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Demokratický stát je bohužel rovněž diktatura  

 
       (Proto je konsensuální Občanská Ústava navýsost důležitá! J.P  23. 10. 2014) 

 

V době přijetí americké demokratické ústavy zaznívaly obavy z některých jejích možných dopadů, a to i od jejích zastánců. 

Například francouzský historik a politický myslitel Alexis de Tocqueville, jinak zastánce reformních demokratických 

myšlenek, varoval před nestabilitou, která podle něj plynula z neustálé výměny zastupitelů představujících zákonodárnou 

moc a zejména před diktátem většiny. Ve své knize De la démocratie en Amérique mimo jiné psal: „Většina má tedy ve 

Spojených státech obrovskou faktickou moc … a jakmile se jednou v některé otázce ustaví, neexistují takřka překážky, které 

by mohly ne snad zastavit, ale ani zpomalit její postup a poskytnout jí čas, aby vyslechla stesky těch, které na své cestě drtí.“ 

 

„Non sub homine sed sub Deo et lege.“  … což volně přeloženo znamená: „Nikoliv osobě (člověku, panovníkovi), ale 

(božím) zákonům podřízeni budeme.“  
 

Z obavy před mocí i většiny, která může drtit menšiny, vznikl americký systém, jehož základem je nejvyšší zákon: Ústava. 

Ústava má a musí bránit i teroru většiny. Proto navrhuji ve svém projektu IVP&R omezení moci veřejné služby (správy, 

moci) právě Ústavou, která musí vzniknout ne jen z myslí právníků, ale všeho občanstva, aby ji všichni občané vzali za svou 

a respektovali ji a ctili. V Ústavě USA je napsáno mimo jiného, že nejvyšší autoritou v USA je zákon. (Čili ani ne většina!) 

Zákony však generuje menšina (kongres) a Američané nemají právo vetovat referendem zákony (ani veřejné smlouvy). 

V tom je myslím chyba. Menšina (i když volená) může mazanými zákony nespravedlivě nahrávat sobě. Zákonodárci by měli 

býti občansky voleni/odvoláváni a jejich dílo (zákony) musí průběžně podléhat možnosti vetování všelidovým referendem. 

Tím se kruh moci lidu a veřejné služby uzavírá.   

 

 

Demokratický stát, má-li účinně chránit občany před kriminálníky, musí mít bohužel také (a zejména) svoji násilnou složku, 

policii, soudy a vězeňství, (také armádu proti vnějšímu nepříteli) ale tím je bohužel také jistým typem diktatury. Údajně 

diktatury většiny, (většiny lidí skrze zvolené zástupce a instituce) což je ale velmi sporné, často úmyslně nejasné a dějiny 

ukazují velikou relativitu tohoto tvrzení. Mnohdy diktují ostatním jen skupiny lidí, nebo dokonce jen jednotlivci! Proto, aby 

byl demokratický stát diktaturou minimální, snesitelnou a navýsost pozitivně efektivní, nezaměřenou proti svým ctihodným 

občanům, ale zaměřený proti kriminálníkům a nájezdníkům, musí mu být výslovně omezena a zaměřena jeho moc a musí být 

vybaven mnohými, silnými, zápornými zpětnými vazbami občansky (samo)regulačními. To jsou zejména volby, odvolávání 

a referenda. 

 Tento princip záporných zpětných vazeb nechť jest přejat z kybernetiky.  http://www.kky.zcu.cz/cs/definition-of-

cybernetics  Jako důkaz tohoto tvrzení o přítomnosti diktatury (davu) i v demokratickém státě lze použít například soudní 

proces s Leopoldem Hilsnerem a postoj TGM k tomuto „soudnímu“ procesu. Viz též k tomuto davovému šílenství:  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hilsneri%C3%A1da  ve kterém byl Masaryk dosti silně „válcován“ davem. Podobné šílenství 

primitivního, nevzdělaného a krvežíznivého davu bylo možno shledat při divadelních „soudních procesech“ v padesátých 

letech inscenovaných sovětskými „poradci“ a realizovaných komunistickou zločineckou tlupou v Československu.  

