ ústavy, čo viedlo o rok neskôr aj 

k prijatiu príslušných zmien v Základnom zákone RSFSR.21 Podrobnosti ustanovenia, 

regulácie a fungovania vlády SZ, ktoré z ústavy a ďalších právnych dokumentov 

vyplývali, však mali prevažne formálny charakter. Reálny chod štátu fakticky spadal pod 

kontrolu KSSZ a jej vedenia. Rovnako platilo, že hoci sovietska vláda a komunistická strana 

boli navonok striktne oddelené samostatné orgány, v skutočnosti všetci vysokí vládni 

 
19 ПРИНЯТА КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 1993. [online], [cit. 10/07/2020]. Dostupné na 

internete: <https://www.prlib.ru/history/619802?fbclid=IwAR0u0UIUYGjBRxI-

mbRczB6jStGs7UDTHiIAMNwOpm6BbG2TdBusNCLJUfA>. 
20 RUSSIA: A TIMELINE. Russia´s history is rife with both booms and busts. In: HISTORY.COM, 2019. [online], 

[cit. 10/07/2020]. Dostupné na internete: <https://www.history.com/topics/russia/russia-timeline>. 
21 ПРИНЯТА КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 1993. [online], [cit. 10/07/2020]. Dostupné na 

internete: <https://www.prlib.ru/history/619802?fbclid=IwAR0u0UIUYGjBRxI-

mbRczB6jStGs7UDTHiIAMNwOpm6BbG2TdBusNCLJUfA>. 

Obrázok 2: Josif Vissarionovič Stalin. 
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predstavitelia boli členmi strany. Toto dvojité členstvo v straníckych a vládnych orgánoch 

umožnilo KSSZ robiť politiku podľa svojho uváženia.22 

Poslednou ústavou sovietskeho Ruska, ktorá platila až do pádu SZ, bola ústava z roku 

1978, ktorá vyplývala z ustanovení „Brežnevovskej“ ústavy ZSSR z roku 1977.23 Od tej doby 

bolo Rusko v permanentnej ústavnej kríze. Určité zmeny priniesla korekcia ústavy v roku 

1990, kedy boli jednotlivé ustanovenia doplnené o udelenie výkonnej moci a legislatívnej 

sekcie najvyššej štátnej moci. Z Ruska sa stala de iure parlamentná republika, no de facto 

bolo republikou prezidentskou. Výnimočné právomoci mohol prezident uskutočniť len so 

súhlasom parlamentu, ktorému z ústavy vyplývali pomerne rozsiahle právomoci.24 

Následný negatívny vývoj, vrátane spoločensko-politického úpadku, viedol čelných 

predstaviteľov SZ k aplikácii nutných zmien. Michail Gorbačov, generálny tajomník 

Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (ÚV KSSZ) zaviedol perestrojku 

(reštrukturalizáciu ruskej ekonomiky), glasnosť (väčšiu otvorenosť) a umožnil liberalizáciu 

ruského obchodu. V roku 1988, po jeho rečnení na XIX. Konferencii KSSZ, ktorého 

súčasťou bola ambícia znížiť kontrolu komunistickej strany nad štátnymi orgánmi, bola 

ruská spoločnosť rozdelená na prívržencov a kritikov demokratizácie. Významnou 

zložkou politického obrodenia bolo oddelenie funkcie generálneho tajomníka ÚV KSSZ a hlavy 

štátu, ako i zavedenie reálneho parlamentu, ktorý bol dovtedy reprezentovaný Najvyšším 

Sovietom Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) vo forme Zjazdu ľudových 

poslancov.25 Napätie medzi zástancami komunistického režimu a „novými“ demokratmi 

postupne vystriedalo viacero iných konfliktov, kde proti sebe stáli centrum a periféria, 

republiky a regióny, či prezident proti parlamentu.26 

 
22 Augustin, A.: Communist Party of the Soviet Union. In: Britannica. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na 

internete: <britannica.com/topic/Communist-Party-of-the-Soviet-Union>.  
23 ПРИНЯТА КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 1993. [online], [cit. 10/07/2020]. Dostupné na 

internete: <https://www.prlib.ru/history/619802?fbclid=IwAR0u0UIUYGjBRxI-

mbRczB6jStGs7UDTHiIAMNwOpm6BbG2TdBusNCLJUfA>. 
24 Sakwa, R.: Russian politics and society. Second edition. Routledge: London and New York, 1996, s. 118. 

[online], [cit.20/07/2020]. Dostupné na internete: <http://www.untag-
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>. 
25 Horemuž, M.: Politický systém Ruskej federácie 20 rokov po rozpade ZSSR. Ružomberok: Katedra politológie 

Filozofickej fakulty, Katolícka univerzita, 2011. In: Slovak Journal of Political Sciences, Volume 11, No. 4. s. 302 
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26Sakwa, R.: Russian politics and society. Second edition. Routledge: London and New York, 1996, s. 41. [online], 

[cit.20/07/2020]. Dostupné na internete: <http://www.untag-
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Pád SZ začiatkom 90. rokov rozšíril v ruskej spoločnosti euforickú radosť 

z prodemokratickej orientácie. Ústava ZSSR z roku 1988 dokonca zdôrazňovala demokratické 

smerovanie ruskej politiky, keď v článku 3 deklarovala, že organizácia a rozvoj sovietskeho 

štátu bola formovaná v súlade s demokratickým centralizmom, kde voliteľnosť všetkých 

orgánov smeruje zdola nahor.27 Po tom, čo sa v marci 1990 stal ruským prezidentom M. 

Gorbačov, došlo v júni toho istého roku k prijatiu deklarácie o štátnej suverenite Ruskej 

federácie (RF). Tá oficiálne vznikla koncom roka 1991, rozpadom ZSSR. 

Omnoho dôležitejšou skutočnosťou však bol vznik opozície, ktorá, keďže nebola 

rozohnaná či inak mocensky eliminovaná, mohla po prvýkrát svoju činnosť vykonávať 

pomerne slobodne.28 Štvrtá ruská ústava, ktorá vstúpila do platnosti 25.12.199329, zadefinovala 

voľby do zákonodarného orgánu, zákonodarných zborov subjektov federácie a do mestských 

a oblastných zastupiteľstiev. Táto ústava upevnila pomenovanie Ruská federácia, pričom je tento 

názov v rovnocennom postavení s názvom Rusko. Štruktúra ústavy RF je nasledovná: 

Preambula 

Prvá časť 

I. Hlava – Základy ústavného systému 

II. Hlava – Práva a slobody človeka a občana 

III. Hlava – Federálna štruktúra 

IV. Hlava – Prezident Ruskej federácie 

V. Hlava – Federálne zhromaždenie 
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27 Rajňaková, K.: Federálne zhromaždenie a parlamentné voľby v Ruskej federácii. In: Slovenská politologická 

revue, č. 2, ročník IX., 2009, s. 133. [online], [cit. 10/07/2020]. Dostupné na 

internete:<http://sjps.fsvucm.sk/Articles/09_2_6.pdf>. 
28 Svoboda, J.: Politický systém Ruské federace – Parlament. 2001, [online], [cit. 01/07/2020]. Dostupné na 

internete: <http://www.spolved.web2001.cz/stud_mat/psruska.htm>. 
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VI. Vláda Ruskej federácie 

VII. Súdna moc 

VIII. Miestna samospráva 

IX. Zmeny a doplnenia ústavy a revízia ústavy 

             Druhá časť. Záverečné  a prechodné ustanovenia. 

Hoci si prijatím Ústavy RF B. Jeľcin zaručil určitý monopol na výkon štátnej moci, 

reálna moc bola počas celej jeho vlády značne oslabovaná. Dôvodom bolo nielen silnejúce 

postavenie regionálnych štruktúr, ktorým výmenou za politickú podporu nechával Jeľcin čoraz 

rozsiahlejšie kompetencie, ale aj vzostup oligarchie30. 

Zásadnejšie zmeny v smerovaní ruskej politiky a funkcie prezidenta priniesol 

Vladimír Putin. S jeho príchodom k moci získal ruský politický systém viacero prívlastkov. 

Príkladom môže byť vymedzenie ako „riadená demokracia“, ktorá sa vyznačuje výrazným 

vplyvom mocenskej elity, či „suverénna demokracia“, ktorou sa Kremeľ snaží ospravedlniť 

všetky svoje minulé i budúce politické kroky.31 Dnešný ruský politický systém je značne 

ovplyvnený obdobím rokov 1991 – 1993, kedy mocenský spor medzi prezidentom RF 

a legislatívou, vyvrcholil prijatím „superprezidentskej“ ústavy RF. 

POLITICKÝ SYSTÉM V SÚČASNOM RUSKU 

V súčasnosti sa primárne napätie v RF neodohráva medzi jednotlivými stranami či 

frakciami, ale medzi zákonodarnými orgánmi a prezidentom. 

Ústava Ruskej federácie z roku 1993 v článku 1 deklaruje, že „Ruská federácia je 

demokratický právny štát s republikánskou formou vlády“. S ohľadom na hierarchiu vzťahov 

medzi najvyššími orgánmi štátnej moci a spôsobom ich tvorby môžeme hovoriť o zmiešanej 

forme republikánskej vlády so silným postavením prezidenta. Ústava zakotvila politický systém 

Ruska, ktorý priniesol novú konfiguráciu orgánov štátnej moci a politické i územné členenie. 

 
30 Hospodárska elita, ktorá mohla nadobudnutím obrovského majetku ľubovoľne zasahovať do mocensko-

politického smerovania Ruskej federácie. 
31 Horemuž, M.: Politický systém Ruskej federácie 20 rokov po rozpade ZSSR. Ružomberok: Katedra politológie 

Filozofickej fakulty, Katolícka univerzita, 2011. In: Slovak Journal of Political Sciences, Volume 11, No. 4. s. 

308, 312. [online], [cit. 10/07/2020]. Dostupné na internete: <http://sjps.fsvucm.sk/Articles/11_4_2.pdf>. 
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V roku 2020 došlo k viacerým zmenám v Ústave RF, ktoré mali, podľa slov prezidenta Putina 

„zabezpečiť väčšiu rovnováhu medzi rôznymi zložkami moci“. V skutočnosti však predložené 

pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ruskej ústavy predstavujú výrazný posun k posilňovaniu 

prezidentskej moci, federálneho centra a znižovaniu nezávislosti súdov RF. Posilňovanie 

centrálnej moci potvrdzuje aj doplňujúca klauzula v článku 132, ktorá považuje Orgány 

miestnej samosprávy a orgány štátnej moci za súčasť jednotného systému verejnej moci v RF. 

Niektorí autori vnímajú podobné pokusy ako snahu spojiť štátnu moc s miestnou samosprávou 

v jeden spoločne koordinovaný celok.32 

Z dikcie článku 5 vyplýva, že Rusko pozostáva z republík, krajov, oblastí, miest, 

autonómnej oblasti a autonómnych okruhov.33 Presnejšie ide o 89 subnárodných jurisdikcií, 

ktoré sú veľmi odlišné svojou veľkosťou, zložením i názvom. Jednotlivé zložky sú tvorené 21 

republikami, 49 oblasťami (provinciami), 6 teritoriálnymi územiami (krajmi), 10 autonómnymi 

okruhmi, jednou autonómnou oblasťou a 2 mestami (Moskvou a Petrohradom), ktoré majú 

štatút samostatných oblastí.34 Najvyššími orgánmi štátnej moci sú Prezident RF, Federálne 

zhromaždenie (parlament RF), vláda a súdy RF – Ústavný súd, Najvyšší súd a Najvyšší 

arbitrážny (rozhodcovský) súd.  

PREZIDENT 

Idea založenia prezidentskej funkcie sa prvýkrát objavila počas sovietskej perestrojky 

v roku 1990.35 Samotná funkcia bola oficiálne zriadená 5. augusta 1991. S jej vznikom súvisí 

vznik Štátnej rady (Gossovet), ktorá slúži ako poradný a kontrolný orgán zodpovedný za 

preverovanie prezidentských dekrétov a výkon prezidentskej moci. Ústava RF z roku 1993 dala 

prezidentovi silné právomoci v otázkach zahraničnej i bezpečnostnej politiky. V domácom 

prostredí má prezident rozsiahle právomoci pri vymenúvaní vlád, zavádzaní právnych 

 
32 Teague, E.: Russia´s Constitutional Reforms of 2020. In: Schöningh, F.: RUSSIAN POLITICS 5. BRILL, 2020, 

s. 315. [online], [cit. 15/06/2021], Dostupné na internete: <file:///C:/Users/HP/Downloads/[24518921%20-

%20Russian%20Politics]%20Russia%E2%80%99s%20Constitutional%20Reforms%20of%202020.pdf>. 
33 THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION. First Section. Main Provisions. Chapter 1. The 

Fundamentals of the Constutional System. [online], [cit. 17/07/2020]. Dostupné na internete: 

<http://www.constitution.ru/en/10003000-02.htm>. 
34 COUNTRY PROFILE: RUSSIA. Library of Congress – Federal Research Division, 2006, s. 20. [online], [cit. 

15/07/2020]. Dostupné na internete: <https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Russia-

new.pdf?fbclid=IwAR2gDrM_f1ewt_ClG6_mfzKWJNQ1jtbV-_3VUzmnNnaf1EK2WndoUu84k7k>. 
35 Ermasova, N; Mokeev, M.: The Russian Political System. Springer International Publishing, 2017, s. 1. 
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predpisov a tvorbe samotnej politiky.36 Hoci ruská hlava štátu výlučne nepatrí k žiadnej zložke 

štátnej moci, má na každú z nich značný vplyv. 

Z 4. hlavy Ústavy RF, ktorá špecifikuje postavenie prezidenta RF, vyplýva, že ten: 

• je garantom Ústavy RF, ľudských a občianskych práv a slobôd; 

• zabezpečuje koordinované fungovanie a interakciu orgánov, ktoré sú súčasťou 

jednotného systému verejnej moci; 

• menuje predsedu vlády a môže predsedať jej zasadnutiam; 

• dáva Štátnej Dume návrh na riaditeľa centrálnej banky; 

• nominuje členov Rady federácie, najvyšších rozhodcovských súdov; 

• vymenúva a odvoláva generálneho prokurátora; 

• predsedá Bezpečnostnej rade; 

• dáva súhlas s ruskou vojenskou doktrínou; 

• vymenúva veliteľa ozbrojených síl; 

• menuje voľby do dolnej komory a vyhlasuje referendum; 

• rozhoduje o ratifikácii medzinárodných zmlúv; 

• môže vyhlásiť stav núdze, či obmedziť občianske slobody atď.37  

Prezident RF po konzultácii s Radou federácie vymenuje a uvoľní z funkcie vedúcich 

ministerstiev obrany, zahraničia, vnútra, spravodlivosti a mimoriadnych situácií a hlavných 

bezpečnostných, spravodajských a policajných orgánov.38 

Prezident môže vydávať smernice a vyhlášky s právnou silou bez legislatívnej 

kontroly, ktoré však nesmú byť v rozpore s ústavou a zákonmi. Podľa určitých zdrojov 

 
36Sakwa, R.: Russian politics and society. Second edition. Routledge: London and New York, 1996, s. 144 - 147. 
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predstavuje veľkosť prezidentského aparátu v Moskve a okolí viac ako 75 000 ľudí, z ktorých 

väčšina pracuje priamo pod dohľadom prezidenta.39 

Prezident je hlavou štátu, volený na 6 rokov, pričom jedna a tá istá osoba nemôže 

vykonávať funkciu prezidenta RF dlhšie ako 2 volebné obdobia. Kandidát na prezidenta 

RF musí mať trvalý pobyt v Rusku po dobu aspoň 25 rokov. Všetci kandidáti zároveň nemôžu 

disponovať trvalým pobytom ani štátnym občianstvom v inom štáte.40 Doplnením článku 83 

v roku 2020 získala ústavné zakotvenie i štátna 

rada – orgán, ktorý bol vytvorený Putinovým 

dekrétom v roku 2000 a ktorého členmi sú všetci 

regionálni guvernéri a ďalší členovia menovaní 

prezidentom. Napriek tomu, že týmto krokom 

ruský prezident deklaroval posilňovanie 

právomocí štátnej rady, resp. regionálnych 

aktérov, niektorí autori špekulujú či jeho 

primárnym cieľom nie je skôr tvorba 

eventuálneho mocenského centra, ktoré by Putin 

mohol riadiť po skončení svojho funkčného 

obdobia v roku 2024.41 

V Ruskej federácii neexistuje funkcia viceprezidenta, ak súčasný prezident nie je 

schopný naďalej zastávať tento úrad, prípadne bol obvinený z velezrady, do najbližších volieb 

sa jeho funkcie zhostí premiér.42 

 
39 Darlington, R.: A SHORT GUIDE TO THE RUSSIAN POLITICAL SYSTEM. [online], [cit. 02/07/2020]. 

Dostupné na internete: 

<http://www.rogerdarlington.me.uk/Russianpoliticalsystem.html?fbclid=IwAR27ANVVLCwXQPx-

XimF8bx34lcvEkevSP_wQmpCQF53Uv3zyf36tyyUa-s>. 
40 Российская газета: Конституция Российской Федерации с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года. č. 81. [online], [cit. 18/06/2021]. Dostupné na internete: 

<https://rg.ru/2020/07/04/konstituciya-site-dok.html>. 
41 Teague, E.: Russia´s Constitutional Reforms of 2020. In: Schöningh, F.: RUSSIAN POLITICS 5. BRILL, 

2020, s. 318. [online], [cit. 15/06/2021], Dostupné na internete: <file:///C:/Users/HP/Downloads/[24518921%20-

%20Russian%20Politics]%20Russia%E2%80%99s%20Constitutional%20Reforms%20of%202020.pdf>. 
42 COUNTRY PROFILE: RUSSIA. Library of Congress – Federal Research Division, 2006, s. 18. [online], [cit. 

15/07/2020]. Dostupné na internete: <https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Russia-

new.pdf?fbclid=IwAR2gDrM_f1ewt_ClG6_mfzKWJNQ1jtbV-_3VUzmnNnaf1EK2WndoUu84k7k>. 

Obrázok 4: Súčasný ruský prezident Vladimír 

Vladimirovič Putin. 
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VLÁDA 

Na čele ruskej vlády stojí predseda, ktorý v spolupráci so štyrmi podpredsedami 

zodpovedá za každodennú koordináciu výkonnej moci. Vláda RF zodpovedá za tvorbu 

štátnej politiky a riadenie federálnych ministerstiev i centrálnych orgánov. Štátna Duma 

môže kontrolovať činnosť výkonnej moci schvaľovaním finančných prostriedkov. Medzi 

základné vládne kompetencie patrí spracovanie správ o federálnom rozpočte, vykonávanie 

jednotnej, úverovej a menovej politiky, spravovanie federálneho majetku, prijímanie 

opatrení garantujúcich bezpečnosť, práva a slobody občanov RF a pod.43 

Aj keď výkonná moc v Rusku do určitej miery prináleží vláde, vzájomný vzťah 

prezident – vláda, ostáva nejasný. Dôkazom sú aj ústavné zmeny z roku 2020. Zatiaľ čo 

z pôvodnej ústavy z roku 1993 v článku 110 vyplývalo, že „Výkonnú moc v RF vykonáva vláda 

RF“, bola táto klauzula doplnená tézou „pod všeobecným vedením prezidenta RF“.44  

Premiér tvorí kabinet, ktorý musí schváliť prezident, pričom obaja majú v rukách 

výkonnú moc. Hoci z ruskej ústavy jasne vyplýva, že výkonná moc patrí vláde, predseda vlády 

pracuje pod kontrolou prezidentskej moci. Vláda teda koná pomerne autonómne v rámci svojej 

agendy, no prezident má dohľad nad celkovým politickým smerovaním štátu, pričom Duma 

dohliada na udržiavanie dôvery vláde. Podľa Richarda Sakwu dala ústava z roku 1993 

„prezidentskej moci ohromujúcu prevahu v politickej sfére, čím dokonca kodifikovala 

existenciu totalitného štátu, ktorý zasahuje do všetkých oblastí spoločenského života ruského 

obyvateľstva“.45 Postupná profilácia tzv. „superprezidentského“ systému oslabovala pozíciu 

ruskej vlády, ktorá je dnes len akýmsi vykonávateľom prezidentovej vôle. Z toho dôvodu 

možno konštatovať, že ústavné zakotvenie, ktoré vkladá výkonnú moc výlučne do rúk ruskej 

vlády, nie je úplne presné. 

 
43 THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION. Chapter 6. The Government of the Russian 

Federation. [online], [cit. 17/07/2020]. Dostupné na internete: <http://www.constitution.ru/10003000/10003000-

8.htm>. 
44 Российская газета: Конституция Российской Федерации с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года. č. 110. [online], [cit. 18/06/2021]. Dostupné na internete: 

<https://rg.ru/2020/07/04/konstituciya-site-dok.html>. 
45 Sakwa, R.: Russian politics and society. Second edition. Routledge: London and New York, 1996, s. 148 - 155. 

[online], [cit.20/07/2020]. Dostupné na internete: <http://www.untag-
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Na lokálnej a provinčnej úrovni zastáva najvyšší úrad vo všetkých 89 

jurisdikciách guvernér. Menovanie tejto funkcie, ktoré bolo do roku 2012 plne v réžii 

prezidenta RF, vystriedala priama voľba.46 

ZÁKONODARNÁ MOC 

Ústava z roku 1993 zrušila dvojstupňový systém Kongresu a Najvyššieho Sovietu 

a vytvorila dvojkomorové Federálne zhromaždenie (FZ). 

Z článku 99 ústavy RF vyplýva, že ruský parlament je permanentne fungujúcim 

orgánom a pozostáva z dvoch komôr. Radu federácie tvorí 178 členov, Štátnu dumu 450.  

Ustanovujúca schôdza, ktorá sa uskutočňuje na 30. deň po voľbách, značí koniec pôsobenia 

predchádzajúcej Štátnej Dumy.47 Ústavné zmeny si vyžadujú dvojtretinovú väčšinu poslancov 

Štátnej Dumy.48 

Komory, majú odlišné právomoci. Hoci má Rada federácie právo preskúmať 

a nachádzať kompromisy v právnych predpisoch, doteraz bola táto komora skôr konzultačným 

a kontrolným orgánom a preverovanie všetkých právnych predpisov spadá výlučne medzi 

kompetencie Dumy. Duma môže vyhlásiť nedôveru vláde, ale prezident sa týmto 

hlasovaním nemusí riadiť a môže Dumu rozpustiť v prípade, ak sa takéto hlasovanie 

uskutoční 2xkrát v období troch mesiacov. V predošlej ústavnej verzii z roku 1993 mohol 

prezident RF rozpustiť Dumu a vyhlásiť nové voľby aj za predpokladu, že Duma trikrát 

odmietne prezidentovho kandidáta na premiéra. Po ústavnej korekcii 2020 má prezident RF na 

výber aj inú možnosť. Prezident RF môže nechať Dumu v platnosti a vymenovať svojho 

vybraného kandidáta na premiéra bez jej súhlasu. Navyše po schválení kandidatúry predsedu 

vlády RF, príslušných podpredsedov a ostatných ministrov zo strany Štátnej Dumy, prezident 

RF všetkých členov novej vlády vymenuje.49 

 
46 Ross, C.: Regional elections in Russia: instruments of authoritarian legitimacy or instability?. In: Humanities 

and Social Sciences Communications, 2018. [online], [cit. 31/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.nature.com/articles/s41599-018-0137-1>. 
47 Российская газета: Конституция Российской Федерации с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года. č. 110. [online], [cit. 18/06/2021]. Dostupné na internete: 

<https://rg.ru/2020/07/04/konstituciya-site-dok.html>. 
48 COUNTRY PROFILE: RUSSIA. Library of Congress – Federal Research Division, 2006, s. 19. [online], [cit. 

15/07/2020]. Dostupné na internete: <https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Russia-

new.pdf?fbclid=IwAR2gDrM_f1ewt_ClG6_mfzKWJNQ1jtbV-_3VUzmnNnaf1EK2WndoUu84k7k>. 
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Zatiaľ čo v sovietskom parlamente - Najvyššom Soviete, boli jeho dve komory (Rada 

republiky a Rada národností) v skutočnosti dvoma časťami jednej jednotky s rovnakým 

predsedníctvom, súčasný zákonodarný zbor bol od začiatku dvojkomorovým orgánom. Obe 

z komôr rokujú v iných budovách, s výnimkou slávnostných udalostí. Rada federácie 

umožňuje priame zastúpenie predstaviteľov federálnych jednotiek v parlamentnom 

systéme a funguje na podobnom princípe ako Senát Spojených štátov amerických. Nie je 

volená priamo, ale jej členovia pochádzajú z 89 subjektov, do ktorých je Rusko rozdelené. 

Dvaja zástupcovia za každú federálnu jednotku sú z výkonnej a legislatívnej zložky. Táto 

komora zodpovedá za otázku štátnej príslušnosti a nesie zodpovednosť aj za monitorovanie 

regionálnych otázok.50 Jej členmi môžu byť prezidenti republík, predsedovia parlamentu, 

predsedovia vládnych republík, hlavy krajských a oblastných centier (gubernátori), hlavy 

krajov a oblastí. Na čele stojí predseda, ktorého členovia vyberú spomedzi seba. Činnosť 

realizujú komisie a výbory, ktoré majú viacero funkcií. Menujú generálneho prokurátora, 

sudcov najvyššieho, ústavného a najvyššieho rozhodcovského súdu, vypisujú prezidentské 

voľby a pod.  

ZÁKONODARNÁ INICIATÍVA 

Zákonodarná iniciatíva prináleží prezidentovi RF, Rade federácie, jej členom, 

zástupcom Štátnej Dumy, ruskej vláde, reprezentatívnym orgánom ústavných jednotiek 

RF, Ústavnému súdu RF, Najvyššiemu súdu RF a Najvyššiemu rozhodcovskému súdu RF 

v rámci ich kompetencií. Podľa Ústavy RF federálne zákony prijíma Štátna Duma. Tie môžu 

byť prijaté, ak s nimi súhlasí väčšina zo všetkých jej poslancov. Konkrétny zákon následne 

vyžaduje súhlas väčšiny členov Rady federácie. Ak sa k nemu Rada federácie nevyjadrí do 14 

dní, zákon je prijatý. Ak Rada federácie v 14-dňovej lehote zákon zamietne, obe komory 

vytvoria zmierovaciu komisiu pre hľadanie kompromisu. Následne Štátna Duma zákon potvrdí. 

Zákony týkajúce sa federálneho rozpočtu, daní, poplatkov, finančných, menových, úverových 

a colných regulácií, medzinárodných dohôd, štátnych hraníc RF, vojny a mieru, musí potvrdiť 
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Rada federácie aj po prijatí takýchto zákonov Štátnou Dumou. Prezident RF federálny zákon 

podpíše do piatich dní.51 

SÚDNA MOC 

Najvyššími súdnymi inštanciami v Ruskej federácii sú Ústavný súd, Najvyšší súd 

a Najvyšší rozhodcovský súd. Sudcov týchto súdov menuje Rada federácie na základe 

nominácií prezidenta, pričom všetci z nich sú vo svojich funkciách doživotne. Ústavný súd 

pozostáva z 19 členov, medzi jeho primárne kompetencie patrí vynášanie rozsudkov nad 

dodržiavaním federálnych práv, kontrola ústavnosti zákonov, urovnávanie sporov medzi 

orgánmi štátnej moci či zúčastňovanie sa na vyšetrovacích konaniach vedených proti 

prezidentovi. Do jurisdikcie Najvyššieho súdu, ktorý tvorí 23 sudcov, spadajú záležitosti 

občianskeho, trestného a správneho práva. Ide o poslednú odvolaciu inštanciu, ktorá začína na 

úrovni miestnych súdov všeobecnej jurisdikcie v rámci okresných a krajských súdov. Najvyšší 

rozhodcovský súd sa primárne špecializuje na urovnávanie sporov vyplývajúcich 

z obchodných záležitostí.52 Ústredným zástupcom Ruskej federácie v oblasti práva je 

generálny prokurátor, ktorého nominuje prezident RF so súhlasom Rady federácie. 

VOLEBNÝ SYSTÉM RUSKEJ FEDERÁCIE 

Súčasný volebný systém RF vytvorený za prezidenta Jeľcina. Podľa článku 2, odsek 

18, spolkového zákona 67 z 12. júna 2002 „O základných zárukách volebných práv a práva 

zúčastňovať sa na referende Občanov Ruskej federácie“53 je ruským voličom každý občan 

Ruskej federácie, ktorý disponuje aktívnym volebným právom. 

V Rusku existujú tri volebné úrovne: federálna, regionálna a miestna. Voľby na 

úrovne federácie rozhodujú o obsadení prezidentského kresla a rozložení politických síl 

vo federálnej dume. V regiónoch sa rozhoduje o parlamentoch na úrovni štátu, 

guvernéroch a starostoch 89 federálnych častí. Regionálne voľby prebiehajú každoročne 

 
51 THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION. Chapter 6. The Government of the Russian 

Federation. [online], [cit. 17/07/2020]. Dostupné na internete: <http://www.constitution.ru/en/10003000-06.htm>. 
52 COUNTRY PROFILE: RUSSIA. Library of Congress – Federal Research Division, 2006, s 20. [online], [cit. 

15/07/2020]. Dostupné na internete: <https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Russia-

new.pdf?fbclid=IwAR2gDrM_f1ewt_ClG6_mfzKWJNQ1jtbV-_3VUzmnNnaf1EK2WndoUu84k7k>. 
53 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН. Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 2002. [online], [cit. 14/07/2020]. 

Dostupné na internete: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507>. 
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v septembri, pričom presný deň konania volieb určí prezident RF. Na federálnej úrovni si 

občania Ruskej federácie vyberajú prezidenta RF a poslancov Štátnej Dumy. 

Štátnu Dumu tvorí 450 poslancov, ktorí sú volení na päťročné volebné obdobie. 

V rozmedzí rokov 1993 - 2008 však bolo funkčné obdobie Dumy štvorročné. Poslancom sa 

môže stať občan Ruskej federácie, ktorý dosiahol vekovú hranicu minimálne 21 rokov 

a disponuje aktívnym volebným právom. Jedna polovica z celkového počtu poslancov je 

volená väčšinovým volebným systémom v jednomandátových volebných okrskoch, 

pričom na zvolenie určitého kandidáta stačí jednoduchá väčšina odovzdaných hlasov. 

Tento volebný systém vytvára regionálne zhromaždenia a ich zástupcov. Zvyšných 225 

poslancov je zvolených prostredníctvom systému pomerného zastúpenia, zo straníckych 

kandidátnych listín. V tomto prípade môžu kandidovať politické strany a hnutia v rámci 

jedného celofederálneho volebného obvodu. Minimálna hranica na zisk mandátu je 5%. 

Hlasy pre politické subjekty, ktoré toto kvórum nedosiahnu, sa nepočítajú.54 Počet 

odovzdaných hlasov pre federálny zoznam kandidátov predstavuje súčet odovzdaných hlasov 

v každom regióne RF a v zahraničí, pričom celé Rusko predstavuje jeden federálny volebný 

obvod. Rozhodnutie delegovať federálny zoznam kandidátov vrátane kandidátov do volebných 

obvodov s jedným mandátom, prijíma kongres politickej strany prostredníctvom tajného 

hlasovania. V jednomandátovom volebnom obvode môže politická strana navrhnúť iba 

jedného nominanta.55 Federálne kandidátske listiny môžu pritom obsahovať až 600 

kandidátov. Na to, aby sa politická strana mohla zaregistrovať, potrebuje mať aspoň 50 000 

členov, pričom v rámci regionálnych pobočiek musí mať minimálne 500 členov zastúpených 

vo väčšej polovici zo všetkých subjektov federácie. V ostatných regionálnych častiach 

potrebuje zastúpenie aspoň 250 členov vlastnej strany.56  

Poslanci Štátnej Dumy sú volení na základe všeobecného, rovného priameho  

hlasovania s tajným hlasovaním. Dátum volieb je vyhlásený najneskôr 90 dní pred ich 

 
54 Svoboda, J.: Politický systém Ruské federace – Parlament. 2001, [online], [cit. 01/07/2020]. Dostupné na 
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Russian Federation (elections to the State Duma), 2018. [online], [cit. 17/07/2020]. Dostupné na internete: 

<http://duma.gov.ru/en/news/28612/>. 
56 Bowring, B.: The electoral system of the Russian Federation. Birkbeck College: London, 2011, In: THE EU-

RUSSIA CENTRE REVIEW, s. 8 – 9. [online], [cit. 12/07/2020]. Dostupné na internete: 
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realizáciou. Volebným dňom býva tretia nedeľa v mesiaci. Týmto dátumom končí funkčné 

obdobie predošlej Štátnej Dumy a začína funkčné obdobie novozvolenej Dumy.57 

V prípade hornej komory, Rady federácie, je jeden senátor volený provinčným 

zákonodarcom a druhý je nominovaný guvernérom provincie a potvrdený 

zákonodarným zborom. Z dôvodu teritoriálnej povahy Rady federácie nie sú jej volebné 

obdobia pevne stanovené. Ich funkčné obdobia určujú regionálne orgány, ktoré sú zastúpené 

príslušnými senátormi.58 

Aktívnym volebným právom disponujú občania RF, ktorí dosiahli vek minimálne 

18 rokov. Voľby sa uskutočňujú pod dohľadom 15-člennej Ústrednej volebnej komisie, pričom 

tri zložky štátnej moci - prezident, Duma a Rada federácie, vymenujú po piatich členov komisie 

na celé volebné obdobie.59 

Možnosť aktívneho zapojenia sa do diania v štáte ponúka v prípade ruského 

politického a právneho systému rovnako inštitút referenda, resp. celonárodného hlasovania. 

Hlavným rozdielom je skutočnosť, že zatiaľ čo v prvom prípade je hlasovanie platné len pri 

účasti nadpolovičnej väčšiny všetkých oprávnených voličov, pre platnosť celonárodného 

hlasovania stačí jednoduchá väčšina.    

Zmenou ústavy v roku 2008 bolo štvorročné funkčné obdobie prezidenta, nahradené 

šesťročným. Aby sa konkrétny uchádzač mohol stať prezidentom RF, potrebuje získať 

v 1. kole volieb väčšinu odovzdaných hlasov. Ak sa mu to nepodarí, do druhého kola 

postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov získaných v prvom kole.60 Budúca 

platnosť tejto ústavnej zásady však zrejme v budúcnosti platiť nebude. Dôvodom sú ústavné 

zmeny, ktoré v roku 2020 inicioval Vladimír Putin, potvrdil ruský parlament i samotný ľud 
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Russian Federation (elections to the State Duma), 2018. [online], [cit. 17/07/2020]. Dostupné na internete: 
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15/07/2020]. Dostupné na internete: <https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Russia-
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Dostupné na internete: 

<http://www.rogerdarlington.me.uk/Russianpoliticalsystem.html?fbclid=IwAR27ANVVLCwXQPx-

XimF8bx34lcvEkevSP_wQmpCQF53Uv3zyf36tyyUa-s>. 

http://duma.gov.ru/en/news/28612/
http://www.rogerdarlington.me.uk/Russianpoliticalsystem.html?fbclid=IwAR27ANVVLCwXQPx-XimF8bx34lcvEkevSP_wQmpCQF53Uv3zyf36tyyUa-s
http://www.rogerdarlington.me.uk/Russianpoliticalsystem.html?fbclid=IwAR27ANVVLCwXQPx-XimF8bx34lcvEkevSP_wQmpCQF53Uv3zyf36tyyUa-s
https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Russia-new.pdf?fbclid=IwAR2gDrM_f1ewt_ClG6_mfzKWJNQ1jtbV-_3VUzmnNnaf1EK2WndoUu84k7k
https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Russia-new.pdf?fbclid=IwAR2gDrM_f1ewt_ClG6_mfzKWJNQ1jtbV-_3VUzmnNnaf1EK2WndoUu84k7k
http://www.rogerdarlington.me.uk/Russianpoliticalsystem.html?fbclid=IwAR27ANVVLCwXQPx-XimF8bx34lcvEkevSP_wQmpCQF53Uv3zyf36tyyUa-s
http://www.rogerdarlington.me.uk/Russianpoliticalsystem.html?fbclid=IwAR27ANVVLCwXQPx-XimF8bx34lcvEkevSP_wQmpCQF53Uv3zyf36tyyUa-s


 
 

72 

v celonárodnom hlasovaní. Táto korekcia môže súčasnému prezidentovi RF zaistiť 

prezidentský úrad až do roku 2036. Celkový balík zmien, ktoré boli oficiálne deklarované 4. 

júla 2020 vo vládnych novinách Rossiiskaya Gazeta je však oveľa komplexnejší. 

