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Rozširovanie všetkých textov Breviára demokracie (vrátane výňatkov) bez obchodného zisku je
dovolené. Pri všetkom takomto rozširovaní je však nevyhnutné presne uvádzať pramene.
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2017 Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o., vďaka podpore Únie miest Slovenska
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Predslov
Myšlienka vydať túto publikáciu vznikla v priebehu seminárov, ktoré od roku 1990 každoročne
usporadúvalo Švajčiarske helsinské združenie. Na tieto semináre boli pozvaní a schádzali sa tam
vybraní účastníci z Maďarska, Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorí vo svojich krajinách
pracujú v oblasti komunálnej politiky. V mnohých diskusiách sa pritom zistilo, že nestačí len získavať
informácie o organizačných formách a plnení úloh v jednotlivých oblastiach bežnej dennej
činnosti, ale je potrebné nadobudnúť a vlastniť tiež vedomosti o zariadeniach, špecifických
úlohách a demokratickom rozhodovaní v rôznych systémoch správy miest a obcí. Naša republika
prihliada ku všetkým týmto potrebám a chce na príklade Švajčiarska stručne ukázať základné
demokratické štruktúry. Nedomnievame sa, že by švajčiarsky model mohol byť jednoducho
odkopírovaný, ale ide nám o naznačenie možností a smerov, podľa ktorých by sa mohli hľadať
riešenia konkrétnych problémov. Priali by sme si, aby táto publikácia prispela k osvojeniu si a
uplatneniu toho spôsobu politického myslenia, ktoré tvorí nevyhnutnú základňu naozajstnej,
správne fungujúcej demokracie.
Dr. Rudolf Fridrich,
federálny minister polície a justície m.s.,
v tom čase predseda Švajčiarskeho helsinského združenia.
Mal som to šťastie spolupracovať so Švajčiarskym helsinským združením pri príprave seminárov
a viackrát sa ich aj zúčastniť. Príklad Švajčiarska je dôkazom, že nie nerastné bohatstvo, ale
inštitúcie, dodržiavanie písaných aj nepísaných pravidiel a schopnosť využiť potenciál ľudí
a prírody sú rozhodujúce pre prosperitu obyvateľov obce, regiónu, štátu.
Ing. Viktor Nižňanský, PhD.
Komunálne výskumné a poradenské centrum Piešťany, riaditeľ
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ÚVOD
Publikácia Švajčiarskeho helsinského združenia, ktorú vám predkladáme, popisuje niektoré vybrané
aspekty švajčiarskej ústavy. V žiadnom prípade si nerobí nárok na to, aby bola vedecky
fundovaným učením o štáte. Publikácia sa neobracia na odborníkov, ale na širokú verejnosť,
zrozumiteľným spôsobom má priblížiť model fungujúcej právnej demokracie. Švajčiarsko je krajinou
mnohých protikladov: sú tu štyri jazyky, rozdielne regióny, spolu 26 historicky vzniknutých kantónov.
Veľký podiel obyvateľstva tvoria menšiny kultúrne, etnické, náboženské a jazykové. Až do polovice
minulého storočia bolo Švajčiarsko otriasané prudkými náboženskými a mocenskými vojnami.
Krajina nedisponuje žiadnymi nerastnými surovinami a nemá prístup k moru, ani iné výhodné
podmienky pre obchod. Až do polovice 19. storočia patrilo Švajčiarsko k najchudobnejším krajinám
Európy. Môže terajšie usporiadanie švajčiarska vôbec poslúžiť ako model? Odpoveď nie je taká
jednoduchá. Švajčiarsky systém "nie je práve vzrušujúci, nemá lesk, nie je zaujímavý pre mládež,
nevyznačuje sa práve novosťou. Je to nevýrazný systém. Je to ale takisto systém, ktorý funguje a to
už poriadne dlhú dobu." (Hawrylyshyn, Bohdan: Wegweiser in die Zukunft, str.98) Fungovanie
takéhoto politického systému si vyžaduje vysokú mieru politickej kultúry, na druhej strane je táto
kultúra podporovaná systémom. Publikácia nemôže sprostredkovať žiadny univerzálny recept.
Autori sú si toho vedomí a v žiadnom prípade nechcú nikoho poučovať. Mnohé zvláštnosti
švajčiarskej demokracie sa vyvinuli pod vplyvom historických a geografických podmienok a
môžeme ich pochopiť len v tomto kontexte. Mnohé veci teda nie je možné automaticky previesť
na iné krajiny. Publikácia môže sprostredkovať niektoré modely, napríklad spôsob zaobchádzania s
menšinami, alebo metódu rozdeľovania moci. Možno by sme mohli pripomenúť len princíp
subsidiarity, na základe ktorého sú prideľované úlohy nižším správnym jednotkám. V systéme
Švajčiarska by mohli nájsť pomoc pre orientáciu predovšetkým štáty s heterogénnou štruktúrou
obyvateľstva. Autori publikácie nechcú podávať skreslený obraz reality, preto informujú o
švajčiarskom politickom systéme objektívne a nezakrývajú jeho slabé stránky a nedostatky. Každá
krajina si musí nájsť svoju vlastnú cestu. Potom však platí, že majú byť zachované určité minimálne
štandardy. K nim patrí podľa mienky autorov dodržovanie demokratických pravidiel hry,
rešpektovanie ľudských práv a ochrana menšín. Švajčiarske helsinské združenie dúfa, že táto
brožúra sa stane príspevkom k diskusii a k utváraniu správnej verejnej mienky v tých krajinách, v
ktorých demokratické hodnoty a formy chovania ešte nemôžeme pokladať za zabezpečené.
Breviár demokracie je členený nasledovne: v kapitole I.-III. sú na príklade Švajčiarska popísané
základy slobodného štátu: a) základné práva a ich možnosť presadenia., b) budovanie
demokratického štátu na pozadí teórií štátneho práva., c) klasické úlohy štátu. Kapitola IV.-VI.
pojednáva podrobnejšie o samostatnom Švajčiarsku. Najprv je popísaná metóda zákonodarstva,
potom účasť jednotlivca na procese politického rozhodovania a konečne možnosti vytvárania
politického názoru.
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I.

PRÁVA A POVINNOSTI VO ŠVAJČIARSKU

Ľudské práva
Medzinárodné vymedzenie
Paríž, august 1789
Revolučne zmýšľajúci markíz de Lafayette vyhlásil, že štát musí ako hranice svojej moci uznávať
ľudské a občianske práva svojich obyvateľov a tieto práva dodržovať.