 

Na většině (ani na kolektivu) lidí není apriori nic super-geniálního, super-humánního, super-morálního,  posvátného a ani 

vždy dobrého. Snad jen různost a tříštění jednotlivých sil (vektorů) brání přímé zvůli jednotlivce, nebo zájmové skupiny. 

Pokud většinový soubor lidí, nebo kolektiv slouží k tříbení názorů a stanovisek a slouží zároveň také jako brzda zvůle 

jednotlivců, je jeho přínos nepochybný. Někdy však kolektivy  a/nebo „většiny“ dělají šílená rozhodnutí. Diktát většiny je 

někdy mylně zaměňován s „hlasem lidu, hlasem božím“ a také se svobodou a právem na názor kohokoliv na cokoliv. Právo 

na názor je zcela v pořádku a vyplývá z nedělitelnosti svobody, tedy i svobody vyjadřování. To však neospravedlňuje vždy a 

za všech okolností správnost kolektivních a/nebo většinových rozhodnutí! (Například lynčování, rasismus, absurdní 

sexismus, náboženský (i jiný) fanatismus, nebo tzv. „znárodňování“ a jiné kolektivní zločiny.)  

Například též vítězné vojsko má většinu (přinejmenším moci) nad poraženým a může si bohužel dělat z pozice síly 

s poraženými, co si zamane. Zcela krutě a necivilizovaně. Odtud pochází i daně, jakožto platby vítězi války za ponechání 

naživu. Nicméně diktatura není omluvitelná, pokud je uplatňována proti mírumilovným, slušným a pracovitým občanům. 

Proto možnosti násilí státu vůči svým občanům musí být jasně definované, velmi omezené (nejlépe přímo a jasně Ústavou) 

a neustále pod kontrolou lidu. Stát musí pouze chránit svobodu občanů, soukromé i společné vlastnictví, vymáhat 

dodržování smluv, bránit podvodům, krádežím, loupežím, vraždám a jakémukoliv násilí občanů mezi sebou. Vše ostatní:  

obchod, směna, sledování vlastního štěstí, dobrovolná solidarita, sdružování, shromažďování, tříbení názorů ... atd. musí být 

ponecháno na svobodné, dobré vůli občanů. Obrana proti vnějšímu nepříteli je svěřena armádě, která je rovněž pod kontrolou 

státu občanů. To stačí! Také musí být možná legální secese od stávajícího státu, nebo unie, stejně tak jako např. právo 

spravedlivého a svobodného rozvodu. 

 

 Pokud není demokratický stát důsledně a trvale minimalistický jen v těchto svých funkcích, což je skutečně pouze ochrana 

svobody jednotlivců, vlastnictví sebe sama a soukromého majetku, je svým občanům velmi nebezpečný, jako každá jiná 

vše-regulující diktatura, nebo totalita. Když by se dnes konala anketa, kdo se chce zcela osvobodit od našeho státu, přestat 

platit jakékoliv násilím vymáhané daně a národní dluh tím už nebude dluh (i) jeho, bude si svoji svobodu a majetek chránit 

sám, nebo v nějakém dobrovolném sdružení ... ! ... myslím, že by dopadla velmi zajímavě !!!  

http://www.kky.zcu.cz/cs/definition-of-cybernetics
http://www.kky.zcu.cz/cs/definition-of-cybernetics
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hilsneri%C3%A1da
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Existence státu, jakožto kolektivního majetku, vždy sváděla, svádí a bude svádět lidi, kteří jej reprezentují, nebo z něj 

dokonce žijí, k tomu, aby si jej postupně, plíživě a zákeřně přivlastnili, jako svůj majetek, jako svůj nástroj (neustálého 

získávání) moci a bohatství a aby jejich moc a bohatství rostlo nade všechny meze! Zejména vždy lze pozorovat snahu 

zneužití násilné moci státu ke státem řízeným přerozdělováním pod záminkou solidarity. 