Zatiaľ čo niektoré zmeny (posilňovanie práv zdravotne postihnutých občanov, ochrana 

životného prostredia, biodiverzity či zlepšenie postavenia občianskej spoločnosti a pod.), 

možno vnímať pozitívne, zmodernizovaná Ústava RF vyvoláva vo všeobecnosti skôr negatívne 

asociácie. Ako uvádza Európsky parlament, zatiaľ čo pôvodné znenie ruskej ústavy z roku 1993 

o všeobecných ľudských právach vo svojej podstate pripomínalo viaceré ústavy ostatných 

európskych štátov, aktuálne zmeny odrážajú rastúci nacionalizmus a odmietanie západných 

liberálnych hodnôt.61 

STRANÍCKY SYSTÉM 

V porovnaní s inými štátmi, skutočné náznaky akejsi „straníckosti“ nájdeme 

v Rusku až na začiatku 20. storočia. Reálny vplyv politických strán bol však len 

minimálny. Pôsobili skôr tajne a ich úloha mala iba pramalý význam. Počet členov nebol 

vysoký a vplyv na politické dianie bol takisto zanedbateľný. Legitimitu straníckej existencii 

udelil cár svojim dekrétom z dňa 30.10.1905. Vtedajšia pravica bola podľa J. Svobodu 

prezentovaná Všeruským národným zväzom, Okťabristami a Kadetmi, ktorí deklarovali pomalú 

a prirodzenú demokratizáciu krajiny. Na opačnú stranu politického spektra Svoboda radí 

Trudovcov, revolučných Eserov, či boľševickú a menševickú frakciu. Počiatky vzniku 

stranícko-politického systému sa niesli v duchu silnej polarizácie. Krajne pravicové i krajne 

ľavicové spoločenské tendencie boli čoraz silnejšie a činnosť niektorých radikálnych či 

extrémnych síl, viedla k podnecovaniu spoločenského násilia a nenávisti. Vtedajšie voľby, 

ktoré prebiehali formou volieb do dúm, nie je možné definovať ako demokratické, 

spravodlivé a ani ako rovné. Politické strany, ktoré sa radili k ľavicovej orientácii, boli 

tamojšími zákonmi značne diskriminované. Vtedajší cár, Mikuláš II., považoval Dumu len za 

akýsi experiment a keď videl, že sa tento zbor vymyká jeho ideám, postavil ho do pozície 

poradného orgánu.62  
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Počas existencie SZ bol silným determinantom stotožnenie komunistického štátu 

a komunistickej strany. Tento stav, ktorý značil absolútny dohľad nad sovietskou 

spoločnosťou, zmenilo až zavedenie Gorbačovovej perestrojky a vznik skupín orientovaných 

na iné než politické témy. Vrcholom tohto procesu bol rozklad moci KSSZ. Budovanie 

straníckeho systému po páde komunizmu v Rusku ovplyvňovalo niekoľko činiteľov: 

charakter transformačného konfliktu, jestvovanie historických straníckych systémov, 

vplyv výrazných politických inštitútov, existencia tradície klientelizmu, či vplyv 

rozvrstvenia spoločnosti.  

Zákon o politických stranách, ktorý ruská Duma prijala koncom roka 1995, platí 

s určitými korekciami, dodnes. Skutočná situácia však bola od začiatku pomerne vzdialená 

štandardnému viacstrannému systému. Keďže od vzniku Ruska v ňom vždy dominovala 

jedna strana, vyspelý stranícko-politický systém, ktorý poznáme zo západných 

demokracií, naďalej v Rusku neevidujeme.  

Možno konštatovať, že rozvoj straníckeho systému v Rusku zostal zaseknutý niekde 

na polceste. Obdobný názor zastáva aj J. Holzer, podľa ktorého proces profilácie politických 

strán a hnutí v ruskom prostredí zatiaľ nevykazuje dostatočné vyrysované a konštantné 

ideové črty a ani väzbu jednotlivých subjektov k týmto možnostiam.63 Dnešné Rusko má 

výrazne špecifický pohľad na rozvoj parlamentarizmu. Táto neštandardná situácia má veľmi 

silné historické zázemie, nakoľko sme mohli vidieť, že v ruských dejinách mal vždy 

významné postavenie silný jedinec. Či už to bol cár (samoderžec), generálny tajomník alebo 

prezident, nikto z nich nebral príliš veľký ohľad na svoje okolie. Po stáročia platí, že prvé 

i posledné slovo mal zakaždým vládnuci jedinec a nikto iný. 

Túto tézu následne rozširuje aj Svetozár Krno, ktorý tvrdí, že súčasná RF, podobne 

ako ostatné pravoslávne štáty patriace do SZ, vrátane moslimských, získali z ruskej 

a sovietskej tradície silnú a dôležitú pozíciu hlavy štátu, resp. generálneho tajomníka. 

Existencia dominantnej pozície prezidenta bola desiatky rokov silným faktorom, ktorý 

determinoval politický a stranícky systém i napriek tomu, že v tomto prostredí 

neexistovali výlučné prezidentské strany.64 Klasická ideologická schéma (liberalizmus, 

 
63 Holzer, J.: Politické strany Ruska: hledání identity. Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK): Brno, 

2004, s. 97.  
64 Krno, S.: Politické strany Ruska a jeho regiónov. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre: Nitra, 2003, s. 14 – 

15.  
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konzervativizmus atď.), akú poznáme zo západnej Európy, v Rusku nefunguje. Vznik 

politických subjektov ovplyvňujú rôzne ekonomické skupiny, silové štruktúry, lobbingové 

skupiny a podobne. Okrem toho, silné pôsobenie ruskej politickej kultúry sťažuje vznik 

a pôsobenie nových politických subjektov. 

NAJVÝZNAMNEJŠIE POLITICKÉ STRANY V DNEŠNOM RUSKU 

Politická pluralita vyplývajúca z ruskej ústavy naráža na viacero problémov. Jedným 

z najvýraznejších je skutočnosť, že systém viacerých politických strán čelí silnému postaveniu 

proprezidentskej strany Jednotné Rusko, ktoré je zároveň vládnou stranou. 

Nacionálne-konzervatívna strana, ktorá vznikla v roku 2001 spojením politických 

hnutí Jednota a Vlasť – celé Rusko, deklaruje myšlienku silného štátu, stability, poriadku 

a osobnej slobody. Členom tejto strany, ktorých sú viac ako 2 milióny, patrí niekoľko 

mandátov v Štátnej Dume, regionálnych parlamentoch, predsedníctvach výborov a funkciách 

v riadiacom výbore Dumy. 

Komunistická strana Ruskej federácie (KPRF), ktorá patrí medzi tradičné stálice 

ruského parlamentu, háji idei komunizmu s akcentom na socializmus, patriotizmus či 

kolektívnu rovnosť. Jej propaganda smeruje k vyzdvihovaniu idei kolektivizmu, štátom 

regulovanej politike či návratu spoločnosti na cestu socialistického vývoja. Táto strana sa 

usiluje oslovovať predovšetkým pracujúci ľud, a samú seba prezentuje ako tzv. „stranu občiny“. 

Voličskú podporu nachádza v strednom Rusku, je to tzv.: zóna červeného pásma, ďalej 

v západnom Sibíri a na Ďalekom východe. 

Liberálno-demokratická strana Ruska (LDPR) a Vlasť, strany, ktoré sa snažia 

oslovovať potenciálnych voličov ideou obnovenia bývalej mocnosti, možno zaradiť 

k nacionálnopatriotistickej vetve. LDPR vznikla koncom roku 1989, medzi jej základné ciele 

patrí zrušenie územno-správneho členenia RF, národno-štátnych celkov, potreba 

zrovnoprávnenia všetkých národov, národností a etnických skupín, zavedenie opatrení v oblasti 

zahraničného obchodu, zrušenie vývozu prírodných surovín, zvýšenie vývozu zbraní, 

posilnenie štátneho sektora v priemysle a pod. LDPR dokonca Čižov radí medzi charizmatické 

strany, ktoré sa formujú vôkol politického lídra. Spravodlivé Rusko, ktoré od svojho vzniku 

v roku 2006, deklaruje sociálno-demokratickú ideológiu, prezentuje samú seba ako stranu ľudu. 

Podporuje sociálny štát s rovnosťou a spravodlivosťou pre všetkých. Strana obrody Ruska 
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zase deklaruje budovanie silného sociálneho štátu, občianskej spoločnosti, no takisto zastáva 

líniu socialistickej orientácie. Jabloko, strana orientovaná sociálno-liberálne, kladie dôraz na 

trhové reformy, právny sociálny štát, efektívnu trhovú ekonomiku a silnú občiansku 

spoločnosť.65 

Prvotná pestrosť programov politických strán je však v skutočnosti pomerne zdanlivá. 

Posledné ruské parlamentné voľby (2021), poukázali na relatívnu „stabilitu“ politického 

režimu. Svoju dominanciu už tradične potvrdila vládna prokremeľská strana Jednotné Rusko. 

Do parlamentu opäť zasadli aj poslanci KPRF, ktorá spadá do kategórie „kvázi opozičných“ 

strán, ktoré nemožno považovať za skutočnú opozíciu. Hoci KPRF niektoré kroky Jednotného 

Ruska kritizuje, v rozhodujúcich otázkach mu neprotirečí. Z čias „Jeľcinovho“ Ruska je už 

parlamentnou stálicou aj LDPR. Jednou z posledných strán, ktorá získala svoje miesto v ruskom 

parlamente je aj Spravodlivé Rusko. Strana, ktorá podľa niektorých politológov vznikla za 

účelom odlievania hlasov komunistom a LDPR, slúži ako alternatíva pre voličov, ktorí nechcú 

priamo podporiť vládnu stranu, no jej politika sa im neprotiví.66 

Viacero posledných účastí ruského obyvateľstva na parlamentných voľbách potvrdzuje ich 

nižší záujem. Treba však povedať, že v politickom zriadení akým je Rusko, je podobná 

spoločenská apolitizácia vo vládnych kruhoch vítaná. Kremeľ totiž dobre vie, že je lepšie mať 

málo protivníkov, ako veľa priaznivcov.67 Ako inak nazvať zaviazanie sa k prijímaniu 

princípov západnej demokracie s prvkami autoritárstva v ruskom štýle. 
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ZHRNUTIE 

Počiatky dnešného Ruska nájdeme v Kyjevskej Rusi, ktorá vznikla spojením Kyjeva 

a Novgorodu v roku 882. Po ruskom rozpade na niekoľko kniežatstiev v 11. stor. začína 

expanzia Mongolských vojsk. Ich nadvládu ukončil v roku 1480 Ivan III. Veľký, ktorý zároveň 

upevnil moskovskú vládu. Z Ruska sa pomaly stal jednotný centralizovaný štát s významným 

postavením pravoslávnej cirkvi. Neskoršie obdobie Romanovcov sprevádzalo obdobie ruskej 

nestability, hladomoru a nepokojov. Koncentráciou absolutistickej moci sa Petrovi I. Veľkému 

podarilo udržať celistvosť obrovského ruského územia. Vládu Romanovcov ukončila v roku 

1917 Veľká revolúcia. K moci sa dostali boľševici na čele s Vladimírom Iljičom Leninom. 

Vznik Sovietskeho zväzu potvrdil politickú dominanciu silného jedinca, ktorý svoje pôsobenie 

opieral o podporu Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (KSSZ). Po páde Sovietskeho 

zväzu a následnom turbulentnom období vzniká Ruská federácia (RF). Ústava RF z roku 1993 

zadefinovala voľby do zákonodarného orgánu, zákonodarných zborov subjektov federácie a 

mestských a oblastných zastupiteľstiev. Z jej 1. článku vyplýva, že „Ruská federácia je 

demokratický právny štát s republikánskou formou vlády“. Najvyššími orgánmi štátnej moci sú 

Prezident RF, Federálne zhromaždenie (parlament RF), vláda, Ústavný súd, Najvyšší súd 

a Najvyšší arbitrážny (rozhodcovský) súd. Prezident môže vydávať smernice a vyhlášky 

s právnou silou bez legislatívnej kontroly. Je volený na 6 rokov, pričom nemôže vykonávať túto 

funkciu dlhšie ako 2 volebné obdobia. Kandidát na prezidenta RF potrebuje získať v 1. kole 

volieb väčšinu odovzdaných hlasov. Do 2. kola postupujú 2 kandidáti s najväčším počtom 

hlasov získaných v 1. kole. Vláda RF zodpovedá za tvorbu štátnej politiky a riadenie 

federálnych ministerstiev i centrálnych orgánov. Spracováva správy o federálnom rozpočte, 

vykonáva jednotnú, úverovú a menovú politiku, spravuje federálny majetok, prijíma opatrenia 

garantujúce bezpečnosť, práva a slobody občanov RF a pod. Ruský parlament, Federálne 

zhromaždenie, pozostáva z 2 komôr. Radu federácie (RF) tvorí 178 členov, Štátnu dumu 450. 

Členovia RF pochádzajú z 89 subjektov, do ktorých je Rusko rozdelené. Dvaja zástupcovia za 

každú federálnu jednotku sú z výkonnej a legislatívnej zložky. Členovia Dumy sú volení na 5 

rokov. Polovica z nich je volená väčšinovým volebným systémom v jednomandátových 

volebných okrskoch, zvyšok je volený prostredníctvom systému pomerného zastúpenia, zo 

straníckych kandidátnych listín. Aktívne volebné právo majú občania RF, ktorí dosiahli vek 

min. 18 rokov. Najvyššími súdnymi inštanciami v Ruskej federácii sú Ústavný súd, Najvyšší 

súd a Najvyšší rozhodcovský súd.  
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HISTORICKÝ VÝVOJ POLITICKÉHO SYSTÉMU 

India je najľudnatejšou demokraciou sveta, federálnou republikou, presnejšie úniou 

štátov (označenie „union of states“), ktorá funguje na základe ústavy z roku 1950. Tvorí ju 28 

štátov a osem teritórií únie, ktoré koexistujú v rámci duálneho politického systému, respektíve 

dvojúrovňovej vlády federálnej povahy, s centrom a ústrednými orgánmi v hlavnom meste Naí 

Dillí, a orgánmi štátov na periférii. Indická republika je ústavou definovaná ako suverénna, 

sekulárna a parlamentná demokracia, ktorá sa pri svojom formovaní inšpirovala 

fungovaním už etablovaných demokracií – najmä Veľkou Britániou (parlamentný systém) a 

Spojenými štátmi americkými (federálna štruktúra vlády). 

Súčasná podoba jej politického systému plne reflektuje skutočne dynamický historický 

vývoj indického subkontinentu predstavujúceho priestor, v ktorom sa (dnes aj v minulosti) 

stretávajú svetonázory podčiarknuté svojou heterogenitou a vzájomnými konfliktnými 

líniami. Kľúčovým bodom je predovšetkým doplnenie jej bohatej ideologickej a kultúrnej 

zmesi o množstvo vonkajších vplyvov – na jej trajektórii sa podpísala primárne eventuálna 

penetrácia islamom a koloniálnymi veľmocami. Predstavu dotvára aj zjednodušená, ale 

etablovaná klasifikácia indických dejín, ktorá prezentuje tri periódy: hinduistickú, islamskú 

a britskú.1 Tri periódy, tri piliere politického systému, ktoré oplývali značnou mierou diverzity 

a rozkolov. 

India je častokrát považovaná za politickú a sociálnu komunitu sui generis. Jej 

výnimočnosť (pojem „Indian exceptionalism“)2 vedie k západnému presvedčeniu, že India sa 

dá plne pochopiť len v kontexte jedinečných podmienok, ktoré ju formovali. Častokrát zvádza 

k otázke občianskej spoločnosti, respektíve k hodnoteniu pripravenosti Indov a nimi založenej 

inštitucionálnej základne vytvoriť moderný štát pod záštitou svetskej (sekulárnej), pluralistickej 

a modernej vízie, ktorou dnes definujeme štáty „prvého sveta“. Do kontrastu sa však dostávajú 

prvky dôsledného partikularizmu, nacionalizmu a intolerancie, posúvajúce indickú 

spoločnosť skôr smerom k charakteristike rozvojových štátov alebo štátov „tretieho sveta“. 

Výsledkom je štát, ktorý nachádza nielen svoje politické výzvy, ale aj motívy v societálnych 

rozdieloch kritického významu – v náboženstve, regiónoch, jazyku, kastách a etnicite. 

Červenou niťou, ktorá sa vinie históriou a stojí za postupnou konceptualizáciou 

politického systému Indie, je predovšetkým prítomnosť hinduizmu, ktorý nevyhnutne súvisí 

 
1 Kulke, H.; Rothermund, D.: A History of India. New York: Routledge, 2004, s. 7. 
2 Stein, B.: A History of India. The Blackwell History of the World. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2010, s. 18. 
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s otázkami politiky identity a nacionalizmu aj v súčasnosti. Má svoj náboženský a filozofický 

rozmer, a nepochybne predstavuje aj formu politického nástroja, respektíve ideológie 

s dosahom na formovanie sociálno-politických podmienok regiónu. Svoj „Zlatý vek“ India 

zažila počas vlády Guptovcov (približne 320-500 n.l.), hinduizmus sa postupne dostával do 

polohy kanonizovaného práva, usmerňujúceho vývoj spoločnosti a jej organizáciu v zmysle 

rôznorodých komunít vo vzťahu k štátu, a naopak.3 

Termín komunita nesie pre indickú spoločnosť a politiku špecifický význam – 

konfliktnou rovinou je predovšetkým otázka otvorenosti a uzavretosti komunity voči iným, 

respektíve voči štátu. Fokus je zameraný nie na jednotlivca, ale na rolu komunity v štáte alebo 

jej rolu vo vzťahu k iným podobným zoskupeniam. Naprieč históriou mohli byť tieto vzťahy 

rôznorodé – od symbiózy až po konflikt, politika identity v spojení s komunalizmom majú 

v histórii a politickej realite indického subkontinentu pevne zakorenené miesto. Komunalizmus 

je známou črtou indickej politiky predovšetkým od dvadsiatych rokov 20. storočia – 

mobilizácia parlamentných a mimoparlamentných aktivít sa často spoliehala na využitie 

náboženských, jazykových či etnických motívov komunít. To však znova obracia pozornosť na 

kategóriu sekularizmu, ktorá tak osciluje medzi reálnym a formálnym, medzi napísaným a 

praxou.4    

Základom fungovania indickej spoločnosti, v nadväznosti na termíny komunita a 

komunalizmus, je kastový systém (varnášrama), ktorý možno považovať za jednu 

z najstarších, stále existujúcich foriem spoločenskej stratifikácie vo svete. Svoje korene 

a odôvodnenie nachádza v hinduistickom právnom systéme, hinduistov rozdeľuje do rigidnej 

hierarchickej schémy na základe ich karmy (práce) a dharmy (služby). Po stáročia diktoval 

takmer všetky aspekty hinduistického náboženského a spoločenského života, našiel svoje 

politické výrazy, každá skupina/komunita zaujala v tomto systéme svoje osobitné miesto. 

Populáciu rozdeľoval do štyroch kategórií5, kasty sa štiepili na ďalšie podskupiny a rozdelenia 

priniesli približne 3-tisíc kást a 25-tisíc pod-kást založených na špecifickom zamestnaní.6 

Originálne sa kasty formovali na základe duchovného vývoja, nie na základe narodenia. 

Pôvodný kastový systém býva zamieňaný s rozdelením spoločnosti podľa rodu (džáti) – chybný 

 
3 Stein, B.: A History of India. The Blackwell History of the World. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2010, s. 84. 
4 Stein, B.: A History of India. The Blackwell History of the World. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2010, s. 14. 
5 1. brahmani (najvyššia vrstva, kňazi s privilegovaným postavením v spoločnosti); 2. kšatrijovia (bojovníci 

a svetská moc); 3. vajšijovia (obchodníci, remeselníci a statkári); 4. šúdrovia (služobníctvo a robotníci). Neskôr 

pribudli aj páriovia (nazývaní aj nedotknuteľní, prakticky najnižšia vrstva).  
6 What is India’s Caste System?. [online], [cit. 06/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.bbc.com/news/world-asia-india-35650616>. 
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výklad je výsledkom portugalskej a neskôr britskej koloniálnej nadvlády,  ktoré si existujúci 

systém stratifikácie spoločnosti prispôsobili pre čo najefektívnejšiu správu štátu.7 

Rôznotvárnosť duchovného vývoja bola vymenená za presadzovanie teórie nadriadenosti 

určitej vrstvy na základe jej pôvodu. Najmä počas britskej nadvlády boli mnohým 

spoločenským vrstvám poskytované výsady, čím sa rozdelenie naďalej prehlbovalo. Pre Britskú 

Indiu (British Raj) bola rigidnosť kastovej organizácie centrálnym mechanizmom pre jej 

správu. Administratívne pracovné miesta a vyššie funkcie udeľovali iba kresťanom a ľuďom 

patriacim predovšetkým k vyšším kastám.8 V posledných dekádach sa vplyvom sekulárneho 

vzdelania a rastúcej urbanizácie vplyv kást do istej miery znížil, naopak sa stali súčasťou 

afirmatívnej politiky, ktorej cieľom je limitovať spoločenskú nerovnosť.9 

Kritickým momentom na historickej osi Indie bolo stretnutie dvoch odlišných 

náboženských systémov – hinduizmu a islamu v priebehu 8. storočia, ktoré pokračovalo 

vznikom viacerých sultanátov (najznámejší Dillíský sultanát), opätovným vzostupom 

Vidžajanagárskej ríše, následnou destabilizáciou regiónu a finálnym zavŕšením érou 

moslimskej dominancie v područí Mugalskej ríše (16. až 18. storočie), ktorá predchádzala 

koloniálnym, respektíve imperiálnym ambíciám európskych mocností. Na rade bola fúzia 

dvoch protirečivých systémov, ktorá sa (mimo pozitívneho preklenutia kultúr) paradoxne 

realizovala na pozadí zneužitých princípov kastového systému. Ten sa stal politickým 

nástrojom udržania moci a korupcie, kľúčovým bolo stanovenie pevných sociálnych hraníc, 

ktoré by ďalej potvrdzovali diferenciácie hodností a komunít nielen naprieč duchovnou, ale aj 

svetskou spoločnosťou.10 Rozpad Mugalskej ríše, giganta kontrolujúceho skoro 25% svetového 

hospodárstva, znamenal vzostup Maráthskej a Sikhskej ríše, ktoré sa neskôr dostali do 

konfliktu s Východoindickou spoločnosťou.11 Náboženská heterogenita regiónu stála za jeho 

eventuálnou stratou suverenity. Negatívne dôsledky trenia konfliktných línií hinduizmu, 

budhizmu, sikhizmu a predovšetkým islamu (v opozícii k ostatným) sa ukázali najmä 

v postupnom vyčerpaní jednotlivých aktérov Indického subkontinentu. Otvorila sa cesta pre 

záujmy Európanov, predovšetkým Portugalska, Holandska a Francúzska. Napriek tomu, že 

 
7 Bates, C.: Race, Caste and Tribe in Central India: The Early Origins of Indian Anthropometry. [online], [cit. 

07/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://web.archive.org/web/20090325110601/http:/www.csas.ed.ac.uk/fichiers/BATES_RaceCaste%26Tribe.p

df>, s. 10. 
8 Nehru, J.: The Discovery of India. Delhi: Oxford University Press, 1985, s. 332-333. 
9 What is India’s Caste System?. [online], [cit. 06/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.bbc.com/news/world-asia-india-35650616>.  
10 Bayly, S.: Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2008, s. 26-27. 
11 Angus, M.: The World Economy Historical Statistics. OECD Publishing, 2003, s. 261. 
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v nasledujúcich rokoch sa kontinentálnym Európanom podarilo kontrolovať rôzne pobrežné 

oblasti južnej a východnej Indie, skoro všetky územia nakoniec stratili v prospech Britského 

impéria. Pre sumarizáciu, častý, ale chybný predpoklad znie, že násilie a rozbroje medzi 

hinduistami a moslimami začali až po britskej kolonizácii a administratíve. Korene tohto 

konfliktu však siahajú omnoho hlbšie do histórie. 

BRITSKÁ INDIA 

Obdobie britskej nadvlády nad Indiou možno rozdeliť do dvoch období – vláda 

Východoindickej spoločnosti (East India Company) a éra British Raj (vláda britskej koruny). 

V roku 1757 Východoindická spoločnosť porazila Bengálsko, kedy si plne uvedomila potenciál 

dobytia a zjednotenia menších indických kráľovstiev. Začala sa tak imperiálna a kolonizačná 

éra, India sa pre Britov stala bránou do ďalších regiónov Ázie. Expanzia pozostávala 

predovšetkým z priamej anexie území a vytvárania spojenectiev s indickými vládcami, ktorí 

vymenili malú autonómiu za uznanie nadvlády Britov (tzv. subsidiary alliances alebo dcérske 

spojenectvá).12 Dôležitým míľnikom britskej kolonizácie bolo prijatie Pittovho Zákonu o Indii 

(1784), ktorý rozlíšil obchodnú a politickú pôsobnosť Východoindickej spoločnosti a po 

prvýkrát boli nadobudnuté územia nazvané „Britským vlastníctvom“.13 V polovici 19. storočia 

Británia kontrolovala celé územie dnešnej Indie. Snahy o zavedenie priamej nadvlády, 

pretrvávajúca diskriminácia pôvodného obyvateľstva a vykorisťovanie viedli k eskalácii 

napätých vzťahov, ktorá bola reflektovaná vypuknutím Indického povstania v roku 1857 

(alebo vzbura Sepojov)14. Napriek jeho konečnému neúspechu a porážke povstalcov sa 

akceptoval názor, že Východoindická spoločnosť už nie je schopná spravovať indickú kolóniu 

– prijatie Zákona o správe Indie (1858) znamenalo, že právomoci súvisiace so správou Indie 

boli prenesené na britskú vládu, územia a príjmy boli prisúdené britskej korune 

a Východoindická spoločnosť bola v roku 1858 rozpustená.15 V Londýne bolo vytvorené 

ministerstvo Indie, britskú vôľu na území Indie reprezentoval úrad miestokráľa (viceroy). 

Začala sa éra British Raj, ktorá plne reflektovala obavy z možných povstaní. Británia 

rozširovala svoje územie aj prostredníctvom dohôd s miestnymi lídrami, ktorí rešpektovali 

britskú autoritu, avšak užívali väčšiu mieru autonómie.16 Reorganizácia správy, armády, 

financií, ale aj politického systému sa začala orientovať na spoluprácu s obyvateľstvom. 

 
12 Brown, J. M.: Modern India: The Origins of an Asian Democracy. Oxford: Oxford University Press, 1994, s. 

67. 
13 India Act. [online], [cit. 17/08/2020]. Dostupné na internete: <https://www.britannica.com/topic/India-Act>. 
14 Indickí vojaci slúžiaci Britom. 
15 Panton, K. J.: Historical Dictionary of the British Empire. London: Rowman & Littlefield, 2015, s. 247. 
16 Panton, K. J.: Historical Dictionary of the British Empire. London: Rowman & Littlefield, 2015, s. 247. 
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Prvotným krokom bolo prijatie Zákona o indických radách z roku 1861 (Indian Councils Act 

of 1861), ktorý bol doplnený ďalšími zákonmi z rokov 1892 a 1909. Začal sa proces 

decentralizácie a snahy o zakomponovanie indického obyvateľstva do zákonodarného procesu 

– parlament už nebol orgánom vyhradeným len pre Európanov.17 Postupne sa zvyšoval počet  

aj veľkosť zákonodarných orgánov na úrovni jednotlivých štátov (rovnako na úrovni centra). 

Snahy o odstránenie politickej, sociálnej či vzdelanostnej diskriminácie silneli, reagovali najmä 

na vlnu hinduistického a islamského nacionalizmu, ktorý sa po a počas vzbury Sepojov 

objavil vo viacerých regiónoch a viedol k vzniku viacerých sociálno-politických hnutí 

volajúcich po reforme politického systému a oslobodení od kolonizátorov. 

Cesta za nezávislosťou Indie má korene už na konci 19. storočia (vznik hnutí a neskôr 

aj politických strán, sociálno-náboženských skupín, aktivity v akadémii a umení), kritickým 

bodom anti-koloniálnych snáh sa stal rok 1905, kedy došlo k rozdeleniu Bengálska na 

západnú, hinduistickú a východnú, moslimskú časť. Rozdelenie malo uľahčiť administratívu, 

populáciou však bolo vnímané ako pokus o uplatnenie princípu „rozdeľ a panuj“.18 V reakcii 

na kontroverzný krok sa k myšlienke samostatnej Indie pridali milióny obyvateľov, 

zasiahnutých narušením historických a kultúrnych vzťahov. Do povedomia indickej 

spoločnosti sa dostávala idea samovlády/samostatnosti ako jedinej budúcnosti Indie (swaraj). 

28. decembra 1885 sa prvýkrát konalo zasadnutie strany Indického národného 

kongresu (INC), ktorý sa počas prvých 20-tich rokov svojho fungovania orientoval na riešenie 

vplyvu britskej nadvlády na Indiu. Argumentom sa stala otázka „bremena“ (drain), podľa 

ktorej bola indická chudoba zapríčinená britským vykorisťovaním.19 Po rozdelení Bengálska 

prijal Kongres ideu swaraj aj do svojich požiadaviek, stala sa mantrou indického 

nacionalizmu.20 

Až ortodoxne hinduistický charakter národných hnutí (napr. v podaní Bal Gangadhara 

Tilaka) sa mnohým členom indickej moslimskej menšiny odcudzil, čím sa len ďalej prehĺbili 

komunitné konflikty. Záujmy moslimov začala od svojho prvého zasadnutia v Dháke (dnešný 

Bangladéš) v roku 1906 zastupovať Celoindická moslimská liga (All-India Muslim League).21 

 
17 Wolpert, S. A.: British Raj. Indian and Pakistani history. [online], [cit. 18/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.britannica.com/event/British-raj>. 
18 Wolpert, S. A.: British Raj. Indian and Pakistani history. [online], [cit. 18/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.britannica.com/event/British-raj>. 
19 Bose, S.; Jalal, A.: Modern South Asia: History, Culture, Political Economy. New York: Routledge, 2004, s. 81. 
20 Low, D. J.: Eclipse of Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, s. 65. 
21 Wolpert, S. A.: British Raj. Indian and Pakistani history. [online], [cit. 18/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.britannica.com/event/British-raj>.  
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Do značnej miery sa počas rokovaní o nezávislosti Indie podieľala na vytvorení štátu Pakistan. 

V roku 1909 bol výsledkom jej aktivít aj zákon, ktorý umožňoval moslimom zastávať 

zákonodarné funkcie.22 

Prvá svetová vojna bola pre Indiu devastujúca – veľké množstvo obetí, stúpajúca 

inflácia, ťažké zdanenie, chrípková pandémia a narušenie obchodu eskalovalo v oživenie 

národných hnutí, kedy sa zjednotili umiernené a radikálne krídla. V roku 1916 sa Kongresu 

podarilo s Celoindickou moslimskom ligou uzavrieť dočasné spojenectvo Lucknow Pact. 

Vytvoril sa tak jednotný front hinduistov a moslimov, v opozícii voči koloniálnej nadvláde.23 

Nové skutočnosti prinútili britskú korunu k prijatiu Zákona o správe Indie z roku 1919 

(Government of India Act of 1919). Predchádzala mu prvá deklarácia Británie, ktorou sa 

podpísala k zavedeniu zodpovednej vlády v Indii. Zákon uviedol systém bikameralizmu 

a inštitút priamych volieb.24 Aplikoval princíp duálnej správy, na politickej moci sa mali 

podieľať volení indickí zákonodarcovia spolu s britskými úradníkmi. 

Významnú rolu zohrala osoba Móhandása Karamčanda Gándhího, ktorý po roku 1920 

započal populárnu kampaň proti britskej korune. Hnutia sa niesli v duchu satyagraha (hľadanie 

pravdy masovou politickou činnosťou), a teda nenásilnej politiky občianskej neposlušnosti 

a ekonomického odporu.25 Gándhímu sa okrem toho podarilo reorganizovať INC, zmenil ho na 

masové hnutie, kedy jeho členstvo sprístupnil aj najchudobnejším Indom. Jeho nástupcom bol 

Džaváharlál Néhrú, ktorý sa stal jedným z čelných predstaviteľov indického hnutia za 

nezávislosť. Hnutie občianskej neposlušnosti možno považovať za zásadný úspech v histórii 

indickej samosprávy. Volanie po autonómii sa stalo atraktívnou témou, ktorá zjednotila masy, 

a zároveň oslabila autoritu Britov v regióne. Revolučná činnosť sa však odohrávala naprieč 

celým indickým subkontinentom a niektoré hnutia si zvolili aj militantný prístup. 

 
22 Mohli byť však volení len moslimami. Dá sa povedať, že „komunalizmus“ bol legalizovaný práve týmto krokom 

(Indian Councils Act of 1909). 
23 Bose, S.; Jalal, A.: Modern South Asia: History, Culture, Political Economy. New York: Routledge, 2004, 

s. 104. 
24 Laxmikanth, M.: Indian Polity (6th Edition). McGraw Hill Education, 2019, s. 60. 
25 Bose, S.; Jalal, A.: Modern South Asia: History, Culture, Political Economy. New York: Routledge, 2004, 

s. 113-114. 
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Po sérii sporov prišli na rad 

spoločné rokovania strán. 

Výsledkom bolo prijatie Zákona 

o správe Indie z roku 1935 

(Government of India Act of 

1935). Ten povolil vytvorenie 

nezávislých zákonodarných 

zhromaždení na úrovni provincií 

Britskej Indie, vytvoril ústrednú 

vládu, zahŕňal ochranu moslimských menšín. Väčšia autonómia provincií mala zmierniť 

národnostné cítenie. Niektoré provincie však existovali ďalej pod kontrolou svojich vládcov. 

Vo voľbách v roku 1937 INC zvíťazil v siedmich z jedenástich provincií Britskej Indie.26 

V roku 1939 India vstúpila do druhej svetovej vojny po boku Veľkej Británie. Stalo sa 

tak bez vedomia INC a provinčných vlád. Néhrúho pobúrenie nad týmto krokom viedlo 

k rezignácii provinčných vlád.27 Zatiaľ čo Kongres odmietal s britskou vládou spolupracovať, 

Moslimská liga vojnu podporovala. Kritickým bolo prijatie Láhaurskej rezolúcie (Lahore 

Resolution) v roku 1940. Líder Moslimskej ligy Muhammad Džinnáh (prvý premiér Pakistanu) 

varoval, že s moslimami sa v nezávislej Indii na čele s Kongresom, bude zaobchádzať 

nespravodlivo. Rezolúcia sa stala základom pre teóriu „dvoch národov“ a vytvorenie štátu 

Pakistan.28 Kongres trval na tom, že India disponuje prirodzenou jednotou. Opakovane 

kritizoval Britov za taktiku „rozdeľ a panuj“, ktorá viedla moslimov k odcudzeniu voči 

hinduistom. 

 
26 Low, D. J.: Eclipse of Empire. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, s. 154. 
27 Wolpert, S. A.: British Raj. Indian and Pakistani history. [online], [cit. 18/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.britannica.com/event/British-raj>. 
28 Cohen, S. P.: The Idea of Pakistan. Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2004, s. 28. 

Obrázok 1: Néhrú a Gándhí. 
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V priebehu druhej svetovej vojny boli 

požiadavky nezávislosti Indie vyjadrované aj 

hnutím Quit India (Opusťte Indiu), ktoré sa 

začalo 8. augusta 1942 ako reakcia na 

Gándhího výzvu proti vyslaniu Indov do 

bojov. Kongres žiadal Britov o opustenie 

Indie a prenos politickej moci na nezávislú 

vládu Indie.29 Povojnová vyčerpanosť 

Británie neumožňovala udržanie kolónií 

a akcelerovala proces nadobudnutia autonómie. Briti 

plánovali Indiu do júna 1948 opustiť a správu odovzdať samostatnej vláde. 