New York, december 1948
Valné zhromaždenie Spojených národov vyhlásilo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv.
"Pri vedomí toho, že uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovných a neodcudziteľných práv členov ľudského rodu
je základom slobody, spravodlivosti a mieru na svete,
že zneuznanie ľudských práv a pohŕdanie nimi viedlo k barbarským skutkom, urážajúcim svedomie ľudstva a že
vybudovanie sveta, v ktorom ľudia zbavení strachu a núdze sa budú tešiť slobode prejavu a presvedčeniu,
bolo prehlásené za najvyššie úsilie ľudstva,
že ľud Spojených národov zdôraznil v Charte znova svoju vieru v základné ľudské práva, v dôstojnosť a
hodnotu ľudskej osobnosti, v rovné práva mužov a žien a že sa rozhodol podporovať sociálny pokrok a vytvoriť
lepšie životné podmienky vo väčšej slobode,
vyhlasuje
valné zhromaždenie túto Všeobecnú deklaráciu ľudských práv za spoločný ideál, o ktorý sa musia všetky
národy usilovať."

Rím, december 1950
Európska rada uzatvára európsku dohodu pre ochranu ľudských práv a základných slobôd a
súčasne ustanovuje komisiu a súdny dvor, ktoré sa zaoberajú urovnávaním a právnym
posudzovaním prípadov porušovania ľudských práv.
Ľudské práva vo Švajčiarskej spolkovej ústave
Vyhlásenie ľudských práv vo Francúzskej revolúcii roku 1789 malo za cieľ zabezpečovať slobodu
jednotlivca a jeho osobnú nezávislosť na všemohúcom štáte. Rovnaký cieľ sledovali aj ľudské práva
zakotvené vo Švajčiarskej spolkovej ústave. Na rozdiel od politických práv príslušia ľudské práva,
nazývané tiež práva základné, každému človeku na základe jeho osoby. Nepredpokladajú štátnu
príslušnosť. Patria k nim:
Sloboda vyznania a svedomia
Každý človek je slobodný vo výbere svojho náboženského a politického presvedčenia. Názory viery
však neoslobodzujú od plnenia občianskych povinností. Tí, ktorí odmietali vojenskú službu z dôvodov
svedomia, boli ešte prednedávnom trestaní odňatím slobody. V máji 1992 voliči prijali predlohu
zákona, ktorý pre tých, ktorí z dôvodov svedomia vojenskú službu odmietajú, ráta so službou
náhradnou. K slobode vyznania patrí aj náboženská dospelosť, ktorú mladistvý dosahuje dovŕšením
16 roku života.
Náboženská a kultúrna sloboda
Ako výraz slobody vyznania Spolková ústava povoľuje všetky bohoslužobné akty, ktoré
neprekračujú medze mravnosti, alebo verejného poriadku.
Právo na manželstvo
Právne nemôže brániť uzatvoreniu manželstva nič okrem nedospelosti, blízkej pokrvnej príbuznosti,
alebo duševnej choroby. Za prekážku uzatvorenia manželstva sa nepovažuje ani nemajetnosť, ani
rozdielnosť náboženského vyznania, alebo štátnej príslušnosti.
Sloboda prejavu
Táto sloboda patrí k základným právam demokracie. Ak v tlači, alebo na verejnosti nesmú byť
slobodne zastávané odlišné stanoviská, chýba základňa pre vytváranie nezávislej mienky.
Sloboda podnikania
Touto slobodou je chránená súťaž v trhovom hospodárstve. Aby v modernej priemyselnej
spoločnosti bolo zabránené jej zneužívaniu, je podrobená mnohým obmedzeniam. Spolkový štát
má tak v mnohých oblastiach výhradné práva ("monopoly"). Tu je nutné uviesť menovite monopol
colný, peňažný, bankový, monopol na strelný prach a alkohol. Vedľa spolkového štátu majú svoje
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výhradné práva aj kantóny (nazývajú sa väčšinou "regále"). Tak je tomu menovite v oblasti
rybárstva a lovu. Pre mnohé hospodárske činnosti, ktoré vyžadujú užívanie všeobecného
vlastníctva, udeľuje štát "koncesie", ktoré vlastníkovi dovoľujú príslušné využívanie (napr. dopravné
podniky, vodné diela, ťažba nerastných surovín a pod.). Určité povolania sú silnejšie
reglementované tým, že ich vykonávanie predpokladá zloženie príslušných skúšok spôsobilosti
(napr. advokáti, lekárnici, lekári, učitelia, hostinskí). Mnohé spolkové zákony môžeme označiť za
"dopravné predpisy" dnešného hospodárskeho života. Vzťahy medzi sociálnymi partnermi sú
riadené pracovným zákonom, kolektívnymi pracovnými zmluvami a Spolkovým zákonom o vzdelaní
pre výkon povolania, ktorý sa vzťahuje na učňovské školstvo a odborné skúšky. Každého
podnikateľa chránia patenty vynálezov, ochrana známok (značiek), kartelový zákon a Spolkový
zákon proti nekalej súťaži. Naopak, priemysel a živnosti si v obecnom záujme musia od štátu nechať
vytvoriť predpisy, napr. o stavebníctve, zdravotnej starostlivosti, alebo ochrane životného
prostredia. Z hospodárskych a štátno-politických dôvodov sú niektoré hospodárske odvetvia
chránené subvenciami (podporami), ochrannými clami a kontingentáciou, t.j. stanovením
množstva produktov (napr. poľnohospodárstvo).
Petičné právo
Aj ten, kto nevyužíva politické práva, môže dosiahnuť vypočutie úradmi prostredníctvom petície.
Pretože petícia musí byť vzatá na vedomie, stráca toto právo po zavedení iniciatívy na význame.
Sociálne ľudské práva
Takzvané sociálne ľudské práva nie sú vo Švajčiarskej spolkovej ústave obsiahnuté.
Spolková ústava neproklamuje
- "právo na vzdelanie", v minulom storočí však bola zavedená a zakotvená v ústave povinná a
bezplatná dochádzka na základných školách. Ciele vzdelávacej politiky sleduje predovšetkým
zákonodarstvo (zákon o vzdelaní pre výkon povolania, zákony o štipendiách, podpore
vysokého školstva a výskumu.).
- "právo na prácu“, spolkový štát je však povinný v spolupráci s kantónmi a súkromným
hospodárstvom zabraňovať vzniku hospodárskych kríz a odstraňovať nezamestnanosť.