 

 Je třeba mít na paměti, že násilím vynucovaná solidarita je vždy loupež, jako každá jiná. 

 

 Žádný zločin nelze ospravedlňovat potřebou! Navíc násilím v daních vybrané peníze od občanů pro účely solidarity a 

placení služeb státu se z velké části rozkradou lidmi ke státu přisátými, jako pijavice. Legalizace loupeží státu pak dílo zkázy 

dokoná. Příkladem zvrhnutí se (i demokratického) státu může být státem provedené násilné „znárodnění“, nebo např. 

odpoutání peněz od zlata a svévolná regulace jejich hodnoty centrální bankou. Dalším důkazem zneužití státu jsou například 

komunistické země, kde stát uloupil téměř vše svým občanům a o přerozdělování rozhodují jen samozvaně vyvolení … 

komunisté. Bez ostnatého drátu okolo celých hranic takového státu to nejde, protože by nejdříve utekli ti nejschopnější otroci. 

Je to i naše vlastní, československá zkušenost. Pak ekonomika těchto totalitních států vede k tak obrovské nouzi, že 

poslušnost občanů-otroků je držena pouze násilím, vězněním, mučením a popravami. V historii tomu nikdy nebylo jinak. 

Diktatura většiny je stejně tak nebezpečná diktatura, jako diktatura menšiny, například nějaké strany, třeba NSDAP, KSČ, 

nebo jednotlivce, například Caliguly, Hitlera, Stalina, atd.  Různí „socialisté“ jsou jen více mazaní, ale stejně ničemní 

kolektivisté, než např. komunisté. Socialisté vždy peskují a regulují podnikatele, zcela bez limitu vždy zvyšují daně a 

kolektivní zadlužení a peníze takto získané rozkradou a něco použijí na kupování si hlasů voličů. Tato zvláště podlá a 

zákeřná taktika vede nakonec k úpadku prosperity, svobody a nakonec k národní katastrofě, jejíž tíži nejhůře nesou právě 

nejchudší vrstvy obyvatelstva.  Vede rovněž k exodu těch nejlepších a nejschopnějších lidí, pokud nejsou hranice již 

obehnány ostnatým drátem, jak vynalezli komunisté. Násilím prosazovaná solidarita je jim vlastní a nemají s ní žádný 

morální problém.  

 

O důslednou a trvalou minimalizaci státu se proto musí ve skutečně svobodném, tedy liberálním  demokratickém státě 

postarat ústava s limity daní a národních dluhů a silné, rychlé záporné zpětné vazby občanské a omezení moci Ústavou. 

Čili lid musí mít trvale a navždy k dispozici nejméně tyto instrumenty: 

 

1) Musí být Ústavou zaručeno právo občanů  volit a zejména odvolávat všechny své zastupitele, kteří mají nad 

lidem dočasně svěřenou moc. Jiná moc nesmí existovat. Takto zvolení zastupitelé musí mít svůj mandát 

časově omezen na určité pevné období a nejvyšší (individuální) funkce státu, jako je například president, 

premiér, nejvyšší soudci, atd. musí mít omezen počet možných funkčních období. Každý zastupitel musí být 

kdykoliv lidem relativně efektivně kdykoliv odvolatelný (IVP&R) a musí mít trestně-právní odpovědnost, jako 

každý jiný občan státu. Zastupitelé smí konat vždy jen v souladu s Ústavou a zákony s ní konzistentními. Tím 

je přibrzděna i zvůle voličské většiny. 

  

2) Musí být ústavou zaručen instrument občanského referenda, který mohou občané využít proti jakékoliv 

činnosti státu, nebo správy, neboť stát/správa je stejně jako vlast jejich majetek, jejich veřejná služba. 

