
Především byly odstraněny absurdní defekty
předchozího režimu a celkově došlo k odklonu
od kultu osobnosti prvního prezidenta, záro-

veň však došlo k upevnění nové ideologie tzv. Velké-
ho obrození, v níž je sice prezident ústřední postavou,
avšak prozatím nedisponuje tak výrazným kultem
osobnosti jako jeho předchůdce. 

Dalším logickým krokem konsolidace nového
osobnostního režimu se stala změna ústavy, jež měla
upevnit institucionální rámec režimu. Není proto di-
vu, že je napsána „na míru“ prezidentu Berdymu-
hammedovi a jeho současné pozici v zemi. První
změny se uskutečnily narychlo v prosinci 2006, kdy
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bezprostředním měřítkem pro budoucnost. To je pro
CSU smutné zjištění, s kterým se musí vypořádat.

Hledání nových cest k voliči
Vše definitivně nasvědčuje tomu, že tradiční pouto
CSU a bavorského životního stylu se rozpadá, tedy
alespoň v té klasické podobě. Životní styl Bavorů se
značně proměnil a je třeba na to vhodně zareagovat.
Ty skupiny obyvatelstva, které chtějí nově definovat
vztah s CSU a byly zklamány z toho, že se to do vo-
leb nepodařilo, se odklonily k FDP nebo ke Svobod-
ným voličům. Současný propad je částečně „odpla-
tou“ za vysoký volební zisk z minulých voleb, voliči
rádi vyrovnávají a nemají rádi jasná vítězství. CSU
by výsledek měla interpretovat jako pokárání od vo-
ličů a měla by hledat nové způsoby komunikace s ni-
mi. Měla by však počítat i s tím, že se jí už nemusí
povést, aby vládla sama. Dnešní voliči – a o bavor-
ských to platí jistě také – začínají být stále více he-
terogenní a nečitelní. 

Každé zemské volby jsou více či méně ovlivněny
i celorepublikovým politickým klimatem. I na to
CSU doplatila. Podle výzkumů totiž občané ve vět-
šině projevují nesouhlas s velkou koalicí v Berlíně.
Křesťansko-sociální unie za to zaplatila jako první.

V současné době je situace v bavorské politice stá-
le ještě značně nepřehledná. CSU vsadila na Horsta
Seehofera, dosavadního spolkového ministra země-
dělství. Od něho očekává, že stranické politice vrátí
kredit, který měla za Stoibera. Seehofer se projevil
ihned po svém návratu do Mnichova jako muž činu:
stíhá zachraňovat bavorské banky před krizí, vede
koaliční jednání o vzniku bavorské vlády s FDP
a ještě vyzývá CDU v Berlíně k větší nekompromis-
nosti vůči SPD. „Chci sdělit koalici v Berlíně, že se
vládní aliance skládá ze tří stran,“ řekl před nedáv-
nem. To je přesně to, co voliči chtějí slyšet. Chtějí,
aby hlas Bavorska zněl silně a sebevědomě, a to ne-
jen v Bavorsku, ale i na spolkové úrovni. Za Beck-
steina a Hubera to žádný silný hlas nebyl, spíše hlá-
sek.

Nový bavorský premiér Seehofer moc dobře ví, že
to v koalici s FDP nebude mít lehké. Po letech ne-
bude jeho strana vládnout sama a bude se muset učit
tomu, co již skoro zapomněla: politickému dialogu
s partnery. Proto se Seehofer a jeho zkušenosti s vy-
jednáváním v berlínském Bundestagu CSU náramně
hodí. Uvidíme, jak se mu podaří ujmout žezla ba-
vorského „svobodného státu“ a skloubit princip sil-
ného státu a svobodné ekonomiky.

Lukáš Novotný pracuje v Sociologickém
ústavu AV ČR. Lukáš.Novotny@soc.cas.cz

Přinese
nová ústava

změnu
v Turkmenistánu?