Indické voľby na prelome rokov 1945 a 1946 priniesli patovú situáciu – Moslimská 

liga získala všetkých 30 kresiel rezervovaných pre moslimov, Kongres získal väčšinu 

(nediferencovaných) kresiel. Veľká Británia ponúkla plán jednotnej Indie, ktorý ju vnútorne 

(podľa náboženstva) delil do troch provincií – neúspešný plán sa však stal predlohou pre 

rozdelenie Indie, Pakistanu a aj Bangladéša.30 Nesúhlasila ani jedna strana, Džinnáh reagoval 

vyslovením požiadavky samostatného moslimského štátu. 17. augusta začali v Kalkate masívne 

protesty, rýchlo sa šíriace územím indického subkontinentu a eskalovali do občianskej vojny 

medzi hinduistami, sikhami a moslimami. Do Indie vycestoval posledný britský miestokráľ 

Lord Mountbatten – s cieľom odovzdať politickú moc do kompetentných rúk.31 3. júna 1947 

oznámil rozdelenie Britskej Indie na Indiu a Pakistan. Vďaka schváleniu Zákona 

o nezávislosti Indie (Indian Independence Act of 1947) britským parlamentom bol Pakistan 

vyhlásený za samostatný 14. augusta, India o deň neskôr.32 Oba nové celky mohli ostať 

súčasťou alebo opustiť Commonwealth. India sa o zotrvaní finálne rozhodla v roku 1949.33 

 
29 Bose, S.; Jalal, A.: Modern South Asia: History, Culture, Political Economy. New York: Routledge, 2004, 

s. 131. 
30 Wolpert, S. A.: British Raj. Indian and Pakistani history. [online], [cit. 18/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.britannica.com/event/British-raj>. 
31 Panton, K. J.: Historical Dictionary of the British Empire. London: Rowman & Littlefield, 2015, s. 43. 
32 Vyhlásenia samostatnosti sa konali v dvoch rozdielnych dňoch tak, aby sa Lord Mountbatten mohol ako 

predstaviteľ Veľkej Británie zúčastniť oboch ceremónií. 
33 Malhotra, I.: Staying loyal to George. [online], [cit. 17/08/2020]. Dostupné na internete: 

<http://archive.indianexpress.com/news/staying-loyal-to-george/581730/0>. 

Obrázok 2: Džinnáh a Gándhí. 
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Napriek snahám o vytýčenie hraníc rešpektujúcich 

demografickú diverzitu obyvateľstva, bola ich 

výsledkom masívna migrácia a séria 

konfliktných stretov hinduistov, moslimov 

a sikhov, ktoré si podľa odhadov vyžiadali pol 

milióna obetí a zanechali 12 miliónov migrujúcich 

bez domova.34 Nový premiér Néhrú a jeho 

zástupca Patel pozvali Lorda Mountbattena, aby 

dozeral na priebeh prechodného obdobia 

v ceremoniálnom úrade generálneho guvernéra. 

Na prvých rokoch nezávislosti sa podpísali 

ekonomické problémy, nedostatočné zdroje, 

presídľovanie utečencov, komunálne konflikty 

(moslimovia predstavovali viac ako 10% populácie), nevyriešená otázka sikhov (na rozdiel od 

hinduistov a moslimov štát nezískali) či vypuknutie oficiálne nevyhlásenej vojny s Pakistanom 

o Kašmír.35 Prítomnosť hinduistického maharadžu, ktorý vládol z troch štvrtín moslimskej 

populácii, znamenala, že sa himalájsky región stal jedným z hlavných faktorov vedúcich k 

napätým vzťahom medzi Indiou a Pakistanom. Eskaloval do ďalších vojen v rokoch 1965 

a 1971, výsledkom poslednej bolo odpojenie východnej časti Pakistanu a vznik štátu 

Bangladéš. Región indického subkontinentu sa stal jednou z konfliktných oblastí Studenej 

vojny, ktorú pre mocenské súperenie využívali tak Spojené štáty, ako aj Sovietsky zväz. Súčasť 

zahraničnej politiky Indie predstavovali aj sino-indické vzťahy, najmä hraničné spory 

v himalájskej oblasti a otázka Tibetu. Ochladenie vzťahov prišlo aj po roku 1959, kedy India 

udelila azyl Dalajlámovi.36 Otázka demarkácie hraníc nie je právne vyriešená dodnes, 

výsledkom je iba existencia spornej de facto hraničnej línie (Line of Actual Control), ktorá 

rozdeľuje územia Indie (predovšetkým Džammú a Kašmír) od Číny. 

Indický národný kongres dominoval politickej scéne takmer celé 20. storočie. Po smrti 

Néhrúa sa na čelo INC a Indie postavila jeho dcéra, Indira Gándhí. Vojnu v Bangladéši 

nasledovala vlna spoločenskej nespokojnosti, obvinenia z korupcie, do popredia sa dostalo 

hnutie Ľudový front (Janata Morcha), eventuálne transformované do podoby politickej strany 

 
34 Khan, Y.: The Great Partition. The Making of India and Pakistan. London: Yale University, 2017, s. 6. 
35 Allchin, F. R. (et al.): India. [online], [cit. 19/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.britannica.com/place/India>.  
36 Allchin, F. R. (et al.): India. [online], [cit. 19/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.britannica.com/place/India>. 

Obrázok 3: Lord Louis Mountbatten. 
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(Ľudová strana alebo Janata Party), ktorej sa podarilo vo voľbách v roku 1977 získať 

v parlamente väčšinu. INC svoju dominanciu obnovil, problémom ale bolo separatistické hnutie 

sikhov, ktoré prerástlo v ďalšie masívne protesty. Ich potlačenie si vyžiadalo násilnú eskaláciu 

vnútroštátnych vzťahov, ktorej obeťou sa stala aj Indira Gándhí. Po jej smrti v roku 1984 sa 

do funkcie premiéra dostal jej syn, Rajiv Gándhí, 

poškvrnený obvineniami z korupcie a zvýšením 

cien tovarov – politické brány sa otvorili 

pravicovým subjektom ako Indická ľudová 

strana (Bharatiya Janata Party alebo BJP) či 

Ľudová strana.37 Práve BJP sa víťazstvami vo 

voľbách v rokoch 1996 a 1999 etablovala ako 

najväčšia politická strana v Indii, spoločnosť však 

dodnes polarizuje svojím nacionalistickým, značne pro-hinduistickým smerovaním, ktoré 

nahradilo sekulárne snahy Kongresu. 

ÚSTAVA 

Ústava Indickej republiky bola do aktuálnej podoby formovaná od polovice 20. storočia. 

Jej prvotná verzia bola ratifikovaná 20. novembra 1949 Ustanovujúcim zákonodarným 

zhromaždením Indie. Neskôr však prešla zmenami a novelizáciami, za spomenutie stojí 

predovšetkým 42. novela Ústavy z roku 1976, považovaná za pomyselnú „mini ústavu“, ktorá 

priniesla množstvo zmien konštitucionálneho systému.38 Za jej otca sa považuje B.R. 

Ambedkar. Súčasná ústava sa delí na preambulu, 22 hláv (parts), 12 príloh (schedules) a 5 

dodatkov (appendix). 

Ide o najdlhšiu písanú ústavu sveta. Svojej dĺžke vďačí viacerým faktorom, na jednej 

strane ide o geografické dôvody (masívnosť a rozdielnosť územia), historické dôvody 

(kolonizácia), aj skutočnosť, že Ústava Indie nie je len ústavou celej únie, ale aj jednotlivých 

štátov.39 Jej obsah sa nezameriava len na základné princípy vládnutia, na rozdiel od ústav iných 

štátov sa detailne venuje aj administratívnym ustanoveniam. Príkladom môže byť tzv. rank of 

 
37 Allchin, F. R. (et al.): India. [online], [cit. 19/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.britannica.com/place/India>. 
38 The Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na internete: 

<http://legislative.gov.in/constitution-forty-second-amendment-act-1976>. 
39 Jediným štátom, ktorý mal do roku 2019 vlastnú ústavu bol štát Džammú a Kašmír. Špeciálny status bol odňatý 

nariadením prezidenta (The Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019). 

Obrázok 4: Rajiv a Indira Gándhí. 
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precedence (rad prednosti), určujúci hierarchiu úradov.40 Záležitosti, ktoré bývajú ponechané v 

bežných právnych predpisoch či politických konvenciách, sú v Indii obsahom Ústavy. 

Ústava čerpá obsah z viacerých zdrojov – základné práva a slobody, a princípy štátnej 

politiky sa odvíjajú z ústavy USA a Írska, jej politická časť (deľba moci) čerpala najmä 

z britského konštitucionalizmu. Centrálnym zdrojom indickej Ústavy je však Zákon o vláde 

Indie (Government of India Act) z roku 1935, ktorý položil základy pre celoindickú federáciu  

a kryštalizoval politický systém založený na bikameralizme a Westminsterskom modeli. Ústava 

nie je rigidnou, ale ani flexibilnou. Ide o syntézu, niektoré ustanovenia môžu byť pozmenené 

(alebo doplnené) špeciálnymi väčšinami v hlasovaní, niekde stačí aj jednoduchá väčšina.41 

V úvode ustanovuje federálny systém42, ktorý v sebe paradoxne komponuje aj 

nefederálne prvky – silné centrum, jedinú Ústavu (štáty ústavy nemajú), unitárne občianstvo či 

samotnú flexibilitu Ústavy, ktorá niekedy ohrozuje záujmy subjektov federácie. Mimo iného, 

India miesto prezidentského systému Spojených štátov preferovala ustanovenie parlamentného 

systému po vzore Veľkej Británie.43 Zmenu priniesla aj 73. novela Ústavy z roku 1992, ktorá 

priniesla tretiu úroveň miestnej správy, konkrétne vidiecke miestne samosprávy).44 

Indická ústava pozná šesť sekcií základných práv, garantovaných občanom – právo na 

rovnosť, slobodu, práva voči vykorisťovaniu, právo náboženského sebaurčenia, kultúrne 

a vzdelanostné práva, právo ústavnej nápravy. Mimo nich identifikuje aj tzv. princípy štátnej 

politiky (Directive Principles of State Policy), ktoré zastávajú ideál sociálnej a ekonomickej 

demokracie, ide však skôr o morálne princípy zamerané na zabezpečenie sociálneho štátu. 

Ústava definuje štát ako sekulárny nie v negatívnom (oddelenie štátu od cirkvi), ale 

v pozitívnom vymedzení.45 Formálne teda garantuje rešpektovanie, respektíve rovnakú ochranu 

všetkých náboženstiev. Bol tiež zrušený starý systém komunálnej reprezentácie, a teda 

rezervácie miest v zákonodarných orgánoch na základe náboženstva (uchoval len v prípade kást 

a kmeňov). Princíp rovnosti a všeobecnosti sa uplatňuje aj vo voľbách, ktorých sa môže 

 
40 Warrant of Precedence issued by the President. [online], [cit. 16/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://rajyasabha.nic.in/rsnew/guidline_govt_mp/chap11.pdf>.  
41 Constitution of India. (As on 1st April, 2019). [online], [cit. 08/08/2020]. Dostupné na internete: 

<http://legislative.gov.in/sites/default/files/COI-updated.pdf>, s. 159. 
42 Konkrétnejšie sa mu venujeme v priebehu 3. kapitoly – Miestna správa 
43 Konkrétnejšie sa mu venujeme v priebehu 5. kapitoly – Zákonodarná moc 
44 The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-

amendment-act-1992>.  
45 Termín „sekulárny“ bol pridaný do preambuly Ústavy práve jej 42. novelou z roku 1976.  
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zúčastniť každý občan (bez ohľadu na kastu, rasu, náboženstvo, pohlavie, gramotnosť, majetok 

a pod.) s vekom nad 18 rokov. 

Politický systém Indie funguje na základe jednotného občianstva, vlastného každému 

občanovi bez ohľadu na to, v ktorom štáte únie žije. Všetci občania disponujú rovnakými 

občianskymi a politickými právami, ktoré mali diverzifikovanú populáciu zjednotiť. Napriek 

tomu je India aj v súčasnosti svedkom konfliktov, ktoré vyplývajú z diverzity v náboženstve, 

kastovom systéme, jazyku, etnicite či regióne. 

MIESTNA SPRÁVA 

Indickú republiku možno definovať ako federáciu aj napriek tomu, že Ústava termín 

„federácia“ vo svojom znení nepoužíva. Oficiálne je India úniou štátov, a to najmä z dvoch 

dôvodov: federácia nevznikla na základe dohody ako v prípade USA; štáty nemajú právo 

z federácie vystúpiť.46 Indický federálny systém sa skôr inšpiroval kanadským modelom s 

centralizačnou tendenciou (zverovanie právomocí ústredným orgánom). Momentálne 

pozostáva z 28 štátov, ktorých štruktúra moci zodpovedá systému ústredných orgánov –

federálne subjekty disponujú exekutívou, legislatívou a súdnictvom. Súčasťou federácie je aj 

osem teritórií pod priamou kontrolou a administratívou centra.47 

Ústava rozlišuje ústredné orgány v centre a štátne orgány na periférii. Definuje ich 

vzájomné vzťahy, určuje ich právomoci. Špecifikuje štruktúru, organizáciu, právomoci 

a funkcie ústredných a štátnych orgánov, predpisuje limity pôsobenia.  Štáty federácie sa 

venujú otázkam regionálneho a lokálneho významu, ktoré nemôžu byť v rozpore s vôľou 

centra, resp. s Ústavou (predovšetkým oblasti verejného poriadku, poľnohospodárstva, 

zdravotníctva a pod.). Ústava je rigidná v rozsahu, ktorý sa vzťahuje na federálnu štruktúru. 

Zmeny môžu byť realizované jedine spoločným rozhodnutím ústredných a štátnych orgánov.48 

Napriek tomu vykazuje politický systém Indie aj prvky približujúce sa unitárnemu 

štátu. Špecifickosť indického federalizmu sa ukazuje predovšetkým v skutočnosti, že 

jednotlivé štáty nemajú právo teritoriálnej integrity.49 Parlament môže jednoduchou 

 
46 Laxmikanth, M.: Indian Polity (6th Edition). McGraw Hill Education, 2019, s. 307. 
47 The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na internete: 

https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-

amendment-act-1992, s. 91. 
48 Laxmikanth, M.: Indian Polity (6th Edition). McGraw Hill Education, 2019, s. 308-309. 
49 The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-

amendment-act-1992>, s. 23. 
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väčšinou zmeniť územie, hranice či názov ktoréhokoľvek štátu.50 Štáty nemajú vlastné ústavy, 

výnimkou bol jedine štát Džammú a Kašmír, ktorý mal vlastnú ústavu až do roku 2019.51 

Rovnako absentuje rovnosť parlamentnej reprezentácie štátov. Počet poslancov v hornej 

snemovni je štátom prideľovaný proporčne podľa počtu obyvateľov. Štát tak môže na 

celoštátnej úrovni disponovať jedným, ale aj 31 poslancami, čím trpia predovšetkým menšie 

štáty, ktoré sú znevýhodnené. Napriek duálnemu zriadeniu neexistuje v politickom systéme 

Indie duálne občianstvo – všetci občania, bez ohľadu na rodisko a bydlisko, disponujú jedným 

občianstvom. Špecifikom je aj integrovaný systém súdnictva, v ktorom sa  Najvyššie súdy 

štátov nachádzajú v hierarchii pod Najvyšším súdom Indie.  

Na čele štátov únie stoja guvernéri (Governor), do funkcie menovaní prezidentom na 

obdobie piatich rokov, nie sú však podriadení ústrednej vláde. Musí ísť o občana Indie, ktorý 

dovŕšil vek 35 rokov, tradícia politického systému však určuje aj nepísanú podmienku, že by 

malo ísť o osobu, ktorá nepatrí k danému štátu tak, aby bola autonómna od lokálnej politiky. 

Ide skôr o formálnu funkciu, reálne stojí na čele exekutívy štátu hlavný minister (Chief 

Minister) menovaný guvernérom. Ide o lídra najsilnejšej politickej strany zvolenej do štátneho 

parlamentu. Každý štát má vládu (State Council of Ministers), ktorá je kolektívnym orgánom 

exekutívy a administratívy a tvorí ju aj kabinet.52 

Každý zo štátov disponuje aj zákonodarným orgánom, neexistuje však pravidlo, ktoré 

by určovalo koľko komôr musia parlamenty mať. 22 štátov únie má jednokomorové 

parlamenty, v šiestich funguje bikameralizmus. Hornou snemovňou je zákonodarná rada 

(Vidhan Parishad alebo house of elders), dolnou zákonodarné zhromaždenie (Vidhan Sabha 

alebo popular house).53 Volebné obdobie hornej snemovne je šesť rokov, ide o permanentný 

orgán, na ktorého čele stojí predseda rady (Chairman of Council). Poslanci dolnej snemovne 

sú volení na päť rokov, ide o rozpustiteľný orgán, ktorému predsedá Speaker. Legislatívny 

systém štátov kopíruje systém právomocí, vzťahov a pôsobnosti na ústrednej úrovni. Podobne 

je tomu v prípade exekutívy. 

 
50 Preto je Indická republika „nezničiteľnou úniou zničiteľných štátov“ a nie „zničiteľnou úniou nezničiteľných 

štátov“ ako tomu je v prípade Spojených štátov amerických. 
51 V roku 2019 bol štát Džammú a Kašmír rozdelený na dve teritóriá únie (teritórium Džammú a Kašmír, 

a teritórium Ladakh), čím sa daná oblasť dostala pod priamu správu centrálnej vlády. Viac na 

http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/210407.pdf  
52 The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-

amendment-act-1992>, s. 67-68. 
53 Ibid., s. 69-70. 

http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/210407.pdf
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Teritóriá únie sú spravované prezidentom prostredníctvom osoby administrátora, 

ktorý sa zodpovedá ústredným orgánom. Sú tak pod kontrolou a správou centra. 

V súčasnosti existuje osem teritórií doplnených o teritórium hlavného mesta. Vo všeobecnosti 

platí historická formulka, že územia, ktoré pôvodne dobyli a spravovali Briti, sú dnes štátmi, 

a územia, ktoré dobylo Portugalsko alebo Francúzsko, sú teritóriami. 

Ústava rozpoznáva aj kastové a kmeňové oblasti ako špeciálne územné celky obývané 

„domorodcami“ (aboriginals). Tie sú pod kontrolou a správou centrálnej vlády s oficiálnym 

cieľom vylepšiť ich sociálnu a ekonomickú situáciu. Tieto oblasti určuje prezident, každá z nich 

musí mať dané výbory a komisie, ktoré kontrolujú a hodnotia administratívnu činnosť. 

Ústava rozpoznáva dva druhy miestnej správy – mestskú samosprávu (local 

municipalities) a Panchayati Raj (rurálnu samosprávu). Obe formy sa stali súčasťou 

politického systému prostredníctvom 73., respektíve 74. novely Ústavy z roku 1992.54 Ich 

cieľom bolo vybudovať základy pre prehĺbenie lokálnych samospráv. Mestská samospráva má 

tri typy: nagar panchayat55, mestská rada (municipal council) a mestská korporácia 

(municipal corporation).56 Členovia sú volení priamo, na funkčné obdobie piatich rokov. Časť 

z miest je rezervovaná pre členov kást a kmeňov. Organizačnú štruktúru miestnej správy tvoria 

tri zložky: Rada (council) ako legislatívny orgán, stále výbory (standing committees) ako 

administratíva, hlavný vedúci pracovník pre každodennú administratívu zo strany vlády. 

Mestská korporácia disponuje úradmi starostu (mayor) a jeho zástupcu (deputy mayor) ako 

exekutívy samosprávy. 

V kontexte Panchayati Raj možno hovoriť o forme samosprávy, ktorá sa sústreďuje na 

rurálne (vidiecke) oblasti Indie. Vychádza z historických tradícií indického subkontinentu, je 

aplikáciou decentralizácie, ktorej cieľom je budovať občianstvo a demokraciu „zdola“. 

Predstavuje základnú úroveň lokálnej administratívy.57  

VÝKONNÁ MOC 

Indická exekutíva sa skladá zo zložiek: prezident, viceprezident, premiér, kabinet, vláda 

(Council of Ministers), štátna správa (Civil Services) a generálny prokurátor. Kabinet je ako 

 
54 The Constitution (Seventy-fourth Amendment) Act, 1992. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/74amend.pdf>.  
55 Pre oblasti v prechode z rurálneho do mestského typu. 
56 The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-

amendment-act-1992>., s. 100. 
57 Ibid., s. 95. 
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kolektívny orgán najvyšším predstaviteľom exekutívnej moci, vláda predstavuje 

administratívu. Štátna správa je byrokraciou, ktorá realizuje rozhodnutia exekutívy 

a administratívy. Generálny prokurátor radí exekutíve v právnych otázkach, vykonáva však aj 

povinnosti pridelené prezidentom a zastupuje vládu v prípade žalôb, odvolaní či iných konaní. 

PREZIDENT 

Na čele Indickej republiky stojí prezident. Je prvým občanom Indie, predstavuje 

symbol jednoty, integrity a solidarity štátu. Je formálnou hlavou exekutívy, reálne však 

oplýva skôr ceremoniálnou a reprezentatívnou funkciou. Reálnym lídrom exekutívy je premiér 

– prezident vykonáva svoju funkciu s pomocou a prostredníctvom rád zo strany vlády, 

respektíve premiéra. Ich radami je plne viazaný spoločne so svojimi kompetenciami. 

Reprezentuje štát, avšak mu nevládne. Jeho hlavnou úlohou je zachovať, chrániť a obraňovať 

Ústavu a zákony Indie.58 

Počas funkčného obdobia je imúnny voči akémukoľvek trestnému konaniu proti 

svojej osobe, dokonca aj v prípade trestných činov, ktoré vykonal mimo úradu. Nemôže byť 

zatknutý či uväznený. Z úradu môže kedykoľvek rezignovať, v prípade neprítomnosti či 

nespôsobilosti ho zastupuje viceprezident. Do šiestich mesiacov však musia byť vyhlásené nové 

voľby. 

Prezident môže byť pred ukončením funkčného obdobia odvolaný jedine procesom 

impeachmentu. Doteraz sa tento inštitút v Indii nerealizoval. Proces impeachmentu môže byť 

začatý oboma komorami osobitne. Vznesené obvinenia musia byť podpísané aspoň jednou 

štvrtinou poslancov, prezident obdrží oznámenie 14 dní pred začatím procesu. Na odvolaní 

prezidenta sa musia zhodnúť obe komory dvojtretinovou väčšinou všetkých poslancov.59 

Všetky rozhodnutia v exekutíve sú formálne zastrešené jeho menom. Na základe 

výsledkov volieb menuje za premiéra lídra najsilnejšej politickej strany, na jeho odporúčania 

menuje ďalších členov vlády. Tiež menuje generálneho prokurátora, guvernérov štátov, 

predsedu a ďalších sudcov Najvyššieho súdu a Najvyšších súdov štátov. Je vrchným veliteľom 

ozbrojených síl, po schválení parlamentom vyhlasuje stav vojny a mieru. Indiu zastupuje 

v diplomatických vzťahoch, uzatváranie medzinárodných a obchodných zmlúv sa realizuje 

 
58 Ibid., s. 39. 
59 Ibid., s. 39. 
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v jeho mene na základe predošlého schválenia parlamentom. Môže udeliť milosť, amnestiu, 

úľavu alebo odpustenie trestu.60 

Vo vzťahu k legislatívnemu procesu disponuje relatívne silným postavením vďaka 

právu veta. Môže užívať jeho tri druhy: 

• absolútne veto – vzťahuje sa na odmietnutie súhlasu s návrhom zákona schváleným 

parlamentom. Legislatívny proces sa v takomto prípade zastavuje; 

• suspenzívne veto – vzťahuje sa na vrátenie návrhu zákona schváleného parlamentom 

na jeho ďalšie prerokovanie. Po jeho opätovnom posunutí (jednoduchou väčšinou 

v parlamente) prezidentovi s ním už automaticky musí súhlasiť; 

• vreckové veto (Pocket veto) – v tomto prípade sa prezident k návrhu zákona 

nevyjadruje, legislatívny proces odkladá na dobu neurčitú. Umožňuje to skutočnosť, že 

Ústava neurčuje žiadnu lehotu, v ktorej sa prezident musí vyjadriť alebo rozhodnúť 

o návrhu zákona.61 

VICEPREZIDENT 

Druhý najvyšší úrad Indie predstavuje funkcia viceprezidenta, vytvorená po vzore 

politického systému Spojených štátov so základnou úlohou v zachovaní politickej kontinuity. 

Na rozdiel od viceprezidenta USA nepreberá prezidentský úrad po jeho uvoľnení. Slúži ako 

zastupujúci prezident len do momentu, kedy nie je zvolený nový prezident. 

Jeho funkčné obdobie predstavuje päť rokov, počet znovuzvolení nie je, rovnako ako 

v prípade prezidenta, obmedzený. Z úradu môže kedykoľvek rezignovať, môže byť aj odvolaný 

rozhodnutím absolútnej väčšiny (nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov) hornej snemovne 

a jeho schválením dolnou snemovňou. Ak sa úrad viceprezidenta uvoľní, novozvolený 

viceprezident ostáva vo funkcii na plné volebné obdobie piatich rokov. 

Jeho kompetencie sa ukazujú predovšetkým v dvoch rovinách: 

• je ex-officio predsedom hornej snemovne parlamentu, kedy disponuje pôsobnosťou 

podobnou predsedovi dolnej snemovne; 

 
60 Ibid., s. 42. 
61 Laxmikanth, M.: Indian Polity (6th Edition). McGraw Hill Education, 2019, s. 415-417. 
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• v prípade neprítomnosti prezidenta ho zastupuje v úrade, avšak len na maximálnu dobu 

šesť mesiacov, kým nie je zvolený nový prezident.62 

PREMIÉR 

Na čele vlády stojí ministerský predseda, resp. premiér. Svojou pôsobnosťou, 

autoritou a kompetenciami sa nápadne podobá premiérovi Veľkej Británie. Mnoho odborníkov 

vysvetľuje jeho pozíciu formulkou „primus inter pares“ (prvý medzi rovnými). Jeho reálna 

politická moc je ale podstatne väčšia ako v prípade iných členov vlády. Pole jeho pôsobnosti je 

založené na kombinácií zvyklostí (nepísaného práva) a Ústavy (písaného práva). 

Ústava neobsahuje žiadnu špecifickú procedúru pre výber a vymenovanie premiéra. Jej 

75. článok hovorí len o vymenovaní prezidentom.63 Na základe tradícií sa ministerským 

predsedom stáva líder najsilnejšej politickej strany v dolnej snemovni. Jedine v prípade, že 

žiadna strana nedisponuje jasnou väčšinou, môže prezident rozhodnúť o menovaní konkrétneho 

kandidáta. Po selekcii musí daný líder politickej strany získať v dolnej snemovni pre svoju 

vládu dôveru. Vláda a premiér sa politicky zodpovedajú jedine dolnej snemovni, ktorá ich 

môže odvolať. V prípade, že stratí väčšinovú podporu, celú vládu odvolá prezident. Pred 

vstupom do úradu skladá premiér sľub mlčanlivosti (oath of secrecy), ktorým sa zaväzuje 

k tomu, že nezverejní a neodhalí žiadnu skutočnosť súvisiacu s výkonom jeho funkcie.64 

Čo sa týka jeho kompetencií, vo vzťahu k vláde navrhuje jej členov prezidentovi, ktorý 

ich menuje. Prezident môže vymenovať len tie osoby, ktoré mu odporučil premiér. Predsedá 

stretnutiam vlády, riadi, kontroluje  a koordinuje jej činnosť.65 Prezidentovi môže odporučiť 

odvolanie členov vlády, prípadne ich k odchodu motivovať. Vzhľadom na to, že stojí na čele 

vlády ako kolektívneho orgánu, v prípade jeho smrti alebo odstúpenia s premiérom rezignuje 

aj celá vláda.  

Premiér je hlavným sprostredkovateľom komunikácie medzi hlavou štátu a vládou.66 

Je aj prezidentovým primárnym radcom v otázkach vymenovania významných úradníkov ako 

 
62 The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-

amendment-act-1992>, s. 40. 
63 The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-

amendment-act-1992>, s. 43. 
64 Laxmikanth, M.: Indian Polity (6th Edition). McGraw Hill Education, 2019, s. 447. 
65 The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-

amendment-act-1992>., s. 43. 
66 Ibid., s. 44. 
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generálny prokurátor, kontrolór, štátny audítor, a pod. Je zároveň aj predsedom dolnej 

snemovne parlamentu (Speaker), prezidentovi radí v otázkach zvolávania a odročovania jej 

zasadaní a môže mu odporučiť jej rozpustenie. 

KABINET A VLÁDA 

Politický systém rozlišuje medzi kabinetom (užším kruhom ministrov) a vládou (Rada 

ministrov), ktorá obsahuje všetkých ministrov. Vláda pôsobí nielen ako kolektívny orgán 

exekutívy, ale aj ako poradný orgán prezidenta. Počet ministrov nesmie presiahnuť 15% 

celkového počtu poslancov dolnej snemovne.67 Vláda dolnej snemovni kolektívne zodpovedá 

(princíp kolektívnej zodpovednosti). Každý z ministrov sa môže zúčastňovať na zasadnutiach 

snemovní, môže sa v rámci nich vyjadrovať, hlasovať však môže len v snemovni, do ktorej bol 

zvolený. Členovia vlády sú menovaní prezidentom na odporúčanie premiéra, počas výkonu 

funkcie ostávajú aj členmi parlamentu. Členom vlády sa môže stať aj osoba, ktorá nie je 

poslancom parlamentu, musí sa ním však stať do šiestich mesiacov (prostredníctvom volieb 

alebo nominácie). Pri svojom vymenovaní všetci členovia vlády skladajú sľub mlčanlivosti 

(oath of secrecy). 

V súčasnosti je vláda Indie zložená z 54 ministerstiev. Rozpoznáva tri kategórie 

ministrov: 

• ministrov kabinetu – vedú dôležité ministerstvá, sú súčasťou kabinetu, hrajú 

významnú rolu v rozhodovaní exekutívy; 

• ministrov štátu – môžu viesť ministerstvá samostatne alebo sú pridružení ku 

kabinetným ministrom. V obidvoch prípadoch sú kabinetu podriadení a nie sú jeho 

členmi; 

• zástupných ministrov – nevedú ministerstvá, sú pridružení ku kabinetným alebo 

štátnym ministrom, kedy im asistujú administratívnych, politických 

a parlamentných aktivitách.68  

Kabinet predstavuje menšie zoskupenie, približne 15 až 20 najvýznamnejších 

ministrov, ktorí sa podieľajú na najdôležitejších rozhodnutiach štátu. Dohliada na ich realizáciu 

vládou. Existuje však aj neformálne zoskupenie nazývané úzky kabinet (Inner Cabinet alebo 

Kitchen Cabinet), združujúce premiéra s jeho dvoma až štyrmi vplyvnými kolegami, s ktorými 

 
67 Ibid., s. 43. 
68 Laxmikanth, M.: Indian Polity (6th Edition). McGraw Hill Education, 2019, s. 461-462. 
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diskutuje o najdôležitejších otázkach politiky.69 Radia mu pri rozhodovaní v kritických 

otázkach. Jeho členmi môžu byť aj priatelia či rodinní príslušníci premiéra. 

Existujú aj kabinetné výbory ako organizačné prostriedky pre zníženie pracovného 

zaťaženia exekutívy. Preskúmavajú politické otázky a na základe deľby práce a efektívnej 

delegácie sú aj nástrojom účinnej koordinácie. Ústava ich nedefinuje, avšak sú súčasťou 

Správneho poriadku Indie (Rule of Business).70 Zriaďuje ich premiér, rozlišujeme stále a ad-

hoc výbory. Zvyčajne sú zostavené z kabinetných ministrov v skupine od troch do ôsmich. 

ZÁKONODARNÁ MOC 

Najvyšší orgán zákonodarnej moci v Indii predstavuje dvojkomorový parlament so 

sídlom Sansad Bhavan v Naí Dillí. Politický systém, respektíve systém deľby moci, je 

inšpirovaný Westminsterským modelom. Ústava implementuje parlamentný systém na úrovni 

celku, ale aj jednotlivých štátov. Znaky indickej parlamentnej demokracie sú: 

• prítomnosť formálnej a reálnej výkonnej moci, 

• vláda väčšinovej strany, 

• kolektívna zodpovednosť exekutívy voči legislatíve, 

• politické homogenita (členovia vlády sú väčšinou z rovnakej politickej strany alebo 

ich viaže koaličná dohoda), 

• ministri sú členovia zákonodarného zboru, 

• vedúce postavenie predsedu vlády (premiéra), 

• možnosť rozpustenia dolnej snemovne, 

• princíp utajenia (sľub mlčanlivosti).71 

Parlament Indie (Bhāratīya Sansad) má relatívne silné postavenie, nepôsobí však s 

úplnou suverenitou (ako napr. vo Veľkej Británii), jeho činnosť a rozhodnutia podliehajú 

kontrole Najvyšším súdom Indie. Legislatíva je úzko prepojená s exekutívou – členovia vlády 

 
69 Ibid., s. 469. 
70 The Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961. [online], [cit. 09/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://cabsec.gov.in/businessrules/allocationofbusinessrules/order/>. 
71 Laxmikanth, M.: Indian Polity (6th Edition). McGraw Hill Education, 2019, s. 293-294. 
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sú zároveň členmi parlamentu. Môžu pôsobiť z dolnej aj hornej snemovne. Parlament 

vykonáva kontrolu nad vládou najmä vyjadrením nedôvery a kontrolou financií.72 

Indický parlament je dvojkomorovým legislatívnym orgánom. Dolná snemovňa 

(House of the People alebo Lok Sabha) je volená priamo, zatiaľ čo horná snemovňa (Council 

of States alebo Rajya Sabha) je zostavovaná nepriamo – 12 členov je menovaných prezidentom, 

ostatní sú volení nepriamo, zákonodarcami na štátnej a teritoriálnej úrovni únie. Dolná 

snemovňa reprezentuje ľud ako celok, horná snemovňa reprezentuje jednotlivé štáty 

a teritóriá. 

Podľa Ústavy je neoddeliteľnou súčasťou parlamentu aj prezident – aj keď nie je 

oficiálnym členom a nezúčastňuje sa zasadaní. Dôležitú rolu má najmä pri legislatívnom 

procese, podieľa sa aj na chode parlamentu, zvoláva a odročuje schôdze, rozpúšťa dolnú 

snemovňu, prihovára sa členom komôr a rovnako aj vydáva nariadenia v dobe, kedy sa 

parlament neschádza. 

Parlament zasadá trikrát do roka. Medzi jeho zasadnutiami nemôžu byť viac ako šesť-

mesačné prestávky, prezident má právomoc zvolať parlament tak, aby zaručil jeho správny 

ústavný chod. Súčasťou parlamentu sú aj parlamentné výbory, ktoré môžu vytvoriť 

predsedovia oboch snemovní.73 Rovnako funguje aj inštitút parlamentných fór, ktoré sú 

kreované za účelom vytvorenia priestoru pre konštruktívnu komunikáciu medzi legislatívou, 

exekutívou a administratívou pri riešení konkrétnych politík. Ako oficiálne používané jazyky 

v rozpravách parlamentu sú Ústavou uzákonené hindčina a angličtina.74 

Pri vzájomnom vzťahu snemovní možno hovoriť o asymetrickom bikameralizme, 

ktorý sa ukazuje najmä v priebehu zákonodarného procesu. Každý návrh zákona musia obe 

snemovne prejednať v troch čítaniach a musia sa zhodnúť na rovnakom znení. V prípade, že sa 

tak nestane, nastáva patová situácia (alebo jeho zablokovanie). Riešením je spoločné 

zasadnutie oboch snemovní zvolané prezidentom.75 Inak snemovne zasadajú osobitne. 

