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Aktuální citáty o zastupitelské (parlamentní) demokracii jako „nejlepším existujícím“ politickém 

systému: 

 

Jan Skopeček, poslanec ODS: „…referenda a přímá volbu starostů a hejtmanů… by byla další rána standardnímu, 

zastupitelskému politickému systému, který má své chyby, ale je to to nejlepší, co existuje.“  

 

Petr Fiala, poslanec a předseda ODS: „Nemáme o mnoho více než parlamentní demokracii, která nás chrání, která nám 

zajišťuje naši svobodu, která je únavná, užvaněná, protivná, drahá, ale která je to nejlepší, co jsme v uspořádání společnost i 

vymysleli.“ 

 

Václav Klaus ml., poslanec: „Lidi se ve volbách snaží vybrat takového kandidáta, který bude většinou o zákonech hlasovat 

tak, jak by hlasovali oni sami. Říká se tomu parlamentní (zastupitelská) demokracie. To dává logiku. Lepší systém vlády lidu 

nikdy nebyl a nebude.“ 

 

 

 

 

 

Zprávy z tisku týkající se stěžejního principu zastupitelské demokracie: VOLEB 

 

Mexiko zažívá největší hlasování v historii. Volbám předcházela krvavá kampaň 

Mexiko žije volbami, jimž předcházela politická brutalita, jakou obyvatelé po desetiletí nepamatují. Podle BBC bylo během 

kampaně zavražděno více než 130 kandidátů a lidí, kteří partajím pomáhali. Dnes si voliči v zemi na jih od Rio 

Grande vybírají jak prezidenta, tak parlament i regionální politiky. (1. července 2018; webové stránky ČT24, www.ct24.cz)  

 

Předvolební násilí v Pákistánu nebere konce. Atentátníci zabili téměř sedmdesát osob 

Nejméně 65 mrtvých si vyžádal sebevražedný pumový útok, jehož terčem bylo předvolební shromáždění v pákistánské 

provincii Balúčistán na jihozápadě země. Dalších 45 lidí bylo při útoku zraněno. Předchozí informace uváděly, že při útoku 

přišly o život téměř tři desítky lidí a že terčem sebevraha byl konvoj jednoho z kandidátů. K útoku se zatím nikdo nepřihlási l. 

Jde už o druhý dnešní útok spojený s volbami, které se mají konat 25. července. Dopoledne zahynuli čtyři lidé při útoku na 

předvolební konvoj v severopákistánském městě Bannu. (13. července 2018; e15.cz) 

 

Brazilský prezidentský kandidát byl pobodán, jeho stav je vážný 

Brazilský prezidentský kandidát Jair Bolsonaro byl během předvolebního mítinku pobodán útočníkem z davu. Krajně 

pravicový politik utrpěl zranění jater, kvůli němuž musel podstoupit operaci, informovala brazilská televize GloboNews. 

Bolsonaro, jemuž průzkumy dávají velkou šanci na volební úspěch, dráždí část veřejnosti svými mnohdy radikálními postoji. 

(6. září 2018) 

 

Soud v Německu na návrh volební komise seškrtal AfD kandidátku 

Strana Alternativa pro Německo (AfD) smí do zářijových zemských voleb v Sasku na své kandidátní listině uvést pouze 30 

jmen, ačkoli původně nominovala 61 kandidátů. S konečnou platností o tom rozhodl saský ústavní soud, který tak dal 

částečně za pravdu volební komisi, jež některé kandidáty AfD na základě formálních nedostatků z voleb vyloučila.  

Původně ale nicméně volební komise chtěla k volbám připustit jen 18 kandidátů, což mohlo stranu při hlasování významně 

poškodit. 

Volební komise své červnové rozhodnutí zdůvodnila tím, že AfD kandidáty na prvních 18 pozicích vybírala na 

jiném stranickém sjezdu než kandidáty na místech 19 až 61. Ne všechny kandidáty navíc strana vybírala 

stejným způsobem, což je podle komise taktéž nepřípustné. Strana pak kvůli rozhodnutí komise podala stížnost k 

ústavnímu soudu. 

Spolkový ústavní soud v červenci stížnost odmítl jako nepřípustnou, ten zemský ale vzápětí ve zrychleném řízení rozhodl o 

tom, že na kandidátní listině smí být 30 jmen. Nyní svůj verdikt potvrdil. Soud totiž došel k závěru, že AfD o prvních 30 

kandidátech na listině rozhodovala v jednotlivých volbách a teprve potom z časových důvodů volila zbytek kandidátů 

najednou, proto do voleb pustil právě skupinu 30 lidí. (16. srpna 2019) 
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ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE JAKO NEPŘÍTEL SKUTEČNÉ DEMOKRACIE  

aneb 

 

ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE SMĚŘUJE KE STÁTNÍ ZASTUPITELSKÉ TOTALITĚ 

 

SHRNUTÍ: 

 

 Nepřímá, ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE není skutečná demokracie: nepřináší občanům 

reálnou demokracii v jejím originálním smyslu („demokracie jako vláda lidu“ = vláda všeho lidu) 

 Zastupitelská demokracie není reálně zastupitelská: ve skutečnosti nezakotvuje ani neumožňuje 

zastupování kohokoliv kýmkoliv 

 Zastupitelská demokracie je jen kouřovou clonou, která maskuje státem organizovanou 

mystifikaci páchanou na občanech  

 Zastupitelská demokracie dovoluje občanům hlasovat pouze o politicích (tedy o tom, kdo 

bude realizovat politiku, o jejíž konkrétní podobě rozhodnou politici na základě svých vlastních zájmů a 

potřeb), ale nikoliv o skutečné politice (tedy nikoliv o tom, jaká politika bude prováděna) 

 Zastupitelská demokracie je „státní demokracií“:  

 je státem řízeným mechanismem, jehož cílem je zabránit občanům reálně 

rozhodovat o skutečné politice a o jejím obsahu 

 je státem organizovaný proces, jehož pravým cílem je vytvořit neprostupnou bariéru mezi 

občany a státní rozhodovací / řídící strukturou  

(etatistická řídící a rozhodovací struktura v rámci demokratického státu je korporativistický 

svazek synergicky konajících vysokých státních úředníků a byznysové oligarchie napájené 

z veřejných prostředků;  

volení politici hrají v systému jen roli formálního organizátora a spolurozhodovatele o 

přerozdělování zdrojů). 

 Politici v zastupitelské demokracii zastupují (volně, parciálně, účelově): 

 sami sebe (své vlastní zájmy)  

 své politické strany, které jim umožnily zvolení a které je řídí 

 lobbyistické zájmy organizovaných, převážně byznysových sdružení či firem a jiných zájmových 

skupin 

 Volení politici nereprezentují ani nezastupují všeobecné zájmy veřejnosti jako celku (tzn. 

obecné principy typu svoboda, soukromé vlastnictví, bezpečnost,…), ale jen parciální okamžité zájmy 

své strany (+ sebe sama), organizovaných skupin a lobbistů. 

 … jedinou skupinou, kterou politici reálně nezastupují, jsou občané-voliči jako 

celek … 
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0. ÚVOD 

 

 

Zastupitelská neboli parlamentní demokracie je v rámci soudobého hlavního myšlenkového proudu chápána 

jako neměnná konstanta politického systému, jako prazáklad moderního fungování lidstva a jako 

nezpochybnitelný předpoklad existence života západní společnosti.  

Málokdo si troufne zpochybňovat názor mnohých parlamentních politiků, kteří (jsa na tomto systému 

osobně/hmotně zainteresováni) veřejně glorifikují zastupitelskou demokracii a staví ji do role spasitele, kterého 

vyzdvihují na politický piedestal jako nejlepší ze všech možných či reálně dosažitelných systémů.  

 

Ve skutečnosti jde jen o mýtus živený vládnoucí společenskou vrstvou, která ze systému dokáže týt a úspěšně 

na něm parazitovat – jak hmotně, tak mocensky. 

 

Pravda o zastupitelské demokracii je v jistém smyslu mnohem složitější.  

Především (a to nepopírají ani skálopevní obhájci), zastupitelská demokracie vykazuje mnoho zjevných 

nedostatků a z nich plynoucích neblahých důsledků pro celou společnost. 

 

Co je však nejpodstatnější:   

Skutečná zastupitelská demokracie v praxi neexistuje, neboť to prakticky ani není možné. 

 

Studie nazvaná „ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE JAKO NEPŘÍTEL SKUTEČNÉ DEMOKRACIE“ přináší 

necenzurovaný rozbor katastrofální podstaty a tragických důsledků tohoto systému.  
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I. ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE: NIKDO NIKOHO NEZASTUPUJE 

 

 

Zastupitelská demokracie nebo též reprezentativní čili nepřímá demokracie je podle encyklopedické definice 

forma vlády založená na principu volby zastupitelů lidu v přímých volbách, čímž se liší od autokracie či přímé 

demokracie. 

 

Obhajoba zastánců parlamentní demokracie se však v posledních letech redukuje fakticky pouze na negativní, 

obranný argument: totiž, že zastupitelská demokracie eliminuje rizika spojená s (hypotetickou) přímou 

demokracií, v níž by o věcech veřejných rozhodovali přímo občané a nikoliv volení (zastupitelští) politici.   

Už jen tento fakt naznačuje, že zastupitelská (parlamentní) demokracie je mýtickým a čím dál více chatrným 

konstruktem deformovaného „demokratického“ systému západního světa ve 21. století.  

 

Začněme několika fundamentální fakty, jež jsou patrné každému, kdo nepřijímá pasivně státní/vládní 

propagandu.  

 

I. „ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE“ NENÍ ANI ZASTUPITELSKÁ, ANI NENÍ SKUTEČNOU DEMOKRACIÍ  

 „Zastupitelská“ (parlamentní) demokracie nezajišťuje reálné zastupování občanů a je popřením 

smyslu skutečné demokracie.  

 V zastupitelské / parlamentní demokracii nikdo nikoho reálně politicky nezastupuje a nikdo není 

nikým skutečně zastupován.  

 Zastupitelská demokracie je opakem skutečné, originální demokracie, která byla (a měla by být) 

vládou lidu, tedy skutečnou vládou všech občanů, nikoliv vládou „zastupitelů“ (poslanců / 

senátorů), natož ministrů, kteří nikoho reálně nezastupují.  

 

II. ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE NENÍ VLÁDOU VŠEHO LIDU ANI LIDU; JE VLÁDOU NĚKOLIKA OSOB 

Zastupitelská demokracie není vládou všeho lidu (jak by plynulo z definice skutečné, původní 

demokracie). 

Je „vládou vlády“, tedy malé skupinky (cca 20) politických pohlavárů či dokonce jen úředníků, kteří ani 

nekandidovali ve volbách (a tedy nemají ani formální pseudomandát od voličů).  

Této malé skupince vládnoucích osob (zvaných ministři) v jejích protispolečenských činnostech… 

(jako jsou 

- přerozdělování cizích prostředků ve prospěch zájmových skupin (= uplácení voličů), 

- masivní a všeprostupující regulace života všech občanů a všech činností ve formě zákonů, nařízení, 
předpisů, atd., 

- znárodňování peněz a majetků obyvatelstva: daňové vyvlastňování; pozemkové vyvlastňování formou 
předběžné držby, apod.)    

… pomáhá armáda státních úředníků, hrstka poslanců (pro schválení zákona stačí podpora 34 poslanců) 

a senátorů plus ozbrojené a silové složky státu, které vynucují vládní autoritu a pod hrozbou vykonání 

násilí donucují obyvatelstvo k poslušnosti a podřízenosti vládě a státní moci. 

  

  

Zastupitelská demokracie je jeden z fatálních omylů či mýtů demokratického systému, jenž se však státu 

povedlo úspěšně implantovat nejenom do svého soukolí, ale i do myslí a života obyvatelstva. Stát to v oblasti 

propagandy se svým obyvatelstvem „umí“. Mýtus „ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE“ úspěšně prodává jak 

širšímu obyvatelstvu, tak jeho elitám… 

Citáty některých tuzemských politiků (viz výše) dokazují, že i lidé inteligentní, slušní, rozumní a bytostně 

„prodemokratičtí“ mají tendenci propadat mýtu zastupitelské demokracie a zřejmě i slepě věřit tomu, že tento 

systém je nejlepší… 

Nelze samozřejmě vyloučit, že pro někoho (například poslance parlamentu) je zastupitelská demokracie „darem 

z nebe“ a nejlepším způsobem vlastní obživy.  

To však nic nemění na podstatě tohoto systému, který, jak dokazujeme v této studii, má v sobě zabudovány 

fatální, principiální závady.  

Jak dokážeme dále, v zastupitelské demokracii politici nezastupují občany-voliče a voliči-občané nejsou 

zastupováni ani „svými“ poslanci, ani jejich stranami.  

 

Proto tento systém zasluhuje nikoliv obhajobu či dokonce glorifikaci, nýbrž zásadní reformu, případně zrušení a 

nahrazení lepším typem – pokud možno – skutečné demokracie.   

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_forem_vl%C3%A1dy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zastupitel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lid
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autokracie
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADm%C3%A1_demokracie
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADm%C3%A1_demokracie
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ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE JE MÝTUS HRANIČÍCÍ S PODVODEM 

V „zastupitelské demokracii“ nejsou naplněny ani formální ani praktické znaky toho, že by jakýkoliv 

politik reálně zastupoval kteréhokoliv občana-voliče, natož více občanů či dokonce všechny občany 

na území státu.  

Nejsou naplněny základní formální ani praktické znaky toho, že by jakýkoliv občan či skupina voličů 

byli v zastupitelské / parlamentní demokracii reálně zastupováni jakýmkoliv politikem či skupinou 

politiků sdružených do strany či hnutí.  

 

 Politici / poslanci v zastupitelské demokracii zastupují jen sami sebe: prosazují a hájí (svým způsobem 

„zastupují“) jen své vlastní zájmy, jimž vévodí snaha být znovuzvolen a po další období udržovat 

privilegované a z veřejných zdrojů hrazené živobytí. 

 Politici zastupují své politické strany, které jim umožnily kandidovat a které své poslance fakticky řídí.  

 Politici zastupují zájmy státu, reprezentovaného jeho volenými a nevolenými úřednickými elitami. 

 Politici zastupují (mnohdy zcela zištně) utilitární a parciální zájmy oligarchů i lobbistických a nátlakových 

skupin.  

 Jediné, co politici nezastupují, jsou všeobecné univerzální zájmy široké občanské veřejnosti. 