Dovršení konsolidační fáze
režimu prezidenta

Berdymuhammedova

Slavomír
Horák

Po téměř dvou letech od smrti prvního turkmenského
prezidenta Saparmurata Türkmenbašiho/Nijazova v pro-
sinci 2006 došlo v Turkmenistánu k řadě změn, které
upevnily postavení nového prezidenta Gurbanguliho
Berdymuhammedova. Lze konstatovat, že v Turkmenis-
tánu byly v této době položeny základy novému perso-
nalizovanému režimu, byť ne v takové bizarní podobě. 
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cích, které tvořily součást bývalého Halk
Maslahaty – například hnutí Galkynyš či
Rady stařešinů. V zákonodárné rovině to
znamená především znovuobrození funk-
ce parlamentu (Medžlisu), který bude mít
125 poslanců a bude opět relativně stan-
dardním zákonodárným orgánem.

V rámci institutu prezidenta zůstává
„věčná a nezměnitelná“ prezidentská for-
ma vlády (článek 116). Zároveň si prezi-
dent ponechává právo vydávat zákonné
dekrety bez schválení Medžlisem (článek
54), což je opět kla-
sický prvek autori-
tářských systémů,
který našel uplatně-
ní v řadě postsovět-
ských zemí. Turk-
menský režim se ani
nesnaží předstírat
demokratičnost ús-
tavy, když zcela vy-
nechává formulaci
o omezení prezi-
dentského mandátu na obvyklé dvě funkč-
ní období. Prezident tak může být volen
fakticky doživotně, přestože volby by teo-
reticky mohly být budoucím katalyzáto-
rem změn na prezidentském postu. 

Na první pohled by měl být prezident
pod větší kontrolou parlamentu. Dokonce
mu podle článku 57 může být vyslovena
nedůvěra třemi čtvrtinami hlasů (v pří-
padě nemoci „pouze“ dvěma třetinami
hlasů). Avšak za současného stavu, kdy
jsou volby pouhou formalitou, lze jen
velmi těžko předpokládat, že k něčemu
podobnému dojde. Možnost odstranění

prezidenta je tak vymezena podobně jako
v jiných autoritářských systémech (na-
příklad v sousedním Uzbekistánu či Ka-
zachstánu). Kromě toho, prezident podle
článku 53, odst. 8 ovládá Ústřední vo-
lební komisi, což znesnadňuje technické
provedení jakýchkoli voleb, které by teo-
reticky vedly k odstranění stávajícího pre-
zidenta. Zajímavé je i prodloužení nutné
délky pobytu v zemi a praxe ve státních or-
gánech pro výkon úřadu prezidenta z de-
seti na patnáct let. Tato podmínka opět

vylučuje jakoukoli
právní možnost
kandidatury opo-
zičních představi-
telů v zahraničí
i v samotném Turk-
menistánu.

V případě pře-
chodu vlády od
jednoho preziden-
ta ke druhému si
zachovaly platnost

ustanovení z prosince 2006 o roli Bezpeč-
nostní rady státu, která fakticky vybírá ná-
stupce prezidenta z řad vicepremiérů (člá-
nek 58).

Nelze si také nevšimnout, že na rozdíl od
změn ústavy z roku 2005 si prezident opět
přisvojil právo jmenovat hakimy (guverné-
ry) regionů, kteří jsou tak považováni za pří-
mé zástupce prezidenta ve welaýatech (re-
gionech). Tímto způsobem se de facto le-
galizuje dosavadní praxe, v jejímž rámci byli
na místech zvoleni maslahaty (místními or-
gány) lidé věrní prezidentovi, případně
sám prezident podepisoval dekrety o jme-

Přes přijetí ústavy však
v turkmenském
prostředí bude i nadále
problematická
implementace daného
právního rámce do
politické reality.

byly změněny některé články ústavy tak,
aby Berdymuhammedov mohl vůbec kan-
didovat ve volbách a aby – alespoň teore-
ticky – mohla být zachována jistá právní
legitimita budoucího prezidenta.