Zejména proti zákonům, nařízením, veřejným vyhláškám, smlouvám, regulacím a institucím, včetně jejich 

minimalizování a rušení. Referendem musí být také odvolatelný každý člověk s dočasně svěřenou mocí nad 

lidem.  Nad lidem nesmí nikdy stát žádný člověk, ani skupina lidí, ale pouze zákony v souladu s Ústavou, 

které připraví (od moci výkonné a soudní oddělená), volená a odvolatelná zastupitelská moc zákonodárná a 

které schválí lid v referendu, je-li vyvoláno. Odmítnutí zákona, smlouvy ... atd.  lidovým referendem musí mít 

za následek nové volby těch, kdo zákon,  smlouvu .... atd. ... připravili,  neb se neosvědčili! V referendu 

zrušená instituce se nesmí obnovit dříve, než za nějaký časový limit. Např. 5-10 let. Vždy však pouze 

zákonem, který lze  referendem odmítnout. Veřejné instituce musí podléhat každoročním občanským anketám 

o své potřebnosti a pokud veřejná instituce získá od občanů více negativních hodnocení, než pozitivních, musí 

jí být snížen rozpočet. Např. o -10%. Získá-li více pozitivních hlasů, než negativních, může se jí rozpočet 

navýšit (včetně platů), ale pouze jsou-li na to veřejné peníze, nebo peníze darované příslušné veřejné službě od 

občanů. Půjčky veřejné službě jsou zcela nepřípustné. 

 

3) Ústavou musí být zakázány veškeré (jakékoliv) daně, vyjma pouze plateb za chtěné služby veřejné služby, 

čili vyjma čistých, skutečných, ročních příjmů (MAX 15% z celkového čistého příjmu zaměstnance  a/nebo 

celkového čistého zisku podnikatele a to navíc v konkurenci komunálů, regionů i států). Lze si představit, že 

v každé obci budou daně jiné, nejvýše však pouze oněch 15% skutečných, čistých příjmů. Totéž v regionu i 

v státech unie) Tyto peníze smí být jediné povinně vybírané, které použije stát veřejné služby na svoje 

instituce, správu, spravedlnost a ochranu občanů a jejich majetku (soukromého i společného).  Daně spotřební, 

a DPH, jsou-li ústavou omezeny na  MAX15%, nemusí být ihned zcela zakázány, i když by to bylo nejlepší, 

ale musí po přechodném období být konvergentní k nule v nějakém konkrétním čase. Paušální daně a daně 

z legálního majetku musí být zakázány ihned a navždy. 

 

4) Ústavou musí být zakázány jakékoliv kolektivní národní dluhy státu, regionu i obce. Dluhy mohou mít jen 

trestně-právně postižitelní jedinci, nebo jen  ryze dobrovolné kolektivy (spolky). Současný národní dluh musí 

vyřešit stát v přechodném období, se stanovenou dobou, od kdy už musí být vždy nulový.  
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Pojem „politická odpovědnost“ je fiktivní absurdita, je natolik slabý instrument, až je trapný. To, že někdo nebude až 

v příštím období (možná) zvolen, neznamená, že se již v současném volebním období nemůže dopustit těch nejhorších (často 

doslova vlastizrádných) zločinů, dokonce ve spolčení. Imunita těchto lidí a bezmocnost spravedlnosti pak dílo zkázy dokoná. 

Nelze tedy mluvit jen o (posteriorní) politické odpovědnosti. Odpovědnost politiků musí tedy být průběžná a i trestně-právní. 

Jasně a přesně specifikovaná.  Imunita politiků tedy není na místě, je-li doživotní. Další nesmysl je „kolektivní 

zodpovědnost“. Nic takového nikdy ve skutečnosti neexistovalo a neexistuje. Existuje kolektivní názor, kolektivní 

doporučení, kolektivní volba většinová, většinový názor, většinové směřování, kolektivní ideologie, ... atd. , ale ne kolektivní 

zodpovědnost. Jestliže neexistuje kolektivní vina, nemůže existovat ani kolektivní zodpovědnost a tedy ani většinová. Vždy 

existovala pouze osobní, trestně-právní zodpovědnost a kolektivní nezodpovědnost. Proto by nad kolektivními 