 Jediní, koho poslanci (a senátoři) nezastupují, jsou občané-voliči… 

 Poslanci / senátoři, jak plyne z podstaty samé, nezastupují nevoliče, tedy osoby, které se voleb 

nezúčastnili. Evidentně a prokazatelně tak neexistuje sebemenší vazba mezi jakýmkoliv politikem a 

nevoličem: 

o nevoliči svou neúčastí ve volbách dávají politikům a systému „zastupitelské demokracie“ 

jasně najevo, že si nepřejí být nikým „zastupováni“, respektive, že nechtějí, aby se politici 

mohli zaštiťovat vůlí všech občanů 

 podstatná část občanů – nevoličů (ve volbách do EP či do Senátu jde o drtivou většinu) 

dává ve volbách pravidelně najevo, že si nepřeje být politiky „zastupována“ a tedy, že 

odmítá systém zastupitelské demokracie 

 odsud jednoznačně plyne, že „zastupitelská“ demokracie nemůže být považována za 

zastupitelskou, neboť ani z hlediska formálních aktů nevzniká jakákoliv (ani ona 

mýtická, falešně odvozovaná ze samého faktu konání voleb) vazba mezi politiky a 

podstatnou částí občanů (nevoličů).   

 Přesto se politici zaštiťují vůlí občanů, voličů, a odvolávají se přitom na údajný „mandát“, který prý od voličů 

získali ve volbách… 

 žádný politik neví (nemůže to prokázat), kým (kterým) z občanů byl či nebyl volen 

 stejně tak, žádný volič nemůže prokázat, že volil tu či onu stranu 

 vzhledem k tomu pak žádný volič nemůže formálně ani neformálně vyžadovat/ 

nárokovat, aby ho ta či ona strana reálně zastupovala (a konala v jeho zájmu). 

 Pokud žádný volič (o nevoličích ani nemluvě) nemůže prokázat, že dal 

kterémukoliv politikovi (či straně) mandát ke svému zastupování  

a tedy 

 pokud nemůže formálně požadovat, aby byl tím kterým politikem zastupován 

(dle svých vlastních, s politikem/stranou exaktně a smluvně sjednaných 

požadavků), pak žádné zastupování nelze prokázat a žádné skutečné 

zastupování neexistuje 

 Pokud žádné skutečné zastupování v systému „zastupitelské demokracie“ 

neexistuje, pak daný systém nelze považovat za systém zastupitelský.  

 

Veřejnost žije v mylném, bludném dojmu, že je tomu naopak: tedy, že poslanci reálně zastupují voliče, tedy 

zájmy všech svých voličů nebo dokonce obecné zájmy všech voličů, potažmo občanů v zemi.  

Více se však lidé o tuto problematiku nezajímají a vnitřně se uspokojují „zastupitelským mýtem“, který se v 

obecné poloze, bez hlubšího zkoumání, může laické veřejnosti jevit jako rozumný a možný (proto je 

zastupitelská demokracie nadále přežívajícím mýtem, jenž bez většího odporu stále přetrvává a expanduje).   

Ale fakta a realita jsou neoblomné a zcela evidentní.  

Politik-poslanec ve skutečnosti voliče nezastupuje: a to ani v praktickém či politickém slova smyslu, ani 

z hlediska obecně právního.  

Z opačného pohledu: volič-občan není a nemůže být reálně natož legitimně zastupován jakýmikoliv politiky, 

poslanci, senátory atd.   
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A/  Politik nezastupuje voliče 

1) Politik-poslanec nemá s žádným voličem-občanem uzavřenou (tedy podepsanou oběma stranami) smlouvu o 

zastupování, která by vytvářela právní nebo jen obecně formální nárok na plnění čehokoliv; respektive která by 

jasně a vymahatelně vymezovala politikovou povinnost plnit třeba jen jediný programový bod nebo jeden jediný 

politikův závazek…  

Politik nemá od občana-voliče jakékoliv reálně existující či výslovné pověření k výkonu zastupování v té či oné 

věci, tématu, politice. Volič si politika k ničemu nenajal, ani ho výslovně nepověřil svým zastupováním v jakékoliv 

věci (s výjimkou situace, kdy politik je licencovaný advokát, jehož si pan Novák právoplatně najal ke své 

obhajobě, k vedení soudního sporu, atd.). 

Přesto se politici tváří, že je tomu právě naopak.  

Je to paradox: to, co je možné v politice (tvrdit, že zastupuji voliče a odvozovat legitimitu k jednání „v zájmu 

voličů“, i když mě žádný volič nepověřil svým zastupováním), by ve skutečném životě skončilo u soudu přísným 

potrestáním podvodníka.   

 

- Představme si, že by advokát JUDr. X. Y. oznámil, že od zítřka bude zastupovat pana Z: že bude konat 

jeho jménem a rozhodovat o životě a majetku pana Z, ale třeba i dalších obyvatel…  

- Přitom pan X. Y. nikdy v životě pana Z ani neviděl, ani s ním o ničem nejednal písemně, telefonicky či 

jiným prokazatelným způsobem. Nemůže být tedy ani řeč o tom, že by spolu uzavřeli, třeba jen 

neformálně či ústně, jakoukoliv dohodu, smlouvu či jiný podobný akt.   

- Pan Z viděl pana X. Y. jen jedenkrát v životě a to v zábavném televizním pořadu… Ani pan Z neuzavřel 

s advokátem X. Y. jakoukoliv smlouvu či jiný podobný akt o zastupování. 

- Pokud by se advokát X. Y. pokusil o klasické advokátské zastupování uvedeného pana Z, státní justiční 

systém by advokáta X. Y. nemilosrdně potrestal za podvod (a možná i za další trestné činy).  

- Totéž (ale v bleděmodrém), o co se podvodně pokouší advokát JUDr. X. Y. vůči panu Z (tedy o 

jeho zastupování bez jakéhokoliv pověření), se však děje v zastupitelské demokracii: přesně to je 

principiální podstatou oslavované zastupitelské demokracie a voleb.  

- Poslanci a jejich strany však nejsou souzeni za podvod, ale naopak:  

o stát formálně legitimizuje jejich neomezenou moc (vydá jim potvrzení o zvolení, jež poslance 

opravňuje k zákonodárné, regulatorní a znárodňovací moci) 

o stát (z peněz voličů) tyto politiky a jejich strany odměňuje stamilionovými ročními příspěvky na 

činnost, honosnými platy poslanců/senátorů a dalšími hmotnými a nehmotnými prebendami.  

 

2) Politik-poslanec X vůbec netuší, kdo (kteří konkrétní občané) ho ve volbách volili (tedy vhodili do urny 

lístek s názvem strany a desítkami jmen lidí), jelikož jsou volby anonymní.  

Poslanec tedy neví (ani nemůže vědět), koho konkrétního by měl zastupovat … 

… ale pokud neví, koho konkrétního by měl zastupovat, nemůže ani vědět, v čem konkrétním (a jak) ho má 

zastupovat (volební program je většinou jen snůška obecných frází a všeobecných slibů) a nemůže se mu za 

takové „zastupování“ zodpovídat:  

- politik-poslanec neví, komu se má zodpovídat, jelikož žádný občan nemůže dokázat, že právě jeho by 

měl poslanec zastupovat…  

- Tzn., politik-poslanec nemůže legitimně zastupovat neznámé subjekty! Respektive, pokud se o to 

pokouší, nemůže být takové jím proklamované zastupování legitimní, nemůže být platné!  

- Nikdo nemůže zastupovat toho, koho vůbec nezná! Nemůže zastupovat někoho, aniž by vůbec věděl 

koho! (Je to zjevný, očividný nesmysl – a opět i podvod). 

- (Představme si advokáta, který by veřejně tvrdil, že zastupuje někoho, koho vůbec nezná. Stát by 

takovému šílenci odebral advokátní licenci; v horším případě by „advokáta“ poslal na léčení nebo ho 

zbavil svéprávnosti.) 

- V případě politiků-poslanců (kteří tvrdí, že zastupují nějaké voliče, které však neznají) 

však stát v rámci zastupitelské demokracie uděluje těmto politikům neomezená 

privilegia: tyto poslance pasuje do role vládců nad celou společností, tedy nad majetky 

a životy všech občanů!  
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B/  Volič nepověřil politika svým zastupováním  

Z pohledu opačné strany je situace ještě bizarnější. Žádný občan-volič (natož nevolič) není a nemůže být 

kterýmkoliv politikem-poslancem legitimně a právoplatně zastupován, jelikož žádný občan-volič nemůže při 

nejlepší snaze prokázat, že nějakého politika či stranu pověřil svým zastupováním.  

Občan-volič nemá v ruce vůbec nic – snad jen matnou vzpomínku na volební akt, v jehož rámci vhodil 

anonymně do šedivé urny anonymní lístek s názvem nějaké strany a jmény nějakých lidí...  

A občan-nevolič se k takovému divadlu (jako je vhazování lístku do urny) úplně odmítl snížit.   

Vzhledem k tomu, že politik svého konkrétního voliče nezná (nemůže se prokázat dokladem toho, že pan X volil 

stranu Y), nemůže mít volič s jakýmkoliv politikem uzavřenou smlouvu ani neformální dohodu o zastupování.  

Volič tak nedisponuje jediným právně či alespoň politicky relevantním dokladem o tom, že kohokoliv konkrétního 

pověřuje – v důsledku či na základě voleb – zastupováním (vykonáváním, prosazováním) svých politických 

zájmů, představ, požadavků… 

 

 Vzhledem k tomu, že občan-volič (totéž platí o nevoliči) nemůže po žádném politikovi legitimně 

(právní / soudní cestou) vyžadovat plnění jakýchkoliv slibů či programových bodů, tzn., nemůže se 

(právní, soudně vymahatelnou cestou) na politikovi domáhat plnění jeho „zastupitelské povinnosti / 

zastupitelského závazku“, je evidentní, že volič (občan obecně) není v „zastupitelské 

demokracii“ nikým reálně zastupován. 

 Jestliže volič není v „zastupitelské demokracii“ reálně zastupován politiky (stranami, hnutími, 

atd.), pak princip reálného politického zastupování neexistuje a tedy ani zastupitelská 

demokracie (v pravém slova smyslu) neexistuje.  

 

C/  Zastupitelská demokracie bez zastupování i bez demokracie 

Z logiky věci je patrné, že žádný politik nezastupuje jediného občana-voliče a že žádný občan-volič není 

zastupován jakýmkoliv politikem.  

Jestliže jeden jediný politik nemůže legitimně prokázat, že zastupuje jednoho jediného občana-voliče, 

pak je evidentní, že politici nezastupují (legitimně) občany.  

Jejich „hra na zastupování“ je jen virtuální, tedy fiktivní a z hlediska práva a přirozené či selské logiky absolutně 

nulitní počínání. Pokud stát a politici tvrdí, že politici konají „zastupování“ voličů, pak jde jen o propagandu, tedy 

lež.   

Stejně tak, žádný občan nemůže prokázat, že by byl zastupován kterýmkoliv politikem či politickou 

stranou/hnutím. A jestliže žádný občan není legitimně zastupován jakýmkoliv politikem, pak je zřejmé, že ani 

skupiny občanů ani občané jako celek nemohou být legitimně zastupovány „politickou reprezentací“.  

Jestliže politici nikoho nezastupují, respektive, jestliže občané nejsou legitimně zastupováni, pak je 

koncept „zastupitelské demokracie“ od základů zpochybněn.  

Stát na pozlaceném podnose servíruje – jako historicky unikátní a úžasný výdobytek – politický systém 

„zastupitelské demokracie“. Jenže, reálně v něm mezi politiky a občany-voliči (natož mezi politiky a všemi 

obyvateli) neexistuje jakákoliv legitimní či dokonce existující zastupitelská vazba.  

Princip politického zastupování (v tzv. „zastupitelské demokracii“) nejen, že nemá sebemenší 

legitimitu, ale reálně se vůbec neuskutečňuje.  

 Člověk (poslanec) nemůže zastupovat někoho, koho nezná...  

 Nelze být zastupován někým, kdo neví (a ani nechce vědět) o tom, že právě mě (a moje zájmy) 

„zastupuje“…  

 Nelze kohokoliv zastupovat či být někým zastupován, když mezi zastupovaným a zastupujícím o 

tom neexistuje relevantní právní podklad, smlouva, dohoda či pověření a to ani na ústní či jiné 

neformální bázi. 
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ZASTUPITELSTVÍ NENÍ ZASTUPOVÁNÍ  

a) Je možné, že zastupitelská demokracie je svými organizátory a beneficienty míněna tak, že politici zastupují 

zájmy státu jako takového, tzn., že „zastupují“: 

 zájmy a principy státu, jako teritoriálního donucovacího monopolu, v němž nevolené úřady a dočasní správci – 

politici neomezeně ovládají životy a majetky neprivilegovaných občanů 

 zájmy státních úředníků a zaměstnanců státu, kteří žijí z peněz daňových poplatníků (státní zaměstnanec/úředník 

není skutečným plátcem daní: své příjmy čerpá z daňových odvodů osob působících v tržním sektoru) 

 zájem na zachování a expanzi státu v oblasti regulatorní a majetkové (znárodňovací)  

 zájem státní ekonomické oligarchie (soukromých velkopodnikatelských skupin typu Agrofert, které jsou dotačně 

napojeny na stát či nadnárodní vládu a jsou na státu a na přerozdělování cizích zdrojů finančně závislé) 

 zájmy dalších, úzkých parciálních zájmových (lobbistických) skupin. 

 

b) Je také možné, že zastupitelská demokracie se vydává za zastupitelskou nikoliv na podkladu skutečného 

zastupování (k němuž ovšem reálně nedochází), ale jen na podkladu formálního výkladu slova „zastupitelství“.  

 

Jinými slovy, je možné, že se považuje za systém, v němž sice není vykonáváno reálné zastupování, ale je 

v něm prováděno „zastupitelství“, které spočívá v pouhé EXISTENCI ZASTUPITELŮ – tedy osob, jež 

o sobě za pomocí státní propagandy prohlašují, že jsou zastupiteli občanů, voličů, apod.  

(A takoví zastupitelé skutečně existují: ne proto, že by někoho reálně zastupovali, ale proto, že sami sebe označují za 

zastupitele, a proto, že stát toto označení podporuje a uznává). 

 

Z výše uvedeného však musí být zjevné, že „zastupitelství“ není možné považovat za skutečné 
zastupování…   

 

Obě tyto interpretace (ad a), ad b)) „ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE“ popírají původní, proklamovaný 

smysl tohoto politického systému, podle kterého mají politici reálně zastupovat voliče (myšleno zájmy 

většiny občanů). 

 

  

„ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE“: NEMILOSRDNÁ MYSTIFIKACE 

Prakticky nelze vůbec uvažovat o tom, že by zvolená strana či zvolený poslanec (politik) X někoho zastupovali: volby jsou 

anonymní a zvoleným poslancům z voleb nevyplývají explicitní ani právní (právně vymahatelné) závazky k legitimnímu 

zastupování jednotlivců či skupin osob, ale ani k zastupování jakéhokoliv programu nebo témat.  