O finálnom prijatí návrhu zákona sa potom rozhoduje absolútnou väčšinou členov oboch 

snemovní – početnejšia dolná snemovňa má k prehlasovaniu hornej snemovne vždy bližšie. 

 
72 India’s Constitution and Parliamentary Government. [online], [cit. 12/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.lawteacher.net/free-law-essays/administrative-law/indian-constitution-and-parliamentary-

government-administrative-law-essay.php>. 
73 Indický politický systém rozlišuje stále výbory a ad hoc výbory. 
74 The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-

amendment-act-1992>, s. 57. 
75 Ibid., s. 52-53. 



 
 

102 

DOLNÁ SNEMOVŇA (LOK SABHA) 

Dolná snemovňa parlamentu reprezentuje vôľu ľudu ako celku a má dve základné úlohy: 

podporovať vládu a súčasne ju kritizovať. Väzba medzi exekutívou a parlamentom je relatívne 

úzka, po vzore Veľkej Británie má India koncept koalície a opozície inštitucionalizovaný vo 

svojom usporiadaní/štruktúre. Politický systém formálne rozpoznáva funkcie lídra snemovne 

(Leader of the House) a lídra opozície (Leader of the Opposition). Sú nimi čelní predstavitelia 

najsilnejších politických strán (v rámci vlády a mimo nej), tieto funkcie sa uplatňujú v oboch 

snemovniach parlamentu. Zastávajú významnú rolu: poskytujú konštruktívnu kritiku 

vládnych krokov a ponúkajú alternatívne riešenia. Štatutárne rozpoznanie týchto funkcií získala 

opozícia v roku 1977.76 

Počet členov dolnej snemovne je fixne obmedzený na maximálny počet 552 poslancov 

(nemusí sa naplniť), z ktorých sú 530 priamo volení zastupitelia štátov, 20 poslanci 

reprezentujú teritóriá únie a dvaja poslanci sú nominovaní prezidentom z anglo-indickej 

komunity. Na rozdiel od hornej snemovne Lok Sabha nie je permanentným orgánom, je 

rozpustiteľná prezidentom na základe návrhu ministerského predsedu. 

Na čele dolnej snemovne stojí jej predseda (Speaker of Lok Sabha). Je volený spomedzi 

jej členov a vo funkcii zvyčajne ostáva počas celého volebného obdobia. Na rozdiel od Veľkej 

Británie sa nevzdáva členstva v strane, naďalej vystupuje ako príslušník strany, za ktorú 

kandidoval a bol zvolený. Lídrom snemovne môže byť premiér, túto funkciu však môže prideliť 

aj jednému z ministrov. V prípade, že je dolná snemovňa rozpustená, predseda pokračuje vo 

svojej funkcii až do prvého zasadnutia novozvolenej Lok Sabha. 

Predseda je poverený riadením jednaní snemovne, reprezentuje ju navonok aj dovnútra, 

garantuje moc a práva jej členov. Nezúčastňuje sa hlasovania, avšak v prípade nerozhodného 

výsledku disponuje rozhodujúcim hlasom s cieľom vyriešiť patovú situáciu.77 Predsedá 

spoločnej schôdzi oboch snemovní parlamentu v rámci legislatívneho procesu. Rozhoduje 

o charaktere navrhovaných zákonov (či ide o money bill alebo nie). Môže trestať poslancov 

a posudzovať ich správanie, zodpovedá za menovanie predsedov výborov, ktorých činnosť 

kontroluje. 

 
76 Laxmikanth, M.: Indian Polity (6th Edition). McGraw Hill Education, 2019, s. 502. 
77 The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-

amendment-act-1992>, s. 50. 
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HORNÁ SNEMOVŇA (RAJYA SABHA) 

Horná snemovňa reprezentuje na celoštátnej úrovni vôľu štátov a teritórií únie. Ústava 

deklaruje jej rovnocenné postavenie s Lok Sabha, avšak tradícia politického systému ukazuje, 

že horná snemovňa je reálne v slabšom postavení. Silnejšia pozícia dolnej snemovne sa 

ukazuje vo viacerých prípadoch. Vláde vyjadruje dôveru, respektíve nedôveru. Vláda sa ako 

kolektívny orgán plne zodpovedá jedine dolnej snemovni, ktorá môže väčšinou rozhodnúť o jej 

pôsobení. Obe snemovne však môžu navrhnúť a schváliť ústavné zmeny či zákony, rovnocenné 

postavenie majú v prípade voľby a impeachmentu prezidenta a viceprezidenta, či vyhlasovania 

vojny a núdzového stavu. 

Horná snemovňa je zložená z maximálne 250 poslancov, z ktorých je nanajvýš 238 

volených nepriamo zákonodarcami v orgánoch štátov a teritórií, 12 nominuje prezident z radov 

odborníkov či uznávaných osobností (vedy, kultúry a pod.). Horná snemovňa tak umožňuje 

podieľať sa na veciach verejných aj osobám, ktoré by sa do parlamentu v priamych voľbách 

nedostali. Ide o permanentný orgán, nepodlieha možnosti rozpustenia.78 Možno ju pokladať 

za balancéra legislatívy – môže upozorňovať na nezrovnalosti návrhov zákonov, priniesť 

konštruktívnu kritiku či alternatívne riešenia. Základnou úlohou hornej snemovne je však 

udržiavať rovnováhu ochranou záujmov štátov a teritórií proti zasahovaniu zo strany centra. 

V porovnaní s hornou snemovňou Veľkej Británie (House of Lords) je Rajya Sabha v omnoho 

silnejšom postavení. Okrem otázok rozpočtu a kontroly nad exekutívou je v ostatných sférach 

relatívne vyrovnaným partnerom dolnej snemovne. Dvojtretinovou väčšinou rozhoduje 

o splnomocnení vlády pre vytvorenie štátnych služieb s celoštátnou pôsobnosťou. Podobne len 

horná snemovňa dokáže predstaviť návrh na odvolanie viceprezidenta z funkcie.79 

Na čele hornej snemovne stojí predseda (Chairman of Rajya Sabha). Túto funkciu ex-

officio (z iného úradu) vykonáva viceprezident Indie. Ten môže byť odvolaný z funkcie 

predsedu hornej snemovne len v prípade, že je odvolaný z úradu viceprezidenta. Svoju funkciu 

nevykonáva ak zaujíma miesto prezidenta. Disponuje podobnou pôsobnosťou ako predseda 

dolnej snemovne. Nerozhoduje však o charaktere navrhovaných zákonov, taktiež nepredsedá 

spoločnému zasadnutiu oboch komôr. Na rozdiel od Speakera nie je členom snemovne. 

Disponuje však rozhodujúcim hlasom v prípade nerozhodného výsledku.80 

 
78 Ibid., s. 46. 
79 Ibid., s. 40-41. 
80 Ibid., s. 47-50. 
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Dôležitou súčasťou štruktúry hornej snemovne je aj jej podpredseda (Deputy 

Chairman of Rajya Sabha), ktorý je volený poslancami spomedzi ich radov.81 Vykonáva 

funkciu predsedu v prípade jeho neprítomnosti, nie je mu však podriadený, zodpovedá sa jedine 

poslancom. 

ZÁKONODARNÝ PROCES 

Legislatívny proces prebieha v oboch snemovniach identicky. Musí prejsť tromi 

čítaniami a následným schválením prezidentom. Návrhy zákonov sú klasifikované do dvoch 

kategórií: vládne návrhy zákonov (public bills) a poslanecké návrhy zákonov (private 

bills).82 Vládne návrhy sú predstavované ministrami, reflektujú politiku vlády (vládnucej 

strany), majú väčšiu šancu na úspech a môžu viesť k spojeniu hlasovania o vyjadrení 

(ne)dôvery vláde. Poslanecké návrhy sú nástrojom najmä opozičných strán, sú predstavované 

poslancami, ktorí sú za ne individuálne zodpovední. 

Navrhované zákony môžu byť rozlíšené do ďalších štyroch kategórií s rôznymi 

procedúrami: 

• návrhy obyčajných zákonov (Ordinary bills); 

• návrhy zákonov týkajúcich sa rozpočtu a daní (Money bills); 

• návrhy zákonov týkajúcich sa financií (Financial bills; rozdielne od Money bills); 

• návrhy zmien a doplnení Ústavy (Constitution amendment bills).83 

Návrhy obyčajných zákonov môžu podávať obe snemovne, zatiaľ čo Money bills môže 

predstavovať len dolná snemovňa na základe odporúčania prezidenta.84 Každý Money bill je 

považovaný za vládny návrh, môžu ho teda podávať len ministri. Do 14 dní sa k nemu môže 

vyjadriť aj horná snemovňa, jej komentáre však majú len odporúčací charakter. Prezident môže 

daný návrh odmietnuť alebo prijať, avšak tradíciou je jeho automatická akceptácia, keďže mu 

predchádza prvotné povolenie. 

Návrhy klasických zákonov sú predstavené v prvom čítaní. Neskôr sú publikované vo 

vládnych novinách, respektíve v úradnom vestníku Indie (Gazette of India). Počas druhého 

čítania sa koná všeobecná rozprava, ale aj podrobná kontrola návrhu zákona, ktorými sa 

 
81 Ibid., s. 47. 
82 Laxmikanth, M.: Indian Polity (6th Edition). McGraw Hill Education, 2019, s. 518. 
83 Laxmikanth, M.: Indian Polity (6th Edition). McGraw Hill Education, 2019, s. 518. 
84 The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-

amendment-act-1992>, s. 53. 
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vytvára jeho finálna podoba. Ide o najdôležitejšiu fázu legislatívneho procesu. V rámci tretieho 

čítania sa hlasuje o prijatí/odmietnutí navrhovaného zákona v jeho poslednom znení. Návrh 

zákona je prijatý ak sa na ňom hlasovaním zhodne nadpolovičná väčšina prítomných 

poslancov (v prípade obyčajného zákona). Schválený zákon putuje do druhej snemovne, kde 

sa proces (tri čítania) opakuje. 

Druhá snemovňa má štyri možnosti: schváliť návrh zákona bez výhrad, schváliť ho so 

zmenami a poslať ho v novom znení prvej snemovni (kde pôvodne vznikol), odmietnuť ho 

alebo sa k nemu vôbec nevyjadriť. Ak druhá snemovňa zákon schváli so zmenami, odmietne 

ho alebo sa k nemu nevyjadrí do šiestich mesiacov, potom nastáva patová situácia, ktorú môže 

prezident vyriešiť zvolaním spoločného zasadnutia oboch komôr. Návrh zákona je potom 

schválený, ak sa ňom hlasovaním zhodne nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.85 

Každý schválený návrh zákona je postúpený prezidentovi na jeho odsúhlasenie. Ten 

má tri možnosti: s návrhom zákona môže súhlasiť, môže ho odmietnuť alebo ho môže vrátiť 

snemovniam na ďalšie prerokovanie. Ak je návrh zákona po vrátení snemovňami opäť 

schválený (či už bez alebo so zmenami), prezident mu musí súhlas udeliť.86 Disponuje teda 

suspenzívnym vetom. Ústava nestanovuje konkrétny časový rámec pre prezidentské kroky 

týkajúce sa návrhu zákona zaslaného parlamentom. Tým, že prezident na neurčitý čas odloží 

konanie o návrhu zákona a neodošle ho späť parlamentu, ho účinne vetuje (pocket veto).87 

Návrhy ústavných zmien a doplnení môžu predstavovať obe snemovne, a teda môžu 

pochádzať nielen z dielne ministrov, ale aj poslancov. Musia byť schválené oboma 

snemovňami osobitne. Ak sa nedohodnú na rovnakom znení, neexistuje možnosť spoločného 

zasadania a prijatie návrhu sa formálne končí ako neúspešné. Schválené návrhy ústavných 

zmien prezident odsúhlasiť musí. 

Indická ústava rozlišuje podľa potrebných väčšín v hlasovaní tri rozdielne druhy 

návrhov ústavných zmien a doplnení: 

• schválenie jednoduchou väčšinou (nadpolovičná väčšina prítomných poslancov) 

oboch snemovní, 

 
85 Ibid., s. 52-53. 
86 Ibid., s. 54. 
87 Táto možnosť však nie je v rámci politického systému Indie tradíciou, práve naopak, bola využitá len jedenkrát 

– využil ju Zail Singh, prezident Indie od roku 1982 do roku 1987, ktorý ňou zabránil novele Zákona o Indickej 

pošte (Indian Post Office Bill). 
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• schválenie špeciálnou väčšinou (nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a zároveň 

dvojtretinová väčšina prítomných poslancov) oboch snemovní, 

• schválenie špeciálnou väčšinou v spojení so súhlasom štátov a teritórií 

(nadpolovičné väčšina zákonodarných zborov jednotlivých štátov a teritórií únie).88 

SÚDNA MOC 

Indický súdny systém nachádza svoje základy počas nadvlády Britov, jeho koncept, 

respektíve justičné procesy a procedúry, majú blízko k systémov anglosaských štátov. Podobne 

ako v prípade Veľkej Británie, aj súdy v Indii fungujú na princípe nepísaného práva (Common 

law) a písaného práva (Statutory law), ktoré ďalej spravujú. 

Ústava rozlišuje tri úrovne súdneho systému: Najvyšší súd Indie (Supreme Court of 

India), najvyššie súdy na úrovni štátov (High Courts) a obvodné súdy (District Courts). 

Najvyšší súd Indie je tvorený predsedom (hlavným sudcom) a ďalšími, maximálne 34, sudcami, 

ktorí sú do funkcie menovaní prezidentom zo zoznamu kandidátov navrhnutých kolégiom 

súdnictva (hlavný sudca + štyria vyšší sudcovia). Sudcom najvyššieho súdu sa môže stať len 

indický občan, ktorý má menej ako 65 rokov, bol aspoň 5 rokov sudcom High Court, alebo bol 

aspoň 10 rokov advokátom High Court, alebo ho prezident považuje za významného právnika.  

Sudcovia môžu byť z funkcie odvolaní v prípade, že sa na tom dvojtretinovou väčšinou zhodnú 

poslanci jednej zo snemovní parlamentu na základe preukázaného previnenia či 

nespôsobilosti.89 

Hlavnou úlohou súdnictva je aplikovať zákony na konkrétne prípady – právo realizujú 

(aplikujú), na rozdiel od Veľkej Británie ho však aj interpretujú. Vzťah medzi justíciou 

a Ústavou spočíva v tom, že Ústava polohuje súdnictvo do role základného ochrancu zákona. 

Súdny systém vystupuje ako posledný arbiter. Pôsobí ako ochranca základných práv 

obyvateľstva, ktoré obraňuje pred porušením orgánmi štátu. Rieši aj konflikty uplatňovania 

moci medzi centrom a štátom alebo medzi jednotlivými štátmi navzájom. 

VOLEBNÝ SYSTÉM 

Volebný systém Indie rozpoznáva inštitút priamych a nepriamych volieb. Priame voľby 

sa konajú len v prípade dolnej snemovne parlamentu (Lok Sabha) a na úrovni štátnych 

parlamentov. Ústava garantuje existenciu nezávislej volebnej komisie (Election Commission), 

ktorá má zabezpečiť slobodu a spravodlivosť volieb koordináciou ich priebehu. Svoju 

 
88 Ibid., s. 159-160. 
89 Ibid., s. 58. 
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pôsobnosť uplatňuje v prípade volieb prezidenta, viceprezidenta, členov parlamentu a členov 

štátnych zákonodarných orgánov. Skladá sa z hlavného volebného komisára a dvoch volebných 

komisárov, ktorých menuje do funkcie prezident.90 Komisia rozhoduje o charaktere volených 

strán (celoštátne, regionálne, registrované-neuznané), hodnotí spôsobilosť kandidátov a 

zapisuje ich do zoznamu kandidátov. Do zoznamu sa prihlasujú sami alebo ich prihlasuje 

navrhovateľ, v prípade, že ide o kandidáta neuznanej strany ho musia nominovať aspoň 10 

voliči daného volebného obvodu.91 

Aktívne volebné právo si vyžaduje dve základné podmienky – dovŕšenie veku 18 rokov 

a indické občianstvo.92 Ďalšími sú trvalý pobyt či (mentálna) spôsobilosť voliť. Prekážkami sú 

dokázané trestné činy, korupčné či nezákonné postupy. Voľby sú podľa ústavy všeobecné, 

žiaden občan nemôže byť vylúčený zo zoznamu voličov na základe náboženstva, rasy, kasty či 

pohlavia. Rovnako funguje aj princíp tajnosti a opakovania volieb. 93 

Volebný systém pre dolnú snemovňu indického parlamentu (Lok Sabha) 

Počet členov dolnej snemovne je fixne obmedzený na maximálny počet 552 poslancov 

(ten sa však nemusí naplniť), z ktorých sú maximálne 530 priamo volení zastupitelia štátov, 20 

poslanci reprezentujú teritóriá únie a dvaja poslanci sú nominovaní prezidentom z anglo-

indickej komunity.94,95 Poslanci sú volení na základe všeobecného volebného práva 

prostredníctvom jednokolového väčšinového systému (first-past-the-post-system) na dobu 

piatich rokov.96 Z celkového počtu miest v dolnej snemovni je na základe proporčného systému 

(vzhľadom na sčítanie a pomer populácie) vymedzený určitý počet mandátov (131) pre kasty 

a kmene.97 

 
90 Ibid., s. 135. 
91 The Representation of the People Act, 1951. [online], [cit. 11/08/2020]. Dostupné na internete: 

<http://legislative.gov.in/sites/default/files/04_representation%20of%20the%20people%20act%2C%201951.pdf

>, s. 78. 
92 Do roku 1988 bolo aktívne právo vymedzené vekom 21 rokov. Viac v 61. novele Ústavy 

(https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-sixty-first-

amendment-act-1988). 
93 The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-

amendment-act-1992>, s. 136. 
94 Anglo-Ind je osoba, ktorej otec alebo ktorýkoľvek z ďalších mužských predkov sú alebo boli európskeho 

(britského) pôvodu. Táto osoba však musí mať trvalé bydlisko na území Indie, rovnako sa v Indii musela narodiť 

rodičom, ktorí na území Indie žili dlhodobo (tiež s trvalým bydliskom). 
95 Ibid., s. 45. 
96 Laxmikanth, M.: Indian Polity (6th Edition). McGraw Hill Education, 2019, s. 484-485. 
97 The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-

amendment-act-1992>, s. 136-137. 

https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-sixty-first-amendment-act-1988
https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-sixty-first-amendment-act-1988
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Poslancom dolnej snemovne sa môže stať občan Indie,  ktorý v dobe volieb dovŕšil vek 

25 rokov (pasívne volebné právo) a je registrovaný ako volič v rámci svojho volebného 

obvodu. Ak sa chce kandidát uchádzať o miesto rezervované pre kasty a kmene, musí byť ich 

súčasťou. Poslanci sú volení na funkčné obdobie piatich rokov, to však môže byť predĺžené 

počas núdzového stavu parlamentom.98 Kandidáti na poslancov dolnej snemovne pred voľbami 

skladajú kauciu 25-tisíc indických rupií (12,5-tisíc v prípade príslušníkov kást a kmeňov). 

Po každom sčítaní populácie by sa malo zmeniť aj usporiadanie dolnej snemovne 

parlamentu – najmä počet kresiel pre jednotlivé štáty únie a rozdelenie štátov na volebné 

obvody.99 Parlament je splnomocnený pre určenie spôsobu, akým sa tieto ciele majú 

zabezpečiť. Realita je však taká, že v roku 1976 boli alokácia kresiel a rozdelenie volebných 

obvodov jednotlivých štátov pozastavené až do roku 2000 na základe stavu zisteného sčítaním 

obyvateľstva z roku 1971. Táto zmena bola rozšírená o ďalších 25 rokov v roku 2001. 87. 

novela Ústavy z roku 2003 stanovila vymedzenie volebných obvodov na základe sčítania z roku 

2001.100 

Každý člen dolnej snemovne reprezentuje v kontexte teritoriálneho zastúpenia určitú 

geografickú oblasť – volebný obvod. V každom obvode je volený iba jeden zástupca (single-

member constituency). V jednokolovom väčšinovom systéme sa víťazom stáva kandidát, ktorý 

získa jednoduchú väčšinu platných hlasov. Tento systém však nezabezpečuje náležité 

zastúpenie menšín (resp. malých skupín). 

VOLEBNÝ SYSTÉM PRE HORNÚ SNEMOVŇU INDICKÉHO PARLAMENTU (RAJYA 

SABHA) 

Horná snemovňa je zložená z maximálne 250 poslancov, z ktorých je nanajvýš 238 

volených nepriamo zákonodarcami v orgánoch štátov a teritórií prostredníctvom systému 

jedného prenosného hlasu. 12 poslancov nominuje prezident z radov odborníkov či 

uznávaných osobností (vedy, kultúry a pod.).101 Jej poslanci sú volení/nominovaní na šesť 

rokov, avšak každé dva roky sa jedna tretina jej členov obmieňa. Členom hornej snemovne sa 

môže stať jedine občan Indie, ktorý v čase volieb dovŕšil vek 30 rokov (pasívne volebné právo) 

a je registrovaný ako volič v rámci svojho volebného obvodu. 

 
98 Ibid., s. 46. 
99 Ibid., s. 46. 
100 The Constitution (Eighty-seventh Amendment) Act, 2003. [online], [cit. 09/08/2020]. Dostupné na internete: 

<http://legislative.gov.in/constitution-eighty-seventh-amendment-act-2003>.  
101 The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-

amendment-act-1992>, s. 44-45. 
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Poslanci hornej snemovne sa do funkcií dostávajú na základe nepriamej voľby, 

prostredníctvom systému jedného prenosného hlasu (Single transferable vote). Na voľbách 

participujú členovia parlamentov na úrovni štátov únie. Počet kresiel v hornej snemovni je 

štátom pridelený podľa počtu obyvateľov. Počty zástupcov sú teda rozdielne a niektoré štáty sú 

znevýhodnené.102 Zastupitelia teritórií únie sú do hornej snemovne indického parlamentu 

volení kolégiom voliteľov, tiež na báze systému jedného prenosného hlasu. Z deviatich teritórií 

majú v parlamente zastúpenie len tri, ďalšie sú populačne príliš malé.103 

V roku 2003 boli v kontexte volieb do hornej snemovne predstavené dve zmeny. 

Podmienkou kandidatúry prestalo byť trvalé bydlisko, stačilo, ak bol kandidát voličom v 

niektorom volebnom obvode. Zaviedol sa aj otvorený hlasovací systém, nahrádzajúci tajné 

hlasovanie.104 

VOĽBY PREZIDENTA 

Prezident je volený nepriamo volebným kolégiom voliteľov, pozostávajúceho zo 

zvolených poslancov oboch snemovní parlamentu, zvolených poslancov štátnych 

zákonodarných orgánov a teritórií.105 Na voľbe neparticipujú nominovaní členovia parlamentov 

ani poslanci horných snemovní štátnych parlamentov. Jeho funkčné obdobie predstavuje päť 

rokov, počet znovuzvolení je neobmedzený, avšak nie je tradíciou, aby prezidenti zastávali viac 

ako jedno funkčné obdobie (jedine Rajendra Prasad, 1950-1962).106 Prezidentom sa môže stať 

jedine občan Indie, ktorý dovŕšil vek 35 rokov a spĺňa podmienky pre voľbu do dolnej 

snemovne parlamentu.107 Nomináciu kandidáta musí podpísať najmenej 50 voliteľov v úlohe 

navrhovateľov a najmenej 50 voliteľov v úlohe podporovateľov. Kandidát musí zložiť kauciu 

vo výške 15-tisíc indických rupií. Po úspešných voľbách skladá pred vstupom do funkcie sľub 

do rúk predsedu Najvyššieho súdu. 

Ústava garantuje, že rozsah reprezentácie jednotlivých štátov vo voľbách prezidenta je 

jednotný, teda že každý štát by mal mať vo voľbe rovnaké postavenie a jeho hlas rovnakú váhu. 

 
102 Tu možno vidieť jeden zo zásadných rozdielov medzi Indiou a USA, kde má každý štát rovnaký počet zástupcov 

v Senáte. 
103 Laxmikanth, M.: Indian Polity (6th Edition). McGraw Hill Education, 2019, s. 480-481. 
104 The Representation of the People (Amendment) Bill, 2003. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na internete: < 

http://164.100.47.4/billstexts/rsbilltexts/AsIntroduced/LXXXII_F_2001.pdf>.  
105 The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-

amendment-act-1992>, s. 37. 
106 Laxmikanth, M.: Indian Polity (6th Edition). McGraw Hill Education, 2019, s. 427. 
107 The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992. [online], [cit. 10/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-third-

amendment-act-1992>. 
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Rovnako to platí na úrovni centra, ktoré by svojou silou nemalo prevyšovať štáty. Voľby sa 

konajú na základe pomerného volebného systému, konkrétne systému jedného prenosného 

hlasu (Single transferable vote), kedy sa hlasuje tajným hlasovaním.108 Aby bol kandidát 

zvolený do úradu prezidenta, musí získať kvórum hlasov, podľa vzorca: 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 ℎ𝑙𝑎𝑠𝑜𝑣 𝑣𝑜 𝑣𝑜ľ𝑏á𝑐ℎ

1 + 1 = 2
+ 1 

Každý voliteľ má len jeden hlasovací lístok. Pri voľbe je povinný uviesť svoje 

preferencie k jednotlivým kandidátom. To znamená, že voliteľ môže označiť toľko preferencií, 

koľko je kandidátov. V prvej fáze sa spočítajú prvé preferenčné hlasy. V prípade, ak kandidát 

získa požadovaný počet hlasov, je tým zvolený do úradu prezidenta. Inak sa začína proces 

prenosu hlasov – hlasovacie lístky za kandidáta, ktorý získal najmenej prvých preferenčných 

hlasov sú zrušené a v poradí druhé preferenčné hlasy sú prevedené k hlasom ostatných 

kandidátov. Tento proces pokračuje až kým jeden kandidát nezíska požadovaný počet hlasov. 

VOĽBY VICEPREZIDENTA 

Viceprezident je taktiež volený nepriamo kolégiom voliteľov, ktoré je však zložené len 

z členov oboch snemovní parlamentu na celoštátnej úrovni. Pozostáva teda nielen z volených, 

ale aj nominovaných poslancov, z procesu ale vylučuje zákonodarcov na úrovni štátov. 

Podmienky a proces voľby viceprezidenta ostávajú totožné s voľbou úradu prezidenta.Za 

viceprezidenta môže byť zvolený jedine občan Indie, ktorý dovŕšil vek 35 rokov a je 

kvalifikovaný pre voľbu do parlamentu. Nomináciu kandidáta musí podpisom podporiť 20 

voliteľov v úlohe navrhovateľov a ďalších 20 voliteľov v úlohe podporovateľov. Kandidát 

skladá peňažnú kauciu vo výške 15-tisíc indických rupií. Funkčné obdobie viceprezidenta 

predstavuje päť rokov, počet znovuzvolení nie je obmedzený.109 

Viceprezident je volený systémom jedného prenosného hlasu v tajnom hlasovaní. Tak 

ako v prípade prezidenta, všetky pochybnosti a spory súvisiace s voľbou do úradu sú 

vyšetrované a rozhoduje o nich Najvyšší súd Indie, ktorého rozhodnutie je finálne.110 

VOLEBNÝ SYSTÉM PRE PARLAMENTY NA ÚROVNI ŠTÁTOV ÚNIE 

V prípade parlamentov na úrovni jednotlivých štátov únie sa počet kresiel určuje podľa 

počtu obyvateľov štátu. Ústava rozlišuje možnosti jednokomorových a dvojkomorových 

systémov. Maximálne zloženie dolných snemovní (Legislative Assembly) je stanovené na 500 

 
108 Ibid., s. 37-38. 
109 Ibid., s. 40-41. 
110 Ibid., s. 41. 
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poslancov. Minimálny počet je 60 poslancov, existujú ale štáty, ktoré sú výnimkami a kvôli 

počtu obyvateľov majú menej zastupiteľov. Jedného poslanca môže menovať aj guvernér, musí 

ísť však o člena anglo-indickej komunity. Vo voľbách môžu kandidovať jedine občania Indie, 

ktorí dovŕšili v čase volieb vek 25 rokov.111 Funkčné obdobie dolných snemovní predstavuje 

päť rokov. Poslanci sú volení priamo jednoduchým väčšinovým volebným systémom. Volebné 

obvody sú ustanovené tak, aby zodpovedali počtu a rozdeleniu populácie. Podobne sa uplatňuje 

rezervácia miest pre kasty a kmene. Kandidáti na poslancov dolných snemovní na úrovni štátu 

skladajú kauciu o výške 10-tisíc indických rupií (5-tisíc v prípade príslušníkov kást a kmeňov). 

V kontexte horných snemovní (Legislative Council) ide o nepriamu voľbu poslancov. 

Maximálny počet členov je stanovený na jednu tretinu celkového počtu dolnej snemovne 

v danom štáte, minimálny počet je stanovený na 40 poslancov. Členovia sú volení na šesť 

rokov, každé dva roky sa tretina obmieňa. Do hornej snemovne môžu kandidovať len občania 

Indie, ktorí v čase volieb dovŕšili vek 30 rokov. Funguje systém jedného prenosného hlasu.112 

Päť šestín poslancov je volených nepriamo, jedna šestina je menovaná guvernérom: 

• jedna tretina poslancov je volená členmi miestnych orgánov; 

• jedna dvanástina poslancov je volená absolventmi škôl, ktorí majú trvalé bydlisko 

v danom štáte; 

• jedna dvanástina poslancov je volená učiteľmi, nie na nižšej úrovni ako stredná 

škola; 

• jedna tretina poslancov je volená členmi dolnej snemovne; 

• zvyšok poslancov nominuje guvernér (osoby so špeciálnou znalosťou či 

skúsenosťami z oblasti literatúry, vedy, umenia a pod.).113 

REFERENDUM 

Indická ústava mechanizmus referenda vôbec nereflektuje. Teoreticky tak nie je ani 

povoleným, ale ani zakázaným procesom. Vláda by ho mohla využívať len vo forme 

prieskumu verejnej mienky populácie smerom k prípadným návrhom či zmenám v rôznych 

politikách. Podobné závery vyplývajú z histórie, predovšetkým z prípadu z roku 1966, kedy sa 

 
111 Ibid., s. 70-72. 
112 Ibid., s. 71-72. 
113 Laxmikanth, M.: Indian Polity (6th Edition). McGraw Hill Education, 2019, s. 717. 
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obyvatelia teritórií Goa, Daman a Diu rozhodovali o budúcnosti svojich územných celkov.114 

Vzhľadom na to, že absentovalo legislatívne ukotvenie procedurálnych náležitostí referenda, 

vláda sa rozhodla pre schválenie zákona umožňujúceho realizáciu prieskumu verejnej mienky, 

ktorého výsledky usmernili rozhodnutie o budúcnosti teritórií. 

STRANÍCKY SYSTÉM 

Indická volebná komisia rozlišuje politické strany na celoštátnej úrovni (national 

parties) a na úrovni štátov (state parties alebo regionálne strany). Existujú však registrované, 

ale komisiou neuznané strany (registered-unrecognized parties). Status je prideľovaný na 

základe výsledkov vo voľbách. Počet strán sa tak v podstate mení každých päť rokov. Štátne 

strany sa môžu stať vďaka svojej aktivite a výsledkom celoštátnymi, rovnako to však funguje 

naopak. Celoštátna strana musí spĺňať jedno z troch nasledujúcich kritérií: 

• ak získa 6% platných hlasov vo voľbách do dolnej snemovne, a to aspoň v štyroch 

rôznych štátoch; musí však získať aspoň 4 kreslá; 

• ak získa 2% mandátov vo voľbách do dolnej snemovne, kandidáti však musia byť 

zvolení z aspoň troch štátov; 

• ak je po voľbách uznaná ako štátna strana aspoň v rámci štyroch štátov.115 

Dôležitou súčasťou politického systému sú regionálne strany, operujúce na úrovni 

štátu alebo regiónu. Sú výrazom regionálnych záujmov, tradične sa identifikujú s určitou 

kultúrnou, etnickou, náboženskou či jazykovou skupinou.116 Svoje uplatnenie nachádzajú aj 

v prípade kást či komunít, častým motívom je zvýšenie či rozšírenie autonómie určitej oblasti. 

Vznikajú najmä na základe kultúrneho a etnického pluralizmu, ktorý definuje indickú 

spoločnosť. 

Znaky straníckeho systému Indie: 

1. Systém viacerých strán (multipartizmus) – India má najväčší počet politických strán 

na svete. Pred voľbami v roku 2019 bolo zaznamenaných sedem celoštátnych strán, 52 

regionálnych a 2 354 registrovaných no neuznaných strán.117 Ich počet zodpovedá 

veľkosti a diverzifikácii indického subkontinentu; 

 
114 Goa, Daman and Diu (Opinion Poll) Act, 1966. [online], [cit 08/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.lawyerservices.in/GOA-DAMAN-AND-DIU-OPINION-POLL-ACT-1966>.  
115 Laxmikanth, M.: Indian Polity (6th Edition). McGraw Hill Education, 2019, s. 1139-1140. 
116 deSouza, P. R.; Sridharan E. (eds.): India’s Political Parties. New Delhi: Sage Publications, 2006, s. 19. 
117 Political Parties and Election Symbols. [online], [cit 13/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://eci.gov.in/files/file/10381-political-parties-and-election-symbols/>. 
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2. Systém jednej dominantnej strany – napriek multipartizmu bola indická politická 

scéna dlhodobo dominovaná Indickým národným kongresom (Indian National 

Congress). Vzostupom regionálnych strán sa tento systém v posledných dekádach 

oslabuje; 

3. Základ v tradičných faktoroch – veľký počet politických strán sa formuje na základe 

náboženstva, kastového systému, jazyka, kultúry, rasy, etnicity a pod. Tieto strany 

väčšinou zastávajú komunálne či regionálne záujmy; 

4. Vzostup regionálnych strán – regionálne strany sa stávajú vládnucimi subjektami vo 

viacerých regiónoch. Začínajú penetrovať aj celoštátnu úroveň, najmä vďaka 

koaličnému systému v rámci centra; 

5. Frakcie a stranícka migrácia – frakcionalizmus, stranícka migrácia, fragmentácia 

a fúzie predstavujú dôležité súčasti indického politického systému. Môžu viesť 

k nestabilite a stranovej roztrieštenosti – najmä existencia viacerých strán s rovnakým 

zámerom (napr. dve ľudové strany, dve komunistické strany, tri moslimské strany 

a pod.).118 

POLITICKÉ STRANY 

Mimo spomenutých znakov je viacstranový systém Indie často charakterizovaný aj 

absentujúcou ideológiou. Ideológia bola v mnohých prípadoch nahradená hájením princípov 

demokracie, sekularizmu a gándhízmu. Väčšina strán si je v smerovaní príbuzná, často sú 

organizované okolo významného lídra, ktorý je dôležitejší ako ideológia či program strany. 

Ako príklad strán s pevnou ideológiou však môžu poslúžiť obe komunistické strany, 

Komunistická strana Indie (CPI) a z nej vznikajúca Komunistická (marxistická) strana Indie 

(CPI(M)), zdieľajúce spoločné štruktúry až do roku 1962, kým sa nerozdelili kvôli rozdielnym 

názorom na hraničné konflikty s Čínou. CPI vznikla koncom roka 1925, jej ciele kombinovali 

militantné imperialistické vlastenectvo s internacionalizmom, ako hnutie fungovali paralelne 

s hnutím občianskej neposlušnosti. Po vyhlásení nezávislosti Indie sa začali orientovať na 

výzvy sociálnej rovnosti, všeobecné volebné právo, znárodnenie súkromných podnikov, 

pozemkové reformy či sociálnu spravodlivosť nižších kást.119 Volebné úspechy vystriedala 

 
118 Laxmikanth, M.: Indian Polity (6th Edition). McGraw Hill Education, 2019, s. 1136-1138. 
119 Routray, B. P.: Communist Party of India. [online], [cit. 20/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.britannica.com/topic/Communist-Party-of-India>. 



