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Venezuela, jihoamerická země s více než 31 miliony obyvatel a největšími potvrzenými 

zásobami ropy na světě1, je v posledních letech ve vážné politické krizi. Současný prezident 

Nicolas Maduro dne 23. ledna 2019 nastoupil svůj druhý šestiletý mandát. Venezuelská 

opozice, Evropská unie, Organizace amerických států, USA či Austrálie označily prezidentské 

volby z 20. května 2018 za zmanipulované. V reakci na to se Juan Guaidó, lídr opozice 

a předseda Národního shromáždění, prohlásil dočasným prezidentem. Venezuelu tak pohltila 

další vlna protestů, které jsou místním koloritem již od roku 2014. 

Cílem protestů je obnova venezuelské demokracie, ukončení institucionálního 

schizmatu a uspořádání férových prezidentských voleb. Mohli bychom se nicméně ptát, 

jakou „demokracii“ mají očekávané volby přinést?  

Demokracie, podobně jako další formy vládnutí, má totiž svůj ideál, ke kterému se lze 

v reálném světě maximálně přiblížit. Navíc teoretikové demokratické tranzice tvrdí, že takový 

přechod je dlouhodobý proces, který zahrnuje celou řadu dalších forem režimů, 

které v ideálním případě (ne však bezpodmínečně vždy) končí demokracií. 

Dle klasické teorie – demokracie je svěřit moc rozhodovat o politických problémech voličům. 

Tomu podléhá sekundární cíl, a to výběr představitelů (viz Schumpeter 2004: kapitola XXII). 

Mohli bychom se tedy opírat o jednu větev demokratizačních studií a teoretických konceptů 

demokracie, ve kterých se klíčovým činitelem stává instituce voleb. Demokratická metoda 

je zde chápána jako takový institucionalizovaný systém na dosažení politického rozhodnutí, 

ve kterém individua získávají moc rozhodovat prostřednictvím svobodného zápasu o hlasy lidí 

(Sartori 1993: 154). 

Tato studie se zabývá Venezuelou z pohledu teorie (ne)demokracie. Hodnotí současnou vnitro-

politickou situaci z pohledu nejvýznamnějších konceptů, které do středu svého zájmu staví 

právě volby. Cílem je posoudit poslední proběhnuvší volby z hlediska jejich kvality 

a klasifikovat současnou Venezuelu v rámci škály režimů dle S. I. Lindberga. 

Zároveň je ambicí textu poskytnout čtenáři přehled o klíčových aktérech, kteří do rozbouřené 

situace v zemi vstupují (zahraničně-politické hledisko). Namísto závěru studie diskutuje 

potřebné kroky k tomu, aby mohla být země nazývána demokratickou. 

Základní východiska 

Nejprve je třeba připomenout, že ambicí tohoto textu není v žádném případě dopodrobna 

se zabývat komplexním výčtem jednotlivých teoretických konceptů, které obsahuje bohaté 

akademické pole studie režimů. Z hlediska rozsahu textu by to jednoduše nebylo možné. 

Zároveň se však nelze spokojit s tvrzením, že režimy světa lze dělit na demokratické 

a nedemokratické. 

Systematicky se nedemokracie dělí na autoritářské a totalitní režimy. Přestože bývá často jako 

protiklad demokracie chápán totalitarismus, tato forma nedemokracie pokrývá příliš vzácnou 

formu nedemokratického vládnutí (Brooker 2000: 25). V praxi se mnohem častěji setkáváme 

s autoritarismy (více viz J. J. Linz 2000). 

                                                      
1 Venezuelské zásoby ropy jsou odhadovány na více než 300 miliard barelů (EIA 2019). 
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Mezi póly demokracie-nedemokracie se vyskytuje celá řada dalších režimů. Takové režimy 

nenaplňují podmínky liberální demokracie, ale nelze o nich jednoznačně prohlásit, 

že jsou uzavřenými autoritarismy (Sartori 1993: 191). 

Pro účely této studie se budeme zabývat pětistupňovou škálou dle S. I. Lindberga, která režimy 

odlišuje na základě instituce voleb, přičemž za reálně existující konce osy chápe právě 

autoritarismus a liberální demokracii: 

I. liberální demokracie, 

II. volební demokracie, 

III. soutěživý autoritarismus, resp. volební autoritarismus, 

IV. hegemonický nesoutěživý autoritarismus, 

V. autoritarismus (viz Lindberg 2009 ed.). 

Schéma 1: Členění politických režimů 

Zdroj: Lindberg 2009 ed.: 106. 

I. Liberální demokracie 

Pro definování liberální demokracie si lze vypomoci Dahlovou definicí polyarchie. 

Pro konstatování demokratického procesu moderní demokracie jsou vyžadovány tyto politické 

instituce: 

• Volení státní činitelé, 

• svobodné, spravedlivé a periodicky opakující se volby, 

• svoboda projevu, 

• alternativní zdroje informací, 

• svoboda shromažďování a sdružování, 

• občanství zahrnující všechny dospělé lidi – inkluzivní občanství (Dahl 2001: 39 a 81). 

II. Volební demokracie 

Teorie volební demokracie je založená na autonomním veřejném názoru, který podporuje 

volbami schválené vlády, které zase reagují responzivně na názory veřejnosti. Volby jsou 

institucionalizovaným postupem zaznamenávání stavu veřejného názoru (Sartori 1993: 113 

a 127). Volební demokracie postrádají některé atributy liberální demokracie (například systém 

kontrol a rovnovah, byrokratickou integritu, nestranné soudnictví), ale režim pořádá svobodné 
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a spravedlivé volby (Schedler 2006: 5), což je klíčovým bodem pro určení hranice s kategorií 

III, soutěživého (volebního) autoritarismu.  

III. Soutěživý a volební autoritarismus 

Soutěživý autoritarismus (dle Levitského a Waye 2002) je takový režim, ve kterém jsou 

formální demokratické instituce široce vnímány jako prostředek k získání a výkonu politické 

autority, nicméně dochází k tak vážnému a častému narušování pravidel fungování těchto 

institucí, že režim nesplňuje konvenční minimální standardy pro demokracii. Přes pořádání 

víceméně svobodných a spravedlivých voleb, režim kontroluje státní zdroje a neposkytuje 

opozici dostatečné mediální pokrytí a v některých případech manipuluje s volebními výsledky. 

Stále však existuje prostor, ve kterém opozice může být velkou výzvou a je možné režim sesadit. 

Tímto prostorem jsou čtyři arény – volební, legislativní, soudní a mediální. 