Vzhledem k ANONYMITĚ VOLEB neplynou ani pro občany-voliče, ať už volili kohokoliv (stranu, která se dostala 

do parlamentu; stranu, která se dostala do vlády; stranu, která propadla, …), jakékoliv explicitní natož legitimní a 

vymahatelné nároky na to, aby je kdekoliv, kdokoliv, jakkoliv a ve prospěch toho či onoho zastupoval;   

z logiky věci (není prokazatelné, které konkrétní občany „zastupuje“ ten či onen zvolený poslanec či jeho strana) je 

evidentní, že z voleb pro nikoho neplynou sebemenší (natož legitimní) závazky (respektive legitimní pověření) 

k zastupování (nebo nároku na vymáhání prosazování) jakýchkoliv programových bodů, priorit, témat, atd. 

Už jen z tohoto důvodu je zastupitelská demokracie čirou mystifikací: je pouhou propagandou, milosrdnou lží, která 

zakrývá skutečnou podstatu zastupitelské, potažmo parlamentní „demokracie“, v níž mohou poslanci a strany konat 

fakticky cokoliv a ve prospěch kohokoliv, aniž by byli komukoliv zavázáni, aniž by byli povinováni někoho reálně 

zastupovat. 

Navíc, zvolení poslanci/senátoři nejsou ve funkci vůbec povinování prosazovat explicitně (či volně) definovaný program 

ani konkrétní politiku. Logicky, i kdyby poslanci či senátoři byli svými voliči legitimně pověřeni k zastupování (což je 

absolutní nepravda, viz výše), po svém zvolení nejsou ve funkci povinováni konat ve prospěch konkrétních osob či skupin 

osob – volič tak na své „zastupování“ nemá zákonný či jiný nárok a nemůže „zastupování“ nijak vymáhat (i kdyby volič byl 

schopen dokázat, že ho ten či onen politik zastupuje; což však dokázat nelze).   

 Nelze dovozovat či tvrdit, že (jako poslanec) někoho legitimně zastupuji, když nejsem schopen 

specifikovat (dokázat), kdo konkrétní mě pověřil tím, abych ho zastupoval! 

 Pokud nevím, koho konkrétního zastupuji, nemohu ani vědět, co konkrétně tato osoba či skupina osob 

ode mě chtějí, abych v jejich prospěch konal!  

 Zastupitelská demokracie je proto ryze fiktivní a mystifikační pojem: politici ve skutečnosti nikoho 

v ničem (legitimně) nezastupují.  

 Pokud se politici tváří a konají tak, že zastupují voliče, je takové „zastupování“ z hlediska přirozeného 

práva a celkové logiky nelegitimní a vymyšlené. Je neexistující, tedy nulitní.  
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POLITIK KONTRA VOLIČ  

V zastupitelské demokracii jsou role a úlohy obou antagonistických skupin vždy dopředu jasně dány a odděleny:  

- občané mají jediné právo: vhazováním lístku politické partaje do urny se mohou zúčastňovat „volební 

loterie“ (z níž neplyne nic konkrétního s výjimkou dokonale přesného výpočtu „zastupitelských“ křesel 

politickým stranám, jež usilují o podíl na moci a příjmech z veřejných rozpočtů);  

- politici shrábnou na mnoho let dopředu veškerou a fakticky neomezenou pravomoc rozhodovat o 

penězích a životech lidí a to výhradně dle vlastních zájmů a potřeb toho kterého politika, potažmo 

strany.   

Je proto evidentní, že zastupitelská demokracie primárně přináší veškeré benefity jen politikům a politickým 

stranám (přinejmenším tím, že po celé volební období spokojeně vegetují  – generují svoji obživu – díky státním 

dotacím hrazeným daňovými poplatníky).  

//Pozn. vzhledem k tomu, že celý stranický politický systém benefituje, kořistí a přežívá díky státním dotacím (státní masivní 

příspěvek na činnost politických stran), je pochopitelné, proč víceméně všechny politické strany podporují princip státního 

přerozdělování a státních/evropských dotací…// 

Logicky, pokud současná zastupitelská demokracie slouží výhradně politikům (odhlédněme teď od skutečnosti, 

že politici z veřejných peněz uplácejí voličské skupiny, platí lidem sociální dávky za to, že nepracují, atd.), pak 

z podstaty věci nemůže zastupitelská demokracie sloužit a ani neslouží občanské veřejnosti.  

A jestliže zastupitelská demokracie neslouží veřejnosti, tedy, jestliže občané nemají sebemenší přístup ke 

skutečné moci (ke skutečnému rozhodování o věcech veřejných), pak ono šidítko zastupitelské demokracie 

nelze ani náhodou považovat za skutečnou demokracii; 

 

- jenže: pokud nejde o skutečnou demokracii, pak vůbec nejde o demokracii, ale jde jen o 

zneužívání výrazu „demokracie“,  

- tzn. zastupitelská demokracie je jen podvodným zneužitím pojmu „demokracie“, jelikož se 

skutečnou demokracií (tedy s demokracií) nemá fakticky nic společného.  

 

Skutečná demokracie je totiž definována jako vláda lidu (ve smyslu vlády všech lidí; nikoliv ve smyslu 

neomezené vlády několika málo politiků, vygenerovaných intrikami uvnitř stranických sekretariátů).  

A lid, jak jsme již uvedli, v současné zastupitelské demokracii rozhoduje maximálně o tom, zda do volební urny 

vhodí lístek s názvem přerozdělovací strany X, nebo regulovací strany Y, apod.. 

Skutečná demokracií je však takový systém, v němž se občané mohou reálně – to znamená přímo – podílet na 

správě věcí veřejných, tedy na skutečné vládě, respektive na vládnutí ve smyslu spolurozhodování o věcech 

veřejných. 

To lze zajistit jedině přímým hlasováním o té či oné politice, o sporném politickém tématu, problému, apod. Tedy 

pomocí referenda. 

 

Shrnuto: jak plyne z výše uvedeného, (zastupitelská) demokracie bez referenda není skutečnou 

demokracií. A pokud není skutečnou demokracií, pak není žádnou demokracií.  

Za skutečnou demokracii, blízkou svému definičnímu pojmu, lze považovat jen demokracii přímou, 

tedy systém využívající mimo jiné (typicky) referendum k rozhodování, respektive k zajišťování podílu 

/ účasti občanů na vládě.  

 

Z uvedených závěrů logicky plyne, že politici (i ti, kdo se jimi teprve chtějí stát) odmítající referendum (u jiných 

osob, než politiků, lze odmítání referenda chápat snad jen jako účelový postoj ve službách zájmových skupin), 

svým postojem fakticky odmítají demokracii jako takovou;  

- odmítají skutečnou demokracii (v níž, alespoň u těch nejdůležitějších témat, rozhodují reálně = přímo 

všichni občané), protože nevyhovuje jejich – ať už aktuálním či předpokládaným budoucím – zištným a 

mocenským zájmům a cílům.   

Ti, kdo odmítají přímou demokracii, respektive demokracii, v níž o nejdůležitějších tématech mohou rozhodovat 

všichni občané pomocí referenda, ve skutečnosti pohrdají obyvatelstvem. 

Občany chápou jen jako masu podřadných „užitečných“ mouřenínů, jimž je vyhrazeno jediné místo ve 

společnosti: totiž, sloužit elitám a formálně (účastí ve „volební loterii“) vytvářet iluzi legitimity systému 

zastupitelské demokracie.  
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MLHAVÁ ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE V ROZMLŽENÉ POLITICKÉ PRAXI 

V praxi je úroveň a charakter „zastupitelské demokracie“ ještě mnohem rozmlženější a neurčitější, než bylo shledáno 

v předchozím. Reálná politika totiž zcela popírá prvky či náznaky reprezentativnosti, potažmo zastupování voličů 

politickými stranami.  

V roce 2018 v Česku držela oficiální vládní posty jednobarevná vláda hnutí ANO Andreje Babiše, která nezískala 

většinovou podporu Poslanecké sněmovny. Teoreticky se dá říci, že tato vláda „zastupovala“ (nesmyslnost tohoto pojmu - 

viz celý předchozí text studie) zhruba 29,5 % voličů (tolik procent dostala ve volbách strana ANO). 

V praxi však tato vláda zastupuje oněch 29 % voličů (z celkového počtu občanů jde o podstatně nižší procento) jen ryze 

aritmeticky, nikoliv politicky, nikoliv programově. Nevychází ze svého volebního programu a provádí politiku motivovanou 

výhradně aktuálními potřebami, tedy snahou zvýšit svoji popularitu a uspět v dalších volbách.  

Nekonala tedy reálné „zastupování voličů“ v ČR, ale po svém zvolení konala fakticky jen volební kampaň s cílem získat 

v příštích volbách ještě více moci.  

 Nazývat takový politický systém, jak je popsáno výše, výrazem „zastupitelská demokracie“ je bizarní, 

směšné a provokativně nesmyslné.  

 Pokud bychom reálný stav věcí nazývali „zastupitelskou demokracií“, pak je na místě připustit, že 

zastupitelská demokracie je čirý nesmysl: je jen zneužitím navenek příznivě znějícího termínu, který má 

za cíl mást voliče. 

 Jak vidno, v zastupitelské demokracii nejde ani o skutečnou demokracii, ani o zastupování (kohokoliv 

kýmkoliv), jež by bylo založeno na jasně definovaném mandátu od voličů. 

 

NEGATIVNÍ PŘÍKLAD: Zastupitelská demokracie v podání vlády Andreje Babiše 

Názorným negativním příkladem je vláda Andreje Babiše (jde však o obecnou vlastnost; u A. Babiše byla jen dovedena 

k absolutoriu). Ta provádí (neomezeně, na základě bianco šeku získaného ve volební loterii zvané „volby“) určité formy 

(pseudo)„zastupování“:  

zastupuje osobní zájmy Andreje Babiše, mezi které patří:  

- snaha ochránit Babiše před trestním stíháním,   

- udržet vysokou úroveň eurodotací či národních dotací soukromým firmám (dotace Agrofertu během Babišova 

vládnutí vzrostly…),  

- zachovat či vylepšit regulatorní podmínky pro působení Babišova podnikatelského impéria, 

- eliminovat skrze regulace tuzemskou konkurenci Andreje Babiše, apod.  

 

 

Zastupitelský galimatyáš 

Politici tvrdí, že ve volbách získali politický mandát (nikdy neřeknou a ani nemohou říci, kdo jim ten mandát poskytl a k čemu 

jim ho poskytl…), z jehož výkonu se budou „zodpovídat“ v dalších volbách. 

Je to demagogická a nesmyslná manipulace s realitou. Z čeho se například bude v dalších volbách zodpovídat 8 politických 

stran, jež se pohybují buď v opozici, nebo na hraně mezi provládním hlasováním a opozicí?  

Jak by voliči mohli analyzovat takové podivné a nesrozumitelné počínání?  Jak by mohli hnát k zodpovědnosti (teoreticky;  

prakticky žádná zodpovědnost politiků neexistuje) vládu či vládní strany, jež do voleb nenabídly plnění konkrétních 

(vymahatelných) cílů a slibů?  

A jež ve vládě konají jen to, co se jim právě hodí, anebo k čemu je reálný stav ekonomiky dohnal?  

Jak by občané mohli kvalifikovaně analyzovat 4 roky nonstop prováděné a fakticky neviditelné exekutivní a legislativní 

činnosti vlády, jejíž výsledky jsou navíc na poslední chvíli modifikovány změnami provedenými ve Sněmovně za podpory 

pokaždé jiné strany a jiných politiků?  

Jak by z takového politického „zastupitelsky demokratického“ galimatyáše mohl občan vyvozovat onu mýtickou „politickou 

odpovědnost“ konkrétních politiků a stran?     

Navíc, v dalších volbách (a zejména v předvolebním období) bude uplynulé volební období prakticky zapomenuto: 

rozhodující význam sehrává vzájemná kritika konkurujících si stran a ještě větší roli hrají nové volební sliby!  

Kdo by se obtěžoval přezkoumávat to, co strany (nevymahatelně, nekonkrétně a bez termínů) slibovaly před 4 roky?!  

Kandidující strany přebijí minulost (minulé sliby, případně roky vládnutí) novými sliby a novými vizemi ještě nadějnějších a 

ještě krásnějších zítřků!  

Kandidujícím stranám k úspěchu (tedy k úspěšnému zapomenutí na minulost a na nesplněné sliby) postačuje, když 

občanstvu předhodí nové „programově ohryzané kosti“ a nové politické sny. Novým zbožím či starým zbožím v novém obalu 

si jako vždy zadělají na další „politický mandát“ a další roky „demokratického zastupování“… 

…k zastupování nikoliv myšlenek, přání, potřeb a názorů voličů, nýbrž k zastupování výhradně vlastních myšlenek, záměrů a 

úmyslů, které však politici před volbami nepředkládají na papíře, nepředkládají je v jasně definované, konkrétní smlouvě, 

k jejímuž dodržování by se konkrétním zmocňujícím smluvním aktem voličům zavázali… 
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STÁTNÍ POLITIK VE VÁLCE S VOLIČI 

 

a/  Nerovnoprávné postavení občanů vůči politikům 

Mezi státním politikem (zvoleným v rámci zastupitelské demokracie) a voličem v „zastupitelské demokracii“ 

neexistuje žádná skutečná vazba (pomineme-li onu fiktivní / mýtickou vazbu „politického zastupování“, kterou 

používá státní propaganda); 

mezi oběma antagonistickými stranami neplatí žádné právně či věcně uchopitelné pouto, které by politiky při 

jejich konání k čemukoliv nutilo či zavazovalo vůči občanům. 

 

Vztah politiků k voličům je v zastupitelské demokracii absolutně nerovnoprávný:  

 zvolený politik si po celé volební období může dělat (viz vysvětlení výše) doslova co chce, aniž by se 

za své konání či nekonání musel komukoliv (a už vůbec ne voličům… kterým voličům? kde jsou? 

Nikdo nemůže prokázat, že volil tu kterou stranu…) zodpovídat, skládat účty, atd.  

 a za tuto svoji činnost (ve většině případů motivovanou ryze utilitárními a osobními zájmy) pobírá 

prostředky z kapes voličů; 

 naopak, voličům je státní mocí dovoleno jen pasivně přihlížet, platit politikům jejich bezpracný život a 

modlit se za to, aby politici nezhoršili stav ekonomiky a nesebrali občanům neúměrné množství 

majetku a svobod…  

 

SAMOSTATNOU KAPITOLOU JE „VAZBA“ NEVOLENÝCH POLITIKŮ (VLÁDNÍCH MINISTRŮ, KTEŘÍ 

NEKANDIDOVALI NEBO NEBYLI ZVOLENI VE VOLBÁCH) VŮČI „ELEKTORÁTU“, POTAŽMO OBČANŮM… 

Tato „vazba“ je zcela evidentně a nezpochybnitelně nulová. Takoví vládní ministři se ani nemohou snažit tvrdit, že by při 

výkonu funkce zastupovali voliče / občany, jelikož by takovou lež každý hned pochopil. 