Zrušení Halk Maslahaty
Proces vypracování nové ústavy byl fak-
ticky odstartován na jaře 2008. Pro poli-
tickou kulturu postsovětského Turkmenis-
tánu je příznačné, že tato akce byla sym-
bolicky zahájena položením základního
kamene Památníku Ústavy v severní části
Ašgabadu/Ašchabádu.  Tento monument
má zároveň sloužit jako muzeum dějin ne-
závislého Turkmenistánu. Vyhlášení a po-
souzení nové redakce ústavy bylo rovněž
provázeno ceremoniemi, tradičními pro
autoritářské režimy – „celonárodní“ po-
souzení s připomínkami ze všech koutů
země (obvykle je vymýšlejí redaktoři no-
vin a časopisů). Ve skutečnosti však pub-
likace nového návrhu ústavy vyvolala
pouze slabou diskusi a zájem obyvatel
Turkmenistánu.

Klíčovým prvkem ústavní reformy se
stalo zrušení institutu Halk Maslahaty
(Lidové shromáždění), který v sobě spo-
joval prvky výkonné, zákonodárné i sou-
dní moci. S ohledem na tuto skutečnost
lze proto hovořit spíše o nové ústavě než
o její pouhé redakci, neboť institut Halk
Maslahaty se odrážel prakticky ve všech
částech turkmenské ústavy. Poprvé v ne-
závislém Turkmenistánu došlo k reálné-
mu oddělení tří základních složek moci.
Zároveň byly z ústavy odstraněny zmínky
o ostatních „pseudotradičních“ organiza-

Vybrané zdroje
• Nejtral’nyj Turkmenistan
• Oazis (www.ca-oasis.info)
• News Briefing Central Asia (www.iw-
pr.net)
• Šír, J.: Role lidového shromáždění
v ústavněprávním systému postsovět-
ského Turkmenistánu. Mezinárodní po-
litika. 2004.
• Horák, S.: Turkmenistán po Nijazo-
vovi : posun od totalitního ideálu?.
Mezinárodní politika. 2007.
• Horák, S.: Ideologie autoritativního
režimu na příkladu Turkmenistánu.
Mezinárodní politika.
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Komunistická Čína považuje ostrov za část
svého území, ačkoli mu komunisté nikdy ne-
vládli a Tchaj-wan už přes půl století prodě-

lává zcela jiný politický a hospodářský vývoj než kon-
tinentální Čína. Od vítězství komunistů v občanské
válce však Čína hrozí Tchaj-wanu invazí a nejednou
ostřelovala malé ostrovy poblíž kontinentu, které jsou
pod správou tchajpejské vlády. V posledních letech,
kdy byl tchajwanským prezidentem Čen Šuej-pien
z Demokratické lidové strany (DPP), jehož politika
naznačovala vůli po nezávislosti ostrova, komunistic-
ká vláda v Pekingu vyhrožovala, že pokud ostrov vy-
hlásí samostatnost, podřídí si ho silou. Tuto výhrůž-
ku stále zdůrazňuje přítomnost půlmilionové armády
a početné raketové techniky (více než 1000 raket)
v blízkosti Tchajwanské úžiny. 

Tchaj-wan, na nějž se v roce 1949 stáhla vojska
Kuomintangu, byl po dlouhá léta pod ochranou Spo-
jených států, které byly za druhé světové války jejich
spojencem v bojích proti Japonsku. Spojené státy
Tchaj-pej stále ujišťují, že nedopustí, aby byl Tchaj-wan
připojen ke komunistické Číně násilím, a poskytují
tchajwanské vládě zbraně na obranu. Čína však má
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nování a odvolání regionálních představitelů v zásadě v rozporu
s ústavou.

K troše pozitivních skutečností v novém textu ústavy tak pa-
tří (alespoň teoreticky) odstranění etnické diskriminace z ústa-
vy. Hlavou Turkmenistánu již nemusí být Turkmen (článek 51). 