Obdobou je koncept volebního autoritarismu Andrease Schedlera (2006)2. Ve volebním 

autoritarismu je sehrávána nerovná hra mezi vládou a opozicí, ale (na rozdíl od soutěživého 

autoritarismu) opozice nemá šanci se prosadit působením ve výše zmíněných čtyřech arénách, 

nýbrž pouze v aréně volební. Je to režim, ve kterém byly stanoveny institucionální fasády 

demokracie, včetně pravidelných, pluralitních voleb pro výběr šéfa exekutivy, aby zakryly 

a (reprodukovaly) drsnou realitu manipulace autoritářského vládnutí (Schedler 2006: 1). 

Volby mají navazovat pocit demokracie, či alespoň demokratizace režimu. Nicméně volby 

samotné nejsou demokratické, a tudíž nelze ani daný režim považovat za demokratický, 

výsledek voleb nelze považovat za spolehlivé vyjádření vůle lidu.  

IV. Hegemonický nesoutěživý autoritarismus 

Čtvrtým typem režimu v užité ose je hegemonický nesoutěživý autoritarismus. Je to režim, 

u kterého již bez výhrad můžeme hovořit o jeho nedemokratičnosti. Podobně jako v pátém typu 

je zde připuštěn limitovaný politický pluralismus, nicméně dochází k restrikci opozičních stran 

a jejich politických aktivit. Ačkoli se pořádají volby, inkumbent (strana/kandidát) nemůže 

de facto prohrát (Lindberg ed. 2009: 108).  

V. Autoritarismus 

Obecně přijímaná definice dle J. J. Linze směřuje ke čtyřem charakteristickým elementům 

nebo znakům autoritarismu. Klíčové pro rozlišení s předchozím typem je, že veřejnost 

je vyloučena ze selekce politických elit, jinými slovy, nepořádající se národní volby, referenda 

či plebiscity: 

• Limitovaný politický pluralismus, 

• absence vůdčí ideologie (naopak přítomnost mentality), 

• absence intenzivní nebo extenzivní politické mobilizace, 

• vůdce nebo malá skupinka lídrů uplatňující moc bez předvídatelných hranic (Brooker 

2000: 23 a 26). 

Pro posouzení typu režimu budou využity dva katalogy vztahující se k charakteru instituce 

voleb. Jedná se o posouzení kvality voleb dle Schedlera (2006) a katalog podmínek 

pro konstatování volební demokracie dle Diamonda (2002). Oba katalogy jsou kódovány 

                                                      

2 Sami Levitsky a Way tvrdí, že odlišení těchto dvou typů režimů je velmi těžké a hranice mezi nimi 
se špatně hledá. 
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pomocí ordinálních kategorií a je jim přiřazená hodnota 0 až 3. Charakter těchto hodnot značí 

naplnění normativního kritéria katalogu. Hodnota 0 znamená neexistenci/nenaplnění 

požadovaného znaku, hodnota 3 existenci/naplnění znaku. Hodnoty 1 a 2 odkazují na míru 

vzdálenosti od standardních demokratických (kvalitních) voleb, volební demokracie. Součet 

jednotlivých hodnot daných kategorií představuje ukazatel míry demokratičnosti voleb.  

Pro posouzení Venezuely z hlediska zařazení na námi vybrané ose demokracie-nedemokracie 

využijeme data z volebních klání 2013 do posledních proběhnuvších voleb v roce 2018. Bude se 

tedy jednat o analýzu prezidentských (prvořadých) i parlamentních voleb v období Madurova 

režimu. Celkem půjde o dvoje prezidentské volby z let 2013 a 2018 a dvoje volby parlamentní 

z let 2015 a 2017.  O dalších úrovních voleb se zmíníme, nicméně jejich kódování pro posouzení 

demokratičnosti považujeme za nadbytečné.3 

  

                                                      
3 Autoři si jsou vědomi odklonu komparativně orientované politologické obce od hledání definic 
tzv. hybridních režimů, tedy režimů kdesi v „šedé zóně“ mezi demokraciemi a nedemokraciemi,3 
a obnovení zájmu o režimy nedemokratické v posledních několika letech. Základním empirickým 
poznatkem trendů posledních let je totiž fakt, že proces odstraňování nedemokratických režimů končívá 
nejčastěji nikoli jejich přechodem ke konsolidované demokracii, nýbrž nastolením jiného typu 
nedemokracie. Hovoří se o tzv. moderních autoritarismech, jejichž charakteristika vyplývá z pěti 
sfér/oblastí: ekonomické, mediální, politické soutěže, občanské společnosti a práva (více viz Holzer 
a Martinek). 

Typologie hybridních režimů a šedé zóny se tedy zdá býti překonávána. Přesto tento text využívá starší 
typologii s odůvodněním snadné operacionalizace (která doposud nové typologii a diskuzi jako takové 
spíše chybí), která může i nezasvěcenému čtenáři poskytnout dobrý pohled na posouzení míry 
demokracie v souvislosti s institucí voleb jako takové, a zároveň s argumentem, že se nejedná o čistě 
akademický text, nýbrž o snahu posoudit minulý i současný stav venezuelské politické společnosti. 



STUDIE | červen 2019 
 

Tabulka 1: Kvality voleb a jejich kódování 

 0 

(znak je 
porušován) 

1 

(znak je spíše 
porušován) 

2 

(znak je spíše 
naplněn) 

3 

(znak je 
naplněn) 

Zplnomocnění 
voleb 

Prostor pro volby 
je limitovaný, 
volby nejsou 
soutěživé, moc 
nevychází z lidu 

Prostor pro volby 
je limitovaný, 
omezená 
soutěživost 
vyřazením 
některých 
opozičních sil 

Limitovaný počet 
stran i kandidátů, 
ale soutěživé 
volby 

 

Moc vychází 
z lidu, soutěživé 
volby delegují 
vládní autoritu 

Svobodná 
předvolební 
nabídka 

 

Vyloučení 
opozičních sil, 
omezený přístup 
do volební arény 

Opoziční strany 
jsou povoleny, 
nicméně dochází 
k jejich 
fragmentaci 

Formování 
politických 
alternativ je 
omezeno (počtem 
povolených 
politických stran 
atp.)  