Přesto ve vládě České republiky působí ministři, kteří nebyli zvoleni ve volbách, a tedy nemohou argumentovat ani 

„politickým mandátem“.  

Navzdory tomu mohou řídit věci veřejné, rozhodovat o podobě zákonů, rozhodovat o přerozdělování miliard korun 

z veřejných zdrojů a vykonávat tisíce dalších exekutivních a regulatorních činností namířených vůči občanům. 

I takoví ministři jsou formálně součástí „zastupitelské demokracie“, přičemž je nezpochybnitelné, že nikoho nezastupují a 

ani se nepokusili vytvořit dojem, že někoho „politicky zastupují“...   

 

 

b/  Vztah politika a voliče je v zastupitelské demokracii nepřátelský, antagonistický  

Politik si od voliče (formou účasti ve volební loterii zvané „Volby do Poslanecké sněmovny / Senátu“) bere 

zdarma a bez jakékoliv refundace formální „bianco“ poukázku k neomezenému držení moci, k neomezeným 

zdrojům veřejných financí.  

Následně pak zvolený politik doslova odkopne voliče do patřičných, poddanských mezí: „A teď už jen mlč a 

pracuj (a vydělávej prostředky na činnost politiků a státu)! Já, politik, požaduji klid na práci (tedy na 

neomezené užívání moci a cizích zdrojů)!“   

Odhodí voliče do spárů státní úřednické hydry a jejího účelového zaklekávání na vytipované / nepohodlné 

oběti.   

 

Volič pak v zastupitelské demokracii nemá sebemenší možnost vymahatelně vyžadovat od politiků (které 

pomohl zvolit svou účastí ve volbách) plnění programu, plnění slibů, tedy konání toho, co by si ten který volič 

přál.  

Na nic takového nemá nárok, neboť žádný volič nemůže dokázat, že právě on, pan Alois Novák, skutečně 

volil ve volbách stranu X či stranu Y, která je nyní součástí vládní koalice.   

Volič samotný tedy nemůže reálně rozhodovat o politice (= o svém životě: o míře státních regulací, rozsahu 

vládou odebíraných svobod, apod.).  

Volič prakticky jen plní roli „užitečného idiota“, jenž formálně stvrzuje (1x za 4 roky ve volební loterii) politikovu 

(tedy státní) neomezenou moc a politikův nárok na živobytí z kapes daňových poplatníků.  

 

„GENIÁLNÍ STÁTNÍ VOLBY“ 

Volby jsou v zastupitelské demokracii vymyšleny státem přímo „geniálně“: jsou konstruovány jako 

anonymní (což je prezentováno jako „výhoda“, jako „osobní svoboda“), tedy tak,  

 aby se zvolení politici nemuseli nikomu konkrétnímu za svoji činnost zodpovídat a  

 aby konkrétní občan-volič nemohl dokázat, že volil stranu X, protože chtěl, aby prosazovala 

takovou či onakou politiku... 
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c/  Volič je jen číslo, činitel v součtu  

I v této nerovnoprávné situaci (politik je pán, volič je jen číslo – nevýznamný činitel velkého součtu) však většina politiků, 

specificky ti, kdo odmítají referendum (případně jej připouštějí jen po „socdemácku“, tedy za podmínek, jež by referendum 

fakticky znemožňovaly), opovrhují schopnostmi voličů a doslova se jim vysmívají do obličeje. 

Na jedné straně opovrhují hlasem voliče, který by chtěl přímo (v referendu) rozhodovat o svých zájmech a dát 

hlasováním (v referendu) přímo najevo své požadavky a názory na konkrétní politiku. Takový hlas občana, respektive 

takový občan je pro antireferendiálního politika méněcenným hlupákem neschopným rozhodování, neschopným názoru; je 

„nickou“ zbavenou svéprávnosti spoluovlivňovat hlasováním přímo svůj život. 

Na straně druhé však tentýž antireferendiální politik považuje téhož voliče, tutéž „nicku“, za inteligenčně vyspělého 

občana, který s „moudrostí sobě vlastní“ dokáže ve volbách (politických stran a politiků) zcela „geniálně“ a dokonale 

zodpovědně vybrat a zvolit tu „nejlepší“ stranu a toho „nejlepšího“ politika.  

Je to bizarní přístup už jen v tom, že voliči ve volbách nemohou dobře znát kandidující politiky – nemohou jim vidět do 

hlavy, tzn., nemohou ani trochu tušit, jakou politiku bude ten který poslanec po svém zvolení provádět, jak bude hlasovat, 

atd.  

- výběr politiků a politických stran ve volbách je tedy pro voliče fakticky jen věštěním z křišťálové koule;  

- ani sebegeniálnější volič není schopen ve volbách hlasovat tak, aby výsledek jeho volby odpovídal jeho 

původním (předvolebním) představám, požadavkům, atd.  

- volič nemůže ani s minimální pravděpodobností předvídat, co jím volená strana ve Sněmovně odhlasuje, 

prosadí, zablokuje, řekne, navrhne, atd.;  

- přesto – ve své naivní víře ve schopnosti zastupitelské demokracie – pro tu či onu stranu hlasuje 

vhazováním volebního lístku do urny…  

 

Ve volbách do Parlamentu politici považují občany za dokonale kvalifikované k tomu, aby vybrali (matematicky 

vygenerovali) skupinu politiků, která získá neomezenou moc po x let řídit (ku prospěchu své strany) veřejné zdroje, 

regulovat neomezeně životy všech občanů, zatáhnout všechny občany do zničující války, apod.  

Tohoto občana-voliče (jemuž protireferendový politik podsouvá mentální retardaci a nesvéprávnost, pokud by byl 

připuštěn k referendu) považuje politik za mravně vyspělého a komplexně vybaveného k tomu, aby politikům vhozením 

lístku do urny přiklepl na x let funkce a zdroj erárního živobytí!  

Ale. 

Téhož občana (jenž politikovi doslova před pár dny přiklepl ve volbách luxusní funkci, přístup ke zdrojům a nárok na 

slušný plat z cizího) však politik současně považuje za nezodpovědného a nebezpečného pomýlence, jež by případným 

hlasováním v referendu přivodil „nezvratnou katastrofu“, jestliže by mohl reálně spolurozhodovat například o nadvládě 

úředníků z Bruselu, o členství ve válečné alianci, o rozsahu plýtvání veřejnými zdroji, potažmo expanzi státu do soukromí 

obyvatelstva… 

 

- Přitom, volič v referendu (na rozdíl od výběru stran a politiků ve volbách – viz předchozí odstavce) ví (a dokáže 

pochopit) dopředu zcela jasně (jen takové referendum totiž dává smysl), co jeho ANO/NE v referendu bude 

znamenat, jak bude vypadat výsledek a jaké dlouhodobé důsledky bude ANO/NE mít. 

- Voličům tedy není dovoleno hlasovat tehdy (v referendu), když výsledek hlasování má jasnou, konkrétní podstatu 

a snadno předvídatelné důsledky (každý volič dokáže pochopit, co pro ČR znamená být či nebýt členem NATO, 

co znamená být či nebýt v EU, apod.).  

- Naopak, voličům je státem milostivě dovoleno hlasovat tehdy (volby do Parlamentu), kdy výsledek a 

důsledky jeho volby jsou předem absolutně nejasné, nepředvídatelné…  

(… A zřejmě právě a jen proto stát dovoluje voličům účastnit se voleb do Parlamentu…).  

 

 

 

Důvody opovrhování „politickým“ hlasem voličů (a naopak, kanonizace toho voličova hlasu, jenž politikovi ve 

volbách uděluje na x let politický bianco šek a nárok na honosné erární živobytí) jsou neospravedlnitelné.  

Současně jsou však „logické“, dá-li se v těchto kategoriích vůbec uvažovat ve světě pokleslých mravů a 

dominance zvrhlé logiky…  

Politici prostě nechtějí, aby jim voliči „fušovali do řemesla“.  

Mohlo by se přece ukázat, že jsou politici nepotřební a že by lidská společnost velmi dobře fungovala i bez 

politiků, vykonávajících falešnou/mýtickou „zastupitelskou demokracii“… 

Když už nic dalšího/lepšího, v případě neexistence zastupitelské demokracie by poplatníci alespoň ušetřili na 

poslaneckých, ministerských, zastupitelských a státně-úřednických platech a celkových nákladech na jejich 

nebezpečné působení... 
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NESVÉPRÁVNÝ OBČAN-VOLIČ A DEMOKRACIE V ZASTOUPENÍ  

 Poručnické (opatrovatelské) zastupování občana jinými (k tomu způsobilými) subjekty je v běžném 

životě typické v případě nezletilých osob či osob s mentální retardací (či jiným vážným handicapem).   

 Jenže občané - voliči v ČR nejsou ani nezletilí, ani nejsou mentálně retardovaní (a tedy nesvéprávní)!  

 Občané-voliči nepotřebují mít v demokracii svého poručníka: nepotřebují, aby je v demokracii kdokoliv 

nadřízený (prozřetelností či státem zmocněný) zastupoval v rozhodování o nejpodstatnějších / 

nejdůležitějších (veřejných) záležitostech, které ovlivňují jejich životy!  

 Takové státní/politické poručnictví, respektive zastupování je potupné: implicitně evokuje dojem, že stát 

(a jeho politici) považují občany (účelově, tehdy, kdy se to politikům hodí) za nesvéprávné – neschopné 

rozhodování o věcech veřejných.  

 Občané-voliči ale nepotřebují, aby demokracie byla neznámými a z hlediska občanů nepověřenými 

poručníky vykonávána „nepřímo“, tedy namísto občanů, respektive v jejich „zastoupení“, když nikomu 

(konkrétnímu) občané nedali své výslovné zmocnění k zastupování.  

 Svéprávní občané-voliči nechtějí „demokracii v zastoupení“, stejně jako nechtějí žít své životy 

v zastoupení. Ze své přirozené podstaty chtějí vykonávat přímý vliv na věci veřejné (které se bytostně 

týkají jejich životů). Vždyť stejně tak občané vykonávají přímý vliv ve svém osobním a profesním životě: 

svéprávní občané se přece v ničem důležitém nenechávají zastupovat neznámými poručníky...  

 Zastupitelská demokracie svou pouhou existencí kope den co den hluboký příkop mezi: 

 státem (a jeho politiky), který si (bez explicitního pověření) uzurpoval roli poručníka  

 a mezi občany-voliči, kteří jsou vmanipulováni do role „zastupovaných“ (aniž by ke svému 

zastupování dali komukoliv platný mandát). 

 

ZASTUPITELSKÁ – PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE ve své nejryzejší podobě (tedy bez možnosti konání 

referenda o zásadních politických tématech) brání tomu, aby obyvatelé a nejširší veřejnost mohli 

rozhodovat sami o sobě, tedy o nejdůležitějších náležitostech a parametrech společnosti: o 

regulacích lidského života, majetcích a svobodách. 

Zastupitelská demokracie, ve skutečnosti řízená státem zcela mimo vůli občanů, odnímá občanům 

rozhodovací pravomoc (tedy pravomoc reálně rozhodovat o nejdůležitějších konkrétních politických 

záležitostech) a přenáší ji na „volené zastupitele“, kteří pak tuto nelegitimní moc využívají ve 

prospěch stranických či soukromých zájmů a potřeb.  

Zastupitelská demokracie tedy – v rozporu s oficiální propagandou – nepřináší lidem opravdovou 

demokracii (ve smyslu reálného spolurozhodování o věcech veřejných), ale naopak, bere jim možnost 

rozhodovat, respektive spolurozhodovat o podstatných náležitostech života (tedy o svém majetku a 

ostatních svobodách). 

 

VYVOLENÍ ZASTUPITELÉ-PORUČNÍCI KONTRA DEGRADOVANÍ OBČANÉ 

V rámci uměle a účelově vykonstruované zastupitelské demokracie stát permanentně vytváří ze skupiny 

zvolených zákonodárců (zastupitelů) jakousi VYVOLENOU – vyšší, elitní kastu nadřazených („lepších“) osob, 

která si ve státem organizovaných volbách nechává formálně (o nelegitimitě takového zastupování - viz 

předchozí text) a jako bianco šek odhlasovat pravomoc univerzálně „zastupovat“ všechen lid (tedy všechny a 

současně nikoho). 

Tímto je však v zastupitelské demokracii ona druhá (větší) část nevyvolených (tedy nekandidujících, 

nezúčastněných) občanů-voličů degradována na nižší, podřadnou a podřízenou kastu podobčanů. 

Zastupitelská demokracie svou podstatou automaticky degraduje občany-voliče do podřadné, 

méněcenné pozice nesvéprávných subjektů, jež potřebují svého poltického poručníka/opatrovatele:  

 v podobě státu a  

 v podobě (občanovi nadřazeného) státního politika, který se prohlašuje za zastupitele… 

 

Opravdu politici (ti, kteří v ČR znemožňují uzákonění reálně uskutečnitelného obecného referenda) 

považují občany za mentálně retardované, tzn. za nesvéprávné loutky, neschopné se kvalifikovaně 

rozhodovat o veřejných záležitostech, jež podstatně ovlivňují jejich život?  

a) Pokud ano, pak by vůbec neměli občany připouštět k volbám a neměli by se těmito (údajně) „nesvéprávnými“ 

občany nechávat volit do svých dobře placených a nekontrolovatelných politických funkcí!  

Měli by na důkaz konzistentnosti svého názoru („volič je nesvéprávný, tudíž mě nemohl právoplatně zvolit“) 

uvolnit svá poslanecká křesla. 

V tomto případě by však (zcela logicky) měly být zneplatněny výsledky všech „demokratických“ 

parlamentních voleb a zvolení politici (i jejich strany) by měli vrátit poplatníkům všechny finanční 

prostředky, které po dobu výkonu funkce získali z veřejných zdrojů. 

b) Pokud ne (tzn. politici považují voliče za svéprávné), pak by politici neměli zpochybňovat schopnost občanů-

voličů rozhodovat se svéprávně v referendu a neměli by bránit uzákonění a využívání obecného referenda 

(takového, které lze reálně vyvolat a právoplatně uskutečnit).  
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PREBENDY A ZRUŠENÁ DEMOKRACIE    

Politici obhajující „čistou“ zastupitelskou demokracii (tedy parlamentní systém, v němž vládnoucí elity nepovolují 

„lidu“, aby se jakkoliv spolupodílel na rozhodování formou referenda) však z funkcí neodstoupí a referendum 

budou „z principu“ odmítat či znemožňovat navěky věků.  

Tyto „demokratické zastupitele“ totiž nezajímají ani občané (s výjimkou dne voleb a pár dní před volbami), ani se 

neřídí přirozenou etikou, mravními principy natož obecnou morálkou – řídí se jen touhou po získání a udržení 

moci a s tím spojených prebend!  