- "právo na podporu", avšak rôzne sociálne poisťovacie inštitúcie sa starajú o dostatočný príjem v
starobe a pri invalidite. Existuje ústavný podklad pre zamestnanecké zabezpečenie v starobe,
ktorý spoločne s vyššie uvedenými sociálnymi poisteniami má dôchodcovi umožniť pokračovať
primeraným spôsobom v navyknutom životnom štýle.
Práve tak, ako sociálne ľudské práva, nie je v ústave zakotvené "právo na zdravé životné
prostredie". Avšak zavedením prísneho zákona o životnom prostredí a zákonného poriadku pre
územné plánovanie a ochranu prírody a vlasti dosiahlo Švajčiarsko v tejto oblasti štandard, ktorý
patrí k najvyšším na svete.
Štátne občianske práva
Zatiaľ čo ľudské práva platia pre všetkých ľudí, štátne občianske práva môžu uplatňovať len
občania Švajčiarskej konfederácie. Všeobecne k nim patria tieto práva:
Rovnoprávnosť občanov
Všetci Švajčiari a Švajčiarky sú si pred zákonom rovní, to znamená, že s nimi musí byť pred zákonom
a úradmi rovnako zaobchádzané. Porušenie rovnosti práv môže byť rôznymi právnymi
prostriedkami riešené pred súdom. Aby nemajetní občania neboli v niektorých konkrétnych
prípadoch vyňatí z tejto ochrany, môže byť pre nich požadovaná finančná pomoc od štátu
(bezplatný proces, alebo bezplatná právna pomoc).
Právo na voľbu pobytu
Každý Švajčiar má právo usadiť sa kdekoľvek na území celého Švajčiarska. Toto právo však
nevylučuje predpisy, účelom ktorých je registrácia usadlíkov.
Sloboda spolčovania a zhromažďovania
Právo občanov na združovanie stojí na hranici medzi právami štátoobčianskymi a politickými.
Občania majú právo sa združovať s rovnako zmýšľajúcimi občanmi a vytvárať spolky všetkého
druhu. Právo dovoľuje vytváranie politických strán a náboženských a hospodárskych združení.
Dovoľuje napríklad futbalovým fanúšikom, milovníkom hudby, spisovateľom, lekárom,
podnikateľom, ochrancom prírody, študentom atď. spojiť sa a spoločne sledovať svoje záujmy. V
spoločnosti sa preto vytvárajú záujmové skupiny, ktoré rôznym spôsobom sledujú zvláštne ciele
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svojich členov. V ich záujme sa často obracajú na štát. K najdôležitejším občianskym združeniam
patria odbory, politické strany a hospodárske zväzy.
Politické práva
Uplatnenie politických práv zásadne predpokladá švajčiarske štátne občianstvo. Okrem toho
musia byť splnené ďalšie podmienky (napr.: pri hlasovacom a volebnom práve minimálny vek a
bydlisko). K politickým právam patrí aktívne a pasívne hlasovacie právo, rovnako ako právo na
iniciatívu a referendum.
Získanie a strata švajčiarskeho štátneho občianstva
Švajčiarske štátne občianstvo zahŕňa občianske právo obce, kantónu aj Konfederácie (t.j.
Spolkového štátu). Ako ukážeme ďalej, sú vyššie uvedené menované občianske práva (obec a
kantón) predpokladom pre to, aby vôbec mohlo byť udelené občianstvo štátne. Štátne
občianstvo poskytuje každému držiteľovi ochranu pred vypovedaním, alebo vyhnaním a vyplýva z
neho vedľa politických práv takisto branná povinnosť.
Získanie švajčiarskeho štátneho občianstva
Pôvodom novonarodené dieťa Švajčiara, alebo Švajčiarky dostane automaticky švajčiarske štátne
občianstvo. Právo pôvodu ("ius sanguinis") stojí v protiklade k nariadeniam mnohých iných štátov,
ktoré udeľujú štátne občianstvo, ak sa dotyčný narodil na území tohto štátu ("ius soli"., napr. USA).
Preto napríklad Švajčiar narodený v USA má dvojaké občianstvo. Prijatím za občana sa
naturalizácia cudzinca uskutočňuje za prísnych podmienok a po dlhom jednaní. Najprv je
potrebné povolenie švajčiarskeho justičného a policajného departmentu (justičné a policajné
ministerstvo). Povolenie je udelené len vtedy, keď má cudzinec dobrú povesť, žil vo Švajčiarsku 12
rokov a do určitej miery sa tejto krajine prispôsobil.
Pri vypočítavaní lehoty je obdobie medzi 10. a 20. rokom počítané dvojnásobne. Občianske právo
v rámci nižších správnych celkov môže udeliť na základe slobodného rozhodnutia obec a kantón, v
ktorých dotyčný človek býva. Na základe švajčiarskeho štátneho občianstva však cudzinec žiadny
právny nárok nemá. Postup sa líši podľa kantónov a nezriedka zahŕňa skúšku spôsobilosti a
zaplatenie (na mnohých miestach značného) poplatku. Až po získaní štátneho občianstva obce a
kantónu môže byť udelené občianstvo štátne. Ak cudzincovi, ktorý má zvláštne zásluhy, prepožičia
kantón, alebo obec s povolením spolkových úradov čestné občianstvo, nemá v žiadnom prípade
toto ocenenie nižším správnym celkom platnosť švajčiarskeho štátneho občianstva.
Strata švajčiarskeho štátneho občianstva
Zrieknutím sa
Švajčiarsky štátny občan, ktorý už nebýva vo Švajčiarsku a získal štátne občianstvo iného štátu,
môže sa švajčiarskeho štátneho občianstva zrieknuť.
Odňatím
Aj keď je švajčiarske štátne občianstvo nestratiteľné, môže byť Švajčiarovi s dvojitým štátnym
občianstvom, ktorý žije v zahraničí, štátne občianstvo odňaté, ak tento občan závažne poškodzuje
meno, alebo záujmy Švajčiarska. Táto možnosť bola často využívaná počas druhej svetovej vojny.
Švajčiarovi, ktorý nemá žiadnu inú štátnu príslušnosť, nemôže byť švajčiarske štátne občianstvo
odňaté. Nie je totiž možné, aby osoba bola bez akejkoľvek štátnej príslušnosti.
Prehlásením za neplatné
Švajčiarske štátne občianstvo získané zastieraním pravého stavu vecí je anulované.