Svoboda 
voličského 
zkoumání 
nabízejících se 
alternativ 
a formulace 
vlastních 
preferencí 

Svobodná 
předvolební 
poptávka 

 

Omezení 
politických 
a občanských 
svobod, neexistují 
necenzurované 
zdroje informací 

Omezení 
politických 
a občanských 
svobod, 
necenzurované 
zdroje informací 
jsou velmi těžko 
dostupné 

Existuje svoboda 
voličského 
zkoumání 
nabízejících se 
alternativ, existují 
necenzurované 
zdroje informací, 
avšak jsou velmi 
těžko dostupné 

Existuje svoboda 
voličského 
zkoumání 
nabízejících se 
alternativ 
na základě volně 
dostupných 
necenzurovaných 
informací 

Inkluze Nerovnost 
volebního práva 
de iure, omezení 
jsou příliš vysoká 

Nerovnost 
volebního právo 
de iure, omezení 
se vztahují 
na menší okruh 
občanů 

Nerovnost 
volebního práva 
de facto (např. 
gerrymandering, 
malapportionmen
t) 

Právo volit rovně 
se vztahuje 
na všechny 
dospělé 

Izolace Donucování 
a korupce 
(zastrašování 
hlasujících, 
kupování hlasů) 

Tajné a presenční 
hlasování je 
výrazně narušeno 

Drobné excesy 
v tajném 
a presenčním 
hlasování 

Existence tajného 
a presenčního 
hlasování 

Integrita Dochází k 
„přerozdělování“ 
hlasů ze strany 
kontrolních úřadů 
ve prospěch 
vládnoucí (jedné) 
strany 

Hlasy mají 
stejnou váhu, 
nicméně 
vzhledem 
k donucování 
a korupci je 
výsledek 
nakloněn 
ku prospěchu 
vládnoucí strany 

(Drobné) excesy 
narušují stejnou 
váhu hlasů; 
to však zásadním 
způsobem 
nenapomáhá 
vládnoucí straně 

Všechny hlasy 
mají stejnou váhu 
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Nezvratnost Zamezení zvolené 
vládě užívat svou 
moc, zamezení 
vítězi voleb začít 
vládnout 

Daný výsledek 
nemá dopad 
na mocenské 
uspořádání – 
většinový počet 
mandátů je 
nevolených 
(poslanci jsou 
jmenováni jinou 
instancí) 

Daný výsledek má 
dopad 
na mocenské 
uspořádání, avšak 
menšinový počet 
mandátů je 
nevolených – 
poslanci jsou 
jmenováni jinou 
instancí 

Daný výsledek má 
dopad na 
mocenské 
uspořádání, vítězi 
voleb je 
umožněno začít 
vládnout 

Zdroj: Vlastní tabulka na základě Diamond 2002. 

Politický a stranický systém Venezuely 

Země se poprvé stala demokracií v roce 1958, kdy na základě podpisu paktu z Punto Fija 

vytvořila prezidentský systém, zakotvený ústavou z roku 1961. Po krátkém intermezzu mezi 

léty 1962 a 1968, kdy vládla vojenská junta, byla obnovena civilní vláda. Dalšími pokusy 

o převrat prošla Venezuela v letech 1992 a 2002 (Klíč 2007). 

Venezuela je prezidencialismem4. Prezident, volený většinovým volebním systémem na šest let 

maximálně na dvě volební období, je šéfem exekutivy a má právo omezovat ústavní záruky 

či dokonce pozastavit jejich platnost, to vše ale se souhlasem parlamentu. Prezident jmenuje 

viceprezidenta a se souhlasem parlamentu i vládu. Funkce viceprezidenta je ve Venezuele 

velmi silná. Vždy se jedná o blízkého spolupracovníka prezidenta. Pokud je prezident 

nepřítomen nebo není schopen vykonávat svůj mandát, tak jej v jeho funkci zastupuje právě 

viceprezident. Vládu neboli Radu ministrů tvoří prezident, viceprezident a jednotliví ministři 

(Dýnková 2013: 44). 

Venezuelský jednokomorový5 parlament, Národní shromáždění, je složen ze 165 členů, 

volených dle poměrného volebního systému na pět let a maximálně na tři volební období 

(od roku 1999 jsou tři křesla určena zástupcům původního obyvatelstva). Konkrétním typem 

volebního systému je poměrný personalizovaný (přijat byl v roce 1989 a reformován 2009 

a 2010), kdy 30 % poslanců je voleno v jednomandátových obvodech a zbylých 60 % poslanců 

je voleno poměrným způsobem. Volič tak hlasuje jak v konkrétním okrsku, tak pro konkrétní 

regionální kandidátku. 

Volební systém prošel od roku 1993, kdy byl pro volbu (tehdy dolní komory) parlamentu užit 

poprvé, několika reformami. V zásadě se ale jednalo „jen“ o úpravu poměru mezi nominální 

a poměrnou složkou. V nominální složce se volí systémem prvního v cíli (FPTP) 

v jednomandátových obvodech, ve vícemandátových (zavedených v roce 1995) systémem 

neomezeného hlasování. V listinné složce se volí pomocí poměrného listinného systému 

s přísně vázanými regionálními kandidátkami. Mandáty jsou přidělovány ve 24 obvodech 

podle d'Hondtova volebního dělitele (Dýnková 2013: kapitola 3.2.4). V rámci poměrné složky 

neexistuje uzavírací klauzule, pouze přirozený práh (Lucena 2003: 254). Před volebním kláním 

se musí voliči registrovat, podobně jako voliči v USA či Velké Británii. 

                                                      
4 Prezidentský systém se vyznačuje přímou nebo jakoby přímo volenou hlavou státu. Prezident řídí 
exekutivu; linie autority míří od prezidenta dolů. Čistý prezidentský systém nepřipouští žádnou podobu 
duální autority rozdělenou mezi prezidenta a jeho kabinet – v systému nefiguruje klasická vláda, 
pouze poradní orgán prezidenta, jehož je výsadou (jmenuje a odvolává členy kabinetu, kteří nemusí být 
odsouhlaseni parlamentem; více viz Sartori 2001). 
5 Dvoukomorový do roku 2000. 
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Venezuela od roku 1998 u všech typů voleb využívá DRE přístroje od výrobce Smartmatic, 

tedy volební elektronické terminály s dotykovou obrazovkou. Voliči jsou identifikováni skrze 

otisk prstu, následně provedou volbu vybraného kandidáta či kandidátky a stroj vytiskne 

potvrzení o provedení volby. Každému voliči je navíc začerněn prst speciální barvou, 

která značí, že dotyčný již hlasoval (Telesur 2018). 

Dle ústavy je soudní moc svěřena zejména6 Nejvyššímu odvolacímu soudu, který rozhoduje 

o ústavnosti zákonů. Soudce jmenuje na 12 let parlament. Tím by bylo v klasické demokracii 

dokončeno dělení mocí na klasickou exekutivní, legislativní a soudní větev. Venezuela však 

vyděluje ještě další dvě složky moci – volební a občanskou. Volební moc zajišťuje Národní 

volební komise (CNE) složená z pěti členů volených Národním shromážděním. Občanskou 

moc zajišťuje ombudsman, hlavní veřejný prokurátor a generální revizor, kteří jsou 

zodpovědní za reprezentaci a obranu venezuelských občanů v jejich sporech se státní mocí 

(Klíč 2007). 

Ve Venezuele existuje stranický systém s dominantní Sjednocenou socialistickou stranou 

Venezuely (Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV), která vznikla v roce 2007 

z menších stran podporujících Huga Cháveze a jeho hnutí Páté republiky. Hugo Chávez byl 

středobodem venezuelské politiky od roku 1998 (podrobně viz níže), kdy ještě jako outsider 

vyhrál prezidentské volby. Po jeho smrti v roce 2013 na jeho pozici nastoupil Nicolas Maduro. 