Čím více mají politici a potažmo stát moci (je zjevné, že spolupodílení se občanů na moci formou referenda by 

moc politiků a státu zmenšovala),  

 tím jsou politici „důležitější“ a stát silnější 

 tím méně svobody mají občané-voliči. 

  

Z uvedeného je evidentní, že nepřímá, zastupitelská demokracie posiluje moc státu a politiků na úkor 

občanů a současně stále více vzdaluje skutečnou demokracii občanům:  

veškerá demokracie se tak redukuje toliko na volební akt, jehož jediným cílem je odvodit z hlasování občanů 

počty křesel (a tedy rozsah prebend) pro politické strany.  

 

 Tímto státní moc (která s budovatelským nadšením udržuje při životě nepřímou, zastupitelskou 

demokracii) konstruuje a udržuje neproniknutelnou bariéru, nekonečně vysokou zeď postavenou 

mezi občany a skutečnou politikou (tedy skutečným rozhodováním o reálných věcech veřejných: o 

regulacích života občanů, o rozsahu svobod, apod.).  

 

ZASTUPITELSKÉ POŽEHNÁNÍ  

Pro státní moc (tzn. politiky všeho druhu a statisíce úředních a podpůrných činovníků udržujících 

politický systém v chodu) je zastupitelská demokracie doslova nebeskou manou a požehnáním:  

 Kanonizací zastupitelského, nepřímého principu „demokracie“ (= pseudodemokracie) jsou občané již 

dopředu odstavováni od moci a od reálného rozhodování…  

 … logicky tak veškerá moc a nakládání s veřejnými zdroji může v maximální míře spadnout do klína 

organizátorům politického systému nepřímé, tzn. zastupitelské „demokracie“.., který, jak bylo již 

uvedeno, je ve skutečnosti jen pseudodemokracií = demokratickým šidítkem.  

 

DEMOKRATICKÁ KAMUFLÁŽ 

ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE jako politický systém je tedy jen státem organizovanou kamufláží – kouřovou 

clonou, jež ukrývá reálný stav:  

totiž, že skutečná demokracie musela být zrušena (tzn., nemůže být naplněna, nastolena) a musela být 

nahrazena fiktivní demokracií nepřímou (tedy reálně neexistující), v níž reálnou politiku provádí vláda 

„zastupitelských“ a úředních elit bez sebemenší kontroly ze strany občanů-voličů a bez sebemenšího podílu 

občanů-voličů na rozhodování o státem vykonávané politice.  

To vše se děje jednak v zájmu státu a posilování jeho pravomocí na úkor občanů-voličů. A jednak v zájmu 

přenesení části moci (a veřejných zdrojů) od občanů skrze vládu a politické elity (tedy politiky generované 

falešnou zastupitelskou demokracií) na byznysovou oligarchii parazitující na státu. 
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ABSOLUTISTICKÁ & ARITMETICKÁ DEMOKRACIE: MAJORITARISMUS V PRAXI  

Volby (soutěž krásy o „nejhezčího“ politika a stranu s nejkrásnějším billboardem či nejtrefnějším slibem) 

v zastupitelské demokracii jsou jen nástrojem demokratické aritmetiky (aritmetické demokracie), nikoliv 

legitimním základem skutečné demokracie. 

  

ABSOLUTISTICKÁ ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE 

Dnešní ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE je ze své podstaty „ABSOLUTISTICKÁ DEMOKRACIE“, která plně a 

bezvýjimečně slouží k neomezenému prosazování utilitárních a nelimitovaných zájmů zvolených politiků.  

Politici mohou učinit fakticky cokoliv: stačí, když pro svůj záměr získají většinu přítomných poslanců. Úzká elita politiků za 

pomocí elity úředníků vykonává funkci stylem, který připomíná fungování absolutistických vládců.  

Obyvatelstvo nemělo pravomoc ani možnost reálně zasahovat absolutistickým panovníkům do jejich vládnutí. A tuto 

možnost nemají ani v klasické zastupitelské, tedy nepřímé demokracii.  

Tento systém totiž není mechanismem, který by občanům povoloval spolurozhodovat (či snad dokonce 

rozhodovat) o politice. 

V zastupitelské demokracii občané smějí (stát jim to milostivě dovolil) demokraticky a „nepřímo“ hlasovat pouze a jen o 

politicích (tedy zda bude zvolen Petr, Pavel či Andrej), ale nesmějí (přímo) hlasovat o skutečné politice (o konkrétních 

tématech, konkrétních řešeních problémů, sporných otázkách veřejného života apod.). 

Takový princip není demokratický (ve smyslu skutečné demokracie), ale naopak JE TOTALITNÍ (resp. 

ABSOLUTISTICKÝ):  

 POLITICI (z pověření a za asistence státu) DOVOLUJÍ LIDU HLASOVAT (složitě, s mnoha omezeními) VE 

VOLBÁCH OPĚT JEN O NICH SAMOTNÝCH (TEDY O POLITICÍCH; o tom, zda absolutistickou moc bude 

vykonávat Petr, Pavel či Andrej)!  

 NEDOVOLUJÍ VŠAK OBČANŮM HLASOVAT PŘÍMO O POLITICE, tedy přímo o konkrétních věcech veřejných! 

V absolutní zastupitelské demokracii nedostávají lidé od státu a politiků svobodu vyslovit se pro konkrétní 

politiku!  

Politici, kteří jako místodržitelé / správci pomáhají státu udržovat v chodu jeho totalitní mechanismy, poskytují 

lidu toliko právo stvrzovat – vhozením „kandidátky“ do urny – politiky ve funkcích, případně přerozdělovat 

rozložení politických funkcí a křesel politiků v parlamentu.  

To je horší, než nekonečně se opakující despocie, respektive dystopie…   

… v (ABSOLUTISTICKÉ) zastupitelské demokracii tak evidentně zvítězili politici nad občany a nad jejich skutečnými 

politickými potřebami.  

 

Volby, jejichž smyslem je pouze soutěž krásy (tedy výběr politických stran a jmen neznámých politiků, s ještě 

neznámějšími skutečnými úmysly), nelze považovat za demokratické. Jsou fakticky jen formálním, 

matematickým, či aritmetickým aktem, nikoliv aktem politickým... 

  

ARITMETICKÁ DEMOKRACIE A MAJORITARISMUS 

Současná (ABSOLUTISTICKÁ) zastupitelská demokracie je své podstatě jen „ARITMETICKOU DEMOKRACIÍ“, neboť 

jejím základním smyslem je pomocí kupeckých počtů sčítat hlasy voličů (kteří v rámci „soutěže krásy“ politiků hlasují ve 

volbách pro své oblíbence či pro ty, kdo nejvíce naslibují) a z těchto aritmetických součtů pak matematicky odvozovat 

počty stranických křesel, matematicky vzniklé nároky na sněmovní funkce a podfunkce, početní rozdělení resortů ve 

vládních koalicích atd. 

ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE je klasickým prototypem MAJORITARISMU, tedy systému, jehož jediným smyslem a 

cílem je získávání většiny za účelem absolutistického vládnutí této formální většiny.  

V zastupitelské demokracii, alias majoritarismu nejde o občany jako takové a jejich zájmy. Státu a jeho dočasným 

držitelům jde dominantně o dosahování majorit, tedy formálně většinové podpory, která se stává mantrou, jež zaštiťuje 

rozličné utilitární záměry poslanců, vládců a oligarchických byznysových a úřednických elit.  

Hlavním a skutečným cílem ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE není zprostředkovávat občanům pro ně nejlepší, jimi 

požadovanou, optimální politiku, tedy takové uspořádání věcí veřejných, které by vyhovovalo většině občanů (jiná věc je, 

zda lze něčeho takového vůbec dosáhnout v ideální demokracii; každý člověk má totiž jinou představu…).  

Cílem a smyslem ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE je zajišťovat všemi způsoby a s využitím všech dostupných (většinou 

výhradně cizích) zdrojů majoritu, respektive majority pro držení či nabývání moci úzkou vládnoucí skupinou osob (281 

politiků + 20 ministrů + tisíce vysokých úředníků) a pro následné využívání této formálně nabyté moci k prosazování 

utilitárních zájmů politických stran a na ně navázané oligarchie skrze státní regulace a státní rozpočet... 

V majoritarismu (jeho pilířem jsou volby konané pod vlajkou zastupitelské demokracie) jde fakticky jen o vládu, nikoliv o 

obyvatelstvo a životy či zájmy jednotlivých občanů.  

Obyvatelstvo je státem a jeho politicko-byznysovou mocenskou oligarchií vnímáno jen jako indiferentní masa potřebná 

k vygenerování takové či onaké majority, jež pak formálně zlegalizuje vládu a její vládnutí primárně ve prospěch vlády a 

na ni navázaných politických stran a zájmových skupin.  
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V ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACII PŘESTÁVÁ BÝT ČLOVĚK PLNOHODNOTNOU BYTOSTÍ  

Účastí v zastupitelské demokracii, tj. pasivním přijetím „aritmetické“ role v systému nepřímé, parlamentní 

demokracie, přestává být člověk plnohodnotným člověkem, tedy myslící bytostí s vlastnostmi typickými pro 

lidský druh a přirozený řád (v němž člověk je svobodnou bytostí, která plně rozhoduje o svém životě a o svém 

majetku).  

Člověk se v zastupitelské demokracii zbavuje své přirozenosti, tedy mj. i schopnosti rozhodovat sám o svém 

životě a svém majetku.  

To, že v zastupitelské demokracii rozhodují státní politici za občany, a univerzálně je „zastupují“ při tvorbě 

pravidel (zákonů, regulací, nařízení) a při přerozdělování zdrojů (tahaných pod hrozbou násilí z kapes občanů) 

je současně bizarní i skandální. Je to nemorální. Je to nelegitimní (jak jsme ukázali výše) a je to 

nedemokratické.  

Ale tím výčet negativ nekončí. 

Občané účastí ve volbách přenechají rozhodování o všem podstatném politikům a potažmo státním strukturám, 

jimž politici slouží také jako mouřeníni a užiteční dělníci (a zvolení politici slouží státu jako křoví, jako krycí 

nátěr).  

Takový postup je rozporu s lidskou přirozeností: je v absolutní kontradikci s přirozenou podstatou a s běžnými 

životními zvyklostmi normálního člověka.  

Normální, psychicky zralý člověk se o všem podstatném ve svém životě rozhoduje sám. Tzn., normální, 

svébytný a svéprávný člověk nevhazuje papírky do urny, aby tím „rozhodl“, zda bude bydlet v bytě či v domě, 

zda bude šetřit, či bezhlavě utrácet na dluh, apod.  

Takový normální člověk si za sebe nebude volit zástupce k tomu, aby za dotyčného rozhodl v tak zásadních 

záležitostech, jako: kdy se má oženit/vdát (tedy s kým bude trávit zbytek svého života), kolik bude mít dětí, apod. 

Normální člověk si nepoběží volit zástupce (jehož nikdy neviděl a nevidí mu do hlavy), aby mu svěřil do 

neomezené péče své děti, své rodinné úspory, péči o dům, apod.  

Bohužel, v zastupitelské demokracii se lidé chovají nenormálně.  

Skočili státu na lep zastupitelské demokracie, v níž se voliči (a bohužel, přeneseně i všichni nevoliči) vzdávají 

své vlastní vůle, vzdávají se svého já, vzdávají se svého života tím, že „delegují“ neomezenou pravomoc na 

politiky (přesněji řečeno, skrze politiky delegují veškerou moc na stát).  

Politici (a skrze ně stát) se tak stávají neomezenými vládci nad majetky, životy i posmrtnou virtuální existencí 

každého jedince. 

Občané sami sebe v zastupitelské demokracii dehonestují do role obětních beránků, kteří pod vlivem 

zastupitelského mýtu odevzdali sebe sama do rukou „vyšší moci“ (státu a jeho politiků).  

A tato moc (kamuflovaná clonou pseudodemokracie) si pak jako reálný a hmatatelně existující bůh může 

s obyvatelstvem konat cokoliv, co státní úředníci na oltář svého boha – státu za úslužné pomoci politiků 

(ministrantů) vymyslí...   

Strůjcem ztráty svobod občanů v rámci státu je samozřejmě primárně stát jako takový. Systém 

zastupitelské demokracie mu v tom však významně napomáhá.  

Stát a zastupitelská demokracie jsou fakticky „optimální kombinací“: jejich synergie je vůči obyvatelstvu 

vražedným nástrojem, jež se navenek tváří jako předstupeň ráje. 

Bez kouřové clony zastupitelské demokracie by totiž stát musel vyjevit krutou pravdu o sobě a své podstatě 

(respektive, tato pravda by snadno vyšla najevo) a musel by pak explicitně přiznat svůj totalitní, utlačovatelský 

charakter. 

 

MASKOVANÁ PODSTATA 

S využitím zastupitelské demokracie však stát dokáže poměrně úspěšně maskovat svoji pravou (tyranskou, 

totalitní) podstatu.  

 

A/  V klasické, explicitní totalitě stát převezme a nekompromisně drží veškeré pravomoci: z obyvatel učiní 

podmaněné otroky a nesnaží se to příliš kamuflovat… 

… a obyvatelé jsou si své poroby vědomi: stát se nenamáhá vytvářet legendu o podílu občanů na moci; 

v klasické totalitě stát nevypouští pseudodemokratickou mlhu, nestaví pseudodemokratické Potěmkinovské 

vesnice, neprovádí kamufláž této totality za pomocí „demokratické kouřové clony. 

 

B/ V zastupitelské demokracii však stát svoji totalitní podstatu může poměrně úspěšně maskovat 

„demokratickým“ odérem a krycím nátěrem všemožných volebních procesů a mechanismů, v nichž sice finálním 

beneficientem a současně pánem je vždy stát (jeho totalitní podstata), ale v nichž občané dostávají pravidelně a 

poměrně často formální možnost použít (jako misál, jako falešnou monstranci) „demokratické“ volební lístky (na 

důkaz „demokracie“) s názvy stran a jmény politiků a vhazovat je pak do uren v naivní iluzi, že tím o čemsi 

podstatném „rozhodují“.  

Nerozhodují.  
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Pouze tím (viz další části textu) formálně legitimizují systém a stávají se nicotnou součástkou losovacího 

mechanismu, jež v loterii generuje skupinu politiků, kteří pak po vymezený čas mohou sloužit státu v jeho 

regulatorních a znárodňovacích záměrech a současně si přitom bezpracně generovat příjmy pro své blahobytné 

a dočasně privilegované žití. 

 

ZASTUPITELSKÉ SEBEUPÁLENÍ 

Občané v zastupitelské demokracii přenechávají „voleným politikům“ rozhodování o sobě samém, o svém 

životě, o svém majetku, o svých právech a povinnostech. Takto bláhové (částečně vynucené silou a částečně 

propagandou) je kombinací:  

a) sebemrskačství,  

b) sebe upalování a  

c) pokročilé fáze projevu Stockholmského syndromu.  