Povinnosti švajčiarskeho občana
Povinná školská dochádzka
Návšteva školy je 8, alebo 9 rokov povinná a na základných a stredných školách bezplatná. Štát sa
stará ako o základnú školu, tak aj o výstavbu stredných a vyšších vyučovacích zariadení. Dobré
školské vzdelanie na všetkých úrovniach nie je len predpokladom pre hospodársku prosperitu, ale
je takisto nevyhnutnou základňou pre demografické formy života v štáte.
Daňová povinnosť
Spolkový štát, kantóny a obce potrebujú peniaze, aby mohli plniť svoje mnohoraké úlohy. Občania
platia Spolkovému štátu a kantónom daň z príjmu mnohých kantónoch okrem toho daň z majetku.
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Väčšina súčasných daňových systémov zachytáva daňových poplatníkov progresívne, takže vyššie
príjmy sú percentuálne viac zdanené než nižšie. Pritom je nutné nájsť rovnováhu medzi morálne
spravodlivým uľahčením finančne slabších a nutným vytvorením dostatočného množstva podnetov
pre zvýšenie aktivity v hospodárskom živote. Od uvedenej, bezpodmienečne záväznej priamej
dane je nutné odlišovať dane, ktoré existujú na základe určitých foriem účasti na hospodárskom
živote, napríklad daň z obratu a spotrebiteľská daň.
Branná povinnosť
Každý Švajčiar podlieha brannej povinnosti a musí medzi 20. a 50. rokom – ako dôstojník až 55.
rokom života – vykonávať výcvikovú a v prípade vojny aktívnu vojenskú službu. Občania
neprispôsobiví na aktívnu vojenskú službu platia náhradu vojenskej povinnosti a tým sa podieľajú na
nákladoch pre účinnú obranu krajiny. Švajčiarsky vojenský poriadok sa v súčasnosti pretvára.,
konkrétne veková hranica pre vykonávanie brannej povinnosti sa má znížiť na 40 rokov.
Záväznosť úradu
Kto je zvolený do verejného úradu, má povinnosť ho prevziať a spravovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia. Záväznosť úradu v najprísnejšom zmysle slova je však výnimočným prípadom
- obecne platí len v poručníckom systéme. Školská, daňová a branná povinnosť, rovnako ako
povinnosť týkajúca sa prevzatia úradu, sú záväzné a nie je možné sa im vyhnúť. Zákon tu predpisuje
určitú občiansku disciplínu. Tí, ktorí ju porušujú, sú prísne potrestaní. Inak je to v prípade hlasovacej
povinnosti.
Hlasovacia povinnosť
S výnimkou niekoľkých kantónov, v ktorých nesplnenie hlasovacej povinnosti je trestané nepatrnou
peňažnou pokutou (hlasovací nátlak), má občan plnú slobodu využívať, alebo nevyužívať svoje
politické práva. Účasť na voľbách a hlasovaniach nie je vynucovaná, občan ide k volebnej urne
slobodne. Aj napriek všetkému má však svoj zmysel, ak hovoríme v demokracii o hlasovacej
povinnosti - vykonávanie občianskych práv je vecou svedomia.
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II.

CHARAKTERISTIKA ŠVAJČIARSKEHO ŠTÁTU

Štruktúra konfederácie
Všeobecné údaje
Švajčiarsko je spolkový štát. Iný právny systém, než spolkový, majú štáty unitárne, ktoré sú
organizované centralisticky – ich správne kraje, alebo provincie sú podriadené jednotnej správe z
centra. Unitárnym štátom je napríklad Francúzsko.
Spolkový štát vzniká spojením niekoľkých pôvodne samostatných štátov, akými boli kantóny vo
Švajčiarsku pred rokom 1848. Členské štáty odovzdávajú spolkovému štátu časť svojej štátnej
zvrchovanosti. Súčasne sa občania členských štátov stávajú štátnymi občanmi tohto nadradeného
politického útvaru. Spolkovými štátmi sú okrem Švajčiarska (od r. 1848) tiež USA (od r. 1787),
Spolková republika Nemecko (od r. 1949) a rad ďalších krajín. Na rozdiel od spolkového štátu je
zväz štátov medzinárodným právnym spojením štátov, ktoré zostávajú nezávislé. Charakter zväzu
štátov dnes majú vojenské pakty ako NATO, alebo nadnárodné organizácie ako OSN, ES, EFTA,
alebo Organizácia africkej jednoty (OAU). Centralistický štát väčšinou pracuje efektívnejšie,
pretože postup pri každom rozhodovaní je skrátený., navonok pôsobí takisto efektívnejšie. Na
druhej strane môžu občania k takémuto štátu stratiť svoj osobný vzťah a ďalšie nebezpečenstvo
spočíva v tom, že takýto štát vedie k uniformite obyvateľstva. Centralistické štáty sú preto pre
krajiny s menšinami a heterogénnou štruktúrou obyvateľstva menej vhodné. Zato vo federalisticky
vybudovanom štáte sa jednotlivec skôr cíti ako spoluurčujúci a spoluzodpovedný člen
spoločenstva., tu sa totiž môže aktívne podieľať na politickom živote malej politickej jednotky, ktorá
je mu najbližšie (obec, región). Tam je ešte dobre oboznámený s miestnymi pomermi a má ich na
zreteli. Tam pozná takisto členov úradov a kandidátov, ktorí sa uchádzajú o zvolenie. Pod pojmom
federalizmus rozumieme tradične v prvom rade delenie štátnych úloh medzi politické jednotky
nižšieho a vyššieho stupňa. Pre Švajčiarsko platila a platí zásada:
 čo sa týka celého Švajčiarska, je záležitosťou spolkového štátu (predovšetkým zahraničná
politika a zahraničný obchod, obrana krajiny, financie a mena, doprava, hospodárska
politika, energetická politika, sociálne poistenie, spotrebiteľské dane, právne ustanovenia
vo všetkých dôležitých oblastiach).,
 čo je možné riadiť na úrovni kantónov (napríklad vzdelávacia a sociálna politika,
stavebníctvo, zdravotníctvo, právna starostlivosť).