Mezi vlivnými opozičními stranami můžeme nalézt Primero Justicia (PJ), Acción Democrática 

(AD), Un Nuevo Tiempo (UNT), Voluntad Popular (VP) a další menší subjekty v širokém 

ideologickém rozpětí od pravicově-konzervativních stran (Proyecto Venezuela) po komunisty 

(Partido Comunista de Venezuela). Zajímavostí je, že venezuelská ústava zakazuje státní 

financování politických stran (Gunson 2015). 

Hugo Chávez aneb Venezuela zemí snů 

Jedna z výrazných postav nedávné venezuelské historie – Hugo Chávez – byl v 80. letech 

kariérním armádním důstojníkem. Osobně kritizoval uzavřenost a elitářský rozměr 

venezuelské politiky, zejména pak pakt z Punto Fija (1958), který bychom mohli označit jako 

obdobu opoziční smlouvy uzavřenou mezi stranami Acción Democrática (AD), COPEI a URD. 

Na základě vlastních politických ambicí založil Revoluční bolívarské hnutí, které v roce 1992 

vedl do neúspěšného pokusu o puč vůči tehdejšímu prezidentovi Carlosu Andrésovi Pérezovi, 

za což strávil dva roky ve vězení. Po udělení milosti se stal politikem, který při svých 

vystoupeních sliboval novou sociální revoluci, spravedlivější rozdělování národního bohatství 

a sociální programy pro chudé (Arenas, Calcano 2006: 68-69). 

Před prezidentskými volbami v roce 1998 vystupňoval svoji revoluční rétoriku, získal tak 

politickou podporu od ultralevicových uskupení Patria Para Todos, Partido Comunista 

Venezolano a Movimiento al Socialismo. V květnu 1998 jeho podpora dosahovala již 30 % 

a dále stoupala, což z něj udělalo jednoho ze tří hlavních aspirantů na prezidentské křeslo, 

hned za vedoucí Irene Sáez, bývalou miss Venezuela, a vedle ekonoma Henriqua Salase 

Römera. Volby 6. prosince nakonec vyhrál Chávez, když při 63% účasti získal 56 % hlasů. 

Nehledě na Chávezovu levicově-revoluční rétoriku, jeho první vláda byla obsazena zejména 

pravicově-konzervativními politiky. Např. Maritza Izaquirre ve vládě zastávala důležité křeslo 

ministryně financí i přes to, že stejnou úlohu plnila ve vládě předchozího prezidenta Rafaela 

Caldery (Jones 2007: 229). 

                                                      
6 Dalšími stupni jsou krajské soudy, městské soudy a soudy prvního stupně (Moldani et al. 2006: 24). 
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Největšími změnami byla úprava ústavy a nový název státu, který nově zněl República 

Bolivariana de Venezuela. Dále prezidentské volební období bylo prodlouženo z 5 na 6 let, 

posílena byla pozice viceprezidenta a došlo k posílení lidských práv a práv žen. Chávez také 

inicioval vznik nového Ústavního shromáždění, které zastřešilo všechny politické 

a reprezentativní instituce v zemi (Soto 2005). Ve volbách v roce 1999 ze 131 křesel opozice 

získala pouze šest míst. 

Na základě nové ústavy byly v roce 2000 vyhlášeny nové prezidentské volby, které Chávez 

s přehledem vyhrál (59,8 %). Neúspěšný pokus o puč vedený armádou měl za následek silnější 

přimknutí Cháveze k marxistické ideologii, kterou sám nazýval socialismem 21. století. Hlavní 

znaky ideologie jsou (Soto 2005): 

• Anti-imperialismus a latinsko-americká snaha o naprostou suverenitu, 

což se v Chávezově podání projevilo na posílení vztahů s Havanou a Moskvou, 

• zabezpečení volebních výsledků díky podpoře nejchudších vrstev obyvatelstva pomocí 

státních programů, 

• zvýšení důležitosti referend a participativní demokracie,  

• ekonomická soběstačnost, zejm. v oblasti potravin a spotřebního zboží,  

• zvýšený důraz na patriotismus a službu vlasti, 

• redistribuce národního přírodního bohatství a eliminace korupce.  

Politika zaměřená na nejchudší obyvatele přinesla některé pozitivní změny. Vysoké ceny ropy 

vládě umožňovaly vznik státních programů, které bojovaly s chudobou či zvyšovaly 

gramotnost. Na základě těchto opatření byl Chávez zvolen do prezidentského křesla celkem 

čtyřikrát (viz níže). V roce 2013 Chávez umírá na rakovinu a zanechává zemi svému nástupci 

Nicolasu Madurovi. Vše fungovalo, dokud nepřišel pád cen ropy a zemního plynu. 

Ekonomický kolaps 

Nástup necharismatického Madura k moci a propad ceny ropy v roce 2014 tak znamenal 

začátek konce. Slabost nového lídra země byla umocněna do jisté míry samostatně fungující 

armádou, která převzala kontrolu nad drogovým byznysem i obchodem s jídlem. Vláda nebyla 

schopná financovat sociální programy a dotace. Zaveden byl přídělový systém na státem 

dotované potraviny. Nicméně zboží si chudí Venezuelané nemohli dovolit, a to i kvůli 

zafixovanému kurzu a dalšímu tisku peněz, což vedlo k další vlně inflace (Barochová 2017). 

Země s obrovským ekonomickým potenciálem se tak propadala až na úroveň rozvojového 

státu. Totální ekonomický kolaps nastal v roce 2018. Hrubý domácí produkt se propadl 

o zhruba 10 %, což je pro srovnání horší číslo, než jaké vykazuje Sýrie, která je zmítaná 

občanskou válkou. To vedlo k hladomoru, který podle průzkumu z roku 2018 organizovaného 

místními univerzitami způsobil v průměru 9kilogramový váhový úbytek na každého obyvatele. 

Nedostatek jídla vedl k rozrůstání černého trhu a zločinu. Zdravotnictví začalo kolabovat, 

protože podobně jako jídla je i léků nedostatek. Zemi trápí výpadky elektřiny. Míra vražd v roce 

2014 byla např. srovnatelná s oběťmi války v Iráku v roce 2004 (Barochová 2017). 

Svalovat veškerou vinu na Madura by však nebylo fér. Chávezova cesta k socialismu 21. století 

vedla skrze regulace ceny potravin, řadu špatně koordinovaných programů na pomoc chudým 

(rychlouniverzity, zdravotnická střediska, obchody se zbožím v ceně pod výrobními náklady, 

výstavba bytů, sociální dávky). Již tehdy měla tedy země nakročeno ke krachu, jelikož stála 
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na pouhých dvou pilířích – silné osobnosti, která v sobě kumulovala de facto veškerou moc, 

a ropě, která dnes tvoří více než 93 % venezuelského exportu. 