Odevzdávat (v rámci zastupitelské demokracie) sebe sama, svůj majetek a budoucí život svůj a svých potomků, 

bez jakýchkoliv podmínek, záruk a omezení (jako neomezený bianco šek na život a majetek) do područí 

neznámých osob (politiků), jež své úmysly a zájmy kamuflují pod logy a prapory politických stran, vzletných frází 

a neomezených slibů, je zoufalým, nezodpovědným a bláznivým činem. 

Zastupitelská demokracie se fakticky proměňuje v osudovou loterii, v níž voliči dávají do státního politického 

banku (bez naděje na výhru; stát potřebuje čím dál více majetku sám pro sebe) své majetky a životy státně-

politické oligarchii k volnému nakládání. 

V této státní životní „zastupitelské“ loterii však občané nemohou vyhrát. O výhře totiž nerozhoduje Paní 

Štěstěna, nýbrž nemilosrdný stát a jeho nejbližší sloužící – politici, kteří sice do banku nevložili vůbec nic, ale 

kteří si celý obsah banku (životy a majetky občanů) již dopředu přivlastnili. 
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ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE JE STÁTNÍ DEMOKRACIÍ SLOUŽÍCÍ VÝHRADNĚ STÁTU  

 

Zastupitelská demokracie je „státní demokracií“:  

 je státem řízeným mechanismem, jehož cílem je zabránit občanům reálně rozhodovat o 

skutečné politice a o jejím obsahu 

 je státem organizovaný proces, jehož pravým cílem je vytvořit neprostupnou bariéru mezi 

občany a státní rozhodovací / řídící strukturou  

(etatistická řídící a rozhodovací struktura v rámci demokratického státu je korporativistický 

svazek synergicky konajících vysokých státních úředníků a byznysové oligarchie napájené 

z veřejných prostředků;  

volení politici hrají v systému jen roli formálního organizátora a spolurozhodovatele o 

přerozdělování zdrojů). 

 

Jak přesvědčivě vyplynulo z předchozích částí studie, zastupitelská demokracie není opravdovou demokracií 

(která by sloužila široké veřejnosti), ale je „státní demokracií“ (tedy systémem, jež slouží státu – jeho 

posilování a bobtnání na úkor svobody občanů).  

Z každodenní zkušenosti je přitom zjevné, že cokoliv patří státu a je řízeno státem, má jen omezená pozitiva 

(výhradně pro vybranou státní elitu, typicky státní úředníky či subjekty parazitující na veřejných zdrojích), ale 

vždy velmi rozsáhlá negativa (dopadající na společnost jako celek; a nejvíce na skutečné daňové poplatníky).  

 

Státní zastupitelská demokracie je státem řízeným mechanismem, jehož skutečným cílem (a 

důsledkem) je zabránit občanům rozhodovat o (skutečné) politice:  

 je státem organizovaný proces, jehož pravým cílem je vytvořit málo prostupnou bariéru mezi občany a 

státní rozhodovací / řídící strukturou (synergický, korporativistický svazek vysokých státních úředníků a 

byznysové oligarchie napájené z veřejných zdrojů; volení státní politici zde hrají roli pojítka a 

spolurozhodovatele o přerozdělování zdrojů) 

 prostřednictvím této (zastupitelsko-demokratické) bariéry stát zbavuje občany jejich přirozeného práva 

přímo rozhodovat o podstatných náležitostech svého života: 

o brání občanům rozhodovat; brání jim skutečně vládnout – respektive zabraňuje jim reálně se 

podílet na rozhodování o svých vlastních životech, majetcích a dalš  ích svobodách 

o mezi rozhodovací úroveň a občany stát vztyčil „zastupitelskou zeď“ tvořenou politiky,  

 kteří si ve volbách nechávají strčit do kapsy bianco šek k provádění čehokoliv (včetně 

znárodňování, totálního zregulování, likvidaci skupin obyvatelstva apod.) 

 kteří tímto (buď vědomě, nebo mimoděk) slouží státu a jeho skutečným zájmům, mezi 

které patří zajištění neomezené expanze hrazené penězi daňových poplatníků, převzetí 

veškerých rozhodovacích pravomocí (absolutistický výkon donucovacího teritoriálního 

monopolu) a z toho plynoucí eliminace reálných svobod obyvatelstva.  

 

Zastupitelská demokracie (= státní demokracie) slouží ze své podstaty (za pomoci politiků a naivní asistence 

obyvatelstva) primárně a principiálně vždy zájmům státu.  

 

Naopak, přímá demokracie je demokracií občanů, je občanskou demokracií, která může být využívána 

v zájmu občanů.  

//Teoreticky může být i přímá demokracie, typicky referendum, zneužívána ve prospěch zájmových skupin. I kdyby k tomu 

však došlo, situace bude nesrovnatelně lepší / férovější, než v současné státní zastupitelské demokracii, která je na 

zneužívání státu ve prospěch zájmových skupin založena a slouží v převážné míře právě a jen ve prospěch zájmových 

skupin (stát, oligarcha X, asociace Y, atd.), nikoliv ve prospěch obecných zájmů a obecných principů. //  

 

 Zastupitelská demokracie je systém čím dál důkladněji řízený státem a jeho úředníky. Je čím dál těsněji 

kontrolován státem, který ve svém znárodnění (či dokonce znásilnění) demokracie už zašel tak daleko, že 

rozhoduje o kandidátech politických stran. (viz zpráva o Německu a AfD v úvodu studie) 

 Stát postupně plně přebírá regulatorní řízení volební kampaně a tedy ústředního pilíře zastupitelské 

demokracie – voleb. Viz Česká republika a působení státního úřadu s názvem: ÚŘAD PRO DOHLED NAD 

HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ  

 

Vývoj směřuje k tomu, že v budoucnu bude zastupitelská demokracie a její výkladní skříň – parlamentní volby – 

důsledně a do posledního detailu organizována státem (tedy, nevolenými úředníky), který určí počet 

kandidujících stran, rozhodne o jejich kandidátech a regulacemi bude čím dál více (až k absolutoriu) rozhodovat 

i o jejich programu.  
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Ostatně, to se děje již dnes: stát kontroluje programy politických stran a je oprávněn (a také to poměrně masivně 

činí) zakázat ty strany, jejichž program se úředníkům MV nelíbí… 

 

Jaký dává taková zastupitelská (státem, tedy nevolenými úředníky) demokracie smysl? Co má vůbec 

společného se skutečnou demokracií…? 

 
 
Státní zastupitelská demokracie jako předpolí státní zastupitelské totality 

Jestliže existuje stát, řízeny vládou, která má fakticky neomezenou moc, pak veškerý vývoj musí logicky a 

neodvratně směřovat k situaci, kdy vláda (skrze stát a miliony úředníků, policajtu, atd.) bude řešit/řídit absolutně 

vše.  

Zastupitelská demokracie je k tomu dokonalým nástrojem, který se navenek tváří a je prezentován jako spása (a 

jako nejlepší systém). Ve skutečnosti – po menších či větších krocích – směřuje k trpkému totalitnímu vyústění, 

tedy do „státní zastupitelské totality“.  

 

Otázka nezní, jak tomu zabránit. Demokratickému státu nelze v ničem zabránit (pokoušet se o to je totéž, jakoby 

se pár nespokojených mravenců pokoušelo zastavit rozjetý Maglev nebo Šikanzen – třeba tím, že založí Stranu 

svobodných mravenců nebo Mravenčí demokratickou stranu). 

Otázka je, jak ze státní zastupitelské demokracie uniknout, tedy jak uniknout před státní zastupitelskou totalitou.   

Kde a jak vytvořit jiný systém, založeny na svobodě, tedy opaku státní demokracie? to je a jistě bude náměrem 

dalších úvah a studií. 

Nyní jen opakovaně verifikujme, že zastupitelská demokracie je a vždy bude především státní demokracie, tedy 

státní systém, v němž úředníci a politické elity ve spolupráci s korporativistickými zájmovými skupinami řídí 

společnost ryze ku svému prospěchu a využívají k tomu jako šidítko a kouřovou clonu onu navenek ctnostnou, 

anticky čistou a zdánlivě mravní myšlenku parlamentní demokracie...  

A daří se jim to skvěle. Neboť (viz citáty politiků v úvodu studie) i relativně rozumní a slušní politici veřejně 

přiživují mýtus o tom, že zastupitelská demokracie je nejlepší ze všech dosažitelných politických systémů. 

A státní zastupitelská demokracie – za potlesku mas (a díky formální legitimizaci systému formou relativně 

vysoké účasti „lidu“ ve volbách svých „zastupitelů“…) – může nerušeně, bez jakéhokoliv znatelného či účelného 

odporu občanů plnit své skryté cíle a vytvářet své konečné, dystopické stádium... 
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OTROKÁŘSKÝ PARADOX KLASICKÉ DEMOKRACIE A PARALELY SE SOUČASNOSTÍ 

Dnešní STÁTNÍ ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE (ABSOLUTISTICKÁ ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE) dovedla 

společnost a porobené občany k paradoxu: 

 Zatímco v přímé demokracii městského státu Athény byli občané plnoprávnými a důstojnými aktéry přímé 

demokracie (tedy demokracie)… //za cenu antisvobodného opatření: athénští občané vlastnili a zneužívali otroky// 

 … v ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACII MODERNÍHO STÁTU 21. STOLETÍ se občané (zejména ti ekonomicky 

aktivní; čistí daňoví plátci) stali sami jen otroky – čistokrevnými otroky státu a jeho zastupitelských vládců (tedy 

politiků, kteří ve vedení/správcovství státu mají zastupovat občany…) 

 

To je krutá, ale pravdivá  

PARALELA ČÍSLO 1: 

 z politiků se v moderní zastupitelské demokracii 21. století stávají současně otrokáři – jsou z nich (u mnohých 

dočasně; ale voleni mohou teoreticky po celý dospělý život) správci otrokářského státního systému, který skrze 

zdaňování a regulace činí z občanů novodobé nevolníky, respektive otroky.    

………………………………………… 

… viz samostatná kapitola knihy „APOKALYPSA NESVOBODY“ o otroctví,  

… viz důkaz: Den ekonomické svobody, který dovozuje, jak dlouhou část roku musí občané pracovat (tedy robotovat zdarma 

= být v pozici otroků) pro stát.  

………………………………………… 

 

PARALELA ČÍSLO 2: 

 

Slavná athénská demokracie byla historický exces; většina tehdejších politických systémů v „civilizovaném“ okolním světě 

byla feudálních a explicitně krutovládných.  

I ona slavná athénská demokracie však byla v jádru jen pozlátkem: jakousi hrou vznešených elit na humánní způsob 

vládnutí.  

Athénský systém zavedl demokratickou formu vládnutí pomocí přímé demokracie (občanů). Valná část obyvatelstva se však 

přímé demokracie účastnit nemohla, neboť šlo o otroky.  

Tito otroci nejen že se neúčastnili demokratických mechanismů, ale, jak plyne z podstaty otrokářství, byli zbaveni základních 

svobod: svobody volně nakládat se svým životem a svobody nakládat svobodně se svým majetkem (přesněji: s plody své 

práce). 

Ve skutečnosti tak nešlo o „čistou“ přímou demokracii, jelikož se demokratické mechanismy vztahovali jen na menší část 

obyvatelstva.   

Vzhledem k tomu, že valná část obyvatelstva se přímého, demokratického rozhodování o prováděné „vládní“ politice 

nemohla účastnit, šlo fakticky opět o jistý druh zastupitelské demokracie:  

 elita (občané Athén) měla právo účastnit se rozhodování o politice (analogie s dnešními poslanci);  

 zbylá část obyvatelstva (otroci) nikoliv (analogie se současností: občané v ČR nemají právo rozhodovat o politice; 

ve volbách mohou pouze legitimizovat neomezenou moc poslanců a vládních/státních struktur nad občany).  

 

Podstatou klasického athénského systému tedy nebyla svoboda (klasický důkaz toho, že demokracie automaticky nepřináší 

svobodu pro obyvatelstvo), nýbrž nesvoboda velké části obyvatelstva Athén a specifické výhody (možnost přímo se podílet 

na rozhodování o věcech veřejných) pro elitní část obyvatel.  

 

V tom je drtivá paralela historických Athén se současností. Dnešní zastupitelská (pseudo)demokracie je také založena na:  

 existenci otroctví u významné části obyvatelstva (podstatnou část pracovního času musí daňoví poplatníci trávit 

prací pro stát, který občany zdaňováním zbavuje podstatné části plodů jejich práce) 

 neoprávněných výhodách pro část obyvatelstva 

o privilegovaní poslanci, kteří se mohou podílet na přímém rozhodování o politice 

o privilegované sociální skupiny, které mají nárok na sociální dávky, tedy bezpracný příjem 

o privilegované úřednické skupiny, nenesoucí politickou zodpovědnost, neplatící daně a čerpající mnoho 

výhod 

o regulatorně zvýhodněné zájmové či podnikatelské skupiny 

o dotačně zvýhodněné soukromé firmy, atd…  
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Souhrn 1: 

PRAVDA O ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACII – 

REÁLNÉ ZASTUPOVÁNÍ V TOMTO POLITICKÉM SYSTÉMU NEEXISTUJE 

  

 Žádný politik (ani politická strana či hnutí) nemůže prokázat, že by kohokoliv konkrétního zastupoval. 

 Žádný konkrétní politik (ať už formálně zvolený nebo samozvaný) nikoho konkrétního nezastupuje, neboť 

neexistuje jediný důkaz či doklad toho, že by strana či politik kohokoliv konkrétního zastupovali (tedy, 

dostali od konkrétní osoby či skupiny osob „mandát“ ke konání v jeho/její zastoupení).  

 Žádný politik nemůže prokázat, že by ho kterýkoliv občan-volič ve volbách pověřil zastupováním, ani že by 

mu kdokoliv konkrétní poskytl ve volbách či následně alespoň dodatečný souhlas se zastupováním 

v jakékoliv věci. 

 Žádný občan nemůže prokázat, že by v jakékoliv věci pověřil ve volbách jakéhokoliv politika zastupováním 

svých zájmů, cílů či vykonávání jakékoliv politiky; nemůže prokázat, že by kterémukoliv politikovi či straně 

poskytl ve volbách či jinak pravomoc konat v zastoupení občana či skupiny občanů.  

 V zastupitelské demokracii nedostal žádný politik od žádného občana explicitně formulované a doložitelně 

potvrzené zadání toho, co má být výsledkem tvrzeného politického „zastupování“. 