Táto zásada býva často nazývaná princípom subsidiarity. Je však potrebné povedať, že vzhľadom
na stále zložitejšie problémy moderného štátu vedie tento spôsob delenia úloh v štáte často k
nedostatkom. Úlohy, ako sú reforma vzdelávacieho systému, rozvojová politika, ochrana životného
prostredia, výstavba diaľnic, treba riešiť v národnom rámci: z delenia úloh sa stáva vzájomná
spolupráca a spolupôsobenie ("kooperatívny federalizmus"). Na zamyslenie v tejto súvislosti je
takisto nebezpečenstvo, že federalizmus sa môže zvrhnúť na partikularizmus: človek sa sťahuje do
čoraz menšieho spoločenstva a stráca zmysel pre celok.
Federalizmus vo švajčiarskej právnej praxi
Politický život vo Švajčiarsku sa realizuje v troch rovinách: spolkový štát, kantóny a obce. V zmysle
medzinárodného práva je Švajčiarska konfederácia suverénnym štátom. Ústavné kompetencie mu
musia byť dané hlasovaním celého obyvateľstva a kantónov. Každá zmena ústavy podlieha
ľudovému hlasovaniu a nadobúda platnosť len vtedy, keď sa za ňu vysloví väčšina občanov a
väčšina kantónov. Kantóny sú samostatné štátne útvary, ktoré si môžu prostredníctvom ľudového
hlasovania na základe vlastnej iniciatívy vydávať svoju vlastnú ústavu a svoje vlastné zákony, pokiaľ
však nie sú v rozpore so spolkovým právom. Do každého kantónu patrí určitý počet obcí, väčších a
menších. Jednotlivé obce sú útvarom s obmedzenou samostatnosťou: podliehajú totiž zákonom
príslušného kantónu. Nemenej však platí, že obce vo Švajčiarsku, ak vychádzame z princípu
subsidiarity, sú už dlho pokladané za prabunky politického spoločenstva. Z toho vyplýva, že obciam
sú prideľované všetky úlohy, ktoré nemusí nevyhnutne riešiť vyššia politická jednotka. Autonómia
obcí je rešpektovaná ako štátoprávny princíp s ústavnou platnosťou a pri jej porušení môže
dotyčná obec podať na Spolkový súd štátoprávnu sťažnosť. Kantonálne právo presne stanoví,
ktoré jednotlivé úlohy má obec plniť. Patria k nim všeobecne tieto oblasti:
Organizácia základnej školy: obec nemôže určovať všeobecný učebný program, do jej
kompetencie však plne spadá výber učiteľov, stanovenie rozvrhu hodín a učiteľských platov a
výstavba školských budov a zariadení.
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Vyberanie daní: obec nevyberá len dane, ktoré boli určené v rámci nadradenej politickej
jednotky., obec je naviac kompetentná vyberať obecnú daň, aby zhromaždila finančné
prostriedky pre zvládnutie svojich vlastných úloh. To teda znamená, že podľa polohy, počtu
obyvateľov a majetkových štruktúr obce môže byť daňové zaťaženie pre jednotlivcov v rôznych
oblastiach veľmi rozdielne. Znamená to takisto, že obecné úrady musia svojim obyvateľom, ktorí sa
najmä na vidieku často poznajú osobne, dať bezprostredný doklad o tom, ako naložili s daňovými
príjmami.
Organizácia volieb a hlasovanie: obec je napríklad zodpovedná za to, aby bola k dispozícii
vhodná volebná miestnosť, aby boli vybraní vhodní pracovníci pre technické zabezpečenie volieb
atď.
Sociálna starostlivosť: starostlivosť o chudobných, materské poradne, starostlivosť o mládež atď.
Riadenie určitých stavebných oblastí stavebnej činnosti: patrí sem najmä stavebná polícia a
miestne plánovanie.
Všeobecné úlohy: miestna polícia, vodné hospodárstvo, hasiči, čistenie odpadových vôd, odvoz
odpadu, zriaďovanie staníc pre recykláciu zvláštneho odpadu, organizácia verejnej dopravy a
zvládnutie problémov súkromnej dopravy, zabezpečovanie miest pre trávenie voľného času
(športových ihrísk) atď. Správne orgány obcí sú rozdielne v závislosti od ich veľkosti a od krajiny, v
ktorej sa nachádzajú. Vždy existuje exekutívny orgán (obecná, eventuálne mestská rada).
Legislatíva môže byť oproti tomu reprezentovaná zhromaždením obyvateľov a takisto aj miestnym
parlamentom, ktorý je volený v tajných voľbách. Plnenie úloh, ktoré sa lepšie uskutočňujú spoločne,
vedie k vytváraniu účelových zväzov (zásobovanie vodou, zriaďovanie domovov dôchodcov,
nemocníc, zariadení pre čistenie vôd atď.). Niektoré kantóny poznajú aj inštitúciu porovnateľnú so
správnymi okresmi.
Kantón
Podľa ústavy Švajčiarskej konfederácie sú "kantóny suverénne do tej miery, pokiaľ ich suverenita nie
je obmedzená spolkovou ústavou. Preto vykonávajú všetky práva, ktoré nie sú vyhradené spolkovej
moci." Táto formulácia je zaujímavá tým, že ústava vychádza z kantónu a nie z celého štátu. Inak
povedané to znamená, že štát má len tie kompetencie, ktoré mu ústava výslovne určuje. Existuje
kompetenčný predpoklad v prospech kantónov. Ústava obmedzuje túto právnu formuláciu tým, že
kantóny musia predkladať svoje ústavy na schválenie Spolkovému zhromaždeniu. Predpokladom
schválenia je najmä základná demokratická štruktúra. Navyše platí zásada na úrovni ústavy, podľa
ktorej má spolkové právo prednosť pred kantonálnym. V skutočnosti zostalo len málo oblastí, v
ktorých sú kompetentné samotné kantóny. Dôležitým príkladom je výchova. Okrem oblastí, ktoré
spadajú do kompetencie štátu (napr.: zahraničná politika, colná služba, pošta, telefón a telegraf,
peňažníctvo), je mnoho ďalších oblastí, v ktorých kantón a spolkový štát jednajú spoločne. Tak
spolkový štát napríklad vydáva zákony, ale ich konkretizáciu a uskutočňovanie prenecháva
kantónom (napr.: územné plánovanie, civilná obrana, cudzinecká polícia). Vplyvom technického
rozvoja sa kantóny stále viac stávajú výkonnými orgánmi spolkového štátu. Zásada suverenity
kantónov však stále trvá a nachádza svoj výraz najmä vo vykonávaní súdnej právomoci. Kantón
má svoju vlastnú kantonálnu správu. Uplatňovanie zákonov, spolkových a kantonálnych, nemá na
starosti v prvom rade spolková správa, ale správa kantónu. Spolková správa by na to nestačila.