 
 

114 

fragmentácia strany, CPI (M) bola na istú dobu úspešnejšou. Neskôr vytvorili spoločnú volebnú 

koalíciu Ľavý front (Left Front), ktorá funguje dodnes, avšak voličskú podporu stráca. 

Fragmentalizmus sa ukazuje aj v prípade najdlhšie existujúcej politickej strany. Indický 

národný kongres (Indian National Congress; INC), založený decembri roku 1885, dominoval 

indickému hnutiu za nezávislosť od Veľkej Británie. Neskôr táto strana tvorila väčšinu vlád 

a často mala silné zastúpenie v regionálnych vládach. V podstate dominovala politickej scéne 

Indie počas celého 20. storočia. Počas prvých desaťročí prijímala mierne reformné uznesenia, 

hoci mnohí jej členovia sa radikalizovali vplyvom chudoby, sprevádzajúcej britský 

imperializmus.120 Začiatkom 20. storočia sa začala prikláňať k politike swaraj/swadeshi (našej 

vlády/krajiny) – vyzývala k bojkotu britských výrobkov a propagovala indický tovar. Do roku 

1917 začalo „extrémistické“ krídlo apelovať na rôzne sociálne triedy. V 20. a 30. rokoch strana 

pod vedením M. Gándhího obhajovala nenásilný odpor, nasledovalo mnoho incidentov 

občianskej neposlušnosti, najmä vyhýbanie sa daniam ako protest proti britskej vláde. V roku 

1942 strana organizovala masovú občiansku neposlušnosť, s požiadavkou, aby Briti „opustili 

Indiu“. Britské orgány odpovedali uväznením vedenia strany vrátane Gándhího a mnoho z nich 

zostalo vo väzení až do roku 1945. Od roku 1951 do svojej smrti v roku 1964 bol lídrom strany 

Džaváharlál Néhrú, od roku 1966 jeho dcéra Indira Gándhí, ktorá však už o rok neskôr čelila 

konfliktu v strane a bola z nej vylúčená.121 Založila Novú kongresovú stranu, úspešnú najmä 

v 70. rokoch 20. storočia, v roku 1987 so svojimi stúpencami vytvorila novú opozičnú stranu, 

ľudovo nazývanú Kongres (I), ktorú neskôr národná volebná komisia vyhlásila za „skutočný“ 

Indický Národný Kongres. V roku 1982 sa jej syn Rajiv Gándhí stal nominálnou hlavou strany 

a po atentáte v októbri 1984 sa stal aj predsedom vlády.122 Stranu čakalo obdobie fragmentácie, 

v roku 1998 sa svojím krídlom odpojila Mamata Banerjee a vytvorila stranu Trinamool 

Congress Party (TMC). Po vylúčení niektorých členov vznikla v roku 1999 aj platforma 

Nationalist Congress Party (NCP) ako miléniová strana s modernou a progresívnou 

orientáciou. Zameriava sa na podporu demokratickej sekulárnej spoločnosti, rovnosti 

 
120 Indian National Congress. [online], [cit. 19/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.britannica.com/topic/Indian-National-Congress>. 
121 Indian National Congress. [online], [cit. 19/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.britannica.com/topic/Indian-National-Congress>.. 
122 Po masívnych protestoch vyvolaných separatistickým hnutím sikhov a ich následnom násilnom potlačení prišla 

ďalšia eskalácia vnútroštátnych vzťahov, ktorej obeťou sa stala aj Indira Gándhí. Jej syn Rajiv Gándhí sa začal 

orientovať na zlepšovanie technologickej úrovne Indie, predovšetkým s pomocou USA. Napriek tomu, že stovky 

miliónov zostali nezamestnaní a negramotní, opustil líniu boja proti chudobe, ako ju načrtol jeho starý otec 

a matka, a venoval sa indickému priemyslu a obchodu. 
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a sociálnej spravodlivosti.123 V roku 2013 sa od nej odštiepila aj najnovšia strana celoštátnej 

úrovne, National People’s Party. 

V poslednej dekáde sa Indický národný kongres potýkal s korupčnými obvineniami 

a rôznou mierou úspešnosti, politické brány sa otvorili predovšetkým pravicovým subjektom 

ako Indická ľudová strana (Bharatiya Janata Party alebo BJP) či originálna Ľudová strana. 

Práve BJP sa postupne etablovala ako najväčšia politická strana v Indii, spoločnosť však dodnes 

polarizuje nacionalistickým, značne pro-hinduistickým smerovaním, ktoré nahradilo sekulárne 

snahy Kongresu. Nadväzuje na Indickú ľudovú asociáciu (Bharatiya Jana Sangh, BJS) 

založenú v roku 1951, so širokou podporou medzi členmi vyšších kást a v severnej Indii. BJS 

obhajovala prestavbu Indie v súlade s hinduistickou kultúrou a vyzývala na vytvorenie silného 

zjednoteného štátu.124 Koncom 60. rokov získala oporu v hinduisticky hovoriacich regiónoch 

severnej Indie. O desať rokov neskôr sa pripojila k ďalším trom politickým stranám v subjekte 

Janata a prevzali vládu, tá sa však v roku 1979 rozpadla. Až v roku 1980 bola oficiálne založená 

BJP, ktorá obhajuje ideológiu hindutva, definujúcu indickú kultúru z hľadiska hindských 

hodnôt. Strana bola dlhodobo kritická voči sekulárnym politikám a Indickému národnému 

kongresu.125 Úspešnou začala byť po roku 1989, kedy ťažila z proti-moslimských nálad. Po 

dlhšom odmlčaní je opäť na vzostupe od roku 2014, odkedy rástla nespokojnosť s vládou 

Indického národného kongresu a do čela strany sa postavil Naredra Modi. 

Poslednou stranou na celoštátnej úrovni je Strana ľudovej väčšiny (Bahujan Samaj 

Party; BSP), fungujúca od roku 1984 a reprezentujúca najnižšiu úroveň hinduistického 

spoločenského systému – členov kást, kmeňov a iné náboženské a sociálne menšiny.126 Strana 

sa nehlási k žiadnej konkrétnej ideológii, otvorene však kritizuje nerovnosti kastového systému 

a jej princípy sa zameriavajú na ochranu a garanciu ústavných práv nižších členov spoločnosti. 

  

 
123 D’Souza, S. M.: Nationalist Congress Party. [online], [cit. 20/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.britannica.com/topic/Nationalist-Congress-Party>. 
124 Bharatiya Janata Party. [online], [cit. 19/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.britannica.com/topic/Bharatiya-Janata-Party>. 
125 Bharatiya Janata Party. [online], [cit. 19/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.britannica.com/topic/Bharatiya-Janata-Party>.. 
126 D’Souza, S. M.: Bahujan Samaj Party. [online], [cit. 20/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.britannica.com/topic/Bahujan-Samaj-Party>. 
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ZHRNUTIE 

Indická republika v súčasnosti predstavuje najľudnatejšiu demokraciu sveta, ktorá je 

definovaná predovšetkým svojou jedinečnosťou politického vývoja. Ako moderný štát 

predstavuje suverénnu, sekulárnu a parlamentnú demokraciu, ktorej podoba vyplýva 

z historického vývoja členeného na hinduistickú, islamskú a britskú periódu. Začiatky 

emancipačných snáh britskej kolónie možno hľadať na konci 19. storočia, neskôr eskalovali po 

v prvej polovici 20. storočia. Po druhej svetovej vojne vyčerpanosť Veľkej Británie 

akcelerovala proces nadobudnutia autonómie – patová situácia vo voľbách 1945 a 1946 viedla 

k občianskej vojne, ktorej ukončenie Zákonom o nezávislosti Indie v roku 1947 finálne 

znamenalo rozdelenie pôvodnej Britskej Indie na Indiu a Pakistan (neskôr aj Bangladéš). 

Samostatná India tak vznikla 15. augusta 1947, v súčasnosti funguje na základe ústavy účinnej 

od roku 1950. Je federálnou republikou, úniou, ktorú tvorí 28 štátov a osem teritórií. Indická 

republika je ústavou definovaná ako suverénna, sekulárna a parlamentná demokracia s duálnym 

politickým systémom, respektíve dvojúrovňovou vládou federálnej povahy s ústrednými 

orgánmi v centre a štátnymi orgánmi na periférii. Napriek tomu sa India približuje parametrom 

unitárneho štátu, pretože jednotlivé štáty nemajú právo teritoriálnej integrity. Členské štáty sú 

politicky reprezentované vo forme zákonodarných orgánov, na ich čele stoja formálne 

guvernéri, reálnou zložkou exekutívy sú však hlavní ministri a vlády. Teritóriá únie sa 

zodpovedajú ústredným orgánom na celonárodnej úrovni – sú tak pod kontrolou a správou 

centra. Nižšou úrovňou miestnej samosprávy je mestská samospráva, ďalej sú rozlíšené aj 

rurálne oblastí, podobne kastové a kmeňové oblasti. Hlavu štátu, a zároveň formálnu hlavu 

exekutívy predstavuje prezident. Rovnako je prítomná funkcia viceprezidenta. Na čele vlády 

stojí premiér, ktorý sa svojou pôsobnosťou, autoritou a kompetenciami podobá premiérovi 

Veľkej Británie. V prípade exekutívy ako takej je potrebné rozlišovať medzi kabinetom (užším 

kruhov ministrov) a vládou (Rada ministrov). Najvyšší orgán zákonodarnej moci predstavuje 

dvojkomorový parlament, ktorý pozostáva z dolnej snemovne (Lok Sabha) a hornej snemovne 

(Rajya Sabha). Dolná snemovňa reprezentuje ľud ako celok, horná snemovňa reprezentuje 

jednotlivé štáty a teritóriá – aj napriek tomu, že ústava deklaruje ich rovnocenné postavenie, 

v realite ide o asymetrický bikameralizmus, v ktorom má Lok Sabha silnejšiu pozíciu. Volebný 

systém Indie rozpoznáva inštitút priamych a nepriamych volieb. Priame voľby sa konajú len 

v prípade dolnej snemovne parlamentu (Lok Sabha) a na úrovni štátnych parlamentov. Poslanci 

dolnej snemovne sú volení na základe všeobecného volebného práva prostredníctvom 

jednokolového väčšinového systému na funkčné obdobie piatich rokov. Čo sa týka hornej 

snemovne, väčšina poslancov je nepriamo volená prostredníctvom systému jedného 
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prenosného hlasu zákonodarcami v orgánoch štátov a teritórií, časť poslancov je nominovaná 

prezidentom. Funkčné obdobie trvá šesť rokov, každé dva roky sa jedna tretina poslancov 

obmieňa. V prípade prezidenta a viceprezidenta ide o nepriame voľby prostredníctvom kolégia 

voliteľov, ktoré pozostáva z poslancov oboch snemovní parlamentu a zvolených poslancov 

zákonodarných orgánov štátov a teritórií. Aktívnym volebným právom disponuje každý občan 

Indie, ktorý dovŕšil vek 18 rokov. Stranícky systém Indie možno definovať ako multipartizmus 

s dôrazom na tradičné faktory a historickou prítomnosťou jednej dominantnej strany.  
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HISTORICKÝ VÝVOJ POLITICKÉHO SYSTÉMU 

Čínska civilizácia patrí medzi najstaršie kultúrne a politické centrá na svete. Jej história 

je mimoriadne rozsiahla a komplikovaná, preto sa na tomto mieste pozrieme najmä na kľúčové 

epochy a udalosti, ktoré formovali jej politický systém až do súčasného stavu.   

Počiatky čínskej štátnosti siahajú až do 21. storočia pred n.l., pričom v tomto období 

bola založená aj prvá čínska dedičná dynastia Sia vládnuca na tomto území päť storočí. 

K zjednoteniu a výraznému centralizovaniu ríše dochádza už za dynastie Čchin1, ktorá vládla 

len 14 rokov (221-207 pred n.l.), no paradoxne v období jej panovania bol vytvorený prvý 

čínsky právny systém2, ktorý pretrval nasledujúcich 2000 rokov.3 

Čína sa počas svojho vývoja stretla aj s vplyvom cudzích, pre ňu disharmonických 

vplyvov, ktoré do určitej miery ovplyvnili aj smerovanie jej politického systému a myslenia. 

Historickým medzníkom sa stal vpád a následná vláda Mongolov na prelome 13.-14. 

storočia. Nadradený vplyv Číny voči ostatným východoázijským štátom vybudovaný 

v priebehu neokonfuciánskej vlády predchádzajúcich dynastií bol nahradený podradným 

postavením Číňanov voči barbarským Mongolom. Systém vlády bol založený na prevažne 

čínskom právnom poriadku a tradíciách prebratých od predchádzajúcej dynastie, no napriek 

tomu sociálna stratifikácia odrážala postoj Mongolov voči Číňanom (najmä južným), ktorí boli 

na konci stratifikačného rebríčka. Väčšina Mongolov však bola negramotná, preto veľká časť 

úradov bola obsadená cudzincami, dokonca aj z Európy.4  

Zdevastovaná Čína po ani nie storočnej vláde Mongolov zažila kultúrny a hospodársky 

rozkvet až po nástupe dynastie Ming (1368-1644), ktorej zakladateľovi Ču Jüančangovi sa 

podarilo vyhnať tento dobyvačný národ z Číny. Jeho despotická vláda a presadzovanie 

tradičného agrárneho spôsobu života však takmer Čínu doviedla na pokraj kolapsu po tom, čo 

 
1 Podľa najrozšírenejšieho názoru je Čína pomenovaná práve podľa mena tejto dynastie. Liščák, Vladimír: Čína. 

Praha: Libri, 2002, s. 14. 
2 Prvý a najdlhšie trvajúci čínsky právny poriadok bol založený autokratickým cisárom Š- Chuang-Tiom. Bol 

ovplyvnený filozofickou školou, ktorá považovala brutalitu za ľudskú prirodzenosť. Zároveň bol takýto sociálny 

poriadok považovaný za oveľa účinnejší mechanizmus, než konfuciánska morálka. Alford, William: Chinese law. 

[online], [cit. 25/06/2020]. Dostupné na internete: <https://www.britannica.com/topic/Chinese-law>. 
3O Číne. [online], [cit. 25/06/2020]. Dostupné na internete: 

<http://sk.chineseembassy.org/slo/ss/oc/t364425.htm>. 
4 Government by foreigners: The period of Mongol rule. [online], [cit. 25/06/2020]. Dostupné na internete: 

<https://sites.google.com/site/floresworldhistory7/the-political-development-of-imperial-china/government-by-

foreigners-the-period-of-mongol-rule>. 
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sa v mierových časoch jej obyvateľstvo rozrástlo zo 60 miliónov na 150 miliónov.5 Zmena 

nastala až s nástupom nového cisára z dynastie Ming Ču-Tiho, ktorý Čínu premenil z dovtedy 

stagnujúceho roľníckeho štátu na jednu z najvyspelejších ríš vtedajšieho sveta. Hlavné mesto 

presunul z Nankingu do Pekingu, kde začal budovať moderné centrum Číny.6 

Poslednou vládnucou dynastiou bola dynastia Čching (1644-1911). Takmer tri 

storočia materiálneho rozmachu boli súbežne sprevádzané politickým úpadkom a korupciou, 

ktorá z veľkolepej Číny urobila polokoloniálny štát v područí západných veľmocí. 

Udalosti v Európe ako priemyselná revolúcia, ktorá bola najvýraznejšia v koloniálnej Veľkej 

Británii, však v 19. storočí prispeli k jej rozkladu a oslabeniu postavenia nie len na 

medzinárodnej scéne, ale spôsobili aj jej vnútorný rozklad. Príkladom bola pre Čínu nevýhodná 

zmluva z Nankingu uzatvorená s Veľkou Britániu po prvej Ópiovej vojne, ktorou Britom 

podstúpili HongKong, zaviazali sa zaplatiť im odškodné a umožnili im obchodovať v ďalších 

významných čínskych prístavoch.7  V nasledujúcich rokoch postihli oslabenú Čínu občianske 

vojny (výrazné najmä roľnícke hnutie Tchaj-pching), po skončení ktorých nasledovala 

reštaurácia vlády dynastie Čching v podobe politických a personálnych zmien. Tieto 

konzervatívne zmeny smerujúce k reštaurácii systému spred obdobia vpádu Mongolov, však 

nedokázali efektívne reagovať na intelektuálny a technologický pokrok západných štátov, ktoré 

mali v oblastiach ich zahraničného obchodu v Číne destabilizačné účinky.8 

Prehra v Ópiových vojnách a podriadenie sa vtedajším západným mocnostiam, ktoré 

obchodovali najmä v pobrežných oblastiach, spôsobila enormné rozdiely medzi týmito 

centrami obchodu a chudobnými dedinami vo vnútrozemí. Takýto stav podnietil vznik 

nacionalistického hnutia v Číne vedeného na začiatku 20. storočia predsedom Revolučnej 

ligy a politikom Sunjatsenom. Išlo o prvú buržoáznu revolúciu, ktorá mala nahradiť zastaralý 

feudálny systém dynastie Čching. Po tom, čo 1. Januára 1912 bola vyhlásená Čínska 

republika, politický systém formálne smeroval k demokratizácii. Reálna politika však 

viedla k vojenskej diktatúre, na čele ktorej stál Jüan Š´-kchaj, ktorému dobrovoľne 

prenechal úrad dočasného prezidenta práve Sunjatsen. Jüan Š´-kchaj dal počas svojej vlády 

 
5 Čarnogurská, Marina: Príbeh čínskeho cisárskeho rodu Ču, dynastie Ming. In: Šíšmiš, Milan (ed.): 

Genealogicko-heraldické hlasy. Martin: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2014, ročník 23/2013, 

číslo 1.-2., s. 5-6.  
6 Čarnogurská, Marina: Príbeh čínskeho cisárskeho rodu Ču, dynastie Ming. In: Šíšmiš, Milan (ed.): 

Genealogicko-heraldické hlasy. Martin: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2014, ročník 23/2013, 

číslo 1.-2., s. 10. 
7Treaty of Nanjing. [online], [cit. 27/06/2020]. Dostupné na internete: <https://www.britannica.com/event/Treaty-

of-Nanjing>. 
8 Fairbank, John: Dějiny Číny. Praha: Lidové noviny, 1998, s. 358, 360. 
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rozpustiť Národné zhromaždenie a zakázal prvú 

politickú stranu v Číne – Kuomintang. Vláda 

vojenskej diktatúry viedla k tomu, že po smrti Jüan 

Š´-kchaja v roku 1916 sa Čína teritoriálne rozpadla 

na provincie, ktoré si zabrali jednotliví vojenskí 

velitelia. Úpadok Číny znásobili nároky na časť jeho 

územia zo strany Japonska. Japonsko po prvej 

svetovej vojne skutočne prostredníctvom Parížskej 

mierovej konferencie získalo najľudnatejšiu čínsku 

provinciu Šan-tung, čo vyvolalo protijaponské 

nálady vedúce k demonštráciám a nepokojom. Túto 

situáciu využilo vtedy už socialistické Rusko, aby do 

Číny expandovalo myšlienky komunizmu, na 

základe čoho v roku 1921 vznikla Komunistická 

strana Číny a začala sa nová etapa v politickom 

vývoji tohto štátu.9 

Komunistická strana Číny mala vo svojich začiatkoch v 20. rokoch 20. storočia len 

veľmi malú členskú základňu. Bola neporovnateľne menšia než členská základňa 

Kuomintangu, preto v jeho vedení nevznikali žiadne obavy z prevzatia moci komunistami. 

Kým za vedenia prvého demokratického vodcu Sunjatsena Kuomintang spolupracoval 

s Komunistickou stranou Číny na potlačení vplyvu Japonska a západných imperialistov, po 

jeho smrti prevzal vedenie Kuomintangu generál Čankajšek, ktorého politika spôsobila 

rozkol medzi týmito dvoma stranami. V roku 1927 presunul hlavné mesto Číny z Pekingu 

do Nankingu, kde vytvoril takzvanú nankingskú vládu, z ktorej vylúčil všetkých ľavicovo 

orientovaných politikov (teda aj komunistov) a nastolil štátny teror.10 Dlhodobé rozpory viedli 

po druhej svetovej vojne k občianskej vojne trvajúcej tri roky, po ktorej bola v roku 1949 

vyhlásená Čínska ľudová republika. 

Socializmus v Číne vo svojich počiatkoch vykazoval pozitívne zmeny. V prvom rade 

mala Čína po prvý krát silnú ústrednú vládu. Úspech mala aj rýchla industrializácia, či zavedené 

pozemkové reformy. Zapojenie sa do socialistického bloku po boku Sovietskeho zväzu jej na 

 
9 Bauer, Ján: Převratné události v dějinách lidstva. Frýdek-Místek: Alpress, 2016, s. 304-305. 
10Čáky, Milan: Prenikanie európskych ľavicových ideológií do Číny: anarchizmu a marxizmu. s. 4-5. [online], [cit. 

01/07/2020]. Dostupné na internete: <http://sjps.fsvucm.sk/Articles/04_4_3.pdf>. 

Obrázok 1: Čínsky filozof a predseda Revolučnej 

ligy Sunjatsen. 
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medzinárodnej scéne opäť vydobylo miesto rešpektovaného štátu. Na jeho čele stál až do 

svojej smrti v roku 1976 Mao Ce-Tung, alebo v Číne tiež známy ako „Veľký kormidelník.“  

Jeho vláda sa na jednej strane vyznačovala snahou vytvoriť za pomerne krátky čas zo zaostalého 

polofeudálneho štátu rozvinutý socialistický štát, a na druhej strane ideologickým terorom. 

Tieto dva faktory sa odrazili v dvoch sociálnych experimentoch známych ako Veľký skok 

vpred a Kultúrna revolúcia.11 Prvý sociálny experiment zruinoval Čínu z hospodárskeho 

hľadiska a zapríčinil hladomor, druhý za sebou po spoločenských čistkách tak isto zanechal 

milióny mŕtvych.  

Po smrti Mao Ce-Tunga bola 

Čína na pokraji kolapsu. Zmeny, ktoré 

nevyhnutne potrebovala priniesol 

generálny sekretár Komunistickej strany 

Číny Teng Siao-pching. Základným 

prvkom jeho reforiem bolo otvorenie 

sa svetu a naštartovanie zahraničného 

obchodu, ktoré za nasledujúcich 40 

rokov pozdvihli čínsku ekonomiku do 

takých rozmerov, že v súčasnosti je považovaná za výrazného globálneho hráča 

s veľmocenskými ašpiráciami. Podoba súčasného politického systému má však korene už 

niekedy na začiatku 20. storočia a vychádza z myšlienky filozofa Sunjatsena o tom, že silný 

štát je možné z bývalej kolónie vybudovať len prostredníctvom silných politických inštitúcií. 

Typické pre politický systém Číny je to, že strana, v tomto prípade Komunistická strana Číny, 

musí byť oddelená od vlády, čo v praxi znamená zdvojenie štruktúr na úrovni strany a na úrovni 

vlády. Formálne teda nejde o štátostranu, no komunistická strana si zachováva nadradenosť 

prostredníctvom dohľadu nad obsadzovaním postov vo vládnych a byrokratických 

štruktúrach.12 Okrem ústredných orgánov však v Číne existuje ešte množstvo dočasných 

inštitúcií, ktoré takýto zdvojený systém navzájom prepájajú. Ústava v súčasnosti vymedzuje 

šesť ústredných štátnych orgánov a to: Všečínske ľudové zhromaždenie (parlament), 

 
11Linhartová, Barbora: Koncepty teórie revolučného socializmu (vybrané osobnosti). s. 71. [online], [cit. 

01/07/2020]. Dostupné na internete: <https://opac.crzp.sk/?fn=docviewChild000446B1>. 
12 Karmazin, Aleš: Instituce politického systému Číny a jejich vliv na formování zahraniční politiky. In: Turcsányi, 

Richard, Ondrejcsák, Róbert, Majer, Marian (eds.): Perspektívy ázijského storočia. Medzinárodné vzťahy vo 

východnej Ázii. Bratislava: Institute of Asian studies, 2014, s. 28-29. 

Obrázok 2: Vedúci predstaviteľ Kuomintangu Čankajšek. 
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Štátnu radu ČĽR (vláda), prezident, Ústredná vojenská komisia, Najvyšší ľudový súd 

a Najvyššia ľudová prokuratúra. 

ÚSTAVA 

Od vzniku Čínskej ľudovej republiky až do súčasnosti bolo prijatých niekoľko 

ústavných dokumentov. Historicky prvá plnohodnotná ústava bola prijatá až v roku 1954, 

teda päť rokov po vzniku tohto štátneho útvaru. Dovtedy v súvislosti s ČĽR hovoríme 

o takzvanom ústavnom vákuu, kedy pôsobnosť ústavy z roku 1947 bola prenesená výlučne na 

územie Taiwanu, ktorý bol považovaný za jediného reprezentanta čínskej štátnosti, no na 

pevninskej Číne ešte nebola prijatá nová ústava. Takýto bezprávny stav následne prirodzene 

viedol k spoločenskému chaosu.13  Prvá čínska ústava bola tvorená bezprecedentným 

spôsobom. Prvotný návrh špeciálnej komisie založenej ad hoc, ktorej predsedal Mao Ce-Tung 

bol následne k dispozícii širokej verejnosti k celonárodnej diskusii a samotná ústava bola 

prijatá do platnosti až po zapracovaní odsúhlasených pripomienok.14 Takáto vládna politika 

mala deklarovať v praxi princípy novovzniknutej ľudovej demokracie.  

Druhá Ústava Čínskej ľudovej 

republiky (pre ktorú sa vžil aj názov Ústava 

gangu štyroch15) bola prijatá v roku 1975, teda rok 

pred smrťou Mao Ce-Tunga. Svojim obsahom 

smerovala najmä ku konsolidácii Veľkej kultúrnej 

revolúcie. Keďže kultúrna revolúcia bola 

produktom ideologického dogmatizmu, ktorý 

viedol k spoločenským čistkám, táto ústava 

odstránila všetky pomerne demokratické princípy 

ústavy z roku 1954.16  

 
13 Tomášek, Michal: Sedmdesát let nové čínské ústavy. s. 119. [online], [cit. 03/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://karolinum.cz/data/clanek/5204/PHS_47_2_0119.pdf>. 
14 A historic turning point in the progress of human rights in china. [online], [cit. 03/07/2020]. Dostupné na 

internete: <http://www.china.org.cn/e-white/3/3.1.htm>. 
15 Gang štyroch bola skupina štyroch vplyvných politických osobností Číny (manželka Mao Ce-Tunga Ťiang 

Čching a jej spolupracovníci Čang Čchun-čchiao,  Wang Chung-wen a Jao Wen-jüan),ktoré sa dostali do popredia 

počas Veľkej kultúrnej revolúcie a získali kontrolu nad hlavnými vládnymi funkciami v období, keď zdravie Mao 

Ce-Tunga začalo upadať. Uchopiť moc po smrti Mao Ce-Tunga sa im však nepodarilo, namiesto toho boli obvinení 

z ultraľavičiarstva a odsúdení na doživotné väzenie, z ktorého boli neskôr prepustení. Szczepanski, Kallie: What 

was the Gang of four in China? [online], [cit. 05/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.thoughtco.com/the-gang-of-four-195613>. 
16 Hlavan, Tomáš: Ústava ČLR de iure a de facto. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016, s. 30.  

Obrázok 3: Prvý vodca Čínskej ľudovej republiky 

Mao Ce-Tung. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cang_%C4%8Cchun-%C4%8Dchiao
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wang_Chung-wen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jao_Wen-j%C3%BCan
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Pozitívne zmeny nastali po smrti Mao Ce-Tunga a po páde Gangu štyroch.  Tieto 

udalosti viedli k rehabilitácii politických predstaviteľov konfuciánskych myšlienok, ktorí boli 

perzekvovaní počas čistiek z predchádzajúcich rokov. Politickým vodcom sa v tom čase stal 

reformátor Teng Siao-Pching. Tretia ústava z roku 1978 znamenala oproti predchádzajúcej len 

mierny progres v oblasti ideologického smerovania. Do určitej miery reštaurovala niektoré 

princípy ústavy z roku 1954, no obsahovo sa pridržiavala podpory diktatúry proletariátu, ktorej 

podstata bola v rozpore s moderným ústavným systémom.17 Progres priniesla až štvrtá ústava 

z roku 1982, ktorá je v platnosti dodnes a doteraz prešla piatimi novelizáciami. 

Pri svojom vzniku ústava z roku 1982 vykazovala dva trendy. Prvým bol čiastočný 

návrat k ústave z roku 1954, ktorým oživila zaniknuté ústavné inštitúty ako predseda ČĽR 

(neskôr premenovaný na prezidenta ČĽR). Zároveň zrušila niektoré ustanovenia vychádzajúce 

z čias kultúrnej revolúcie. Druhým trendom bolo aplikovanie ekonomických reforiem Teng 

Siao-Pchinga do ústavy.18 Štruktúra Ústavy Čínskej ľudovej republiky pozostáva z preambuly, 

štyroch hláv, siedmich oddielov a 138 článkov. Členenie je nasledovné:  

Preambula 

X. Hlava – Všeobecné princípy 

XI. Hlava – Základné práva a povinnosti občanov 

XII. Hlava – Štruktúra štátnych orgánov   

XIII. Hlava – Štátna vlajka, štátna hymna, štátny znak a hlavné mesto 

I. Oddiel – Všečínske zhromaždenie ľudových zástupcov  

II. Oddiel – Prezident Čínskej ľudovej republiky 

III. Oddiel – Štátna rada 

IV. Oddiel – Ústredná vojenská komisia 

V. Oddiel – Miestne zhromaždenie ľudových zástupcov a miestne ľudové vlády 

na nižších úrovniach 

VI. Orgány samosprávy národných autonómnych oblastí 

 
17 Chiu, Hungdah: The 1982 Chinese Constitution and the Rule of Law. In: Maryland Series in Contemporary 

Asian Studies. Vol. 1985, No. 4., s. 6. [online], [cit. 07/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1068&context=mscas>. 
18 Tomášek, Michal: Dějiny čínského práva. Praha: Academia, 2004, s. 303-310.  
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VII. Ľudové súdy a ľudové prokuratúry  

Čínsku ľudovú republiku ústava definuje ako demokratickú diktatúru ľudu pod vedením 

robotníckej triedy založenú na spojenectve robotníkov a roľníkov, pričom je zakázané či už 

jednotlivcovi alebo akejkoľvek organizácii socialistický režim zvrhnúť. Ústava z roku 1982 je 

založená na štyroch základných princípoch, ktoré boli navrhnuté v marci roku 1979 Teng 

Siao-pchingom, a ktoré mali viesť k modernizácii vtedajšieho politického systému Číny 

poznačeného Veľkou kultúrnou revolúciou a vládou Gangu štyroch. Konkrétne šlo o tieto 

politické a ideologické princípy: udržanie socializmu, presadzovanie demokratickej 

diktatúry ľudu, udržanie vedúcej úlohy Komunistickej strany Číny a vláda založená na 

ideovom základe marxizmu-leninizmu a myšlienok Mao Ce-Tunga. 

Modernizáciu politického systému sledovalo aj päť nasledujúcich novelizácií, pričom 

boli zamerané najmä na zmeny v ekonomike. Zatiaľ posledná novelizácia z roku 2018 však 

mala skôr spiatočnícky charakter, nakoľko zaviedla výraznú zmenu v rámci funkčného obdobia 

čínskeho prezidenta. Prvá novelizácia z roku 1988 povolila súkromný sektor ako doplnok 

systému socialistického verejného vlastníctva, no pod vedením a dohľadom štátu. Druhá 

novelizácia, ktorá bola prijatá v roku 1993 deklarovala dlhodobé zotrvanie Čínskej ľudovej 

republiky v primárnej fáze komunizmu – socializme, a prvý krát sa tu spomína socializmus 

s čínskymi špecifikami. Po udalostiach na Námestí nebeského pokoja v roku 198919 bola 

pozícia Teng Siao-pchinga mierne oslabená a v Číne sa začala vytvárať protikapitalistická 

frakcia, preto bolo potrebné ukotviť zásady ekonomickej liberalizácie aj ústavne. Novelizáciou 

sa z tradičnej centrálne plánovanej ekonomiky stala socialistická trhová ekonomika.20 V roku 

1999 prebehla tretia novelizácia, ktorá najvýznamnejšiu zmenu priniesla opäť v ekonomickej 

oblasti. Súkromné podniky sa oproti zneniu predošlej ústavy, ktorá ich klasifikovala len ako 

doplnok, stali hlavnou a vedúcou zložkou socialistického hospodárstva. Okrem toho malo dôjsť 

k revidovaniu právneho systému, ktorý mal viesť k posilneniu demokracie a celkovej 

modernizácii štátu. Špecifická bola štvrtá novelizácia z roku 2004, ktorá prvý krát v dejinách 

Čínskej ľudovej republiky začlenila do ústavy článok zameraný na ochranu ľudských práv. 

Týmto krokom bolo pravdepodobne sledované priblíženie sa západu a potvrdenie svojej pozície 

nielen v ekonomickej oblasti, ale aj kultúrne a politicky. No posledná piata novelizácia 

 
19 Mierové protesty Číňanov z najrôznejších spoločenských vrstiev na Námestí nebeského pokoja prebiehali od 

15. apríla 1989 do 4 júna 1989. Boli potlačené čínskou armádou a bolo počas nich zavraždených niekoľko stoviek 

civilistov požadujúcich demokratizáciu spoločnosti. Čínska ľudová republika bola od tohto momentu v západnom 

svete oveľa výraznejšie kritizovaná za porušovanie ľudských práv a tento incident ukončil uvoľnenejšiu atmosféru 

z 80. rokov.   
20 Hlavan, Tomáš: Ústava ČLR de iure a de facto. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016, s. 42.  
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týkajúca sa funkčného obdobia prezidenta z roku 2018 

akoby vrátila Čínu o niekoľko desiatok rokov naspäť. 

Podľa čínskej ústavy z roku 1982 bolo možné, aby 

jeden človek zastával funkciu prezidenta maximálne 

dve po sebe idúce päťročné obdobia. Zmena tejto 

klauzuly spôsobila, že aktuálny prezident Si  Tin-

pching bude môcť vládnuť de facto neobmedzené 

obdobie. 

 

 

 

 

MIESTNA SPRÁVA 

Vzhľadom k obrovskej rozlohe Číny21 je jej územné členenie pomerne zložité. Podľa 

ústavy je miestna správa rozdelená do štyroch úrovní, ktoré sa ďalej členia na menšie 

samosprávne jednotky. Základné úrovne členenia miestnej samosprávy sú nasledovné: 

1. Provincie22 (23) 

2. Autonómne oblasti23 (5) 

3. Municipiality pod priamou správou24 (4) 

4. Osobitné administratívne oblasti25 (2) 

Obrovská rozloha Číny si v záujme jej modernizácie a efektívnejšej distribúcie 

ústrednej moci vyžadovala už od čias Mao Ce-Tunga prepracovaný systém členenia miestnej 

samosprávy. Reformné programy, ktoré po Veľkej kultúrnej revolúcii priniesla Ústava z roku 

1982 smerovali k stimulácii miestnej iniciatívy a zefektívneniu miestnych inštitúcií, ktoré 

v predchádzajúcom desaťročí stratili svoj význam. Miestna správa v Číne funguje 

prostredníctvom miestnych ľudových kongresov, ktoré predstavujú lokálny náprotivok 

Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov (čínsky parlament). Výkonnou zložkou týchto 

ľudových kongresov sú miestne ľudové vlády. Tie fungujú na troch úrovniach: provinčné 

 
21 Po Rusku a Kanade je rozlohou tretím najväčším štátom na svete.  
22 22 provincií + za 23. provinciu Čína považuje Taiwan, ktorý však de facto neovláda  
23 Ide o oblasti s veľkou koncentráciou národnostných menšín ako napríklad Tibet, či Sin-ťiang s prevažne 

moslimským obyvateľstvom. 
24 Najväčšie mestá Číny, ktorých správa podlieha priamo ústrednej vláde Číny.  
25 HongKong a Macao 

Obrázok 4: Autor ekonomických reforiem 

v Čínskej ľudovej republike Ten Siao-Pching. 
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ľudové vlády, ľudové vlády autonómnych oblastí a ľudové vlády municipialít. Miestne ľudové 

vlády vykonávajú rozhodnutia miestnych ľudových kongresov pod jednotných vedením Štátnej 

rady Čínskej ľudovej republiky (čínska vláda), pričom sa zodpovedajú miestnym ľudovým 

kongresom a ich príslušným stálym výborom.26  Medzi právomoci miestnych ľudových 

kongresov a vlády patrí formulovanie a výkon miestnych zákonov a nariadení  a majú celkovú 

zodpovednosť za administratívu a riadenie príslušných samosprávnych oblastí.  