Největšími problémy Venezuely z hlediska ekonomiky tedy byly: 

1. Závislost na ropě: Na vrcholu boomu měla země z ropy ročně 50-100 miliard dolarů. 

Navíc se s ropou obchodovalo i na základě diplomatických vztahů, tzn. jiným 

latinskoamerickým režimům značně pod cenou. 

2. Inflace a regulace cen: Inflaci se Chávezovi dařilo krotit jen za cenu tvrdě 

regulovaných cen na zhruba 400 základních produktů. 

3. Megalomanské projekty a dotace: Cca 4 000 rozjetých a nedokončených projektů. 

Dotovala se cena elektřiny či benzínu. 

4. Korupce: Odhaduje se, že více než 95 % státních zakázek nebylo řádně vysoutěženo. 

Tendry byly považovány za odměnu režimu loajálním podnikatelům/podnikům. 

5. Nestandardní měnová politika a tisk peněz: Tisk nových peněz měl nahradit 

výpadky příjmů. S rostoucí inflací rostl i tlak na kontrolu cen a s ním i špatná výchozí 

situace výrobců a obchodníků. 

6. Znárodňování: Cementárny, ocelárny, velké farmy, potravinářské společnosti 

či přístavy začaly přecházet pod správu státu, většinou armády. Venezuelané často 

majetkem oficiálně disponovali, byla jim však odebrána některá vlastnická práva. 

Důsledkem toho začala upadat výroba napříč všemi sektory. 

7. Odmítnutí reality: Snaha udržovat nereálný směnný kurz, mlžení nebo přímo 

manipulace se statistikami. Zahraniční investoři byli postupně situací vyhnáni. Letecké 

společnosti neměly dostatek peněz na provoz a rušily linky do země. Obrovská 

kriminalita dokonala s turismem své (Innes 2019). 

Chávezův odkaz – Madurova Venezuela 

Kdo je ten nevzhledný kníratý pán, který rád chodí v barevných šusťákových kompletech jako 

jeho předchůdce Chávez?  

Nicolas Maduro pochází z Caracasu z levicově orientované rodiny. Podobně jako Chávez má 

za sebou vojenskou kariéru během níž se zapojil do politických aktivit Revolučního 

bolívarského hnutí. Podpora Cháveze během prezidentské kampaně Madura katapultovala 

do vysokých politických pozic – v letech 2005-2006 předseda Národního shromáždění, 

v letech 2006-2013 ministr zahraničí a od roku 2012 také viceprezident. Po smrti Cháveze 

na Kubě se Maduro stal přirozeným nástupcem a nové prezidentské volby v roce 2013 

bezpečně vyhrál. 

Prezidentské volby 2013 

V dubnu 2013 byl Maduro zvolen prezidentem, a to ziskem 50,7 % platných hlasů. Madurovým 

soupeřem ve volbách byl šéf venezuelské opozice Henrique Capriles. Získal 49,3 procenta 

platných hlasů (prakticky to znamená rozdíl pouze 235 tisíc hlasů). Volební účast dosáhla 

téměř 79 % z bezmála devatenácti milionů oprávněných voličů (iRozhlas 2013). 

Volební výsledek napadla Madurova opozice. Poražený Capriles poukázal na dalších až 300 

tisíc případů celé škály údajné volební manipulace, od střelby až po opětovné otevírání 

volebních místností po oficiálním ukončení hlasování (iRozhlas 2013). I kvůli vysokému počtu 

neplatných hlasů požadovala opozice auditu voleb (Otero 2015). Venezuelská volební komise 
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nakonec oznámila, že přepočítá 46 % hlasů odevzdaných ve volbách (Capriles, požadoval 

přepočítání všech hlasů). Výsledek ale nebyl zvrácen. 

Venezuelský parlament rovněž oznámil, že vytvořil speciální komisi k vyšetření násilností, 

jež po volbách propukly. Devět lidí při nich zemřelo a desítky dalších byly zraněny. Protivládní 

demonstrace vyvolal Capriles, jehož stoupenci v ulicích vyjadřovali nesouhlas s Madurovým 

vítězstvím a požadovali zrušení voleb. Členy parlamentní komise nejsou žádní opoziční 

poslanci (Hospodářské noviny 2013). 

Parlamentní volby 2015 

Parlamentní volby v roce 2015, které se konaly již v hluboké ekonomické i společenské krizi 

(obyvatelé trpěli nedostatkem všeho včetně základních potravin; inflace se blížila ke dvoum 

stům procent), znamenaly první reálný úspěch opozice, která se pro volební klání dokázala 

sjednotit do koalice Kulatý stůl demokratické jednoty (MUD). Oficiálním lídrem byl Jesús 

Torrealba, nejvýrazněji však za koalici vystupoval Henrique Capriles, který za ni dvakrát 

neúspěšně kandidoval na prezidenta. Ve volbách v roce 2012 prohrál s Chávezem o zhruba 

11 procent hlasů a v roce 2013 ho jen těsně (o 1,5 procenta) porazil Maduro (iDnes 2015). 

Opozice svou pozici neměla jednoduchou. Devět lídrů opozičních subjektů bylo v době 

kampaně i samotných voleb vyloučeno z možnosti kandidovat, nejméně čtyři další měli domácí 

vězení, nebo byli uvězněni. Již v dubnu byly také zřízeny nové speciální volební obvody 

v regionech, kde měla vláda silnou pozici (gerrymandering; The Economist 2015). Ve volební 

kampani ale vláda znemožnila opozici přístup do státní televize, proto svou kampaň vedla skrze 

YouTube (Aktuálně 2015). Pro samotné volby pak vláda nechala zřídit stranu s názvem 

MIN Unidad, což bylo pro voliče velmi matoucí (hlavní opoziční koalice vystupovala 

pod zkratkou MUD Unidad). Vláda nechala v den voleb otevřeny volební místnosti o dvě 

hodiny déle, v nichž vyhledala své podporovatele, kteří doposud nevolili, a volbu jim umožnila 

(Trinkunas 2015). Prezident Maduro rovněž odmítl účast mezinárodních pozorovatelských 

misí, které by volby hodnotily z hlediska míry svobody a férovosti. 

I přesto dokázala v prosinci 2015 sjednocená opozice volby vyhrát. Opozice získala 67 % křesel 

v parlamentu (112 z celkových 167) při účasti cca 74 % oprávněných voličů čili legislativní 

majoritu. Pro vládnoucí elitu to znamenalo jasný signál – veřejné odmítnutí politiky prezidenta 

Madura, který nedokáže úspěšně navazovat na kult osobnosti svého předchůdce (Aktuálně 

2015). Pro doposud vládní socialisty (Sjednocená socialistická strana Venezuely; PSUV) volby 

totiž znamenaly nejhorší porážku od nástupu Cháveze v roce 1999 k moci (pouhých 

55 mandátů).  