Počet a názov kantónov je vymenovaný v závere ústavy. To znamená, že zriadenie nového
kantónu vyžaduje zmenu ústavy a tým aj súhlas ľudu. Od založenia spolkového štátu sa to stalo len
jeden raz: na jeseň roku 1978 súhlasil švajčiarsky ľud nadpolovičnou väčšinou so zriadením nového
kantónu "Jura". Vládne systémy sa v jednotlivých kantónoch líšia. Existujú kantóny, v ktorých vládne
priama demokracia. Raz za rok sa tu uskutočňuje tzv. zemské zhromaždenie. Jedná sa o tradičné
zhromaždenie obyvateľstva, ktoré je oprávnené voliť, na ktorom sa – väčšinou pod šírym nebom –
uskutočňujú najdôležitejšie politické rozhodnutia a voľby. V niektorých kantónoch existuje okrem
Zemského zhromaždenia ešte parlament, ktorý sa radí vopred a podáva Zemskému zhromaždeniu
príslušné návrhy. Iné kantóny majú systém polopriamej demokracie – určité dôležité politické
rozhodnutia podliehajú povinne, alebo na základe žiadosti ľudovému hlasovaniu.
Jazykové pomery
Švajčiarskymi národnými jazykmi sú podľa Spolkovej ústavy nemčina, francúzština, taliančina a
rétorománčina. Spolková ústava takisto zaručuje, že úradnými jazykmi, t.j. jazykmi, v ktorých sú
napísané právne predpisy a v ktorých prebieha styk občanov s úradmi a súdmi, sú nemčina,
francúzština a taliančina. Okrem tohto článku Spolkovej ústavy, ktorý vyhlasuje národné a úradné
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jazyky za rovnocenné a súčasne pokladá za svoju úlohu, aby tieto jazyky boli zachované,
neexistuje vo Švajčiarsku žiadny vlastný jazykový zákon. Používanie jednotlivých zemských jazykov je
rozložené veľmi nerovnomerne. Väčšina, asi 2/3 domáceho obyvateľstva, hovorí nemecky.
Materinským jazykom asi 20% obyvateľov je francúzština a asi 10% občanov hovorí taliansky.
Rétorománsky hovorí len 1% obyvateľstva. Aby bola chránená existencia minoritných jazykov, platí
tzv. princíp teritoriality, t.j. rešpektovanie tradičných jazykových hraníc a výhradné používanie
pôvodného jazyka určitej oblasti v úradoch, školách a na súdoch. Toto jazykové usporiadanie
Švajčiarska spôsobuje relatívne málo problémov, pretože jednotlivé jazykové oblasti sú zreteľne
ohraničené a väčšina kantónov je jednojazyčných (v štrnástich kantónoch sa hovorí nemecky, v
štyroch francúzsky a v jednom taliansky). V ústavách a zákonoch týchto kantónov nie sú žiadne
zvláštne jazykové smernice. Je nepísaným právom, že ako úradná reč platí jazyk používaný
oddávna. Zvláštne smernice by bolo treba zaviesť len v kantónoch na hranici medzi dvomi
jazykovými oblasťami. Len dva kantóny sú oficiálne dvojjazyčné, jeden je trojjazyčný. Rovnako ako
v celom Švajčiarsku, platí aj vo viacjazyčných kantónoch striktný princíp teritoriality. Je presne
určené, aká reč sa používa v jednotlivých okresoch, alebo obciach. Niekoľko málo obcí, ktoré ležia
na jazykovej hranici, platí oficiálne za dvojjazyčné a tu sa občania môžu slobodne rozhodnúť, v
ktorom z oboch jazykov chcú jednať s úradmi a v ktorom jazyku chcú dať vyučovať svoje deti. Tieto
výnimky sú v jednotlivých kantónoch vypísané v ústave, alebo v zákone. Striktné dodržiavanie
princípu teritoriality poskytuje dostatočné zabezpečenie pre zachovanie existujúcich jazykových
hraníc a bráni miešaniu jednotlivých jazykov. Niekedy však táto prax môže robiť ťažkosti a to vtedy,
keď sa od osôb, ktoré sa presťahujú do iného jazykového regiónu, vyžaduje okamžité prispôsobenie
sa. Tak musia napríklad školopovinné deti pokračovať v škole iného kantónu v jazyku, ktorý je pre
ne spočiatku cudzí. Takisto starší ľudia sa musia po presťahovaní namáhavo učiť hovoriť v novej
reči, aby boli schopní vybavovať nutné administratívne formality.
Švajčiarsky politický systém
Kritériá určenia politického systému
Klasická náuka o štáte rozlišovala štáty predovšetkým podľa kritéria, či vládne jedinec (monarchia),
alebo viacej ľudí (aristokracia), alebo mnoho ľudí (demokracia). Toto hľadisko pre
charakterizovanie štátu pri dnešnej rozmanitosti vládnych systémov nie je dostačujúce. Musíme si
položiť nasledujúce otázky:
1. Ako sa delí štátna moc na zákonodarnú, výkonnú a súdnu?
2. Stoja tieto moci rovnoprávne vedľa seba, alebo je jedna z nich vyššia?
3. Aké vzťahy existujú medzi oblasťami moci civilnej a vojenskej?
4. Ako sa dostávajú k moci členovia parlamentu, ministri, prezidenti a sudcovia v slobodných
voľbách? Podľa akého volebného systému voľby prebiehajú?
5. Podieľajú sa občania štátu nejakým spôsobom na zákonodarstve?
6. Akú úlohu hrajú v politickom živote strany, zväzy a združenia?
Politický systém
V iných krajinách Švajčiarsko nemôže byť označované za parlamentnú demokraciu. Tento pojem
sa používa pre štátne systémy, v ktorých občania štátu v slobodných voľbách určujú poslancov,
ktorí majú zastupovať ich záujmy. Na rozhodovanie svojich zástupcov nemajú voliči už žiadny vplyv.
Svoj súhlas, alebo nesúhlas môžu vyjadriť až v budúcich voľbách. Vodca víťaznej strany je poverený
vytvorením vlády. Menšina ide (často len prechodne) do opozície. Klasickou krajinou
parlamentarizmu je Veľká Británia, kde v podstate stoja proti sebe dve veľké politické strany. V
Spolkovej republike Nemecko, v Rakúsku a Taliansku súťaží o priazeň voličov viacero strán.