 V zastupitelské demokracii tak absolutně není známo, jaký politik či politici zastupují které občany, v jaké 

věci je zastupují, jaký by měl být výsledek tohoto zastupování, natož na základě jakého pověření k tomuto 

tvrzenému „zastupování“ dochází. 

 Pokud tohle není známo, pak nelze dovozovat (natož potvrdit), že politici zastupují občany, a nelze 

dovozovat, že občané jsou zastupováni politiky.   

 Stejně tak není známo, kdo a kým je doložitelně pověřen k tomu, aby zkontroloval výsledek tvrzeného 

„zastupování“, tedy aby zkontroloval, zda zastupování bylo či nebylo řádně vykonáno. 

 V „zastupitelské demokracii“ nedal žádný občan žádnému politikovi výslovný souhlas se svým 

zastupováním a žádný politik nikdy nepožádal jakéhokoliv občana o výslovný a doložitelný souhlas s jeho 

zastupováním: politici ani stát se nikdy nezeptali (nepožádali o souhlas) ani jednoho jediného občana na to, 

zda jej stát a politici mohou zastupovat ...  

 

Z uvedeného vyplývá, že ke skutečnému zastupování mezi politiky a občany nedochází. Zastupitelská 

demokracie je absolutně prázdný pojem bez reálného obsahu. 

 

Tzv. „politický mandát“ od voličů, jimž se politici a strany ohánějí a zaštiťují, je očividná mystifikace. 

 

Jak plyne z výše uvedeného, neexistují jakékoliv doložitelné akty, dohody, smlouvy, pověření, či jiné typy ujednání, které 

by zakládaly či stvrzovaly reálnou zastupitelskou vazbu mezi jakýmkoliv politikem / politickou stranou a jakýmkoliv 

občanem či skupinou občanů.  

Odvozovat na základě toho existenci „politického mandátu“ je nemožné a tedy neseriózní.  

 

Žádný politický mandát neexistuje a nikdy neexistoval. Politici, strany, vlády a další ústavní a státní 

orgány konali a konají bez legitimního/platného „mandátu“ od občanů-voličů. 
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Tři zásadní pilíře zastupitelské demokracie 
 

Demokratický systém západního střihu, typicky reprezentovaný zastupitelskou demokracií, je založen na 3 zásadních pilířích, 

kterými jsou VOLBY, OTROCTVÍ (ZOTROČOVÁNÍ) A NÁSILÍ (DONUCOVÁNÍ). 

 

I. VOLBY 

 

Volby politických vládců jsou masochistická úchylka veřejnosti – perverze, která se stala akceptovanou normou, jíž režim 

vydává za největší přednost a výdobytek systému.  

 

a) Jak jsme komplexně ukázali v předchozím textu, lidé si ve volbách nevolí své zastupitele, nevolí si skutečné 

reprezentanty, kteří by skutečně, reálně zastupovali zájmy každého občana společnosti; přičemž: 

 „zastupování“ zájmů pouze vybraných skupin obyvatelstva není skutečné zastupování či zastupitelství, ale je to jen 

účelový lobbing vedený zištnými zájmy 

 zastupování reálných zájmů všech občanů státu není prakticky možné: nikdo nemůže znát zájmy všech občanů, 

natož aby je dokázal prosadit; zájmy všech občanů jsou vzájemně neslučitelné či dokonce antagonistické 

 skutečná zastupitelská demokracie není prakticky uskutečnitelná  

 

b) Občané si ve volbách volí své PÁNY, volí si VRCHNOST, která se jim za své zvolení „odvděčuje“ zotročováním 

obyvatelstva a násilím (donucováním) vůči komukoliv, kdo projeví sebemenší náznak neposlušnosti. 

 

 VOLBY jsou tak fakticky jen virtuální projekcí mýtu o tom, že lidé mohou ve volbách o něčem skutečně rozhodovat. Ve 

skutečnosti nemohou a nerozhodují, jak jsme komplexně ukázali v přechozí části studie.  

Volby tak prakticky (vedle formální legitimizace skupiny vládců a státu jako takového) slouží jako mlhový závoj, jehož cílem je 

zatemnit, zastřít a propagandisticky zakamuflovat další 2 zásadní pilíře: OTROCTVÍ A NÁSILÍ. 

 

To vše přitom probíhá pod falešnými hesly o tom, že v demokracii vládne lid. Z toho je dovozováno, že demokracie je ejlepší 

systém, jenž v principu nemá chyby.  

Obhájci zastupitelské demokracie tvrdí, že jestliže v demokracii přece jen existují zdánlivě negativní jevy, pak za ně nemůže 

demokracie jako taková, ale jsou pouze projevem svobodné vůle údajného hegemona demokracie, tedy všeho obyvatelstva, 

jež své představy o detailech fungování společnosti (shodou náhod: tentokrát špatně; ale příště to bude lepší…) vyjevilo ve 

svobodných volbách…  

 

II. OTROCTVÍ  

 

Otroctví, respektive zotročování obyvatelstva v systému zastupitelské demokracie zmiňujeme v předchozí části studie a 

komplexně tento fatální fenomén demokracie rozebíráme v několika kapitolách knihy APOKALYPSA NESVOBODY. 

 

 

III. NÁSILÍ (DONUCOVÁNÍ POD HROZBOU NÁSILÍ) 

 

Násilí, respektive donucování pod hrozbou vykonání násilí ze strany státu, je v zastupitelské demokracii používáno jako 

volbami legitimizovaný nástroj státu vůči občanům, jež slouží k jejich udržování ve stavu poddanství, respektive otroctví.  

Demokratický stát si pro sebe vyhradil a různými rituály „legitimizoval“ právo na donucování, respektive k vynucování 

poslušnosti občanů vůči státní legislativě (tvořené primárně vládními úředníky) a exekutivním nařízením vlády všeho druhu, 

jež jsou vždy primárně v zájmu státu, tedy jeho vládců a jeho správců (= zaměstnanců), nikoliv všeho obyvatelstva.  
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II. REFERENDUM JAKO PŘIROZENÝ A LEGITIMNÍ POLITICKÝ NÁSTROJ „SVOBODNĚJŠÍ 

DEMOKRACIE“ 

 

Z výše uvedeného je zcela zřejmé, proč politici zvolení v nezodpovědné a bianco šek poskytující „zastupitelské 

demokracii“ nechtějí připustit referendum, tedy, proč nechtějí přenechat ani špetku, ani ten nejmenší díl rozhodovacích 

pravomocí těm skutečným demokratickým silám, tedy občanům-voličům.  

A nejen, že nechtějí připustit. Situace v Česku zašla tak daleko, že někteří poslanci dokonce označují referendum 

(jako princip) za nebezpečné… 

Politici ze své podstaty chtějí (jsou na tom existenčně, majetkově, zájmově závislí), aby „demokracie“ navždy zůstala 

redukována pouze na hlasování o politicích, tedy o výběru politických stran na bázi „soutěže krásy“ (tedy bez 

jakéhokoliv vztahu k politickému programu a k jeho plnění).  

Politické elity nechtějí dovolit, aby lidé hlasovali o skutečné politice, neboť by tím eliminovali vliv a moc extrémně úzké 

skupiny osob, která drží a vykonává moc v zemi.  

Vláda všeho lidu 

Skutečná demokracie, definičně, je ovšem vládou lidu (myšleno, všeho lidu). Z principu tedy demokracie nemůže být 

vládou úzké politické elity vysokých úředníků a byznysmenů napojených na státní struktury (vláda úzké elity je, 

definičně, nikoliv demokracií, nýbrž aristokracií). 

Demokracie tak z pohledu široké občanské veřejnosti může mít legitimitu jen tehdy, pokud jsou to (pokud možno 

všichni) občané, kdo mají právo a reálnou možnost rozhodovat přímo o politice, nikoliv pouze o politicích (a to ještě jen 

v rámci volební „soutěže krásy“, v níž rozhodují podle mohutnosti kampaně a krásy billboardů).  

Realita zastupitelské demokracie je však přesně opačná: v parlamentní demokracii o tom nejdůležitějším (aniž by 

k tomu měli reálný, právoplatný mandát voličů) fakticky rozhodují šéfové vládních politických stran, tedy třeba jen 

jeden nebo nejvýše tři lidé! Případně několik dalších nejvyšších představitelů stran vládní koalice.  

Takový systém nelze považovat za skutečnou demokracii, neboť je v totálním protikladu proti podstatě skutečné 

demokracie.  

Nedemokratická logika 

Pokud by politici (potažmo stát) lidem dovolovali hlasovat o konkrétní politice, pak by se role politiků (a role státu) 

snižovala se všemi z toho plynoucími důsledky – negativními (pro politiky a vládnoucí úřednickou státní elitu) a 

pozitivními (pro občany a skutečnou demokracii).  

Odpor převážné většiny politiků některých zemí, typicky v Česku, vůči referendu (které je protipólem zastupitelské 

demokracie) tak v jistém smyslu má „logiku“, i když jde o logiku zjevně nedemokratickou.  

Politici, kteří odmítají referendum (jako „nebezpečné“…) chtějí maximální naplnění svého „zastupitelství“. Chtějí 

v maximální míře vládnout namísto občanů, tedy ovládat veřejné (= cizí) zdroje a mocenské páky a to mechanismem 

působícím zcela mimo skutečnou demokracii, tedy mimo zájmy a záměry většiny občanů.  

Takto chtějí (zcela nedemokraticky) prosazovat svůj vlastní elitářský, nadřazený názor osvíceného „ředitele lidské 

společnosti“ v duchu totalitárního sociálně-inženýrského přístupu.  

Těmto antidemokratickým elitářům přitom vůbec nevadí (politici mají hroší kůži, jinak by v politice nepřežili), že od 

občanů nedostali jakýkoliv platný mandát, jakékoliv (skutečné, jasně definované a vymahatelné) zmocnění k věcnému 

rozhodování o tom či onom konkrétním tématu, problému, potažmo politice (= o životech občanů).   

Apologeti zastupitelské demokracie, kterou zbožšťují na úkor demokracie přímé (tu vydávají za největší nebezpečí pro 

lidstvo), nemají nikdy v rukou legitimní politické zadání: nikdy (s výjimkou referenda o vstupu do EU) od občanů 

nedostali v rámci své „zastupitelské demokracie“ výslovné pověření k provádění konkrétní politiky.  

Nemají skutečný (hmatatelný, jasně definovaný, právně platný) mandát k věcnému rozhodování o tom či onom 

problému, sporu či tématu.  

Mají jen volební aritmetiku a z ní vypočítané mandáty, křesla, úřady, funkce, ministerstva. Mají jen bianco šek 

k provádění čehokoliv, co se jim zamane…  

 

 

 Logickým a přirozeným výrazem skutečné demokracie je proto právo / svoboda občanů 

vyslovovat se lidovým hlasováním (tedy v referendu) o skutečné / konkrétní politice, 

nikoliv pouze o politicích! 
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Jak jsme viděli, výše popsaný falešný „zastupitelský demokratický galimatyáš“ pro poslance / „zákonodárce“ / 

zastupitele negeneruje mandát kohokoliv „zastupovat“. Negeneruje pro politiky jakýkoliv legitimní, natož 

konkrétní a právně vymahatelný mandát k provádění takové či onaké politiky (volby totiž formálně generují 

pouze počty křesel pro politiky modré, rudé, oranžové, zelené i fialové…).  

 

Naopak, referendum je bytostně politickým a stoprocentně legitimním demokratickým nástrojem.  

 

 Referendum (tedy přímé hlasování všeho lidu o tom, zda něco konkrétního chtějí či nechtějí) je 

institutem, jenž občanům reálně slouží k rozhodování o skutečné politice. 

 Referendum je typický nástroj skutečné demokracie a jako jediný reálně vytváří legitimní podklad 

k provádění politických aktů (těch, jež konkrétně vyplynou z referenda!), potažmo pro rozhodování o 

konkrétních věcech veřejných.  

 

Proto je zcela na místě prosazovat zavedení a konání referenda a to referenda o čemkoliv. Stát / politici přece 

nemohou vědět lépe, než občané-voliči, co obyvatelstvo nejvíce trápí a o čem (a jak) chce obyvatelstvo 

rozhodnout v referendu.   

Stát (a vládnoucí politické struktury) přece nemůže vědět lépe než občané, co tito občané ve skutečnosti chtějí!  

A názor / potřeby / požadavky občanů přece musí být základem demokracie! Musí mít přednost před požadavky 

a názory vládnoucích politiků a na ně navázaných (a nevolených) oligarchických a úřednických struktur! 

Pokud vítězí názory, požadavky a potřeby vládnoucích politiků (& oligarchických a úřednických skupin) 

nad potřebami voličů-občanů, pak takový systém je opakem skutečné demokracie: je oligarchickou 

totalitou.  

 

Skutečné politické názory / potřeby / požadavky občanů-voličů lze zjistit jedině formou referenda. Jiný 

způsob neexistuje. 

 

 Referendum, respektive jeho zavedení a konání je návratem ke skutečné demokracii.  

 Referendum je vyústěním a projevem skutečné demokracie.  

 Referendum je krví skutečné demokracie: bez této krve – tzn. bez přímé demokracie – nemůže existovat 

skutečná demokracie, ale jen její kamufláž, tedy jakási pseudodemokracie.  

 Teprve referendum dává demokracii její původní a skutečný smysl.  

 Referendum je jádrem demokracie. Je dření demokracie. Je synonymem skutečné demokracie.  

 Teprve referendum činí z „demokracie“ demokracii skutečnou.  

 

 Referendum lze ale také chápat jako prvek svobody: jestliže mohou občané rozhodovat 

(alespoň v rámci kolektivního rozhodování v referendu) o tom podstatném ve svém životě, je 

to cesta ke svobodě, respektive ke svobodnější společnosti a ke svobodnějšímu fungování 

této společnosti. 

 

 Referendum je tedy nejenom projevem skutečné demokracie, ale je současně také projevem 

svobodnější demokracie = svobodné demokracie, tedy demokracie, jejímž pilířem je nikoliv 

neomezený a všemohoucí stát, nýbrž občan a jeho svobodné rozhodování o podstatných 

náležitostech života v rámci společnosti. 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:   

Pokud se v textu této studie hovoří o zastupitelské demokracii a neexistenci přímé demokracie, myslí se tím vždy 

celostátní úroveň, tedy politický systém státu na centrální úrovni.  

Úvahy činěné v této studii se netýkají municipalit.  

Na místní, obecní úrovni přímá demokracie existuje, což je důkaz toho, že v účelových případech, kdy stát nemá 

obavu o svoji existenci, potažmo o svoji další expanzi a kdy od občanů nehrozí redukce moci státu, je stát ochoten 

uznat svéprávnost občanů a povolit jim přímou demokracii (konání místních referend), týkající se ryze lokálních (z 

pohledu státu zcela podružných) problémů. 
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REÁLNÁ PŘÍMÁ DEMOKRACIE 

Je smutnou, ale reálnou skutečností, že stát během své historie nabobtnal a expandoval ve 21. století do takové 

šíře, hloubky a dalších rozměrů, že jeho chod již dnes nelze řídit a kontrolovat (etatisticky řečeno: spravovat) 

výhradně formou přímé demokracie, tedy pomocí referend a jiných forem přímého rozhodování občanů.  