Venezuelané i zahraniční pozorovatelé očekávali pro zemi velký obrat po 16 letech socialistické 

vlády. MUD slíbila v kampani i po volbách politickou amnestii pro lídry dalších opozičních 

subjektů, ekonomickou obrodu, zavedení obecného referenda a omezení prezidentovy moci 

(i sepsáním nové ústavy) (Trinkunas 2015). 

Vládní socialisté sice porážku uznali, nicméně bezprostředně po volbách, ještě před ustavením 

nového parlamentu, jmenovali socialisté ve sporném kroku nové členy ústavního soudu. 

Ten následně začal blokovat práci parlamentu. Maduro si svou pozici upevnil rovněž možností 

vládnout skrze prezidentské dekrety. 

Parlamentní volby 2017 

Jen rok a půl (do července 2017) v reakci na protivládní protesty trvalo uspořádání dalších 

parlamentních voleb (vyhlášeny v květnu 2017). Venezuelané volili do nového zákonodárného 

orgánu (Ústavodárné shromáždění). Ten nahradil venezuelský parlament, ve kterém měla 
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po volbách 2015 převahu opozice. Cílem tohoto kroku mělo být oficiálně řešení politické 

a ekonomické situace v zemi skrze sjednocení sil. Reálně šlo o zisk dostatečné politické síly 

na změnu ústavy směrem k posílení prezidentské moci (Aleem 2017). Shromáždění mělo být 

svoláno již 72 hodin po ukončení hlasování se zárukou takřka neomezených pravomocí. 

Cílem tedy bylo obsadit nový parlament Madurovými lidmi. K tomu měl sloužit speciální 

volební systém. Pro dané volby byla země rozdělena na 335 jednomandátových volebních 

obvodů (kromě 23 hlavních měst venezuelských států, které tvoří dvoumandátové obvody; 

Radačičová 2017, porovnej McCoy 2017). Celkem se tedy volilo 545 poslanců. Obvody byly 

rozkresleny tak, aby posílily socialisty. Někteří voliči měli de facto nedostupné volební 

místnosti. Navíc venkovské volební obvody, ve kterých má Madurův režim podporu, 

měly stejnou váhu jako velká města, kde naopak žijí jeho odpůrci. Volba probíhala na základě 

systému prvního v cíli. 

Dle volebního systému bylo 181 mandátů obsazeno podle volby různých skupin obyvatel – 

studenty, dělníky, důchodci nebo podnikateli. I toto opatření sloužilo režimu k zajištění si 

dostatečné podpory – jednalo se o skupiny, které jsou dlouhodobě spíše nakloněny režimu 

(Aljazeera 2017). Úřady navíc tlačily na některé zaměstnance, dokonce jim vyhrožovaly 

propuštěním, pokud nebudou volit pro Madurovy stoupence (Gupta 2017). 

Podobně jako v předchozích parlamentních volbách bylo hlasování prodlouženo o hodinu 

pro ty, kteří nestihli hlasovat, čímž si Madurovi soukmenovci chtěli zajistit širší volební 

podporu. Cílem bylo rovněž zvýšit volební účast (Gupta 2017). 

Opozice v čele s Juanem Guaidó hlasování bojkotovala a už několik měsíců před plánovaným 

termínem voleb svolávala demonstrace proti prezidentovi, který podle ní postupně zavádí 

diktaturu. Počty mrtvých protestujících se dle různých zdrojů liší (porovnej The Guardian 2017 

a Gupta 2017). Na samotný den voleb proto prezident Maduro povolal do služby 232 tisíc 

vojáků, kteří měli dohlédnout na jejich konání. Podle lídra socialistická strany se samotný 

volební den obešel bez násilí. 

Všechny mandáty získali Madurovy spojenci, Národní volební komise (CNE) vydala po volbách 

zprávu o hladkém průběhu hlasování a pozitivitě volebního procesu a sám prezident je označil 

jako vítězství demokracie. Podle vlády byla volební účast okolo osmi milionů voličů (cca 42 %), 

nicméně reálně to byla asi jen polovina (Gupta 2017). 

Spojené státy americké, Spojené království, Kolumbie, Peru, nebo také Argentina odmítli uznat 

výsledky voleb i nový parlament jako legitimního reprezentanta země.7 Americká vláda dále 

v důsledku průběhu a výsledku voleb schválila nové sankce proti 13 významným zástupcům 

tamního režimu, a to včetně ministra vnitra, šéfa národní policie nebo také vrchního velitele 

armády. 

Právě v důsledku těchto voleb a následných kroků se začalo v souvislosti s Venezuelou hovořit 

jako o skutečné nedemokracii – země se dle hodnocení organizace Freedom House přesunula 

z kategorie částečně svobodné do kategorie nesvobodné (viz níže). 

Prezidentské volby 2018 

Prezidentské volby, ve kterých měl Maduro obhajovat svůj prezidentský post, se měly kontakt 

nejprve v prosinci 2017. Poté byly odloženy na duben 2018, nakonec proběhly v květnu 2018. 

                                                      
7 Naopak jeho právoplatnost uznali Nikaragua, Bolívie, Kuba Čína a Rusko (BBC 2017). 
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Již v prosinci 2017 prezident prohlásil, že opozice z nich bude vyloučena. Podle Madura budou 

moci kandidáta nominovat jen ty strany, které se zúčastnily prosincových voleb starostů. 

Tím de facto vyloučil opoziční strany, které dané volby bojkotovaly. Bojkot voleb starostů 

335 měst oznámily opoziční strany už v říjnu 2017, a to kvůli dalšímu upevňování Madurovy 

moci (Echo 2017). Mj. z tohoto důvodu opozice (MUD) volby bojkotovala. Někteří z hlavních 

opozičních vůdců se voleb zúčastnit ani nemohli, např. Henrique Capriles, který nesmí kvůli 

„administrativním podvodům“ zastávat žádnou volenou pozici, a Leopoldo Lopez, který čelí 

domácímu vězení (Aljazeera 2018). 

Přesto nebyl Maduro bez vyzyvatele. Hlavním rivalem byl Henri Falcon, bývalý příznivce 

režimu a guvernér jednoho z federálních států, který však s vládními socialisty zpřetrhal vazby 

v roce 2010 (Charner, Newton a Gallón 2018). Maduro kandidaturu oponentů přivítal kvůli 

zajištění „fasády“ demokratičnosti voleb. 

Volby byly ale stěží soutěživé, jelikož prezident CNE, soudy, parlament i státní média jsou 

charakterizovány tvrdou provládní propagandou. Žádná ze zahraničních volebních misí 

nedostala šanci se akreditovat k monitoringu voleb (Seelke 2018). V zemi sužované mj. hladem 

rozdal prezident v kampani potravinové lístky, kterými se voliči u voleb museli prokazovat. 