Málokedy dosiahne niektorá strana absolútnu väčšinu, preto musia byť aspoň dve strany ochotné
vytvoriť koaličnú vládu. V Taliansku dochádza z tohto dôvodu často k vládnym krízam. Podobne
ako vo Veľkej Británii spočíva aj v škandinávskych kráľovstvách, Španielsku, v štátoch Beneluxu a v
Lichtenštajnskom kniežatstve politická moc v rukách parlamentu. Monarcha vykonáva len funkciu
dedičnej hlavy štátu. Práve tak málo ide vo Švajčiarsku o prezidentskú demokraciu, v ktorej nie je
hlavný politický predstaviteľ volený zástupcami ľudu, ale priamo ľudom, podobne ako poslanci.
Príkladom takého vládneho systému je USA: ľudom (nepriamo) volený prezident stojí relatívne
nezávisle proti Kongresu. Musí síce pre svoje plány získavať súhlas poslancov, ale ich presadenie je
možné aj vtedy, ak má jeho strana v parlamente menšinu. Stanoviská k jednotlivým vecným
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otázkam sú v americkom vládnom systéme dôležitejšie, než stranícka príslušnosť. Zatiaľ čo v
parlamentnej demokracii spočíva zvrchovaná moc parlamentu (alebo presnejšie: v rukách strany,
ktorá má väčšinu), stojí v prezidentskom systéme v popredí starosť o rozdelenie právomocí.
Legislatíva a exekutíva sú prísne oddelené., činnosť zákonodarcov je naviac kontrolovaná
Najvyšším súdom, ktorý skúma, či všetky zákony sú v súlade s ústavou. Tiež Francúzsko je od zmeny
Ústavy generálom de Gaullom republikou s prezidentským charakterom: popri parlamentu a vláde
vystupuje prezident volený ľudom, ktorý vďaka mimoriadnym právomociam môže určovať osud
krajiny.
Vo Švajčiarsku
Vo Švajčiarsku sa ľud podieľa na zákonodarstve ako na úrovni spolku, tak aj v kantónoch. Táto
skutočnosť stačí väčšine Švajčiarov na to, aby kládli krajinu za vzor priamej demokracie. To však
platí prísne vzaté len pre kantóny "so Zemským zhromaždením," v ktorých sa občania zhromaždia,
aby vytvorili Zákonodarný zbor, ktorý musí ku všetkým zákonom zaujať stanovisko. V ostatných
kantónoch je zákonodarcom ako ľud, tak aj jeho volení zástupcovia (poslanci). Vytvorením
parlamentu sa však už priama demokracia stráca a mení sa na systém parlamentnej nepriamej
demokracie. Na rozdiel od iných európskych vládnych systémov sú vo Švajčiarsku dobre
vybudované spolu určovacie práva ľudu. Systém nepriamej parlamentnej demokracie bol
prelomený zavedením referenda a iniciatívy. Je možné teda hovoriť o demokracii polopriamej. Ak
si odpovieme na otázku, kto teraz vlastne v rámci švajčiarskej referendovej demokracie rozhoduje
o politike, môže vzniknúť isté rozčarovanie. To, čo sa zdá na prvý pohľad presvedčivé, môže byť pri
bližšom preskúmaní spochybnené. Na tomto poli totiž konštatovanie, že vo Švajčiarsku vládne ľud,
platí len obmedzene, pretože právo zúčastniť sa volieb a hlasovania využíva len malá časť
obyvateľstva. Občanov, ktorí sa zúčastňujú na voľbách, ubúda. Zatiaľ čo v období medzi vojnami
bola normálna účasť na hlasovaní medzi 70% a 80%, stala sa dnes pravidlom účasť pod 40%. Ani na
voľbách do parlamentu sa nezúčastňuje viac ako polovica občanov s hlasovacím právom. V
európskom porovnaní leží Švajčiarsko podľa účasti na hlasovaniach na dolnom konci stupnice. Z asi
6,8 mil. obyvateľov Švajčiarska je približne 4,5 mil. oprávnených hlasovať a voliť (po odčítaní
cudzincov, mládeže atď.). Ak teda vychádzame z účasti na hlasovaní 40% (1.8 mil., z toho väčšina
< 0,9 mil. ), môže to v jednotlivých prípadoch znamenať, že politické rozhodnutia vynáša len asi 13%
obyvateľstva, t.j. asi 20% občanov s hlasovacím právom. Príčiny tejto chronickej hlasovacej
abstinencie môžu byť rozličné. V prvom rade môže hrať úlohu blahobyt., od druhej svetovej vojny
nepostihla Švajčiarsko žiadna akútna kríza. V takýchto dobách sa občan skôr sťahuje do svojho
súkromia, pretože sa ho politické otázky tak bezprostredne nedotýkajú. Občania majú rozmanité
možnosti, ako tráviť voľný čas a to im možno prináša viacej vnútorného uspokojenia, než
zaoberanie sa politickými otázkami. V každom prípade sú iné činnosti, ako je napríklad sledovanie
televízie, menej náročné a vyžadujú menej energie než politická činnosť. Politické strany stratili na
význame a nie sú už schopné poskytnúť občanom pomoc v orientácii. Podstatnú úlohu hrá
skutočnosť, že počet a komplexnosť vecných politických otázok, kvôli ktorým je občan s
hlasovacím právom povolávaný k urne, nadobudli silne na objeme. Vecné politické otázky v
celom ich význame a dôsledkoch môžu v modernej priemyselnej spoločnosti posúdiť väčšinou len
odborníci. K určitej občianskej ľahostajnosti a akejsi "namrzenosti voči štátu" možno prispieva aj
skutočnosť, že zamietnuté predlohy zákonov sú často zo strany vlády, alebo formou iniciatívy v
trochu pozmenenej podobe predkladané ľudu znova, takže občan oprávnený hlasovať si
nakoniec kladie otázku, akú cenu vlastne jeho účasť na hlasovaniach má. Výsledky prieskumu
verejnej mienky tieto názory potvrdzujú: asi 20% občanov oprávnených hlasovať sa vôbec o politiku
nezaujíma., 20% má pocit preťaženia a nie je schopné predlohy zákonov posúdiť., ďalších 20% je
sklamaných a myslí, že ich hlas aj tak nič neovplyvní.
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III.