 Špecifický prípad v oblasti miestnej správy predstavujú dve osobitné administratívne 

oblasti HongKong a Macao. Ich dnešný vývoj ovplyvnila najmä ich história ako 

kolonizovaných štátov,27 pričom v tomto období fungovali ako kapitalistické oblasti. V zmysle 

koncepcie „jeden štát dva systémy“ si tieto autonómne oblasti ponechali na dobu určitú28 istú 

politickú slobodu. To znamená, že sa riadia vlastnými zákonmi a majú právo voliť si svojich 

vedúcich predstaviteľov z vopred vybraných kandidátov, no obrana a diplomacia zostávajú 

v kompetencii ústrednej čínskej vlády.29 V záujme zachovania teritoriálnej integrity však 

približne od roku 2014 dochádza k ostrým rozporom medzi ústrednou vládou v Pekingu 

a týmito autonómnymi oblasťami, ktoré sprevádzajú protesty ich občanov. Výrazné 

protipekingské hlasy sa ozývajú najmä v HongKongu, ktorý volá po čoraz silnejšej autonómii, 

čo vyvoláva v Číne obavu z úplnej nezávislosti. 

VÝKONNÁ MOC  

 Ústava z roku 1982, podľa ktorej sa riadi súčasný politický systém Číny ustanovuje ako 

zložky výkonnej moci prezidenta ako hlavného predstaviteľa štátu dovnútra aj navonok 

a vládu – Štátnu radu na čele s premiérom. Ako sme však už spomínali v kapitole 

o historickom vývoji politického systému Číny, orgány výkonnej moci vykonávajú svoje 

exekutívne právomoci paralelne s príslušnými orgánmi Komunistickej strany Číny a to napriek 

tomu, že oficiálne nejde o takzvanú štátostranu.30 V praxi je takéto paralelné riadenie štátu 

reprezentované najmä zdvojením funkcií, čo je aj prípad funkcie prezidenta.  

 
26Politický systém. [online], [cit. 12/07/2020]. Dostupné na internete: <http://cz.china-

embassy.org/cze/zggk/t126984.htm>. 
27Hongkong bol do roku 1997 pod správou Veľkej Británie a Macao bolo do roku 1999 pod správou Portugalska. 
28 HongKong do roku 2047 a Macao do roku 2049. 
29 Special administrative region (SAR). [online], [cit. 12/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.investopedia.com/terms/s/special-administrative-region.asp>. 
30 Voroňáková, Veronika: Nastolenie komunistickej vlády v Čínskej ľudovej republike. In: Ološtiak, Martin; 

Chovanec, Marek (eds.): 8. Študentská vedecká konferencia. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013, 451-

452.  
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PREZIDENT 

 Podľa platnej ústavy prezident Čínskej ľudovej republiky reprezentuje tento štát 

dovnútra aj navonok. Okrem toho medzi jeho právomoci patrí vymenovanie a odvolanie 

premiéra, vicepremiéra, štátnych radcov, ministrov, audítorov, udeľuje štátne vyznamenania 

a medaily, udeľuje milosť, vyhlasuje vojnový, či núdzový stav a vydáva príkazy na 

mobilizáciu. Aj keď sa môže zdať, že funkcia prezidenta je tak ako vo väčšine demokratických 

politických systémov západného typu prevažne reprezentatívna, prezident okrem tejto 

výkonnej funkcie zastáva ešte aj ďalšie dva najdôležitejšie posty v štáte, a to generálny 

tajomník Komunistickej strany Číny (najvyšší predstaviteľ KSČ) a predseda Ústrednej 

vojenskej komisie. Každá z týchto funkcií má odlišnú dĺžku trvania mandátu. Najmenej jasná 

je funkcia predsedu ústrednej vojenskej komisie, kde neexistuje žiadne formálne, či neformálne 

pravidlo. Najexaktnejšie bolo vymedzené funkčné obdobie prezidenta a to na 5 rokov najviac 

dva krát po sebe, pričom toto obmedzenie bolo odstránené zmenou ústavy v roku 2018. Čo sa 

týka funkcie generálneho tajomníka strany, dĺžku funkčného obdobia stanovuje písané 

pravidlo, že po druhom funkčnom období by mal odstúpiť. 31 Vplyv prezidenta Číny vychádza 

teda najmä z jeho funkcie Generálneho tajomníka KSČ a členstva v stálom výbore de facto 

najmocnejšieho orgánu – Politbyra (vnútorný okruh 

siedmich najmocnejších osobností Číny). Všetky tieto 

funkcie mu zabezpečujú politickú moc a ideologickú 

kontrolu, čo z neho robí najmocnejšieho muža v štáte. 

Súčasný prezident Si Tin-pching (v úrade 2012 - ) navyše 

počas svojho funkčného obdobia začal vytvárať špeciálne 

vedúce skupiny, ktoré sa orientujú na riešenie konkrétnych 

problémov, s ktorými zápasí moderná Čína ako sú 

internetová bezpečnosť, korupcia, reforma vojska a obrany 

štátu, záležitosti Taiwanu a iné. Nakoľko týmto skupinám aj 

sám predsedá, preberá na seba rozhodovaciu právomoc 

v najdôležitejších otázkach vedenia Číny.32 

 

 
31Turcsányi, Richard: Vracia sa Čína k vláde jedného muža? Komunistická Čína 3.0. [online], [cit. 15/07/2020]. 

Dostupné na internete: <https://ceias.eu/sk/vracia-sa-cina-k-vlade-jedneho-muza-komunisticka-cina-3-0/>. 
32The leading groups. [online], [cit. 15/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://multimedia.scmp.com/widgets/china/govt-explainer/index.html>. 

Obrázok 5: Súčasný prezident Číny Si 

Ťin-pching. 
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 Voľba prezidenta Čínskej ľudovej republiky prebieha nepriamo. Kandidát je 

nominovaný prezídiom Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov a následne zvolený 

samotným parlamentom (VZĽZ). Kandidátom sa môže stať každý občan Čínskej ľudovej 

republiky, ktorý má volebné právo do čínskeho parlamentu a vek nad 45 rokov. Podľa 

nepísaného pravidla však v čase, keď VZĽZ zvolá plenárne zasadnutie, na ktorom sa volí 

prezident, je voľba zúžená na jediného kandidáta – viceprezidenta. Platí, že od roku 1993 bol 

každý prezident generálnym tajomníkom strany a každý bol zvolený na dve funkčné obdobia.33 

Čínsky politický systém preto vykazuje isté špecifikum, že budúci prezident je vopred známy, 

pretože zastáva funkciu viceprezidenta.  

ŠTÁTNA RADA 

 Štátna rada (vláda) je najvyšším čínskym orgánom štátnej správy. Jej funkčné obdobie 

je päť rokov, rovnako ako funkčné obdobie Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov. 

Členmi sú premiér, podpredsedovia vlády (vicepremiéri), štátni tajomníci, ministri, generálny 

audítor a generálny tajomník. Špecifikom v prípade Štátnej rady je fakt, že počet funkčných 

období premiéra, podpredsedov vlády a štátnych tajomníkov je obmedzený na maximálne 

dve.34 Štátna rada ako vrcholný výkonný orgán stojí na čele zložitého byrokratického systému. 

Jej primárnou úlohou je zabezpečiť, aby boli nariadenia vládnucej strany implementované 

z národnej na miestnu úroveň, ako sme už spomínali v kapitole o miestnej správe. Okrem 

toho, že má právo legislatívnej iniciatívy, medzi jej ďalšie právomoci patrí návrh a riadenie 

národného ekonomického plánu a štátneho rozpočtu, čo znamená, že prakticky rozhoduje 

o všetkých aspektoch fungovania spoločnosti.  

Vrcholným predstaviteľom čínskej vlády je premiér. Premiéra nominuje prezident, 

následne ho zvolí Všečínske zhromaždenie ľudových zástupcov a vymenuje opäť prezident. 

Premiér je tak isto ako prezident členom Politbyra. To znamená, že jeho postavenie v celom 

politickom systéme je pomerne silné. Jeho právomoci sú porovnateľné s právomocami 

premiérov aké poznáme v Európe. Okrem toho, že riadi a zodpovedá za celkovú činnosť Štátnej 

rady, zvoláva a predsedá jej zasadnutiam. Okrem toho má významnú úlohu aj v rámci obrany 

štátu ako predseda Čínskej komisie pre mobilizáciu národnej obrany a a zástupca vedúceho 

 
33China´s presidential election: The role of the NPC. [online], [cit. 15/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://isdp.eu/publication/chinas-presidential-election-role-npc/>. 
34State council. [online], [cit. 16/07/2020]. Dostupné na internete: <https://cpcchina.chinadaily.com.cn/2011-

10/19/content_13934964.htm>. 
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komisie pre národnú bezpečnosť. Vo všeobecnosti je čínsky premiér považovaný za druhého 

muža štátu.  

ZÁKONODARNÁ MOC 

Všečínske ľudové zhromaždenie je podľa čínskej ústavy najvyšším orgánom štátnej 

moci. Parlament je jednokomorový a so svojimi takmer 3000 poslancami je najväčším 

zákonodarným zborom na svete.  Skladá sa z volených zástupcov provincií, autonómnych 

regiónov, municipialít pod správou ústrednej vlády a poslancov volených z radov ozbrojených 

síl. Mandát jeho členov trvá 5 rokov. Podľa ústavy by mali mať všetky etnické a národnostné 

skupiny primeraný počet zástupcov v parlamente (minimálne 15).35 Celý zákonodarný zbor sa 

schádza len raz ročne, čo znamená, že reálny vplyv má stály výbor parlamentu, ktorý zahŕňa 

asi 150 členov a sú volení z poslancov parlamentu. Ako sme však už spomínali, čínsky 

politický systém je založený na zdvojení štruktúr na úrovni strany a na úrovni vlády. Stretnutia 

celého zákonodarného zboru sú skôr známkou imidžu a akýmsi „divadlom“ než ukážkou moci 

zastupiteľskej demokracie. Približne 70% poslancov sú členmi Komunistickej strany Číny, 

pričom ich lojalita patrí v prvom rade strane a až v druhom rade sú členmi Všečínskeho 

zhromaždenia ľudových zástupcov. V praxi to potom vyzerá tak, že väčšinu právnych predpisov 

pripravuje strana, ktorá ich potom predloží parlamentu na posúdenie.36     

Medzi najvýznamnejšie právomoci parlamentu patrí:  

1) Zmena a doplnenia ústavy 

2) Voľba prezidenta a viceprezidenta 

3) Voľba premiéra, vicepremiéra, štátnych tajomníkov, ministrov a audítorov 

4) Voľba predsedu ústrednej vojenskej komisie 

5) Voľba predsedu Najvyššieho ľudového súdu 

6) Voľba generálneho prokurátora Najvyššej ľudovej prokuratúry 

7) Schvaľovať štátny rozpočet 

 
35Čína má 55 oficiálne uznaných etnických menšín, ktoré predstavujú asi 8,5% všetkého obyvateľstva. Aktuálne 

zástupcovia etnických a národnostných menšín obsadzujú len necelých 15% kresiel, pričom je zachované 

ustanovenie o primeranom zastúpení podľa počtu obyvateľov. Exclusive: Demographics of the 13th 

NPC (UPDATED). [online], [cit. 17/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://npcobserver.com/2018/03/10/exclusive-demographics-of-the-13th-npc/>. 

Článok I. 36How China is ruled: National People's Congress. [online], [cit. 17/07/2020]. Dostupné na 

internete: <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13908155>. 
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8) Schvaľovať založenie nových provincií, autonómny regiónov, municipialít pod 

ústrednou vládou a osobitných autonómny regiónov 

9) Odvolať prezidenta, viceprezidenta, premiéra, vicepremiéra, štátnych 

tajomníkov, ministrov, audítorov, predsedu ústrednej vojenskej komisie, 

predsedu Najvyššieho ľudového súdu a generálneho prokurátora Najvyššej 

generálnej prokuratúry37 

Aj poslanci Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupov disponujú imunitou. Za 

svoje vyhlásenia alebo hlasovanie na zasadnutí parlamentu nesmú byť trestne stíhaní. Zatknutí 

alebo trestne stíhaní smú byť len so súhlasom prezídia aktuálneho zasadania parlamentu, alebo 

ak parlament vtedy nezasadá, tak so súhlasom Stáleho výboru Všečínskeho zhromaždenia 

ľudových zástupov. 

SÚDNA MOC 

Do sústavy čínskych súdov patrí Najvyšší ľudový súd, miestne ľudové súdy na 

rôznych úrovniach, vojenské súdy a špeciálne ľudové súdy. Súdny systém v Číne je 

hierarchický, čo znamená, že Najvyšší ľudový súd stojí nad všetkými súdmi na miestnej úrovni. 

Právny dohľad vykonáva Najvyššia ľudová prokuratúra. 

Najvyšší ľudový súd je najvyššie postaveným súdnym orgánom v Číne. Podľa ústavy 

je nezávislým orgánom, no za svoju činnosť zodpovedá Všečínskemu zhromaždeniu 

ľudových zástupcov a jeho stálemu výboru. Parlament má tiež právo vymenovať a odvolať 

prezidenta, viceprezidenta a ostatných členov tohto súdneho orgánu. Prezident Najvyššieho 

ľudového súdu je volený na päťročné funkčné obdobie v najviac dvoch po sebe 

nasledujúcich volebných obdobiach.  Najvyšší ľudový súd pracuje v súlade s viacerými 

zásadami:  

1) Zásada rovnosti – všetci občania Čínskej ľudovej republiky sú si pred zákonom 

rovní tak isto ako všetky etnické skupiny a národnosti 

2) Zásada verejných súdnych pojednávaní – všetky súdne pojednávania sú 

otvorené pre verejnosť s výnimkou prípadov týkajúcich sa štátneho tajomstva, 

súkromia jednotlivca, či trestných činov spáchaných neplnoletými osobami 

3) Zásada obrany – každý obvinený má právo na obhajobu 

 
37The Constitution law of People's Republic of China. [online], [cit. 17/07/2020]. Dostupné na internete: 

<http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/39f675948ad50e4af1f11188daea47d593e7f694.pdf>. 
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4) Zásada kolegiálnych panelov – všetky konania sú prejednávané porotou 

zloženou z jedného až troch sudcov, ktorí spolupracujú s dvomi až štyrmi 

porotcami z ľudu 

5) Takzvaná zásada „výziev“ -  účastníci sporu môžu vyzvať súdnych úradníkov 

aby sa vzdali súdneho konania v prípade osobitného vzťahu s týmito prípadmi 

6) Zásada nezávislosti – musí byť zachovaná nezávislosť od správnych orgánov, 

rôznych organizácií a jednotlivcov.38  

Medzi právomoci Najvyššieho ľudového súdu patrí schvaľovanie rozsudkov smrti, 

výklad práva a právnych predpisov, odvolania proti rozsudkom súdnych orgánov nižších 

inštancií, odvolania proti rozsudkom Najvyššej ľudovej prokuratúry. 

 Najvyššia ľudová prokuratúra je druhá najvyššia súdna inštancia v Číne. Jej úlohou 

je dohľad nad rozhodovaním súdov podľa platných právnych predpisov. Tak ako v prípade 

Najvyššieho ľudového súdu, aj tu je systém ľudových prokuratúr hierarchický, pričom na 

vrchole tejto pyramídy je Najvyššia ľudová prokuratúra, ktorej sa zodpovedajú prokuratúry na 

miestnej úrovni. Funkčné obdobie generálneho prokurátora je 5 rokov v najviac dvoch po 

sebe idúcich volebných obdobiach. Najvyššia ľudová prokuratúra je nezávislým orgánom a nie 

je možné ju zrušiť, no zodpovedá sa Všečínskemu zhromaždeniu ľudových zástupcov a jeho 

stálemu výboru.  

VOLEBNÝ SYSTÉM 

Politický systém Čínskej ľudovej republiky aplikuje inštitút priameho, ale aj 

nepriameho výberu volených zástupcov. Priama voľba poslancov sa uskutočňuje vo 

volebných obvodoch len na najnižších správnych úrovniach (ľudové zhromaždenia miest, 

okresov, autonómnych okresov, miest a obcí etnických a národnostných menšín). Celonárodný 

parlament a poslanci kongresov v provinciách, autonómnych regiónoch, municipialitách pod 

ústrednou vládou, mestách rozdelených na okrsky a prefektúrach sú volení nepriamo kongresmi 

na najbližšej nižšej úrovni.  Všetky ostatné vysoké štátne funkcie sú volené nepriamo, 

najčastejšie prostredníctvom Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov. Volebné právo je 

obmedzené, voliť a byť volení môžu len občania starší ako 18 rokov a to bez ohľadu na rasu, 

pohlavie, náboženstvo, povolanie, etnický pôvod, úroveň vzdelania, či stav majetku. Volebným 

 
38China´s judical system: People´s courts, procuratores, and public security. [online], [cit. 20/07/2020]. Dostupné 

na internete:< https://olemiss.edu/courses/pol324/chnjudic.htm>. 
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právom nedisponujú občania, ktorí boli zbavení politických práv. Každý volič má len jeden 

hlas, čo znamená, že je zachovaný princíp rovnosti.  

VOĽBY DO VŠEČÍNSKEHO ZHROMAŽDENIA ĽUDOVÝCH ZÁSTUPCOV A MIESTNYCH 

PARLAMENTOV 

Voľba poslancov čínskeho celonárodného parlamentu prebieha nepriamou voľbou 

poslancami parlamentov, ktorí sú v hierarchii bezprostredne pod nimi. Poslanci získavajú 

mandát na 5 rokov. Pasívne volebné právo má každý občan, ktorý dovŕšil 18 rokov a nebol 

zbavený politických práv. Kandidátov pre voľby do všetkých úrovní parlamentov môžu 

navrhovať všetky politické strany, registrované organizácie, či skupina minimálne 10 osôb 

s volebným právom.39 Pre voľby do čínskeho zákonodarného zboru platí, že  musia byť 

konkurencieschopné. To znamená, že počet kandidátov musí prevyšovať počet poslancov, 

ktorí majú byť zvolení, čo je v prípade celonárodného parlamentu o 20% - 50% viac 

kandidátov. V prípade miestnych volieb, ktoré sú ako jediné priame, musí počet kandidátov 

prevyšovať počet poslancov, ktorí majú byť zvolení aspoň o 30% - 50%.40 Zoznam kandidátov 

do všetkých úrovní parlamentu sa zverejňuje 20 dní pred voľbami, pričom nasledujú diskusie 

a v niektorých prípadoch aj predbežné voľby. Konečný zoznam kandidátov je zverejnený 5 dní 

pred voľbami. Čo sa týka samotnej voľby, tá sa podstatne líši od modelu volieb v štátoch 

takzvaného západného sveta. Ako je zvykom v socialistických štátoch, volitelia majú len tri 

možnosti hlasovania: za kandidáta – proti kandidátovi, alebo sa môžu zdržať hlasovania. 

Tento proces sa týka jednak priamej voľby do miestnych parlamentov, ale aj nepriamej voľby 

do Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov a vyšších miestnych zastupiteľstiev. Na 

voľby do čínskeho parlamentu dohliadajú takzvané volebné jednotky, ktoré majú v prípade 

zistenia nezrovnalostí pri voľbách právo zvoleného poslanca, respektíve poslancov, odvolať. 

Zákon stanovuje maximálny počet zvolených poslancov na 3000, no konečný počet určuje 

Stály výbor parlamentu. Počet poslancov je vypočítaný tak, aby každá národnosť a etnikum 

mala primerané zastúpenie podľa počtu svojich obyvateľov. V priamych voľbách do miestnych 

parlamentov nižšej úrovne sa volí väčšinovým volebným systémom. Mestá, okresy a obce sú 

rozdelené do volebných obvodov podľa počtu poslancov, ktorí majú byť zvolení. Následne 

 
39 Du, Yubin: Electing deputies to China´s 13th National people´s congress. [online], [cit. 22/07/2020]. 

Dostupné na internete: <https://america.cgtn.com/2018/02/23/electing-deputies-to-chinas-12th-national-peoples-

congress>. 
40 The system of People´s Congress. [online], [cit. 22/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.chinadaily.com.cn/china/2010npc/2010-02/09/content_9449872.htm>. 
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mandát získavajú tí kandidáti, ktorí získali väčšinu hlasov vo svojich volebných obvodoch, 

avšak volieb sa musí zúčastniť nadpolovičná väčšina voličov v danom obvode.  

VOĽBY PREZIDENTA 

Prezident ako popredný predstaviteľ štátu je volený nepriamo poslancami Všečínskeho 

zhromaždenia ľudových zástupcov. Ako sme už spomínali v kapitole venovanej ústave, do roku 

2018 platilo, že prezident môže vykonávať svoj mandát v maximálne dvoch po sebe idúcich 

volebných obdobiach. V predmetnom roku však bola čínskym parlamentom prijatá ústavná 

zmena, podľa ktorej počet po sebe idúcich funkčných období nie je limitovaný. Kandidátom 

na prezidenta sa podľa ústavy môže stať každý občan nad 45 rokov  s aktívnym volebným 

právom. Ale keďže v čínskom politickom systéme je dominantná strana nad štátnymi orgánmi, 

v praxi si Komunistická strana Číny vyhradzuje post prezidenta pre svojho generálneho 

tajomníka. Kandidát na prezidenta musí byť nominovaný prezídiom parlamentu a následne na 

veľkolepom zasadnutí všetkých poslancov je volený podobným spôsobom ako v prípade 

parlamentných volieb. Hlasovací lístok obsahuje len jedno meno, pri ktorom sú možnosti voliť 

za kandidáta – proti kandidátovi, alebo sa prípadne môžu zdržať hlasovania. Kandidát je 

zvolený za prezidenta ak získa jednoduchú väčšinu hlasov. Parlament má tak isto právo 

prezidenta odvolať.  

STRANÍCKY SYSTÉM 

Stranícky systém každého štátu je odrazom civilizačného okruhu, do ktorého patrí 

a vyspelosti politického systému. Čína, ktorá je ústavou prezentovaná ako demokratický štát 

pod diktatúrou ľudu prijala stranícky model takzvanej konzultácie politických strán, avšak 

pod jednotným vedením Komunistickej strany Číny.  Tento stranícky systém je špecifický, 

pretože sa na jednej strane líši od systému konkurencie a súťaživosti strán, ktorý je typický pre 

západné demokracie, ale aj od diktatúry jednej strany typickej pre socialistické štáty.  

Zárodky súčasného straníckeho systému sa začali kreovať v druhom desaťročí 20. 

storočia po uskutočnení demokratickej revolúcie, ktorá zvrhla autokratický monarchistický 

režim.  Vtedajší politický vodca a revolucionár Sunjatsen sa pokúšal zaviesť stranícky model, 

aký bol známy v západnom svete. Zahraničné a domáce udalosti, ktoré dali priestor reakčným 

silám však neumožnili tomuto modelu naplno sa rozvinúť a nedošlo k uskutočneniu 

demokracie. To priviedlo filozofa Sunjatsena k záveru, že Čína nemôže kopírovať systém 

známy z Európy alebo Spojených štátov amerických, ale musí zaviesť vlastný špecifický 

systém. Útlm v rozširovaní demokracie a rozvoji pluralitného straníckeho systému nastal 

v období vlády nacionalistického Kuomintangu. O spolupráci, či konkurencii strán sa v tomto 
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období (1927-1949) nedalo hovoriť, nakoľko vedúci predstaviteľ Kuomintangu – Čankajšek 

monopolizoval štátnu moc a zaviedol diktatúru jednej strany. Podoba dnešného straníckeho 

systému vznikla z iniciatívy Komunistickej strany Číny, ktorá zjednotila všetky vtedy 

existujúce demokratické a antiimperialistické strany, ktoré bojovali buď proti Japonsku, alebo 

za oslobodenie spod Čankjaškovej nadvlády.41 Po dobytí moci komunistami v roku 1949 sa 

tento systém konzultácie a spolupráce politických strán pod vedením Komunistickej strany 

Číny ustálil a v istej reformovanej podobe trvá dodnes. Zaujímavosťou je, že nekomunistické 

strany v čínskom politickom systéme nevystupujú v tradičnom rozdelení ako buď 

koaličné alebo opozičné strany, ale ako spriatelené strany, ktoré s Komunistickou stranou 

Číny zdieľajú zodpovednosť za vedenie štátu.42  

POLITICKÉ STRANY 

V Číne aktuálne pôsobí 8 nekomunistických strán pod vedením Komunistickej 

strany Číny. Táto strana má vedúce postavenie ako zakladateľka socialistického systému Číny.  

Komunistická strana Číny bola založená v roku 1921. V časoch svojho vzniku 

spolupracovala s nacionalistickým Kuomintangom, ktorý neskôr vystúpil proti nej a KSČ 

fungovala v ilegalite. Rozpory medzi týmito stranami viedli k občianskej vojne, z ktorej v roku 

1949 vyšla víťazne práve Komunistická strana Číny. V počiatkoch svojej vlády úzko 

spolupracovala s Komunistickou stranou Sovietskeho zväzu, no po krátkom období Čína 

nastúpila na vlastnú cestu socialistického rozvoja pod vedením Mao Ce-Tunga, čo viedlo 

medzi týmito stranami k rozporom. Strana po smrti svojho politického a ideologického vodcu 

prešla viacerými reformami a to najmä v 80. rokoch 20. storočia. V súčasnosti prakticky vládne 

ako monopolistická strana, ktorá ovláda všetky aspekty života v Číne aj keď oficiálne kooperuje 

s ďalšími 8 demokratickými stranami.  

Medzi nekomunistické strany podieľajúce sa na vláde patrí:  

1) Čínsky revolučný výbor Kuomintangu – založený v roku 1948; členmi sú 

prevažne bývalí členovia Kuomintangu, alebo osoby, ktoré s ním boli nejakým 

spôsobom spojené 

 
41China´s political party system. [online], [cit. 24/07/2020]. Dostupné na internete: 

<http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2012/07/03/ARTI1341301350750101.shtml>. 
42Political parties and social organizations. [online], [cit. 24/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ljzg_665465/zgjk_665467/3579_665483/t17851.shtml>. 
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2) Čínska demokratická liga – založená v roku 1941, členovia sú väčšinou 

z radov čínskych intelektuálov  

3) Čínska demokratická národná asociácia výstavby – založená v roku 1945, 

zložená prevažne z odborníkov v oblasti hospodárstva a akademických 

odborníkov  

4) Čínske združenie na podporu demokracie – založená v roku 1945, členmi sú 

najmä intelektuáli z oblasti vzdelávania, kultúry, vedy a publikovania 

5) Čínska roľnícka a robotnícka demokratická strana – založená v roku 1930, 

prevažujú intelektuáli z oblasti verejného zdravia, kultúry, vedy a techniky 

6) Čína Zhi Gong Dang – založená v roku 1925, členovia pochádzajú zo 

zámorských oblastí Číny, respektíve disponujú zámorskými kontaktmi 

7) Spoločnosť Juisan – založená v roku 1944, zložená prevažne z intelektuálov 

vyššej vrstvy spoločnosti 

8) Taiwanská demokratická samosprávna liga – založená v roku 1947, jej 

členmi sú prevažne ľudia, ktorí sa narodili alebo majú korene na Taiwane, no 

v súčasnosti obývajú pevninskú Čínu.43 

Faktická existencia pluralizmu politických strán poukazuje na to, že v Číne pojem 

demokracia nie je tabuizovaný. Okrem pluralizmu je jednou z hlavných čŕt čínskej socialistickej 

demokracie aj kombinácia demokratických volieb a demokratických konzultácií. Občianske 

konzultácie sú aplikované ako ďalší pilier aktívneho zapojenia sa obyvateľstva do politického 

procesu. Okrem konzultácií na miestnej úrovni sa v Číne uskutočňujú aj celonárodné 

konzultácie o vládnych návrhoch. To znamená, že v obmedzenej miere môže niektoré zákony 

verejnosť ovplyvniť.44 Čínska „demokracia“ sa však od tej západnej odlišuje najmä tým, že nie 

je princípom zosobňujúcim určité hodnoty. Nástroje, ktoré využívame v skutočných 

demokraciách, sú v Číne predovšetkým prostriedkom na posilnenie vlastnej moci KSČ.  

  

 
43Political parties and social organizations. [online], [cit. 24/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ljzg_665465/zgjk_665467/3579_665483/t17851.shtml>. 
44 Šebok, Filip: Politický systém Číny: Ako ovláda Čínu komunistická strana? In: Kironská, Kristína; Turcsányi, 

Richard (eds.): Superveľmoc? Bratislava: Hadart Publishing, 2020, s. 132. 
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ZHRNUTIE 

Čína počas svojej ďalekosiahlej história prešla rôznymi formami politických systémov. 

Ten súčasný sa formoval od roku 1949, kedy moc nad jej pevninským územím prevzala 

Komunistická strana Číny. Historicky prvá ústava však bola prijatá až v roku 1954 a súčasný 

politický systém sa riadi ústavou z roku 1982. Miestna správa je vzhľadom k rozlohe pomerne 

členitá a má štyri základné úrovne. Správa nad týmito územnými jednotkami je vykonávaná 

prostredníctvom miestnych ľudových kongresov a miestnych ľudových vlád, ktoré sú 

ekvivalentom celonárodného parlamentu a vlády. Moc v štáte sa delí medzi výkonnú, 

zákonodarnú a súdnu zložku. Ústava z roku 1982, podľa ktorej sa riadi súčasný politický 

systém Číny ustanovuje ako zložky výkonnej moci prezidenta ako hlavného predstaviteľa štátu 

dovnútra aj navonok a vládu – Štátnu radu na čele s premiérom. Všečínske ľudové 

zhromaždenie je najvyšším orgánom štátnej moci a zároveň jej zákonodarnou zložkou. 

Parlament je jednokomorový a so svojimi takmer 3000 poslancami je najväčším 

zákonodarným zborom na svete. Mandát jeho členov trvá 5 rokov. Do sústavy čínskych 

súdov patrí Najvyšší ľudový súd, miestne ľudové súdy na rôznych úrovniach, vojenské 

súdy a špeciálne ľudové súdy. Súdny systém v Číne je hierarchický, čo znamená, že Najvyšší 

ľudový súd stojí nad všetkými súdmi na miestnej úrovni. Právny dohľad vykonáva Najvyššia 

ľudová prokuratúra. Politický systém Čínskej ľudovej republiky aplikuje inštitút priameho, 

ale aj nepriameho výberu volených zástupcov. Priama voľba poslancov sa uskutočňuje vo 

volebných obvodoch len na najnižších správnych úrovniach. Všetky ostatné vysoké štátne 

funkcie sú volené nepriamo, najčastejšie prostredníctvom Všečínskeho zhromaždenia ľudových 

zástupcov. Volebné právo je obmedzené, voliť a byť volení môžu len občania starší ako 18 

rokov. Čína, ktorá je ústavou prezentovaná ako demokratický štát pod diktatúrou ľudu prijala 

stranícky model takzvanej konzultácie politických strán, avšak pod jednotným vedením 

Komunistickej strany Číny.  Tento stranícky systém je špecifický, pretože sa na jednej strane 

líši od systému konkurencie a súťaživosti strán, ktorý je typický pre západné demokracie, ale 

aj od diktatúry jednej strany typickej pre socialistické štáty. Okrem Komunistickej strany Číny, 

ktorá je vedúcou stranou v štáte, tu totiž pôsobí ešte 8 nekomunistických strán.  

  



 
 

142 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 
A historic turning point in the progress of human rights in china. [online], [cit. 03/07/2020]. 

Dostupné na internete: <http://www.china.org.cn/e-white/3/3.1.htm>. 

Alford, William: Chinese law. [online], [cit. 25/06/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.britannica.com/topic/Chinese-law>. 

Bauer, Ján: Převratné události v dějinách lidstva. Frýdek-Místek: Alpress, 2016, 358 s. 

Čáky, Milan: Prenikanie európskych ľavicových ideológií do Číny: anarchizmu a marxizmu. s. 

4-5. [online], [cit. 01/07/2020]. Dostupné na internete: 

<http://sjps.fsvucm.sk/Articles/04_4_3.pdf>. 

Čarnogurská, Marina: Príbeh čínskeho cisárskeho rodu Ču, dynastie Ming. In: Šíšmiš, Milan 

(ed.): Genealogicko-heraldické hlasy. Martin: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 

2014, ročník 23/2013, číslo 1.-2., 100 s.  

Du, Yubin: Electing deputies to China´s 13th National people´s congress. [online], [cit. 

22/07/2020]. Dostupné na internete: <https://america.cgtn.com/2018/02/23/electing-deputies-

to-chinas-12th-national-peoples-congress>. 

Exclusive: Demographics of the 13th NPC (UPDATED). [online], [cit. 17/07/2020]. Dostupné 

na internete: <https://npcobserver.com/2018/03/10/exclusive-demographics-of-the-13th-

npc/>. 

Fairbank, John: Dějiny Číny. Praha: Lidové noviny, 1998, 693 s. 

Government by foreigners: The period of Mongol rule. [online], [cit. 25/06/2020]. Dostupné na 

internete: <https://sites.google.com/site/floresworldhistory7/the-political-development-of-

imperial-china/government-by-foreigners-the-period-of-mongol-rule>. 

Hlavan, Tomáš: Ústava ČLR de iure a de facto. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016, 100 

s. 

How China is ruled: National People's Congress. [online], [cit. 17/07/2020]. Dostupné na 

internete: <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13908155>. 

China´s judical system: People´s courts, procuratores, and public security. [online], [cit. 

20/07/2020]. Dostupné na internete: < https://olemiss.edu/courses/pol324/chnjudic.htm>. 

China´s presidential election: The role of the NPC. [online], [cit. 15/07/2020]. Dostupné na 

internete: <https://isdp.eu/publication/chinas-presidential-election-role-npc/>. 



 
 

143 

China´s political party system. [online], [cit. 24/07/2020]. Dostupné na internete: 

<http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2012/07/03/ARTI1341301350750101.shtml>. 

Chiu, Hungdah: The 1982 Chinese Constitution and the Rule of Law. In: Maryland Series in 

Contemporary Asian Studies. Vol. 1985, No. 4., s. 6. [online], [cit. 07/07/2020]. Dostupné na 

internete: 

<https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1068&context=msca

s>. 

Karmazin, Aleš: Instituce politického systému Číny a jejich vliv na formování zahraniční 

politiky. In: Turcsányi, Richard, Ondrejcsák, Róbert, Majer, Marian (eds.): Perspektívy 

ázijského storočia. Medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii. Bratislava: Institute of Asian 

studies, 2014, 189 s. 

Linhartová, Barbora: Koncepty teórie revolučného socializmu (vybrané osobnosti).  s. 71. 

[online], [cit. 01/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://opac.crzp.sk/?fn=docviewChild000446B1>. 

Liščák, Vladimír: Čína. Praha: Libri, 2002, 224 s. 

O Číne. [online], [cit. 25/06/2020]. Dostupné na internete: 

<http://sk.chineseembassy.org/slo/ss/oc/t364425.htm>. 

Political parties and social organizations. [online], [cit. 24/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ljzg_665465/zgjk_665467/3579_665483/t17851.shtml>. 

Politický systém. [online], [cit. 12/07/2020]. Dostupné na internete: <http://cz.china-

embassy.org/cze/zggk/t126984.htm>. 

Special administrative region (SAR). [online], [cit. 12/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.investopedia.com/terms/s/special-administrative-region.asp>. 

State council. [online], [cit. 16/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://cpcchina.chinadaily.com.cn/2011-10/19/content_13934964.htm>. 

Szczepanski, Kallie: What was the Gang of four in China? [online], [cit. 05/07/2020]. Dostupné 

na internete: <https://www.thoughtco.com/the-gang-of-four-195613>. 