Teprve po odhlasování bylo možné získat příděl jídla (Aleem 2018). Pokud je bráno v úvahu, 

že většina Venezuelanů je na vládních přídělech potravin závislá, lze tento krok považovat 

za jasné ovlivňování voleb. Na průběh kampaně i samotných voleb dohlížela armáda, 

která veškeré protesty násilně potlačovala. Na začátku května 2018 bylo v zemi asi 

330 politických vězňů (tj. odpůrců a kritiků režimu; Seelke 2018). V samotný den voleb byl 

nicméně klid. 

Maduro si tak zajistil druhé funkční období coby hlava státu. Vítězství mu přineslo takřka 68 % 

voličů, tedy cca 5,8 milionů hlasů8 při volební účasti cca 46 %. K tomuto výsledku napomohla 

jednak zlomená a fragmentovaná opozice, přičemž část dokonce volby bojkotovala, 

(a proto i tak nízká volební účast9) a samozřejmě faktické narušení volební integrity.  

Volby staronový prezident označil (opět) jako vítězství demokracie. Podporu našel 

např. v Rusku, Kubě, Bolívii či Turecku (Aljazeera 2018). Výsledek voleb neuznal Falcon, 

jako nelegitimní jej označilo dalších 14 latinskoamerických zemí10 a Kanada (tzv. Lima Group), 

v důsledku čehož stáhli ze země své diplomaty (The Guardian 2018). Bojkot pokračoval také 

ze strany USA i Evropského parlamentu. 

  

                                                      
8 Nejvýznamnější protikandidát, Henri Falcón, získal cca 1,8 milionů hlasů, tedy cca 21 % (BBC 2018). 
9 Pro srovnání. Volební účast v prezidentských volbách v roce 2013 byla cca 80 % (BBC 2018). 
10 Argentina, Mexiko, Kanada, Brazílie, Chile, Kolumbie, Panama, Paraguay, Svatá Lucie, Guyana, Peru, 
Honduras, Guatemala a Kostarika. 

https://edition.cnn.com/profiles/flora-charner-profile
https://edition.cnn.com/profiles/paula-newton-profile
https://edition.cnn.com/profiles/natalie-gallon
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Tabulka 2: Kódování kvality voleb v období Madurovy vlády 

Prezidentské volby 2013  

Zplnomocnění Nabídka Poptávka Inkluze Izolace Integrita Nezvratnost SKÓRE 
CELKEM 

2 1 2 2 2 1 3 13 

Parlamentní volby 2015  

Zplnomocnění Nabídka Poptávka Inkluze Izolace Integrita Nezvratnost SKÓRE 
CELKEM 

1 3 2 2 2 3 0 13 

Parlamentní volby 2017  

Zplnomocnění Nabídka Poptávka Inkluze Izolace Integrita Nezvratnost SKÓRE 
CELKEM 

1 1 1 2 0 1 3 9 

Prezidentské volby 2018  

Zplnomocnění Nabídka Poptávka Inkluze Izolace Integrita Nezvratnost SKÓRE 
CELKEM 

1 0 0 1 0 1 3 6 

Zdroj: Vlastní tabulka. 
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Tabulka 3: Hodnocení Venezuely organizací Freedom House v období Madurovy vlády* 

 Status Svoboda Občanská 
práva 

Politická 
práva 

Média Internet 

2013 částečně 
svobodná 

5.0 5 5 - - 

2014 částečně 
svobodná 

5.0 5 5 - - 

2015 částečně 
svobodná 

5.0 5 5 - - 

2016 částečně 
svobodná 

5.0 5 5 - - 

2017 nesvobodná 5.5 6 5 nesvobodná částečně 
svobodný 

2018 nesvobodná 5.5 6 5 nesvobodná nesvobodný 

2019 nesvobodná 6.5 7 6 - - 

* Hodnocení na škále 1 (nejlepší) až 7 (nejhorší).  

Zdroj: Vlastní tabulka; data Freedom House 2019. 
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Aktuální politická situace 

Politickou situaci se ve Venezuele nedaří stabilizovat. Volby 2018 nebyly uznány ze strany 

parlamentu i některých demokratických států. Opoziční vůdce Guaidó, který je od ledna 

předsedou venezuelského parlamentu, se během demonstrací 23. ledna 2019 prohlásil 

prozatímním prezidentem,11 a to v reakci na prohlášení Madura, že parlament je nelegitimní, 

protože vzešel z nesvobodných voleb. Jako hlavu státu Guaidóa uznaly USA i další americké 

země. Posléze stejně k situaci v zemi přistoupily i některé státy EU (porovnej Lidovky 2019 

a Aleem 2017). 

Klíčem pro chopení se moci ze strany opozice se nyní jeví ovládnutí armády. Guaidó na začátku 

května 2019 vyzval k protestům u vojenských základen. Cílem demonstrací je přesvědčit 

armádu, aby se přidala na stranu politika uznávaného více než 50 zeměmi za prozatímního 

prezidenta Venezuely. Podle autoritářského prezidenta Nicolase Madura, k němuž je vedení 

armády loajální, je armáda připravena na akce „zrádců a pučistů“ (Aktuálně 2019a). 

V reakci ze strany režimu nařídil venezuelský nejvyšší soud zahájit trestní stíhání sedmi 

opozičních poslanců, kteří se podle něj demonstracemi dopustili vlastizrady a vzpoury. 

Mezi opozičními poslanci, které má podle verdiktu nejvyššího soudu začít venezuelská justice 

trestně stíhat, je např. přední opoziční lídr a bývalý předseda parlamentu Henry Ramos Allup. 

Není mezi nimi ale šéf opozice a nynější předseda parlamentu Juan Guaidó12 (Aktuálně 2019b). 

Quo vadis Venezuela? 

Vůdci venezuelské opozice se snaží restaurovat demokracii. Jak bylo naznačeno výše, je to běh 

na dlouho trať s nejistým výsledkem (ne každá zahájená demokratická tranzice vede nutně 

k nastolení demokracie, a to ani v případě, že ji vedou lídři, jejichž primárním cílem 

demokracie je). Běh na dlouhou trať byl odstartován již dávno, nejde o snahu posledních 

měsíců po znovuzvolení Madura prezidentem. 