Agenda státu a vládně-byrokratické struktury jsou natolik obsáhlé a komplikované, že fakticky není ani v silách 

stovek tisíc profesionálních úředníků držet stát dokonale pod kontrolou. 

Je proto zhola vyloučeno, že by občané-voliči mohli formou referend převzít roli a funkce dnešních 

profesionálních zákonodárců a profesionální armády státních úředníků.  

Občané prostě nemohou nonstop sedět doma u terminálů a v jednom kuse hlasovat, respektive kvalifikovaně 

rozhodovat o tisících směrnic, zákonů, nařízení, usnesení, rozhodnutí a jiných forem úředních kroků.  

 Lidé nebo alespoň ti ekonomicky aktivní, reální daňoví poplatníci musí tvrdě a časově náročně 

pracovat (*), aby uživili nejenom své rodiny, ale aby uživili i stát a celý obrovský úředně-

byrokratický aparát zastupitelské demokracie!  

Zastupitelská demokracie (její enormní náklady a finanční potřeby) tak fakticky znemožňuje té ekonomicky 

nedůležitější části obyvatelstva, aby (byť ryze hypoteticky) vykonávala ve větší míře přímou demokracii!  

Ekonomicky aktivní občané mají v současnosti kapacitu opravdu sotva na to, aby 1x za 4 roky vážili cestu vhodit 

hlas ve volbách v rámci zastupitelské demokracie…   

Zastupitelská demokracie, když se dostala k moci, konala – jaksi mimochodem, ve svém souběžném hlavním 

plánu – vše pro to, aby se etablovala ideologicky i technicky a stala se – zdánlivě – nepostradatelnou. Tedy, aby 

již navěky znemožnila vládu svého největšího „nepřítele“ – přímé demokracie…  

Přičinila se o to i ekonomicky: zastupitelská demokracie jako řídící struktura/program státu požírá společnosti 

tolik finančních a dalších zdrojů, že tato společnost již nemá kapacitu převzít v rámci přímé demokracie roli (tedy 

pravomoci, nástroje atd.) demokracie zastupitelské.   

I v tomto stát (který bytostně těží z existence zastupitelské nedemokracie) na hlavu porazil skutečnou 

demokracii a širokou občanskou veřejnost.  

Stát a jeho zastupitelsko-demokratická elita svým nepřirozeným a utilitárním působením zesložitily a 

překódovaly společenský systém i západní svět natolik, že v rámci formální (majoritaristické, 

aritmetické) demokracie nelze zastupitelskou demokracii (tedy její princip nepřímé demokracie) ze dne 

na den zrušit a nahradit ji přímou demokracií…  

 

Je tedy nutno hledat realistická východiska, která na jedné straně nevyvolají chaos, ale na druhé straně začnou 

vracet demokracii jejímu původnímu smyslu, tzn., začnou dnešní absolutistickou (ne)demokracii alespoň 

částečně přetvářet, modifikovat či transformovat na demokracii skutečnou. 

 

……………………………………………… 

 

(*) …  

Občané v mýtických demokratických Athénách (demokratickém městském státu Athény) měli k výkonu přímé demokracie 

v mnoha aspektech „lepší“ podmínky:  

 Teritoriální rozsah tehdejšího státu (už jen tím, že šlo o městský stát, nikoliv o stát v rozsahu několika kontinentů, 

jako třeba v dnešním Rusku) nevytvářel tak rozsáhlou agendu veřejných věcí (tedy problémů a pseudoproblémů) k 

řešení, jako stát dnešní… 

 Druhý aspekt je ještě fatálnější a rozporuplnější: Athéňané měli k dispozici, tedy k výkonu veškerých prací otroky 

(brutální důkaz toho, že demokracie nerovná se svoboda; a pokud ano, tak jen částečně a jen pro někoho), takže 

jim zbývalo podstatně více času na osobní výkon přímé demokracie, než zbývá modernímu člověku ve 21. století.  

 

Na druhou stranu, člověk ve 21. století disponuje okamžitým přístupem k neomezeným informacím (v miniaturním 

mobilu skrze internet) a možností udílet pokyny a rozhodovat fakticky nonstop téměř z kteréhokoliv místa planety…  
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III.  CESTY K ŘEŠENÍ PROBLÉMU ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE 

 

 

 

1. REFORMA ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE:  

ZAVEDENÍ PŘÍMÉ DEMOKRACIE = TRANSFORMACE ČISTĚ ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE NA 

KOMBINOVANÝ SYSTÉM RACIONÁLNĚ A PŘIMĚŘENĚ VYUŽÍVAJÍCÍ PRVKŮ PŘÍMÉ DEMOKRACIE  

(tzn. zavedení kombinace prvků zastupitelské demokracie + prvků přímé demokracie = ZASTUPITELSKO-

PŘÍMÁ DEMOKRACIE). 

 

 

 

2. OBČANSKÁ VLÁDA  

ZAVEDENÍ SYSTÉMU OBČANSKÉ VLÁDY, tzn. IMPLEMENTACE PRINCIPŮ OBČANSKÉ VLÁDY (ve 

výsledku kombinace zastupitelsko-přímé demokracie + OBČANSKÉ VLÁDY). 
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1. REFORMA ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE: ZAVEDENÍ PŘÍMÉ DEMOKRACIE (*) 

 

 TRANSFORMACE nepřímé ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE NA KOMBINOVANÝ SYSTÉM 

RACIONÁLNĚ A PŘIMĚŘENĚ VYUŽÍVAJÍCÍ PRVKŮ PŘÍMÉ DEMOKRACIE – REFERENDA  

 zavedení kombinace prvků zastupitelské demokracie + prvků přímé demokracie = ZASTUPITELSKO-

PŘÍMÁ DEMOKRACIE 

 

To, co je NASTOLENO A STÁTEM VYMÁHÁNO DNES, je absolutistická zastupitelská demokracie, v níž pro 

občana a jeho požadavky, názory není místo (s výjimkou pár minut v den voleb 1x za 4 roky, kdy jen formálně 

generuje počty křesel pro vševědoucí politiky, kteří si osobují právo na základě vhození lístku do urny 

zastupovat a reprezentovat občany).  

 

Ze všech výše uvedených důvodů jasně plyne, že je plně v souladu s demokratickými principy a přirozeným 

řádem transformovat ABSOLUTISTICKOU ZASTUPITELSKOU DEMOKRACII na KOMBINOVANOU 

DEMOKRACII (kombinaci zastupitelské - nepřímé demokracie a přímé demokracie), v níž principy zastupitelské 

demokracie sice zůstanou zachovány, ale současně dojde k zásadní modifikaci ve prospěch přímé demokracie, 

ve prospěch přenesení rozhodování o skutečné politice na občany: občané získají nárok rozhodovat 

v referendech o nejdůležitějších politických otázkách. 
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Řešení: 

 

I. REFERENDUM VYVOLANÉ (REAKTIVNÍ) 

 

a) Uzákonění institutu referenda tak, aby pro občany existovala reálná (tedy dostupná) možnost takové 

referendum iniciovat. 

b) Referendum nesmí být tematicky omezeno – občané mohou iniciovat referendum k jakémukoliv 

tématu a k jakékoliv otázce.  

c) Referendum se bude konat vždy (pokud bude iniciováno; viz níže) souběžně s každými celostátními 

volbami (do Poslanecké sněmovny, municipálními, krajskými). Náklady na konání referenda tak budou 

fakticky nulové.  

 Občané dostanou zavedením ZASTUPITELSKO-PŘÍMÉ DEMOKRACIE motivaci se voleb účastnit, 

protože se budou moci ve volbách vyjádřit nejenom ve prospěch svých „oblíbených“ politických stran a 

politiků („politická soutěž krásy“), ale současně budou moci v referendu hlasovat ve prospěch či proti 

nějaké konkrétní politice, tedy přímo o důležitých politických tématech. 

 

d) Právo předložit otázku do referenda budou mít:  

 Poslanecká sněmovna (jednu otázku; na základě většinového hlasování sněmovny); 

 Senát (jednu otázku; na základě většinového hlasování); 

 Prezident republiky (1); 

 Vláda ČR (1); 

 Občané na základě získání vždy 10 tisíc podpisů v nejméně 7 krajích ČR (včetně Prahy).  

 

e) V každém referendu může být předloženo nejvýše 10 otázek s tím, že pokud se 6 měsíců před volbami 

neusnese PS ani Senát na své otázce, tak se jejich referendová „kvóta“ přenáší na občany (občané tak budou 

moci k referendu předložit k hlasování až 8 otázek, respektive až 10 otázek, pokud svoji otázku nepředloží 

prezident ani vláda). 

 

II. REFERENDUM AUTOMATICKÉ (POVINNÉ) 

i. Automaticky  / povinně musí být konáno (státem zorganizováno - viz bod  I./c) referendum o všech zákonech, 

které schválila Poslanecká sněmovna, ale které neměly / nemají explicitní oporu v programech stran tvořících 

vládní koalici 

Zákony s takovým politickým / věcným obsahem, které nebyly vládními stranami explicitně navrženy ve 

volebním programu, nemohou vstoupit v platnost do doby, než budou verifikovány v referendu (AUTOMATICKÉ 

REFERENDUM ad II.)  

 Takový zákon nabyde platnost až v případě schválení v referendu, 

o tzn., bez schválení v referendu nesmí vstoupit v platnost zákon, jež neměl jasnou / explicitní 

programovou oporu v předvolebních (veřejných) programových dokumentech strany či stran, 

které tvoří vládní koalici, jejichž alespoň 1 poslanec vyslovil vládě důvěru.  

 

ii. Automaticky  / povinně musí být konáno (státem zorganizováno -  viz bod  I./c) referendum o všech zákonech, 

které jakýmkoliv způsobem odebírají svobodu občanům (firmám a jiným subjektům) na území ČR. 

- Týká se i daňových zákonů, které by zvyšovaly daňové sazby nebo zaváděly nové daně, respektive, 

které by sebeméně zvyšovaly daňovou zátěž kohokoliv na území ČR 

- Týká se i odvodů na sociální, státem organizované (veřejné) zabezpečení 

- Netýká se zvyšování odvodů na veřejnou zdravotní péči (ty mohou být zvyšovány i bez referend)  

 

 Takové zákony (odnímající sebemenší část svobod) nabydou platnost až v případě schválení 

v referendu, 

o tzn., bez schválení v referendu nesmí vstoupit v platnost zákon, jež by sebeméně zmenšoval 

jakékoliv lidské svobody.  

 
 

iii. Referenda by mělo být možné (po dobu přechodného období 5 let od startu nového systému přímé 

demokracie) konat i zpětně, tedy k zákonům, které byly Parlamentem schváleny ještě před zavedením 

přímé demokracie. 

Typicky: zpětná referenda musí být možné konat ke všem daňovým zákonům schváleným Parlamentem 

v uplynulých 5 letech.  
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Zásadní poznámka k referendu a řešení problémů zastupitelské demokracie:  

 

Lidové hlasování – referendum není a ani nemůže být jediným, natož všespasitelným řešením problémů 

soudobého modelu zastupitelské demokracie. 

 

Fundamentální součástí komplexního řešení problémů zastupitelské demokracie musí být zásadní (++) decentralizace 

systému, tedy přenesení rozhodovacích a regulačních pravomocí na nejnižší územní samosprávnou úroveň – pokud 

možno na obce (vesnice), ale také na města a kraje (či podobná územní samosprávná uskupení). (V optimálním 

případě by bylo nejlepší přenést všechny pravomoci na samotné jednotlivé občany – viz také koncept občanské 

vlády). 

Tato reálná (++) decentralizace musí zahrnovat i daňovou decentralizaci, tedy přenesení daňové pravomoci (výběr 

daní & výhradní rozhodování o jejich použití) na nejnižší samosprávné jednotky.  

To by mělo jít ruku v ruce s úplným zrušením nebo alespoň podstatným omezením daňových pravomocí centrální 

vlády státu.  

Nejlepší variantou by bylo, pokud by daňová pravomoc zůstala vyhrazena toliko obcím (= vesnicím), městům či krajům 

(respektive podobným územním samosprávným celkům vznikajícím zdola, nikoliv centrálním nařízením vlády).  

S tím, že tyto nejnižší jednotky by poskytovaly centrální vládě finanční prostředky smluvně, na základě objednávky 

odvíjející se od rozsahu a kvality služeb, jež by centrální orgány nabídly a následně realizovaly. 

V případě nedodržení smlouvy by prostředky centrální vládě nebyly poskytnuty a zodpovědní představitelé centrálních 

orgánů by nesli trestněprávní zodpovědnost za případné zadlužení, jež by svou neúspěšnou činností vytvořili.  

Základem by byl princip, že za služby centrálních orgánů bude nižšími územními celky zaplaceno až po úspěšném a 

bezchybném zrealizování služeb, vždy striktně dle litery smluvního explicitního ukotvení objednávky. 

Současná situace je přesně opačná: všechny prostředky od poplatníků vybírá, „užírá“ a přerozděluje centrální vláda, 

která však nemá žádný reálný přímý vztah s obyvatelstvem (na rozdíl od vesnic a menších měst).  

Taková situace je principiálně antidemokratická. 

Je proto nutno zavést demokracii, tzn. skutečné demokratické principy, i do výběru daní. Tedy, je nutno zavést 

„daňovou přímou demokracii“, která spočívá ve výběru daní a rozhodování o jejich využití vždy těmi nejnižšími 

územními samosprávnými orgány, jež jako jediné mají přímou demokratickou vazbu s občany státu.    

 

 

 

 

(++)  

Pozn.: Bizarním aspektem členství v EU je „princip subsidiarity“, tedy přenášení rozhodovacích pravomocí na nejnižší 

možnou územněsprávní úroveň. Tento princip je sice formálně zakotven jako jeden z důležitých aspektů fungování 

EU.  

Nejenže není v praxi naplňován. Veškeré procesy v EU mají trend přesně opačný: jsou založeny na absolutní 

centralizaci rozhodování a na přenášení všech možných i nemožných pravomocí na nevolené centrální bruselské 

orgány. Viz snaha představitelů EU a nejsilnějších členských států o další integraci EU, která není ničím jiným, než 

posilováním pravomocí centrální „vlády“ (EK a jiných orgánů) v Bruselu.  

 

++++++++++++++++ 

Věčnost státu:  

Citát, ministr zahraničních věcí Martin Stropnický (květen 2018):  

„Stát nelze vypnout. Existuje množství záležitostí, které by Česko poškodily, pokud bychom se zastavili.“ 

 