„rozhodnutími“ ... „doporučeními“  měla být postavena ještě vždy trestně-právní zodpovědnost individuální, trestně-právně 

postižitelného jedince (například osobní schvalovací podpisy přímo voleného presidenta, premiéra, atd. …) Nad jejich 

rozhodnutími musí být však vždy stejně ještě instrument možného občanského referenda.  
Např. kolektivní, čili národní dluh, o kterém rozhoduje jen hrstka vyvolených, je zločin a nesmysl! Proto schodkové 

rozpočty a národní dluh musí být zakázány z Ústavy. Pro případy války, nebo živelných pohrom, např. lze požádat občany o 

dary (finanční, majetkové, práce a/nebo služby či jiné oběti). Když budou žádosti zastupitelů moudré, přiměřené, humánní, 

nebo lidu sebezáchovné, nikdo normální neodmítne podporovat dobrovolně (i svoji) kolektivní obranu, nebo záchranu dary. 

 

Trest smrti a jeho důsledky  

 

Trest smrti je podle dlouhodobých výzkumů nedostatečně odstrašující instrument proti násilí a vraždám. Nemá tedy smysl jej 

mít, nebo zavádět. Také proto, že je to nevratný a nenapravitelný verdikt. Často je zákeřně a ideologicky zneužíván příliš 

koncentrovanou mocí těch států, které byly uloupeny jejich občanům a vymkly se jejich kontrole. Nevýhodou instrumentu 

„trest smrti“ je nejistota spolehlivě vědět, zda trestný čin byl vykonán tak, jak se daří, nebo nedaří dokazovat před soudem a 

zda byl vykonán skutečně obviněnou osobou. Jeho možné zneužití (i) pro politický nátlak je enormní a justiční vraždy 

historie dobře zná. Představme si takovýto zákon: O trestu smrti by mohlo rozhodnout dvanáct soudců. Kdykoliv v budoucnu 

by se ukázalo, že popravený byl nevinen, byl by ten soudce, který hlasoval pro trest smrti, sám popraven. Kolik soudců by 

hlasovalo pro trest smrti? Jak by si byli soudci vždy zcela jistí prvním soudem odsuzujícím obviněného k smrti? Jak tím 

druhým, osvobozujícím? Jak trestem smrti soudce, implikovaným osvobozením dříve domnělého zločince? Každého může 

„semlít“ násilí, které sám prosazuje! Tento příklad ukazuje, že omylnost mocných, ale i úplatnost, lidská nedokonalost je 

zdrojem obrovského nebezpečí. Proto musí být trest smrti navždy pomocí Ústavy vyloučen. To však nevylučuje instrument 

vězení a to dokonce doživotní, je-li nutné izolovat od společnosti zvláště nebezpečné psychopaty. Zvláště nebezpečným 

psychopatem může být samozřejmě i jakýkoliv politik, úředník, policista, soudce, kněz, nebo mafián, stojící v pozadí 

nějakých ničemností. Proto musí být také Ústavou zaručena bezvýhradná rovnost všech lidí před zákonem. Odškodnění 

obětem zločinů prací vězňů je více než logické. 

 

Toxický (neo)feminismus 

 

Toxicita je vždy dána koncentrací nějakého jedu/zla a jeho zhoubnými účinky na živé organismy. Je-li například koncentrace 

moci státu/správy příliš vysoká, jde o toxický stát/správu, který/á si neustále přivlastňuje více a více pravomocí rozhodovat o 

občanských záležitostech, které umí občané a skupiny občanů lépe řešit sami mezi sebou bez zásahů státu/správ. Například 

dohodou, směnou, smlouvou, svobodným trhem zboží, služeb, myšlenek, idejí. Zvyšování hustoty moci je tedy toxické. 