Politickou krizi lze datovat od roku 2014. Ani před tím však nebyla tato latinskoamerická země 

pravou demokracií. Jenže nelze opomenout jeden zásadní rozdíl mezi prezidenty Chávezem 

a Madurem a jejich režimy. Chávez byl charismatickým lídrem s neobyčejnou schopností 

přesvědčit lidi z různých socio-demografických skupin, aby se k němu přidali, aby podpořili 

jeho vedení země. Jako člověk, který vyrostl v chudých poměrech na venezuelském venkově, 

měl skvělý předpoklad (kterého uměl výtečně využít) navázat úzký vztah s chudou pracující 

třídou, ale zároveň oslovoval levicové voliče, vojenské úředníky i střední třídu. Ačkoli měl 

autoritářské tendence (obsazení soudů politickými spojenci, omezení možností médií 

kritizovat vládu), vždy si dával pozor na to, aby si udržel legitimitu skrze volby – volby 

považoval za klíčový způsob, jak být efektivním lídrem (Aleem 2017). Maduro na druhou 

stranu nemá a nikdy neměl takové napojení na obyčejné Venezuelany. Jako prezident a lídr 

strany má také menší moc na svou vlastní administrativu. Ekonomická krize je jakousi 

třešničkou na dortu jeho vládnutí. 

Cílem anti-Madurových protestů a demonstrací má tedy být obnova venezuelské demokracie, 

ukončení institucionálního schizmatu a uspořádání férových prezidentských voleb. Jak by 

takové volby měly vypadat v případě, že je snahou nastolit volební demokracii? 

                                                      
11 Předseda parlamentu ovládaného opozicí se v lednu prohlásil za prezidenta s odvoláním na ústavu, 
která mu tuto pravomoc dává v případě, že je prezidentem nelegitimně zvolený člověk. Maduro loni 
obhájil prezidentský mandát ve volbách, které byly podle jeho oponentů zmanipulované a jichž se proto 
opozice nezúčastnila (Aktuálně 2019). 
12 Guaidóa ale prokuratura vyšetřuje už od ledna kvůli tomu, že se prohlásil prozatímním prezidentem. 
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Katalog skutečně demokratických voleb přináší např. Schedler (viz níže). Je nicméně nutné 

si uvědomit (s oporou v Taageperovi, 1999:1), že jedny volby (první, zakládající volby), 

které jsou demokratické, nelze automaticky vnímat jako vítězství demokratizace. Volební 

pravidla po pádu nedemokratického procesu jsou totiž ovlivněna relativně krátkým časem, 

kdy jsou navržena a přijata. Evaluace těchto mechanismů je podle něj možná nejdříve po třech 

proběhnuvších volbách za užití stejné sady pravidel. Do budoucna je tedy možné hodnotit 

prezidentské a parlamentní volby ve Venezuele dle níže navrženého schématu. 

Tabulka 4: Kategorie volební demokracie a její kódování 

 

0 

(znak je 
nepřítomný) 

1 

(znak je spíše 
nepřítomný) 

2 

(znak je spíše 
přítomný) 

3 

(znak je 
přítomný) 

Bariéry pro 
vstup na scénu  

 

Bariéry pro vstup 
na scénu jsou 
vysoké a velmi 
těžko 
překonatelné 

Bariéry pro vstup 
existují, ale jejich 
překonání je 
možné.  

Bariéry pro vstup 
existují, ale jsou 
nízké a relativně 
lehce 
překonatelné 

Bariéry pro vstup 
formálně 
neexistují  

Přirozená 
svoboda 
kandidátů 
a jejich 
podporovatelů 

Přirozená 
svoboda 
neexistuje 

Přirozená svoboda 
reálně neexistuje, 
ale její projevy je 
možné sporadicky 
pozorovat 

Přirozená 
svoboda existuje, 
sporadicky se 
objevují náznaky 
jejího omezování 

Přirozená 
svoboda existuje 
bez přítomnosti 
restriktivních 
opatření 

Stejný přístup 
do médií  

Přístup do médií 
je výlučný 
a omezený 

Přístup do médií je 
omezený, ale 
sporadicky je 
možné sledovat 
náznaky uvolnění 

Přístup do médií 
je otevřený, 
ale podléhá 
restrikcím 

Přístup do médií 
je otevřený 

Rozhodování 
voličů 

Ve společnosti je 
přítomný 
neustály nátlak 

Ve společnosti je 
přítomný nátlak, 
který je sporadicky 
oslabovaný 

Ve společnosti 
není přítomný 
nátlak, ale 
svobodu 
sporadicky 
narušují projevy 
ovlivňování 

Ve společnosti 
není přítomný 
nátlak 

Existence 
nezávislé 
instance pro 
administrativu 
voleb 

V systému 
neexistuje 
nezávislá 
instance a nikdo 
z vládnoucích elit 
se nesnaží o její 
zřízení 

V systému 
neexistuje 
nezávislá instance, 
ale existují hlasy 
ze strany 
vládnoucích elit 
o jejím zavedení 

V systému 
existuje 
„nezávislá“ 
instance, ale 
existují pochyby 
o její nezávislosti 

V systému 
existuje skutečně 
nezávislá 
instance 
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Proces sčítání 
hlasů  

Sčítání hlasů není 
chráněné 

Sčítání hlasů není 
chráněné, ale jeho 
průběh je 
sporadicky 
kontrolovaný 

Sčítání hlasů je 
chráněné, ale jsou 
přítomné závažné 
pochybení 
a nedostatky  

Sčítání hlasů je 
chráněné 

Další složky 
moci 

Další složky moci 
vstupují 
do procesu voleb 

Další složky moci 
vstupují do procesu 
voleb, ale jejich 
zásah není 
nevyhnutelný 
a automatický 

Další složky moci 
nevstupují 
do procesu voleb, 
ale existuje jistá 
míra rizika, 
že se to změní 

Další složky moci 
nevstupují 
do procesu voleb 

Pravidla hry 
Pravidla hry 
nejsou předem 
známá 

Pravidla hry nejsou 
předem známá, 
ale můžou se měnit 
podle potřeb 

Pravidla hry jsou 
předem známá, 
ale existuje riziko 
týkající se jejich 
úpravy 
po překonání 
vstupních 
nákladů  

Pravidla hry jsou 
známá a nemění 
se během hry 

Existence 
nezávislého 
monitoringu 

Neexistuje žádný 
druh monitoringu 

Oficiální 
monitoring fakticky 
neexistuje, 
ale můžou 
se objevit formy 
neoficiálních 
monitorovacích 
správ 

Oficiální 
monitoring 
existuje, ale jeho 
průběh je 
manipulovaný 

Existuje oficiální 
monitoring, 
který je nezávislý 

Existence 
odvolací 
instance 

Neexistuje 
odvolací instance 

Neexistuje oficiální 
odvolací instance, 
ale její přítomnost 
při závažných 
událostech supluje 
jiný orgán  

Existuje odvolací 
instance, 
která se však 
vyznačuje jistou 
mírou disfunkce 

Existuje funkční 
odvolací instance 

Zdroj: Mochťak 2011 na základě Schedler 2006. 
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Přílohy 

Příloha 1: Demokratizace a autoritarizace volbami 

 

Zdroj: Lindberg 2009 ed.: 13. 

 

 