Pokud jde o další změny, je příznačná pro autoritářský typ
vládnutí absence Ústavního soudu. Tento fakt svědčí o skuteč-
nosti, že prezident nemá zájem na kontrolním orgánu, který by
dohlížel na soulad přijímaných zákonných aktů s ústavou. Nic-
méně v rámci autoritářských systémů je podobná instituce pouze
nadbytečným orgánem, který by mohl komplikovat institucionál-
ní procesy.

Nová ústava usnadňuje prezidentovi
správu moci
Z hlediska lidských práv byly z předchozí ústavy převzaty for-
mulace o jejich dodržování, včetně možnosti ustavení vlastních
politických stran, svobody podnikání, ochrany majetky atd.
(články 9–47). Zcela nově je zde uvedena tržní ekonomika jako
základ ekonomického rozvoje Turkmenistánu a podpora sou-
kromému podnikání (článek 10). Takřka úplně chybí jakékoliv
odkazy na regulace pomocí doplňujících zákonů, a proto lze
očekávat, že tato práva budou opět pouhou formalitou. Za vý-
znamnou podporu novému režimu lze považovat i článek 23,
který umožňuje státu v souladu se zákonem (nijak nespecifiko-
vaným) dočasně „v krajním případě“ zadržet občany i mimo zá-
konný rámec.

Nová ústava tak jasně svědčí o charakteru nového režimu,
stejně jako o pragmatičnosti jejího vůdce. Nový text usnadňuje
prezidentovi správu moci (odstranění Halk Maslahaty a dalších
„zbytných“ složek moci) a dává mu do rukou soubor poměrně
adekvátně definovaných pravomocí k dlouhodobému udržení
moci v zemi. Lze předpokládat, že v případě příznivého vývoje
(z hlediska Berdymuhammedova) je tato ústava psaná na celý
zbytek jeho vlády. V průběhu dalších let, případně desetiletí tak
bude možná docházet ke kosmetickým změnám, jež mohou rea-
govat na aktuální situaci v zemi a potřebu konsolidace režimu.
Ostatně, její pompézní přijetí na historicky posledním zasedání
Halk Maslahaty 26. září 2008 ukázalo formálnost celého pro-
cesu, v jehož čele stojí sám prezident.

Přes přijetí ústavy však v turkmenském prostředí bude i na -
dále problematická implementace daného právního rámce do
politické reality. Tento rámec bude možné neformálními způso-
by ad hoc změnit podle momentální situace. Události v prosinci
2006 ukázaly, že změny v prezidentském křesle (ať již způsobe-
né jakkoliv) budou ve svém důsledku znamenat výraznou změ-
nu ústavního pořádku Turkmenistánu podle aktuální potřeby.
Země bohatá na plyn tak sice potvrdila svůj posun od totalitní-
ho ideálu, avšak pevně zakotvila v kategorii autoritářských reži-
mů založených na vůdcovském principu.

Slavomír Horák je vědeckým pracovníkem Institutu
mezinárodních studií FSV UK. slavomir.horak@post.cz

Tchaj-wan 
o svou

aJiří Breber

Ve Spojených státech stále přibývá Číňanů
z Tchaj-wanu. Většina z nich nepřichází za vyšší
životní úrovní, ale proto, že se obávají invaze
komunistické Číny vůči své demokratické
a prosperující zemi. Studenti, kteří přišli v hoj-
ném počtu získat vysokoškolské vzdělání na
amerických univerzitách, se natrvalo vracejí
domů jen zřídkakdy. V posledních desetiletích
se desetitisíce Tchajwanců usadily jako inves-
toři zejména v Kalifornii. Ze svých častých ná-
vštěv Tchaj-wanu se vracejí se svými blízkými
příbuznými a jejich ekonomická aktivita na-
svědčuje tomu, že se nevracejí s prázdnou,
protože nakupují nemovitosti a budují ekono-
mické podmínky i pro další příbuzné a přátele. 

MP11_08:MP01_08  19.11.2008  11:01  Page 28    (Black/Black plate)