Šebok, Filip: Politický systém Číny: Ako ovláda Čínu komunistická strana? In: Kironská, 

Kristína; Turcsányi, Richard (eds.): Superveľmoc? Bratislava: Hadart Publishing, 2020, 121-

142 s. 



 
 

144 

The Constitution law of People's Republic of China. [online], [cit. 17/07/2020]. Dostupné na 

internete: 

<http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/39f675948ad50e4af1f11188daea47d

593e7f694.pdf>. 

The leading groups. [online], [cit. 15/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://multimedia.scmp.com/widgets/china/govt-explainer/index.html>. 

Tomášek, Michal: Dějiny čínského práva. Praha: Academia, 2004, 373 s. 

Tomášek, Michal: Sedmdesát let nové čínské ústavy. 128 s. [online], [cit. 03/07/2020]. 

Dostupné na internete: <https://karolinum.cz/data/clanek/5204/PHS_47_2_0119.pdf>. 

Treaty of Nanjing. [online], [cit. 27/06/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.britannica.com/event/Treaty-of-Nanjing>. 

The system of People´s Congress. [online], [cit. 22/07/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.chinadaily.com.cn/china/2010npc/2010-02/09/content_9449872.htm>. 

Turcsányi, Richard: Vracia sa Čína k vláde jedného muža? Komunistická Čína 3.0. [online], 

[cit. 15/07/2020]. Dostupné na internete: <https://ceias.eu/sk/vracia-sa-cina-k-vlade-jedneho-

muza-komunisticka-cina-3-0/>. 

Voroňáková, Veronika: Nastolenie komunistickej vlády v Čínskej ľudovej republike. In: 

Ološtiak, Martin; Chovanec, Marek (eds.): 8. Študentská vedecká konferencia. Prešov: 

Prešovská univerzita v Prešove, 2013, 451-452. 

  



 
 

145 

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA 

Guoli, Liu: Politics and Government in China. Understanding China today. ABC-Clio, 2011, 

160 s. 

Kironská, Kristína; Turcsányi, Richard (eds.): Superveľmoc? Bratislava: Hadart Publishing, 

2020, 101-117 s. 

Li, Cheng; Lieberthal, Keneth; Keping, Yu: China's Political Development: Chinese and 

American Perspectives. Brookings institution, 2014, 417 s. 

McGregor, Richard: The Party: The Secret World of China's Communist Rulers. Penguin 

books, 2012, 336 s. 

Saich, Tony: Governance and politics of China. Palgrave Macmillan, 2015, 434 s. 

The Constitution law of People's Republic of China. [online], [cit. 17/07/2020]. Dostupné na 

internete: 

<http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/39f675948ad50e4af1f11188daea47d

593e7f694.pdf>. 

The National people´s congress of the People´s republic of China. [online], [cit. 01/08/2020]. 

Dostupné na internete: <http://www.npc.gov.cn/englishnpc/>. 

The State council of the People´s republic of China. [online], [cit. 01/08/2020]. Dostupné na 

internete: <http://english.www.gov.cn/>. 

The Supreme people´s court of the People´s republic of China. [online], [cit. 01/08/2020]. 

Dostupné na internete: <http://english.court.gov.cn/>. 

 

https://www.megaknihy.sk/5005638_palgrave-macmillan




 
 

147 

HISTORICKÝ VÝVOJ POLITICKÉHO SYSTÉMU 

 Juhoafrická republika (ďalej len JAR), krátky tvar Južná Afrika, je prímorský štát 

nachádzajúci sa na južnom cípe Afriky medzi Atlantickým a Indickým oceánom. Rozlohou 

predstavuje JAR 25. najväčší štát a vzhľadom k počtu obyvateľov je 24. najľudnatejším štátom 

na svete. Zaujímavosťou v prípade tejto krajiny je, že aj keď oficiálnym hlavným mestom je 

Prétoria, v podstate sa hovorí o troch hlavných mestách tejto krajiny, a to o Prétorii, ktorá je 

sídlom Vlády JAR, Kapskom Meste, ktoré je sídlo parlamentu a Bloemfonteine, ktoré je sídlom 

justície JAR.  

Jej predchodcom bola Juhoafrická únia, ktorá vznikla v roku 1910 ako britské 

domínium spojením britských kolónií v Južnej Afrike1. Jeho postavenie bolo kodifikované 

Westminsterským štatútom. V roku 1961 sa uskutočnil plebiscit, ktorého výsledkom bola jeho 

premena na Juhoafrickú republiku.  

JAR je v súčasnosti demokratickou krajinou, avšak jej história je poznačená výraznou 

rasovou segregáciou a z toho vyvstávajúcich konfliktov. JAR predstavuje jediný národný štát, 

ktorého pomenovanie je odvodené od jeho geografickej polohy. Tento názov vznikol po 

zavedení demokracie v roku 1994, a to na základe všeobecného súhlasu verejnosti.   

Pôvodné osídlenie Južnej Afriky pozostávalo z domorodých kmeňov Krovákov 

a Hotentotov. Južná Afrika bola prvýkrát osídlená Európanmi v roku 1488 v čase, keď 

Portugalci dorazili na Mys dobrej nádeje. Avšak až v nasledujúcich rokoch francúzski, 

holandskí a nemeckí osadníci začali prichádzať do tohto regiónu. Okolo roku 1655 bolo 

Holanďanmi založené Kapské mesto a začali sa vytvárať Kapské kolónie a po dobu 

nasledujúcich 150 rokov si v Juhoafrickej republike udržiavali prevažný politicko-ekonomický 

vplyv práve Holanďania.2 Okolo roku 1800, v snahe uniknúť britskej nadvláde, mnoho 

osadníkov holandského pôvodu (Afrikaners  alebo tiež Afrikánci), v tom čase nazývaní aj 

„Boers“ (farmári), sa začali sťahovať na sever, aby vytvorili nezávislé republiky. Afrikánci, 

postupne zapríčinili vyľudnenie takmer celého hotentotskeho a krováckeho obyvateľstva a aj 

z tohto dôvodu dokázali ovládnuť na dlhé roky spomínané územie. Ďalší európski prisťahovalci 

začali do Južnej Afriky prichádzať až po objavení diamantov a zlata, čo nakoniec viedlo k 

anglo-búrskej vojne, ktorú Briti vyhrali, čo zároveň spôsobilo, že republiky sa stali súčasťou 

britského impéria. Samospráva územia britského impéria a juhoafrický Native National 

 
1 South Africa: History. [online], [cit. 01/08/2020]. Dostupné na internete: <https://thecommonwealth.org/our-

member-countries/south-africa/history>. 
2 Trnovec, S. (et al.): Afrika – neznámy kontinent. HADART Publishing s.r.o. 2021. 

https://thecommonwealth.org/our-member-countries/south-africa/history
https://thecommonwealth.org/our-member-countries/south-africa/history
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Congress (Africký národný kongres) boli založené s cieľom poskytovať černochom v regióne 

viac slobody. Mnohí Búrovia na protest proti britskej správe a zrušeniu otroctva v roku 1838 

založili vlastnú Juhoafrickú republiku – Transvaal. Následne v roku 1854 vznikol Oranžský 

slobodný štát.  Napriek africkému národnému kongresu však v roku 1948 vo voľbách Národná 

strana vyhrala a nastalo prijímanie zákonov s cieľom vynucovať politiku s ohľadom na rasovú 

príslušnosť – apartheid.3 

Apartheid je výraz označujúci najmä rasistickú politiku tzv. oddeleného spolužitia 

obyvateľov rôznych rás. (výraz pochádza z holandčiny a znamená oddelenie alebo odlúčenie). 

Predstavuje sociálno-politický systém zavedený bielou rasou a do zákonov implementovaný 

v roku 1948. Ide o systém riadiaci sa princípom „rozdeľuj a panuj“, a to tak, aby oddeľoval 

vládnuce menšinové belošské obyvateľstvo od ostatných rás a etnických skupín.  Apartheid 

v JAR bol oficiálnou štátnou politikou v rokoch 1948 až 1990, neoficiálne sa táto politika 

uplatňovala už skôr.4  

V parlamentných voľbách v roku 1948 v Južnej Afrike zvíťazila tesnou väčšinou 

Národná strana, ministerským predsedom sa stal Daniel François Malan, ktorý bol vo funkcii 

až do roku 1954. Národná strana bola stranou nacionalistickou, nacionalisti už v predvolebnej 

agitácii predstavili víziu apartheidu – politiku územnej rasovej segregácie, ktorou si 

naklonili väčšinu belošského obyvateľstva, pre ktorú bolo nemysliteľné, aby černošská väčšina 

získala viac ekonomických a politických práv. Preto rok 1948 znamenal jednu z najväčších 

zmien v histórii krajiny na juhu Afriky. 

Vláda začala onedlho s vydávaním rasistických zákonov, medzi ktorými bolo aj 

opatrenie o obmedzení imigrácie z Anglicka a Európy. V roku 1949 bol tiež prijatý zákon 

o juhoafrickom občianstve, ktorý prostredníctvom sprísnenia podmienok pre jeho získanie 

doslova odoprel miešancom a čiernym Afričanom možnosť získať občianske práva. 

V nasledujúcich rokoch boli prijaté aj ďalšie rasistické zákony (napríklad zákon o zákaze 

miešaných manželstiev, zákon o registrácii obyvateľstva – rozdeľoval obyvateľov do 

štyroch skupín: biele, čierne, „farebné“ a indické, zákon o nemorálnosti a ďalšie)5.  

 
3 Central Intelligence Agency. The World Factbook. 2019. [online], [cit. 07.08.2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html>. 
4 Longley, R.: The End of South African Apartheid. [online]. [ cit. 20/08/2020]. Dostupné na internete     

< https://www.thoughtco.com/when-did-apartheid-end-43456> 
5 Apartheid in South Africa: Summary of the report, 1963, s. 44. [online], [cit. 20/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://archive.org/details/apartheidinsouth00unit/page/n1/mode/2up>. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html
https://www.thoughtco.com/when-did-apartheid-end-43456
https://archive.org/details/apartheidinsouth00unit/page/n1/mode/2up
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Afričania proti tomuto zaobchádzaniu bojovali najmá prostredníctvom bojkotov, 

pričom boli podporovaní rôznymi organizáciami, z ktorých najúspešnejšou bol Africký 

národný kongres6.  

V roku 1960 bol Africký národný kongres zakázaný a Nelson Mandela a ďalší anti-

apartheid predstavitelia boli odsúdení zo zrady na doživotie. Do roku 1990 pôsobil tento 

kongres v ilegalite, pričom od roku 1961 sa začal orientovať na nenásilné formy boja, zároveň 

ohlásil vytvorenie ozbrojeného krídla, tzv. Umkhonto we Sizwe. Toto krídlo bolo neskôr 

premenované na Ľudovú armádu ANK. Od polovice 80. rokov 20. storočia bol Africký 

národný kongres otvorený všetkým rasám, vrátane belochov. V roku 1990 dochádza k jeho 

opätovnej legalizácii, pričom jeho predstavitelia boli prepustení z väzenia. Následne, vo 

voľbách, ktorých sa zúčastnili už všetky rasy, Africký národný kongres presvedčivo zvíťazil, 

keď získal až 72% všetkých hlasov a Nelson Mandela bol zvolený za prvého prezidenta 

s černošským pôvodom. Počas svojho pôsobenia v úrade sa snažil zlepšiť vzťahy v krajine, 

a tak posilniť ekonomické práva juhoafrickej čiernej väčšiny. 

Bol spoluzakladateľom ozbrojeného krídla 

Afrického národného kongresu Umkhonto we Sizwe, 

ktoré bolo vládami Južnej Afriky a Spojených štátov 

označené za teroristickú organizáciu. Za svoju činnosť 

bol aj 27 rokov uväznený.7 

Získal takisto medzinárodný rešpekt za svoju 

obhajobu národného a medzinárodného zmierenia, aj 

keď sociálne výsledky za dobu jeho vlády niektorých 

radikálov sklamali. Jeho úsilie o národné zmierenie 

vyvrcholilo v máji 1995 prijatím novej ústavy 

Juhoafrickej republiky, ktorá mimo iné, zakazuje 

diskrimináciu národnostných menšín vrátane belošskej 

populácie. Mandelova vláda nemala však iba pozitívne ohlasy. Niekoľkokrát bola terčom ostrej 

kritiky. Kritici vnímajú negatívne jeho spojenie s vojenskou frakciou, vzrastom kriminality 

 
6 Najstaršia a najvplyvnejšia politická organizácia černošského obyvateľstva JAR. Bola založená v roku 1912 

v Bloemfonteine na konferencii reprezentantov afrického ľudu južnej Afriky za účelom prekonať národnostné 

a kmeňové rozdiely a vytvoriť jednotný národ, ktorý by sa bol schopný postaviť nadvláde Britov a Búrov ako 

Juhoafrický domorodý národný kongres. Súčasný názov nesie od roku 1923. V jeho programe sa nachádzal boj 

proti rasovej diskriminácii, zrušenie diskriminačných zákonov a zastúpenie v parlamente.  
7 Nelson Mandela Foundation. Nelson Mandela. 2020. [online], [cit. 10.08.2020]. Dostupné na internete: < 

https://www.nelsonmandela.org/content/page/biography-timeline >. 

Obrázok 1: Prezident Nelson Mandela. 

https://www.nelsonmandela.org/content/page/biography-timeline
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počas jeho pôsobenia, takisto v spojení s brutálnymi a krutými operáciami a v neposlednom 

rade vraždou ochranky jeho manželky.8 

ÚSTAVA 

 Tvorba Ústavy JAR predstavuje významný míľnik v jej demokratizačnom procese. 

Ústava JAR z roku 1996 bola schválená 4. decembra 1996 Ústavným súdom, podpísaná bola 

10. decembra 19969 a účinnosť nadobudla 4. februára nasledujúceho roka.10 Táto definitívna 

ústava nadviazala na tzv. „dočasnú ústavu“.11 Z hľadiska štruktúry Ústava JAR pozostáva 

z Preambuly, štrnástich hláv a siedmich príloh.12 Ústava JAR, podobne ako ústavy iných 

demokratických krajín, predstavuje najvyšší zákon štátu, pričom žiadne iné zákony či vládne 

nariadenia nemôžu ísť nad jej rámec. Juhoafrická ústava predstavuje jednu 

z najprogresívnejších ústav na svete, pričom jej samotná preambula ju označuje za 

„transformatívnu ústavu“.  

 Nová juhoafrická ústava, ktorá začala platiť po ukončení historicky prvých 

demokratických volieb koncom apríla 1994 predstavuje vyvrcholenie úplne nového politického 

režimu, ktorý nastáva po ukončení apartheidu.13 

Ustanovuje okrem iného nadradenosť ústavy, federálneho štátu, listinu práv, všeobecné 

volebné právo pre dospelých, pravidelné voľby do viacerých strán, uznávanie tradičných 

vodcov, 11 úradných jazykov a posilňovanie demokracie. Zakotvuje inštitúty verejného 

ochrancu a Komisie pre ľudské práva a rodovú rovnosť. Zahŕňa tiež Komisiu na podporu a 

ochranu práv kultúrnych, náboženských a jazykových spoločenstiev.14  

Druhú hlavu Ústavy JAR predstavuje tzv. Bill of Rights – Listina práv. Legislatíva, 

ktorou by malo dôjsť k zmene či doplneniu Listiny práv, musí byť schválená Národným snenom 

s podporným hlasom minimálne 2/3 jeho členov a zároveň schválená Národnou radou provincií 

s podporným hlasom minimálnej šiestich provincií. Listina práv obsahuje okrem prvej 

 
8Nelson Mandela Autobiografia. 2020. [online], [cit. 10.08.2020]. Dostupné na internete: 

<https://zivotopis.panovnici.cz/nelson-mandela-i.php>. 
9 Amendments to the Constitution. [online], [cit. 12/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/index.html>. 
10 Zatiaľ posledná zmena ústavy sa odohrala v roku 2012 Sedemnástym zákonom o zmene a doplnení. 
11 Interim Constitution z roku 1993. 
12 Constitution of South Africa. [online], [cit. 01/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/index.html>. 
13 De Vos, P. 1995. Impact of the New Constitution upon Civil Procedure. [online], [cit. 01/08/2020]. Dostupné 

na internete: 

<https://home.heinonline.org/HOL/LandingPage/?/handle=hein.journals/stelblr6&div=10&id=&page>. 
14 South Africa: Constitution and politics. [online], [cit. 12/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://thecommonwealth.org/our-member-countries/south-africa/constitution-politics>. 

https://zivotopis.panovnici.cz/nelson-mandela-i.php
https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/index.html
https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/index.html
https://home.heinonline.org/HOL/LandingPage/?/handle=hein.journals/stelblr6&div=10&id=&page
https://thecommonwealth.org/our-member-countries/south-africa/constitution-politics
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generácie ľudských práv aj druhú a tretiu generáciu. Ústava JAR zakotvuje 11 úradných 

jazykov. Listina práv takisto zakazuje jej porušenie jednak vládou, ale aj súkromnými osobami. 

Ústava JAR s cieľom napomôcť pri jej implementácii už vo svojom obsahu ustanovuje 

niekoľko vládnych agentúr.15 

 Zaujímavým je článok 37 Ústavy JAR o núdzových situáciách, ktorý však obmedzuje 

schopnosť vlády uplatňovať takýto potenciálne nebezpečný mechanizmus. Zároveň však tento 

článok obsahuje tabuľku tzv. neodňateľných práv, ku ktorých obmedzeniu nemôže dôjsť 

nikdy a za žiadnych okolností, a to ani v stave núdze. Medzi tieto práva patria právo na život, 

právo na dôstojnosť a právo na zákaz diskriminácie na základe rasy, farby, etnického 

a sociálneho pôvodu, pohlavia, náboženstva alebo jazyka. 

 Juhoafrický právny systém je charakteristický tzv. doktrínou nadradenosti ústavy 

a zakotvením Listiny práv. Ústavnú formu demokracie vytvorenú v post-aparheidnej JAR 

môžeme charakterizovať ako ústavnú nadradenosť so súdnym preskúmaním. Ústavnú 

nadradenosť možno pociťovať vo vzťahu k formálnemu vplyvu na súdnictvo vzhľadom 

k rozhodnutiam týkajúcim sa takých tém, ako sú potraty či rozdeľovanie sociálnych dávok. 

Ústavná nadradenosť je zakotvená už hneď v prvom článku juhoafrickej ústavy, podľa ktorého 

„Juhoafrická republika je jeden, suverénny, demokratický štát založený na týchto hodnotách: 

atd., nadradenosť ústavy a právneho štátu, atd.“.16 

 JAR je teda ústavný štát, kde ústava prevláda nad všetkými zákonmi aj činnosťami 

štátu a kde sú základné práva garantované a chránené prostredníctvom nezávislého súdnictva. 

Existuje tu systém vzájomných bŕzd a protiváh, presadzuje sa právna istota, demokracia 

a právny štát, uplatňuje sa špecifický súbor právnych princípov a objektívny normatívny systém 

hodnôt riadi zákonodarnú moc, moc výkonnú a súdnictvo. Ústava JAR zároveň uvádza, že JAR 

je krajina, ktorá sa riadi prostredníctvom systému kooperatívneho riadenia.17 V zmysle 

uvedeného vláda kladie dôraz na budovanie slobodného, nerasistického, nediskriminačného 

z hľadiska pohlavia, demokratického, jednotného a úspešného štátu.  

ZÁKONODARNÁ MOC 

 JAR je konštitučná demokracia s trojstupňovým systémom vlády a nezávislým 

súdnictvom. Národná, provinčná i miestna úroveň vlády disponujú vlastnými legislatívnymi 

 
15 Komisia pre ľudské práva, Komisia pre rodovú rovnosť, Komisia Pravdy a Zmierenia a ďalšie.  
16 Founding provision, chapter 1, section 1 – 6. [online], [cit. 01/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/chp01.html>. 
17 Structure and functions of the South African government. [online], [cit. 01/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.gov.za/node/537988>. 

https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/chp01.html
https://www.gov.za/node/537988
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a výkonnými orgánmi pôsobiacimi v rámci svojich oblastí. Tieto orgány sú ústavou definované 

ako osobité, navzájom súvisiace a vzájomne previazané. Pôsobia na národnej aj provinčnej 

úrovni, pričom sú poradnými orgánmi vybranými juhoafrickými tradičnými vodcami.  

 Zákonodarná moc v JAR  je reprezentovaná parlamentom, ktorý je zákonodarným 

orgánom a má právomoc tvorby legislatívy v súlade s ústavou JAR. Sídli v Kapskom Meste, 

avšak akt parlamentu môže v súlade s čl. 76 ods. 1 a 5 určiť, že jeho sídlo bude inde. Hlavnou 

funkciou juhoafrického parlamentu je tvorba zákonov, dohľad nad prácou výkonných 

a štátnych inštitúcií, uľahčovanie občianskej i medzinárodnej participácie a kooperatívne 

riadenie. Postavenie parlamentu, jeho funkcie a úlohy zakotvuje juhoafrická ústava v štvrtej 

hlave, v článkoch 42 – 82.18 

 Zákonodarná moc v Juhoafrickej republike je realizovaná na troch stupňoch, a to na 

národnej úrovni, provinčnej úrovni a úrovni miestnej. Na každej z týchto úrovní pôsobí 

zákonodarný orgán, pričom v prípade národnej úrovne túto funkciu vykonáva parlament, 

v prípade úrovni provincií19 túto funkciu plnia provinčné zákonodarné zbory a v prípade 

miestnej úrovne20 je vláda zverená jednotlivých obecným radám.  

 Úloha parlamentu ako reprezentanta ľudu spočíva v podpore a dozore nad dodržiavaním 

hodnôt ľudskej dôstojnosti, rovnosti, nonsexizmu, antirasizmu a všetkých ostatných práv 

zakotvených v Listine práv. Prostredníctvom legislatívnych a ďalších opatrení parlament 

zároveň zabezpečuje podporu nezávislosti, nestrannosti, dostupnosti a efektívnosti súdnictva 

a ďalších štátnych inštitúcií. Poslanci volia svojho predsedu, poskytujú národné fórum pre 

verejné posudzovanie záležitostí, schvaľujú právne predpisy a vykonávajú kontrolu a dohľad 

nad výkonnými opatreniami.  

Volebný proces má priamy vplyv na parlament prostredníctvom zastúpenia strán. Strana 

s väčším počtom zástupcov má samozrejme viac právomocí, ale menšie strany môžu často 

zohrávať kľúčovú úlohu pri kolísaní hlasov prostredníctvom strategických koalícií.21 

Poslanci majú mnoho povinností vrátane tvorby zákonov, rozhodovaní o vládnej 

politike a iných politických otázkach, vedení konzultácií, zastupovaní názorov ľudu 

v parlamente a pomáhaní ľuďom v ich volebných obvodoch. Ďalej poslanci schvaľujú rozpočty 

 
18 Parliament. [online], [cit. 12/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/chp04.html>. 
19 Možno sa stretnúť aj s označením krajinská úroveň. 
20 Úroveň miestnej samosprávy. 
21 Central Intelligence Agency. The World Factbook. 2019. [online], [cit. 07.08.2020]. Dostupné na internete: 

<https://elections.thesouthafrican.com/understanding-south-africas-government-and-electoral-system/>. 

https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/chp04.html
https://elections.thesouthafrican.com/understanding-south-africas-government-and-electoral-system/
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ministerstiev, ktoré predložil parlamentu minister financií a zabezpečujú, aby sa vykonávala 

práca, ktorú vláda prisľúbila a kontrolujú či sa verejné peniaze míňajú rozumne.22 

Legislatívna autorita zahŕňa parlamentné hlasovacie právo, pri ktorom sa počíta každé 

kreslo získané prostredníctvom všeobecných volieb. Národná rada, orgán vytvorený na 

dosiahnutie kooperatívneho riadenia a participatívnej demokracie sa skladá z 54 stálych členov 

a 36 osobitných delegátov. Každá z deviatich juhoafrických provincií vysiela 10 zástupcov do 

národnej rady - títo zástupcovia sa tiež podieľajú na legislatívnom procese. 

Juhoafrický legislatívny systém vrátane Parlamentu a deviatich provinčných 

zákonodarcov sa od roku 1994 vyvíja. Predtým existovali právne predpisy iba na vnútroštátnej 

úrovni. Juhoafrický parlament sa skladá z dvoch snemov, a to Národného zhromaždenia (NA) 

a Národnej rady provincií (NCOP). Tieto dve komory spolu tvoria národný parlament a 

zúčastňujú sa na legislatívnom procese stanovenom v ústave.23 

 Parlament v Juhoafrickej republike je dvojkomorový, pričom pozostáva z Národného 

zhromaždenia a Provinčnej národnej rady.  

NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE 

 Národné zhromaždenie, označované aj ako Horná komora, je zvolené za účelom 

zastupovania ľudu a zabezpečenia vlády v zmysle ústavy. Počet jeho členov sa pohybuje 

v rozmedzí najmenej 350 a najviac 400 členov. Spôsob ustanovenia počtu členov Národného 

zhromaždenia určuje parlament prostredníctvom svojho opatrenia. Členovia Národného 

zhromaždenia sú priamo volení vo viacmiestnych obvodoch na základe pomerného zastúpenia 

na päťročné funkčné obdobie. Na čele Národného zhromaždenia stojí jeho predseda, ktorého 

v jeho neprítomnosti zastupuje jeho podpredseda. Predseda je oprávnený kedykoľvek zvolať 

mimoriadne zasadnutie parlamentu za účelom vykonania osobitných záležitostí.  

 Každý občan, ktorý je oprávnený zúčastniť sa volieb do Národného zhromaždenia, je 

spôsobilý zároveň stať sa jeho členom. Aj v tomto prípade však existujú výnimky, a to: 

• ktokoľvek, kto je menovaný štátom alebo vykonáva pre štát službu a za túto činnosť 

dostáva odmenu, okrem: 

o predsedu, podpredsedu, ministrov a ich námestníkov; 

 
22 South African Government. Republic of South Africa. 2020. [online], [cit. 11.08.2020]. Dostupné na 

internete: <https://www.gov.za/about-government/government-system/national-legislature-parliament>.  
23 Legislative Sector South Africa  Legislative sector. [online]. [ cit. 15/08/2020]. Dostupné na internete 

<http://sals.gov.za/show.php?show=1>   

https://www.gov.za/about-government/government-system/national-legislature-parliament
http://sals.gov.za/show.php?show=1


 
 

154 

o ďalších úradníkov, ktorých funkcie sú zlučiteľné s funkciami člena 

zhromaždenia a ktoré boli vnútroštátnymi právnymi predpismi uznané za 

zlučiteľné s týmito funkciami; 

• stáli delegáti Provinčnej národnej rady alebo členovia provinčného zákonodarného 

zboru alebo Obecnej rady; 

• nerehabilitovaní dlžníci; 

• ktokoľvek, koho súd vyhlásil za nevhodného; 

• ktokoľvek, kto bol odsúdený za trestný čin a bol mu uložený trest odňatia slobody na 

viac ako 12 mesiacov bez možnosti peňažnej pokuty, a to tak v republike, ako aj mimo 

nej ak by toto protiprávne konanie predstavovalo trestný čin v JAR.24,25 

Členstvo osoby v Národnom zhromaždení zaniká, ak: 

• prestane byť spôsobilá na členstvo v Národnom zhromaždení; 

• sa nezúčastňuje zasadnutí Zhromaždenia bez ospravedlnenia za okolností, ktoré 

v zmysle pravidiel a nariadení Zhromaždenia zakladajú stratu členstva; 

• prestane byť členom politickej strany, ktorá ho za člena Zhromaždenia navrhla. 

Voľné miesta v Národnom zhromaždení musia byť obsadené v rámci podmienok 

stanovených národnou legislatívou. Podmienkou pre výkon funkcie člena Národného 

zhromaždenia je prísaha alebo potvrdenie vernosti republike a Ústave JAR.  

Funkčné obdobie Národného zhromaždenia je 5 rokov. Ústava JAR však pozná aj 

prípady, kedy sa funkčné obdobie Národného zhromaždenia skončí pred uplynutím 

štandardného funkčného obdobia. Ústava predpokladá situácie obligatórneho rozpustenia 

Národného zhromaždenia, pričom túto právomoc, resp. povinnosť  má jednak prezident JAR, 

jednak úradujúci prezident.  

V prípade obligatórneho rozpustenia Národného zhromaždenia zo strany prezidenta 

JAR ide o situáciu, kedy: 

• Zhromaždenie prijalo Rezolúciu o rozpustení s podporou hlasov väčšiny svojich 

členov, 

 
24 Nikto však nemôže byť považovaný za odsúdeného, kým nebolo rozhodnuté o odvolaní proti odsúdeniu alebo 

uloženiu trestu odňatia slobody alebo kým neuplynula lehota na podanie odvolania 
25 Toto obmedzenie stať sa členom Národného zhromaždenia trvá päť rokov po vykonaní trestu. 
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• a od zvolenia Zhromaždenia uplynuli 3 roky. 

Z dikcie ústavy vyplýva, že k tomu, aby mohlo dôjsť k rozpusteniu Národného 

zhromaždenia, musia byť kumulatívne splnené ústavou ustanovené podmienky. Úradujúci 

prezident má povinnosť rozpustiť Národné zhromaždenie v prípade, ak: 

• sa uvoľní funkcia predsedu, a  

• Zhromaždenie nie je schopné zvoliť nového predsedu počas 30 dní potom, ako došlo 

k uvoľneniu funkcie predsedu.26  

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, aj tu musia byť kumulatívne splnené obidve 

stanovené podmienky.  

Čas a miesto prvého zasadnutia Národného zhromaždenia určuje predseda Najvyššieho 

súdu, pričom toto zasadnutie nesmie byť neskôr ako 14 dní po vyhlásení výsledkov volieb. 

Prezident je oprávnený zvolať mimoriadne zasadnutie Národného zhromaždenia kedykoľvek, 

ak ide o špeciálne záležitosti. Zasadnutia Národného zhromaždenia sa mimo svojho sídla 

v Kapskom Meste môžu konať v prípade, že ide o:  

• verejný záujem; 

• otázku bezpečnosti alebo pohodlia; 

pričom tieto skutočnosti musia predpokladať pravidlá a nariadenia Zhromaždenia.  

Na čele Národného zhromaždenia stojí predseda Národného zhromaždenia 

(Speaker), ktorého v čase jeho neprítomnosti zastupuje jeho podpredseda (Deputy Speaker). 

Predseda aj podpredseda Národného zhromaždenia sú volení na prvom zasadnutí po voľbách 

alebo v prípade, že je nevyhnutné obsadiť voľnú funkciu. Tieto funkcie sú volené Národným 

zhromaždením spomedzi svojich členov27. Predseda Najvyššieho súdu riadi voľbu predsedu 

Národného zhromaždenia, prípadne môže určiť iného sudcu, ktorý bude túto činnosť 

vykonávať. Predseda Národného zhromaždenia riadi voľbu svojho podpredsedu.  

Národné zhromaždenie prijíma rozhodnutia viacerými spôsobmi, a to: 

• pred hlasovaním o návrhu zákona alebo o jeho zmene musí byť prítomná väčšina 

členov Národného zhromaždenia; 

 
26 Joyce, P.: The Making of a Nation. In: South Africa´s Road to Freedom. New York: Zebra, 2007, s. 22 - 27.  
27 Merwe, C. G.; Plessis, J. E.; Zimmermann, R.: Introduction to the Law of South Africa. Haag: Kluwer Law 

International, 2004, s. 114 – 117. 
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• v prípade hlasovania o akejkoľvek inej otázke musí byť prítomná najmenej 1/3 

členov; 

• o všetkých otázkach pred zhromaždením sa rozhoduje väčšinou odovzdaných 

hlasov. 

Z hlasovania je vylúčený člen Národného zhromaždenia, ktorý jeho zasadnutiu 

predsedá, avšak existujú aj prípady, kedy aj tento člen Národného zhromaždenia sa podieľa na 

hlasovaní. V prvom prípade ide o situáciu, kedy predsedajúci člen Národného zhromaždenia 

musí hlasovať, a to v prípade rovnosti hlasov, kedy jeho hlas o danej otázke, ktorá je 

predmetom hlasovania, rozhodne. V druhom prípade ide o možnosť predsedajúceho člena 

Národného zhromaždenia participovať na hlasovaní, pričom sa jedná o situáciu, keď má jeho 

hlas poradný charakter, ktorý môže napomôcť pri rozhodovaní o otázke, ktorá získala 

najmenej 2/3 hlasov členov Zhromaždenia.  

Na zasadnutiach Zhromaždenia sa môžu zúčastniť a vystúpiť prezident a akýkoľvek 

člen vlády alebo akýkoľvek zástupca ministra, ktorí nie sú členmi Národného zhromaždenia 

a umožňuje to rokovací poriadok Zhromaždenia. Tieto osoby však nemajú možnosť zúčastniť 

sa hlasovania. 

Národné zhromaždenie má viacero právomocí, ktoré zakotvuje samotná ústava. Aj 

v tomto prípade sa stretávame so situáciami, kedy ústava Národnému zhromaždeniu dáva 

možnosť konať (fakultatívne činnosti) a tiež so situáciami, kedy má Národné zhromaždenie 

povinnosť konať (obligatórne činnosti). V prípade fakultatívnych činností ide o nasledujúce: 

• posudzuje, schvaľuje, mení a dopĺňa, prípadne zamieta všetky právne predpisy; 

• navrhuje alebo pripravuje právne predpisy, s výnimkou peňažných zmeniek. 

V prípade obligatórnych činností ide o to, že Národné zhromaždenie musí zabezpečiť 

mechanizmus, prostredníctvom ktorého: 

• zabezpečí, že všetky orgány výkonnej moci v rámci národnej úrovne vlády budú 

schopné niesť zodpovednosť za svoju činnosť; 

• bude vykonávať dohľad nad: 

o činnosťou výkonných orgánov národnej úrovne zahŕňajúcich implementáciu 

legislatívy; 

o akýmkoľvek iným štátnym orgánom. 
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Členovia vlády, zástupcovia ministrov aj členovia Národného zhromaždenia sú vo 

svojich vyjadreniach na zasadnutiach Zhromaždia slobodní a nemôžu byť stíhaní v občianskom 

ani trestnom konaní, obvinení, prenasledovaní či poškodení za čokoľvek čo povedali či uviedli 

pred Zhromaždením alebo jeho výbormi ani za čokoľvek, čo bolo prostredníctvom toho, čo 

povedali či uviedli odhalené. Ďalšie výsady a imunity týchto osôb môžu ustanoviť štátne právne 

predpisy. 

Zasadnutia Národného zhromaždenia sú verejné a jeho úlohou je zabezpečiť prístup 

verejnosti na legislatívnych a iných procesoch zhromaždenia a jeho výborov. Na druhej strane 

však patrí k jeho právomociam regulácia prístupu verejnosti, a to vrátane prístupu médií, avšak 

platí, že Národné zhromaždenie nemôže vylúčiť verejnosť vrátane médií v prípade, že to nie je 

odôvodnené a opodstatnené. 

PROVINČNÁ NÁRODNÁ RADA 

Provinčná národná rada, označovaná aj ako Dolná komora, zastupuje provincie za 

účelom zabezpečovania provinčných záujmov na národnej úrovni. Provinčná národná rada je 

tvorená 90 delegátmi s 10 členmi volenými každým z deviatich zákonodarných zborov 

(provinčná delegácia) na 5 ročné volebné obdobie. Provinčná delegácia pozostáva zo šiestich 

stálych a štyroch osobitných delegátov. Stáli delegáti, ktorí sú menovaní deviatimi 

provinčnými zákonodarcami, sídlia v parlamente v Kapskom Meste.  