Liberální feminismus (ač slovo feminismus je velmi nešťastné) se zasloužil o naprosté zrovnoprávnění žen s muži v současné 

moderní společnosti. Za to patří liberálním feministkám dík a úcta. Liberální feministky měly na mysli práva žen přesně 

stejná, jako je měli muži a nic navíc, čili skutečnou rovnoprávnost. V tom je podporovali i osvícení muži a proto liberální 

feminismus zvítězil. Svoboda je totiž nedělitelná a nelze přiznávat svobodu jedněm (dříve mužům) a nepřiznávat druhým 

(dříve ženám), jsou-li lidské bytosti, což nepochybně jsou. Současný hysterický, násilný a toxický (neo)feminismus usiluje o 

státní, silou vymahatelné regulace, kvotace a restrikce, přímo nařízené státem, které by neřešily rovnoprávnost mužů a žen, 

ale protekci a privilegia žen. Navíc, k protekcionismu se můžou přihlásit a občas se i přihlašují další skupiny lidí, například 

podle barvy pleti, sexuální orientace, náboženství, ... atd. Jde se tedy daleko za hranice rovnoprávnosti mužů a žen a vede to 

k diskriminaci tentokrát mužů, ale potažmo i žen, protože nadměrná protekce vždy nakonec oslabuje ty chráněné na 

svobodném trhu, protože ztrácejí důvěryhodnost, že by se na svá místa nedostaly svobodnou volbou ve svobodné soutěži. 

(Vše kvalitní se obhájí samo svojí kvalitou a nepotřebuje kvóty.)  Tento toxický (neo)feminismus resignuje tedy na rovnost, 

svobodu, svobodnou volbu a svobodný trh. Resignace na svobodu je diktatura a totalita. Není už nic horšího a dějiny to 

nesčetněkrát dokázaly. Je to názorný příklad, jak lze zneužít stát a jeho moc pro partikulární zájmy nějaké skupiny lidí. 

Toxický (neo)feminismus, doufejme, nikdy nebudou prosazovat moudré a sebevědomé ženy, protože jej k ničemu 

nepotřebují a protože je musí upřímně urážet. Samy, bez pomoci státu, se dokáží ženy prosadit do nejvyšších pater podnikání, 

správy veřejných statků, vedoucích pozic ve vědě, technice, medicíně i společenských vědních oborech, které nejsou 

genderově podmíněné. Genderový pohled ve vědě, už ze samé definice vědy, nemůže být vědecký, ale ideologický. Ideologie 

na akademické půdě nemá co dělat jinak, než pouze jako předmět zkoumání. 

Patologie je jistě užitečný obor, i co se týče ideologií. Vydávat ideologii za vědu je podlá ničemnost. K tomu mají sklony 

zejména tzv. „intelektuálové“  i  „intelektuálky“ ...  tedy pozor na ně! Je-li vůle se nad něčím genderově zamýšlet, pak je to 

spíše fenomén mateřství a jeho důsledky zejména pro ženy. Nenásilná a nediskriminační řešení jsou samozřejmě vždy ta 

nejlepší.  
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Žádné zločiny nelze ospravedlňovat potřebami. Nelze absurdní a zločinné restrikce (zejména proti mírumilovné svobodě 

občanské a právům rozhodovat o svých věcech) ospravedlňovat potřebou nějakých skupin lidí.  

 

Například také nekonečné zdaňování viditelného majetku (nemovitostí) je rovněž nespravedlivé a tudíž zločinné. 

(Neviditelné diamanty v kapse nikdo nezdaní, ale dům a pozemek ano! Dokonce každoročně. Jak podlé a absurdní!) Některé 

daně musí být zrušeny z principu nespravedlnosti a nelze je omlouvat potřebou těchto peněz, nebo třeba podobnou praxí 

v jiných pseudo-demokratických státech! Krádež, nebo loupež je ze všech způsobů nabývání jmění nejjednodušší způsob, 

proto se k němu uchylují Ti nejubožejší z mizerných. Není to však důvod, proč by měl takové ohavné činy konat právě stát, 

jehož jediným a základním posláním je chránit právo na vlastnictví sebe sama, svobodný život, sledování štěstí, tedy i na 

občanskou svobodu a soukromý majetek.  

 

V Praskačce dne 22. 10. 2014           Jan Piroutek 