Desiatimi delegátmi sú: 

• štyria osobitní delegáti pozostávajúci z: 

o premiéra provincie, v prípade, že premiér nie je k dispozícii, tak akýkoľvek člen 

provinčného zákonodarného orgánu navrhnutý premiérom, 

o  a traja ďalší osobitní delegáti; 

• šesť stálych delegátov.28  

Za stáleho delegáta môže byť vymenovaná osoba, ktorá je spôsobilá byť členom 

provinčného zákonodarného orgánu. V prípade, že je za stáleho delegáta vymenovaný člen 

provinčného zákonodarného orgánu, prestáva byť táto osoba členom provinčného 

zákonodarného zboru (platí nezlučiteľnosť funkcií). Funkcia stáleho delegáta sa končí 

v prípadoch, ak táto osoba: 

 
28 May J. H.; McClure Kennedy W. P.: The South African Constitution. Kalifornská univerzita. Greenwood 

Press, 1970,  s. 28. 
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• prestane byť spôsobilá stať sa členom provinčného zákonodarného zboru 

z akéhokoľvek dôvodu po tom, čo bola vymenovaná za stáleho delegáta; 

• sa stane členom vlády; 

• stratí dôveru provinčného zákonodarného orgánu a je odvolaná stranou, ktorá ju za 

stáleho delegáta navrhla; 

• prestane byť členom strany, ktorá túto osobu navrhla a touto stranou je odvolaná; 

• sa nezúčastňuje zasadnutí Provinčnej národnej rady bez ospravedlnenia v prípadoch, pre 

ktoré rokovací poriadok Provinčnej rady predpokladá stratu funkcie stáleho delegáta.29 

 Rovnako, ako v prípade Národného zhromaždenia, aj členovia Provinčnej  národnej 

rady, ktorí začínajú svoju funkciu v postavení stálych delegátov, musia pred začiatkom svojej 

funkcie zložiť sľub alebo vyjadriť vernosť a poslušnosť republike a ústave. Rovnaké pravidlá 

ako pre Národné zhromaždenie platia aj v prípade zasadnutí Provinčnej národnej rady.  

Na čele Provinčnej národnej rady stojí jej predseda, ktorého v čase jeho neprítomnosti 

zastupujú dvaja podpredsedovia. Predseda a dvaja podpredsedovia sú volení Provinčnou 

národnou radou zo svojich členov. Predseda a jeden podpredseda sú volení spomedzi stálych 

delegátov na 5 rokov. Druhý podpredseda je volený na obdobie jedného roka, pričom sa 

v prípade tejto funkcie uplatňuje rotačný princíp, čo znamená, že musí ho vystriedať delegát 

z inej provincii, aby bolo zabezpečené zastúpenie každej provincie. Na voľbu predsedu 

Provinčnej národnej rady dohliada predseda Najvyššieho súdu a v prípade voľby podpredsedov 

táto úloha prechádza na predsedu.  

V prípade prijímania rozhodnutí, každá provincia disponuje jedným hlasom, ktorý za 

danú provinciu odovzdáva jej reprezentant v Provinčnej národnej rade. Rozhodnutie je prijaté, 

ak sa zaň vysloví najmenej päť provincií (nadpolovičná väčšina provincií).  

Medzi právomoci Provinčnej národnej rady patrí: 

a) posudzovať, schvaľovať, navrhovať, meniť a dopĺňať, príp. zamietať akékoľvek 

právnej predpisy Rady; 

b) iniciovať alebo pripravovať právne predpisy spadajúce do oblasti, ktorá je uvedená 

v prílohe 4 alebo iných právnych predpisov podľa čl. 76 ods. 3, s výnimkou 

zmeniek. 

 
29 Parliament. [online], [cit. 12/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/chp04.html>. 

https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/chp04.html
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Pre oblasti týkajúce sa 

prístupu verejnosti na 

zasadnutia Provinčnej 

národnej rady, ako aj výsad 

jej jednotlivých členov 

platia rovnaké ustanovenia 

ako v prípade Národného 

zhromaždenia.  

 

VÝKONNÁ MOC 

Predstaviteľom výkonnej moci v štáte je prezident a vláda. V Juhoafrickej republike 

predstavuje výkonná moc najvýznamnejší článok politického systému. Prezident aj vláda majú 

v krajine silné kompetencie. Aj keď sa oficiálne jedná o parlamentnú demokraciu, nachádzame 

tu mnohé prvky prezidentského systému.  

Výkonná moc v Juhoafrickej republike 

je realizovaná na dvoch úrovniach, a to na 

národnej úrovni, kde je tvorená prezidentom, 

viceprezidentom a kabinetom ministrov 

(vláda) a na regionálnej úrovni (úroveň 

provincií), kde je tvorená premiérom 

a predstaviteľmi Zdroj: výkonných rád. Sem 

zaraďujeme aj vládne ministerstvá a štátnych 

zamestnancov. Predstavitelia výkonnej moci 

nemôžu prijímať zákony, avšak môžu zákonodarcovi navrhovať nové právne predpisy, ako aj 

zmeny už existujúcej legislatívy. 

PREZIDENT 

Prezident je hlavou štátu a stojí na čele výkonnej moci v štáte. Postavenie prezidenta je 

upravené v piatej hlave Ústavy JAR. Je povinný dodržiavať, brániť a rešpektovať Ústavu JAR 

ako najvyššieho zákona v krajine a podporovať jednotu národa. 

Prezident je volený Národným zhromaždením po voľbách. Funkčné obdobie prezidenta 

je 5 rokov, pričom sa začína jeho nástupom do funkcie a končí skončením mandátu alebo 

nástupom novozvoleného prezidenta do úradu. Tá istá osoba môže byť za prezidenta zvolená 

Obrázok 2: Parlament Juhoafrickej republiky (pohľad zvnútra). 

Obrázok 3: Budova Únie – sídlo vlády. 
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najviac dve po sebe nasledujúce volebné obdobia. Z tohto ustanovenia Ústava JAR pozná 

výnimku, a to, ak osoba, ktorá je vybraná na obsadenie miesta v úrade prezidenta, obdobie 

medzi voľbami a ďalšími prezidentskými voľbami sa ako súbežné funkčné obdobie 

nepovažuje. Zvolený prezident je zvyčajne lídrom najväčšej politickej strany. Prezident je 

zároveň vrchným veliteľom ozbrojených síl, vyhlasuje vojnu alebo mier a vymenúva vládu. 

Prezident disponuje právomocami, ktoré sú mu zverené ústavou a právnymi predpismi, 

vrátane týchto, ktoré sú nevyhnutné na výkon funkcie hlavy štátu a výkonnej moci v štáte.  

Z postavenia hlavy výkonnej moci v štáte sa prezidentský úrad nachádza na vrchole 

juhoafrického vládneho systému. Jeho sídlo je v Pretórii, pričom svoje zastupiteľské úrady má 

v mestách Tuynhuys a v Kapskom Meste.  

Prezidentský úrad zahŕňa 5 politických predstaviteľov: 

• prezident, ktorý je hlavou štátu a vlády; 

• viceprezident, ktorý je predstaviteľom vládneho sektora (v parlamente); 

• minister určený prezidentom; 

• minister (ka) pre ženy, mládež a znevýhodnené osoby; 

• zastupujúci minister pre ženy, mládež a znevýhodnené osoby; 

• zastupujúci minister určený prezidentom. 

Prezidentský úrad má 3 štruktúry, ktoré priamo podporujú vládne činnosti, pričom ide 

o nasledujúce: 

• Úrad vlády, ktorý poskytuje administratívnu podporu vláde. Zavádza 

administratívne systémy a procesy za účelom zabezpečenie celkového optimálneho 

fungovania kabinetu a jeho výborov; 

• Poradenské služby pre koordináciu politiky, ktoré zahŕňajú zástupcu generálneho 

riaditeľa a 5 hlavných riaditeľstiev, ktoré podporujú politické procesy; 

• Právne a výkonné služby, ktoré poskytujú právne poradenstvo prezidentovi, 

viceprezidentovi, ministrovi, ale tiež prezidentskému úradu ako celku a zodpovedá 

za všetky spory týkajúce sa politických predstaviteľov.30 

Právomoci prezidenta definované ústavou: 

 
30 Executive authority (president, cabinet and deputy ministers). [online], [cit. 05/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.gov.za/about-government/government-system/executive-authority-president-cabinet-and-deputy-

ministers#The%20Presidency>. 

https://www.gov.za/about-government/government-system/executive-authority-president-cabinet-and-deputy-ministers#The%20Presidency
https://www.gov.za/about-government/government-system/executive-authority-president-cabinet-and-deputy-ministers#The%20Presidency
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a) vyjadruje súhlas a podpisuje zákony; 

b) vracia návrh zákona späť do Národnému zhromaždeniu za účelom opätovného 

posúdenia jeho súladu s ústavou; 

c) postupuje návrh zákona Ústavnému súdu za účelom rozhodnutia o jeho súlade 

s ústavou; 

d) zvoláva mimoriadne zasadnutie Národného zhromaždenia, Provinčnej národnej rady 

alebo parlamentu v prípade, že to vyžadujú osobitné okolnosti; 

e) vytvára akékoľvek funkcie v medziach ústavy a zákona, okrem situácií, kde je hlavou 

výkonnej moci; 

f) vymenúva vyšetrovacie komisie; 

g) vyhlasuje národné referendum; 

h) prijíma a uznáva zahraničných diplomatických a konzulárnych zástupcov; 

i) vymenúva veľvyslancov, splnomocnených zástupcov, diplomatických a konzulárnych 

zástupcov; 

j) udeľuje milosť a odpúšťa akékoľvek pokuty, sankcie alebo prepadnutia majetku; 

k) udeľuje vyznamenania.31 

Prezident teda predstavuje výkonný orgán v krajine. Prezident realizuje výkonnú moc 

v štáte spolu s členmi vlády. Ide o nasledujúce činnosti: 

a) vykonáva štátnu legislatívu s výnimkou prípadov, keď ústava alebo právne predpisy 

ustanovujú inak; 

b) rozvoj a implementácia národnej politiky; 

c) koordinácia funkcií ministerstiev a verejnej správy; 

d) príprava a návrhy zákonov; 

e) vykonávanie akýchkoľvek iných výkonných funkcií ustanovených v ústave alebo 

právnymi predpismi. 

Funkcia prezidenta sa môže skončiť aj pred uplynutím riadneho funkčného obdobia, a to 

jeho odvolaním. Prezidenta JAR odvoláva Národné zhromaždenie uznesením, na ktoré je 

 
31 The President and National Executive. [online], [cit. 15/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/chp05.html>. 

https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/chp05.html
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potrebné najmenej 2/3 hlasov všetkých jeho členov, pričom odvolať prezidenta možno len 

z ústavou taxatívne stanovených dôvodov: 

a) hrubé porušenie ústavy alebo zákona; 

b) závažné pochybenie; 

c) neschopnosť vykonávať funkciu prezidenta.  

Ak došlo k odvolaniu prezidenta z funkcie z dôvodov uvedených v bode a) alebo b), takáto 

osoba nemôže naďalej užívať výhody z tejto funkcie a zároveň nesmie vykonávať žiadnu 

verejnú funkciu.  

Ústava JAR pamätá aj na prípady, keď je krajina z rôznych dôvodov bez prezidenta. 

V takom prípade ústava pozná inštitút tzv. zastupujúceho prezidenta (viceprezident). Ide 

o situácie, keď: 

• sa prezident nenachádza v krajine; 

• inak nie je prezident schopný vykonávať funkciu prezidenta; 

• nie je funkcia prezidenta obsadená. 

V týchto prípadoch vykonávajú funkciu prezidenta osoby v nasledujúcom poradí: 

a) zastupujúci prezident (viceprezident); 

b) minister určený prezidentom; 

c) minister určený ďalšími členmi vlády; 

d) predseda, kým Národné zhromaždenie neurčí jedného zo svojich ďalších členov.32 

Zastupujúci prezident má rovnakú zodpovednosť, právomoci i povinnosti ako prezident. 

Rovnako ako prezident, aj funkcie zastupujúceho prezidenta sa táto osoba ujíma zložením sľubu 

a vyjadrením oddanosti a poslušnosti republike a ústave.  

VLÁDA 

Vláda Juhoafrickej republiky pozostáva z prezidenta, zastupujúceho prezidenta 

(viceprezidenta) a ministrov. 

 Prezident stojí na čele vlády, pričom vymenúva zastupujúceho prezidenta a ministrov, 

prideľuje im právomoci a úlohy a zároveň ich môže odvolať. Prezident vo vzťahu k vláde: 

 
32 The South Africa Constitution. The President and National Executive. [online], [cit. 15/08/2020]. Dostupné na 

internete: <https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/chp05.html>. 

https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/chp05.html
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a) musí spomedzi členov Národného zhromaždenia vybrať zastupujúceho prezidenta ako 

člena vlády; 

b) môže vybrať akýkoľvek počet ministrov spomedzi členov Zhromaždenia; 

c) môže vybrať maximálne dvoch ministrov, ktorí nie sú členmi Národného zhromaždenia. 

Podpredseda a ministri zodpovedajú za právomoci a funkcie výkonnej moci, ktorá im 

bola pridelená prezidentom. Členovia vlády sú zodpovední spoločne a jednotlivo parlamentu. 

Národné zhromaždenie môže vysloviť nedôveru vláde s výnimkou prezidenta, ktorého týmto 

spôsobom môže prinútiť k reorganizácii vlády.  

Poslanci sú povinní konať v súlade s ústavou a poskytovať parlamentu úplné a pravdivé 

správy o veciach patriacich do ich kompetencie. 

Poslanci a štátni tajomníci sú povinní konať v súlade s Etickým kódexom stanoveným 

právnymi predpismi. Ústava JAR takisto definuje činnosti, ktoré nesmú členovia vlády a štátni 

tajomníci vykonávať, a to: nesmú vykonávať akúkoľvek inú platenú prácu; nemôžu konať 

akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je v súlade s ich funkciou; nemôžu konať spôsobom, ktorý 

by u nich mohol zakladať konflikt záujmov; využívať svoje postavenie alebo akékoľvek im 

zverené informácie za účelom vlastného obohatenia alebo zvýhodnenia či už seba alebo inej 

osoby.33 

Prezident rozdeľuje jednotlivé oblasti správy medzi jednotlivých ministrov, ktorí sú 

zodpovední za činnosť ministerstiev.34  

Štruktúra výkonnej moci na regionálnej úrovni (úroveň provincií) 

Výkonnú moc v každej provincii reprezentuje Výkonná rada, na ktorej čele stojí 

premiér. Členovia výkonných rád sú zodpovední svojim zákonodarným orgánom v rovnakej 

miere ako je vláda zodpovedná parlamentu.  

Premiér je volený členmi provinčného zákonodarného orgánu zo svojich radov, a to na 

jeho prvom zasadnutí po voľbách.  

Premiér vymenúva členov výkonnej rady spomedzi členov provinčného zákonodarného 

orgánu. Týchto členov môže byť 10 z každej provincie. Výkonná rada sa zodpovedá 

premiérovi. Tieto provinčné departmenty rozhodujú len vo veciach, ktoré majú jednotlivé 

 
33 Carbone, G. ;Pellegata, A.: Political Leadership in Africa. Cambridge University Press, 2020, s. 128. 
34 V súčasnosti existuje v JAR 26 ministerstiev. 
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provincie vo svojej správe alebo vo veciach, ktorých správu majú spoločnú s národnou úrovňou 

správy.35 

SÚDNA MOC 

Nezávislé súdnictvo pozostáva z ústavného súdu, najvyššieho odvolacieho súdu, 

najvyššieho súdu, magistrátnych súdov a iných súdov zriadených na základe aktov 

parlamentu.36 

Ústavný súd, ktorý sa skladá z najvyššieho sudcu, zástupcu najvyššieho sudcu a 

deviatich ďalších sudcov je najvyšším súdom republiky a môže rozhodovať iba o ústavných 

veciach a o záležitostiach súvisiacich s rozhodnutiami o ústavných veciach. Podľa ústavy iba 

ústavný súd môže rozhodovať spory medzi štátnymi orgánmi (národnými alebo provinčnými), 

rozhodovať o ústavnosti ktoréhokoľvek parlamentného alebo provinčného zákona, ak o to 

predseda alebo premiér (alebo národné zhromaždenie alebo provinčný zákonodarca) požiada, 

o ústavnosti ústavných zmien a doplnení rozhoduje o tom, že parlament alebo prezident nesplnil 

ústavnú povinnosť.37 

Najvyšší odvolací súd je najvyšším odvolacím súdom s výnimkou ústavných 

záležitostí, ktorý v konečných prípadoch vykonáva svoju právomoc. Vrchný súd, ktorý je v 

súčasnosti rozdelený do siedmich provinčných divízií (s vytvorením dvoch nových divízií), je 

nadradeným právnym súdom, pričom každá divízia má všeobecnú jurisdikciu pre svoju 

geografickú oblasť. Vrchný súd zvyčajne prejednáva závažné trestné veci a občianskoprávne 

veci. Magistrátne súdy sú súdy prvého stupňa pre väčšinu trestných vecí a občianske veci. 

Krajské súdy zoskupujú magistrátne obvody a prerokúvajú závažné prípady. 38Existujú tiež 

špecializované vysoké súdy (volebný súd, daňový súd atď.), Vojenské súdy, súdy s nízkou 

hodnotou sporu, súdy pre rovnosť, tradičné súdy a súdy pre pilotné projekty.  

Komisia pre justičnú službu je osobitne zodpovedná za poskytovanie poradenstva 

predsedovi pri menovaní sudcov. Predsedu ústavného súdu vymenúva predseda po porade s 

Komisiou pre justičnú službu a vedúcimi predstaviteľov strán a predseda Najvyššieho 

odvolacieho súdu je vymenovaný po porade s Komisiou pre justičnú službu. Podľa ústavy 

 
35 Merwe, C. G.; Plessis, J. E.; Zimmermann, R.: Introduction to the Law of South Africa. Haag: Kluwer Law 

International, 2004, s. 158 – 167.  
36 Research space. Judicial independance in South Africa /a constitutional perspective/ 2012. [online], [cit. 

05.08.2020]. Dostupné na internete: <https://researchspace.ukzn.ac.za/xmlui/handle/10413/9769>.  
37 World elections. South Africa´s political system. 2020. [online], [cit. 05.08.2020]. Dostupné na: 

<https://welections.wordpress.com/about/>. 
38 Supreme Court of Appeal. 2020. Judicial authority [online], [cit. 01.08.2020]. Dostupné na internete: 

<http://supremecourtofappeal.org.za/>.  

https://researchspace.ukzn.ac.za/xmlui/handle/10413/9769
https://welections.wordpress.com/about/
http://supremecourtofappeal.org.za/
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„predseda musí vymenovať sudcov všetkých ostatných súdov na základe Rady Komisie pre 

justičnú službu.“39Za začatie trestného konania v mene štátu zodpovedá štátna prokuratúra 

(NPA). Na jej čele je národný riaditeľ prokuratúry, ktorého vymenúva predseda. 

ŠTÁTNA A MIESTNA SPRÁVA 

Juhoafrická republika nie je federáciou, avšak niektoré významné právomoci sú 

prenesené na orgány regionálnej správy. Názvy a hranice provincií sú zakotvené v ústave, čo 

znamená, že akákoľvek zmena v názve či hraniciach vyžaduje zmenu ústavy, na čo sa vyžaduje 

príslušná väčšina v parlamente.  

V Juhoafrickej republike je ústavou uznaných 9 provincií: 

Východný Mys, Slobodný štát, Gauteng, KwaZulu-Natal, 

Limpopo, Mpumalanga, Severný Mys, Severzápad and 

Západný Mys.40 Správa provincií je upravená v 6 hlave ústavy. 

Inštitucionálne usporiadanie provinčnej vlády sa veľmi podobá 

koncepcii národnej vlády, avšak existuje tu jeden základný 

rozdiel. Zatiaľ čo parlament na národnej úrovni je 

dvojkomorový, provinčné zákonodarné orgány sú 

jednokomorové. Počet členov provinčných zákonodarných orgánov sa pohybuje v rozmedzí 30 

až 80. Počet kresiel určuje Nezávislá volebná komisia na základe počtu obyvateľov danej 

provincie.41 Provinčné zákonodarné zbory sú volené na základe pomerného zastúpenia 

prostredníctvom metódy najväčšieho zvyšku. 

 Miestna správa JAR je tvorená obcami, ktoré musia byť zriadené na celom území 

republiky. Miestna správa JAR nachádza svoje zakotvenie aj v juhoafrickej ústave, konkrétne 

tvorí obsah siedmej hlavy. 

 V JAR sú obce členené do jednotlivých kategórií. Kategória A predstavuje obec, ktorá 

má v rámci svojej oblasti výlučný zákonodarný a výkonný úrad. Kategória B je obec, ktorá 

zdieľa zákonodarný a výkonný orgán obce vo svojej oblasti s obcou kategórie C, do oblasti 

 
39 Constitution of the Republic of South Africa. [online], [cit. 20/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://www.gov.za/documents/constitution-republic-south-africa-1996>. 
40 South Africa´s Political system. [online], [cit. 11/08/2020]. Dostupné na internete: 

<https://welections.wordpress.com/guide-to-the-2014-south-african-election/south-africas-political-system/>. > 
41 Výnimku z tohto pravidla predstavuje len provincia Západný Mys. 

Obrázok 4: Provincie Juhoafrickej 

republiky. 

https://www.gov.za/documents/constitution-republic-south-africa-1996
https://welections.wordpress.com/guide-to-the-2014-south-african-election/south-africas-political-system/
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ktorej patrí. Kategória C predstavuje obec, ktorá má výkonnú a zákonodarnú moc obce 

v oblasti, ktorá zahŕňa viac ako jednu obec42.  

 Toto členenie nachádzame aj v ústave, pričom nesú aj označenie metropolitné 

municipality, okresné municipality a miestne municipality.43 Tieto obce sú zamerané na rast 

miestnej ekonomiky a podporu infraštruktúry a služieb. To, ktorá obec patrí do ktorej kategórie 

municipalít, určuje ústava na základe jednotlivých kritérií.  

 Predmetom činnosti miestnej samosprávy v zmysle ústavy je: 

a) zabezpečovať pre miestnu komunitu demokratickú a zodpovednú správu; 

b) zabezpečovať poskytovanie služieb komunitám v udržateľnom rozsahu; 

c) podporovať sociálny a ekonomický rozvoj; 

d) podporovať bezpečnosť a priaznivé životné prostredie; 

e) podporovať participáciu komunity a miestnych organizácií na správe záležitostí 

miestnej samosprávy.44 

Obec je povinná v rámci svojich finančných a organizačných kapacít zabezpečovať 

naplnenie týchto cieľov.  

Obec má v rámci svojej činnosti zadefinované aj rozvojové povinnosti, ktoré musí 

vykonávať, pričom medzi najdôležitejšie patrí: 

a) štruktúrovanie a riadenie svojich organizačných, rozpočtových a plánovacích 

procesov tak, aby boli uprednostňované základné potreby spoločenstva a bol 

podporovaný sociálny a ekonomický spoločenský rozvoj; 

b) participácia na národných a regionálnych programoch rozvoja. 

Výkonným a zákonodarným orgánom obce je obecná rada. V zmysle juhoafrickej 

ústavy má obec právo riadiť záležitosti miestnej samosprávy svojho spoločenstva v súlade 

s vnútroštátnymi a provinčnými právnymi predpismi. Národná alebo provinčná vláda nemôže 

ohroziť alebo brániť obci vykonávať svoje právomoci a plniť úlohy, ktoré sú jej zverené. 

 
42 De Visser, J.: Developmental Local Government, A Case Study of South Africa. Cambridge: Intersentia nv., 

2005, s. 22.  
43 V JAR sa aktuálne nachádza 278 municipalít, z toho 8 metropolitných, 44 okresných a 226 miestnych.  
44 Zimák, A. Jihoafrická republika. Praha: Nakladatelství Libri, 2003, s. 13. 
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Mestské zastupiteľstvá mestských a miestnych samospráv sú zložené v rovnakom pomere 

k radným poslancom voleným podľa pomerného zastúpenia na zozname politických strán.  

V rámci metropolitných municipalít fungujú metropolitné rady, ktoré môžu svoje 

funkcie a právomoci decentralizovať. Napriek tomu, všetky originálne mestské, zákonodarné 

a výkonné právomoci sú zverené do rúk metropolitnej rady. 

V metropolitných oblastiach existujú viaceré typy systémov výkonnej moci: 

a) starostovský systém výkonnej moci, kde výkonná právomoc je zverená do rúk

starostu;

b) systém kolektívneho výkonného (exekutívneho) výboru, kde sú tieto právomoci

zverené výkonnému výboru.

Nemetropolitné oblasti sú tvorené okresnými a miestnymi radami. Okresná rada je 

primárne  zodpovedná za územné plánovanie. Zákon o územnej samospráve z roku 1997 

ustanovil pre miestne výbory viacero úloh, medzi ktoré okrem iných, patria najmä: 

a) vytvárať, implementovať a revidovať systémy riadenia výkonnosti obcí;

b) monitorovať a revidovať výkonnosť obcí;

c) pripravovať obecné rozpočty;

d) zúčastňovať sa na rozhodovaní o poskytovaní obecných služieb;

e) komunikovať navonok a šíriť informácie týkajúce sa správy vecí verejných.45

VOLEBNÝ SYSTÉM 

V Juhoafrickej republike sa voľby realizujú na troch úrovniach, pričom ide o: 

• voľby národné;

• voľby provinčné (voľby do orgánov regionálnej samosprávy);

• voľby municipálne (voľby do orgánov miestnej samosprávy).

Voľby sa konajú v päťročných cykloch, pričom voľby národné a provinčné sa konajú

v rovnakom čase a komunálne voľby prebiehajú o dva roky neskôr.46 Volebný systém je 

založený na systéme pomerného zastúpenia, čo znamená, že strany sú zastúpené v pomere k ich 

volebnej podpore. V prípade obecných rád sa uplatňuje zmiešaný volebný systém s prvkami 

45 Barber, J.: The New South Africa´s Foreign Policy: Principles and Practice. Interntional Affairs, 2005, s. 52. 
46 Reynolds, A.: Electoral Systems and Democratization in Southern Africa. OUP Oxford, 1999, s. 45.  
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pomerného zastúpenia aj prvkami volebných obvodov. V rámci tohto volebného systému 

obvody volia jednotlivých členov rady popri tých, ktorí sú uvedení na kandidátnej listine. 

Krajina je rozdelená na 3900 obvodov, pričom voliči v každom obvode vyberajú kandidáta, 

ktorý ich bude následne zastupovať v obecnej rade. Takisto voliči hlasujú aj za politickú stranu, 

ktorá ich v obecnej rade bude reprezentovať. 

Právo zúčastniť sa volieb (všetkých typov) má osoba, ktorá je občanom Juhoafrickej 

republiky a najneskôr v deň volieb dovŕšila vek 18 rokov. Každý volič musí byť 

zaregistrovaný. K účasti na voľbách volič potrebuje tzv. ID book. Voliči sú registrovaní pre 

konkrétny volebný obvod a v prípade miestnych volieb môžu voliť len v danom volebnom 

obvode. V prípade volieb do orgánov regionálnej a miestnej samosprávy je k týmto dvom 

podmienkam pridaná ďalšia podmienka, ktorá sa viaže na trvalý pobyt. To znamená, že pri 

regionálnych a miestnych voľbách musí mať osoba, ktorá sa týchto volieb zúčastňuje trvalý 

pobyt na území regiónu, resp. obce, kde sa voľby konajú. V prípade národných a provinčných 

volieb občan musí voliť vo volebnom obvode, kde je zaregistrovaný, ale v niektorých prípadoch 

je možné voliť aj mimo neho, ak preukáže, že je registrovaným voličom   

NÁRODNÉ A PROVINČNÉ VOĽBY 

V JAR sa v prípade národných a provinčných volieb uplatňuje systém pomerného 

zastúpenia. Parlament má 400 členov, pričom každému z deviatich provinčných zákonodarných 

orgánov prislúcha medzi 30 – 90 kresiel v závislosti od počtu obyvateľov danej provincie. 

Národné i provinčné voľby sa konajú spoločne v rovnakom čase a na rovnakom mieste každých 

5 rokov. Voliči hlasujú za národné a provinčné zákonodarné zbory na samostatných 

hlasovacích lístkoch. 

V prípade parlamentných volieb na národnej i provinčnej úrovni sa volia politické 

strany, nie jednotlivci. Politické strany pred voľbami zostavia zoznam kandidátov pre každý 

zákonodarný zbor. V prípade volieb do Národného zhromaždenia môžu strany predložiť 

polovicu svojich kandidátov na zoznam národnej úrovne a polovicu na zoznam provinčnej 

úrovne.47  

VOĽBY DO ORGÁNOV MIESTNEJ SAMOSPRÁVY 

Voliči v mestských aglomeráciách majú vo voľbách do orgánov miestnej samosprávy 

dva hlasy. Jeden hlas pre radného a jeden hlas pre zoznam politických strán. Na účely výpočtu 

počtu kresiel sa hlasy pre radného a hlasovacie lístky sčítajú (odčítajú sa hlasy pre nezávislých 

 
47 Reynolds, A.: Electoral Systems and Democratization in Southern Africa. OUP Oxford, 1999, s. 286.  
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kandidátov na miesto radného alebo strany bez kandidátnej listiny) a kvóta sa vypočíta využitím 

celkovo platných hlasov (s výnimkou vyššie uvedeného) a celkový počet kresiel v rade 

(odpočítaním okrskov/obvodov, kde zvíťazili nezávislí kandidáti alebo politické strany bez 

kandidátnej listiny) plus jedna. Celkový počet hlasov každej politickej strany je vydelený 

kvótou a výsledkom (ignorujúc frakcie) je prvé pridelenie kresiel. Akékoľvek neobsadené 

kreslá sa pripisujú stranám s najväčšími zostatkami. Akonáhle je prideľovanie kresiel ukončené, 

počet okrskov/obvodov, kde zvíťazila príslušná strana sa odpočíta od jej konečného pridelenia 

kresiel. Tento posledný výsledok určuje počet kresiel pre každú politickú stranu a konečné 

rozdelenie kresiel v rade ako celku. 

Veľkosť každej obecnej rady sa líši, hoci miestne municipality (obce) môžu mať 

najmenej 3 kreslá a najviac 90 kresiel, zatiaľ čo metropolitné municipality nemôžu mať viac 

ako 270 kresiel. 

Vzhľadom k tomu, že v Južnej Afrike existujú tri rôzne kategórie obcí, aj spôsob 

konania volieb sa  mierne líši.  

Metropolitné obce (kategória A) 

Metropolitné obce existujú v šiestich najväčších mestách s počtom obyvateľov viac ako 

500 000, pričom mestská samospráva koordinuje poskytovanie služieb do celej oblasti. Tieto 

municipality sú rozdelené do obvodov. Polovica členov rady je volená systémom pomerného 

zastúpenia, kde voliči volia politickú stranu. Druhá polovica členov rady je volená spôsobom, 

že sú zvolení ako reprezentanti svojho vlastného obvodu, a to obyvateľmi len toho konkrétneho 

volebného obvodu.  

Miestne municipality (kategória B) 

Oblasti, ktoré nepatria k šiestim metropolitným obciam, sú rozdelené do miestnych 

municipalít. Celkovo ich je v Južnej Afrike 231 a každá obec je rozdelená do obvodov. 

Obyvatelia každého obvodu sú zastupovaní svojim radným. Voliči v týchto municipalitách teda 

volia tzv. okresné rady. Spôsob voľby jednotlivých členov rady je rovnaký ako 

v predchádzajúcom prípade. 

Len ľudia, ktorí žijú v oblastiach s menším počtom obyvateľov, nepatria do miestnej 

municipality. Tieto oblasti sa nazývajú okresné riadiace oblasti a spadajú priamo pod okresné 

municipality. 

Okresné municipality (kategória C) 
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Okresné municipality sú tvorené počtom miestnych municipalít patriacich do jedného 

okresu. Zvyčajne sa jedná o 4 – 6 miestnych municipalít, ktoré sa stretávajú v okresnej rade48. 

Okresná municipalita má za úlohu koordinovať rozvoj celého okresu.  

Okresná rada je tvorená dvoma typmi radných: 

a) volení radní – sú volení do okresnej rady na základe systému pomerného zastúpenia 

všetkými voličmi v oblasti (40% z celkového počtu členov okresnej rady); 

b) radní, ktorí reprezentujú miestne municipality v oblasti – títo zástupcovia miestnych 

obcí sú vyslaní ich radami za účelom reprezentovania a presadzovania záujmov ich 

obce v okresnej rade (60% z celkového počtu členov okresnej rady).49 

Nad všetkými typmi volieb v Juhoafrickej republike vykonáva dohľad Nezávislá 

volebná komisia, ktorá bola zriadená zákonom o Nezávislej volebnej komisii v roku 1996. 

Medzi jej základné úlohy patrí: 

a) riadi voľby do národných, provinčných aj  miestnych orgánov; 

b) zabezpečuje, aby boli voľby slobodné a spravodlivé; 

c) vyhlasuje výsledky volieb; 

d) zostavuje a aktualizuje zoznam voličov. 

  

 
48 Takýchto okresných obcí je v Južnej Afrike v súčasnosti 47. 
49 Piombo, J.; Nijzink, L.: Electoral Politics in South Africa. Assessing the First Democratic Decade. New York: 

Palgrave Macmillan, 2005, s. 54. 
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ZHRNUTIE 

Pôvodné osídlenie Južnej Afriky pozostávalo z dvoch prevládajúcich kmeňových 

obyvateľov Krovákov a Hotentotov. Okolo roku 1655 bolo Holanďanmi založené Kapské 

mesto a začali sa vytvárať Kapské kolónie a po dobu nasledujúcich 150 rokov si  v Juhoafrickej 

republike udržiavali prevažný politicko-ekonomický vplyv práve Holanďania. 

Holandskí kolonizátori, nazývaní Búrovia (Boers - farmári) alebo Afrikánci, zapríčinili 

vyľudnenie takmer celého hotentotskeho a krováckeho obyvateľstva a  aj z tohto dôvodu 

dokázali ovládnuť na dlhé roky spomínané územie. Mnohí Búrovia na protest proti britskej 

správe a zrušeniu otroctva  v roku 1838 založili vlastnú Juhoafrickú republiku (neskôr 

premenovanú na Transvaal) následne v roku 1854 vznikol Oranžský slobodný štát.  Britský 

záujem o ovládnutie bohatých zdrojov nerastného bohatstva prerástol do dvoch búrskych vojen. 

Po víťazstve v druhej búrskej vojne v roku 1902 získala Británia kontrolu nad krajinou a 

usadilo sa tam veľa britských vládnych úradníkov a občanov. Aj napriek politickej 

angažovanosti Afrického národného kongresu voľby v roku 1948 vyhrala nacionálna Národná 

strana a nastalo prijímanie zákonov s cieľom vynucovať politiku s ohľadom na rasovú 

príslušnosť. Apartheid je výraz označujúci sociálno-politický systém založený najmä na 

rasistickej politike tzv. oddeleného spolužitia  obyvateľov rôznych rás. Symbolom boja proti 

apartheidu sa stal Nelson Mandela, ktorý bol za svoju činnosť v odboji v roku 1962 uväznený 

a prepustený bol až v roku 1990.  V roku 1961 dosiahla Južná Afrika plnú nezávislosť a bola 

vyhlásená za republiku.  

 JAR je konštitučná demokracia s trojstupňovým systémom vlády a nezávislým 

súdnictvom. Národná, provinčná i miestna úroveň vlády disponujú vlastnými legislatívnymi 

a výkonnými orgánmi pôsobiacimi v rámci svojich oblastí. Zákonodarná moc v JAR je 

reprezentovaná parlamentom, ktorý je zákonodarným orgánom. Parlament v Juhoafrickej 

republike je dvojkomorový, pričom pozostáva z Národného zhromaždenia a Provinčnej 

národnej rady. Predstaviteľom výkonnej moci v štáte je prezident a vláda. V Juhoafrickej 

republike sa voľby realizujú na troch úrovniach: národnej, provinčnej a municipálnej. Volebný 

systém je založený na systéme pomerného zastúpenia, čo znamená, že strany sú zastúpené 

v pomere k ich volebnej podpore. 

V súčasnosti je Juhoafrická republika štátom, ktorý pokračuje v demokratizácii 

spoločnosti, prítomné však ostávajú aj dôsledky apartheidu v krajine. Jedným z najvýraznejších 

je pretrvávajúca chudoba černošského obyvateľstva. 
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