ÚLOHY ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE

"Cieľom Švajčiarskej konfederácie je zachovanie nezávislosti vlasti navonok, udržovanie pokoja a
poriadku vo vnútri, ochrana slobody a práv švajčiarskych občanov a podporovanie obecného
blaha." (Spolková ústava č.2)
Štát nie je samoúčelný. Záležitosťou štátu je všetko, čo sa týka ľudu ako celku (napr.: bezpečnosť
krajiny, územné plánovanie, starostlivosť o starých). Pozitívny vzťah občanov k štátu závisí od toho,
či štát zvláda verejné úlohy, ktoré sú na neho kladené. Ak sa štát v dôležitých oblastiach verejného
života ukáže ako neschopný (napríklad v zásobovaní obyvateľstva potravinami), potom je možné
rátať s tým, že obyvateľstvo stratí v tento štát dôveru a že môže nasledovať štátna kríza. Účely,
ktorým má štát slúžiť, sa v priebehu času menia. Pôvodným účelom sprisahanectva bolo, podobne
ako v prípade Holandska, spojenie proti spoločnému nepriateľovi., dnes sa vlády oboch krajín
musia vysporiadať predovšetkým s úlohami, ktoré na nich kladie priemyselná spoločnosť
(konjunkturálna a sociálna politika, ochrana životného prostredia, plánovanie dopravy, výstavba
miest). V Švajčiarskej spolkovej ústave (čl.2) sú vymenované tradičné funkcie štátu. Je to
zachovanie nezávislosti navonok, udržovanie pokoja a poriadku vo vnútri, ochrana slobody a práv
občanov a podporovanie obecného blaha.
Zachovanie nezávislosti navonok
Cieľ spolkového štátu
Uprostred Európy stíhanej vojnami existuje Švajčiarsko už viac ako 600 rokov. Ide o malú krajinu,
ktoré prekonala bez napadnutia dve svetové vojny. Túto skutočnosť nie je možné pokladať ani za
náhodu, ani za priazeň osudu. Staré "sprisahanectvo" urobilo dve veci: po porážke roku 1515 pri
Marignane sa zrieklo ďalšieho rozširovania svojej moci a stiahlo sa z európskej mocenskej politiky.
Pritom sa však všetkými prostriedkami obrnilo proti prípadným útokom. Toto jasné zrieknutie sa
násilia a súčasne rozhodnutie obmedziť sa len na obranu pred vonkajším násilím umožnilo, aby sa
sprisahanectvo udržalo. Obrana krajiny sa musela prispôsobovať zmenám vo vedení vojny a
pripravovať sa na nové druhy ohrozenia, bola orientovaná prevažne vojensky. Švajčiarsko si však
uvedomilo, že moderná vojna môže vojenský rámec presiahnuť a stať sa všeobecnou vojnou, ktorá
sa neobracia len proti armáde, ale aj proti civilnému obyvateľstvu, dopravnej sieti a hospodárstvu.
V čase nebezpečenstva sa preto dôležitou úlohou spoločného štátu, kantónov a obcí stáva
všeobecná obrana. Všeobecnou obranou sa rozumie súhrn všetkého úsilia, ktoré štát musí
vzhľadom na možnosti súčasného a budúceho ohrozenia vynaložiť, aby sa vo všetkých mysliteľných
napätých situáciách udržal. Všeobecná obrana zahŕňa tiež civilnú obranu, rovnako ako aj patričné
hospodárske a politické rozhodnutia. Vo Švajčiarsku existuje všeobecná branná povinnosť: brannej
povinnosti podlieha každý Švajčiar mužského pohlavia. S výnimkou výcvikového kádra, ktorého
členovia sú stálymi štátnymi zamestnancami, nemá Švajčiarsko vojakov z povolania, armáda je
organizovaná skôr ako miličný systém. Branec vykonáva základnú vojenskú službu, ktorá trvá len
niekoľko mesiacov (v súčasnej dobe štyri mesiace) a potom sa každoročne zúčastňuje
opakovaných kurzov. Vojenské kádre sa vzdelávajú na výcvikových školách, na ktorých je doba
výcviku odstupňovaná podľa hodnosti.
Udržiavanie vnútroštátneho kľudu a poriadku
Cieľ spolkového štátu
Predpoklady pokoja a poriadku:
Výchova a vyrovnané sociálne pomery
Najlepšou zábezpekou mierového stavu vo vnútri krajiny sú zdravé hospodárske pomery a
zabezpečenie všetkých možných osobných slobôd. Potom sa nikto nepokúša presadzovať novinky
a rôzne zlepšenia násilím, oboje sa môže dosiahnuť politickými prostriedkami. V dobe zdražovania a
hospodárskeho zostupu (recesie) je sociálna spravodlivosť často vystavovaná zaťažkávacej skúške
– zamestnanec v takomto prostredí potrebuje zvláštnu ochranu.
Zabezpečenie právneho poriadku ústavou a zákonmi
Sem patria všeobecné aspekty právneho štátu :
 ochrana slabých pred zlovôľou silných
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ochrana občana pred zlovôľou štátu (polícia je len "strážkyňou" poriadku)
slobodná voľba vlády a slobodné hlasovanie
nevmiešavanie sa do súkromného života
nezávislá voľba povolania
sloboda tlače a prejavu, sloboda presvedčenia
rovnosť pred zákonom a pred súdom
súdne konanie so štátoprávnymi zábezpekami, ako možnosť obhajoby, bezplatná právna
ochrana pre odkázaných, dobre vybudovaný systém právnych prostriedkov.
Dobre vybudovaná policajná organizácia
Bezpečnostná, alebo kriminálna polícia bdie nad bezpečnosťou a majetkom a pri zločinoch a
priestupkoch dopadá páchateľa pomocou účinnej pátracej služby. Poriadková polícia je činná v
rôznych oblastiach: funguje polícia dopravná, cudzinecká, požiarna, trhová, zdravotnícka,
stavebná, živnostenská, hospodárska, lesná a lovecká (honebná). Podľa okruhu pôsobenia
rozlišujeme políciu miestnu (obecnú), kantonálnu a spolkovú. Armáda má políciu vojenskú a
cestnú. Polícia je v podstate záležitosťou kantónov.
Armáda
Pokiaľ použiteľné civilné policajné sily nedostačujú, môžu byť povolané vojenské oddiely, alebo
nasadené jednotky, ktoré práve vykonávajú službu. Tak môžu byť napríklad vojenské jednotky
nasadené na ochranu obyvateľstva pri katastrofách, alebo ako bezpečnostná služba na
medzinárodných konferenciách. Ako poriadková služba v prípade vnútorných nepokojov bola
armáda nasadená v tomto storočí len dvakrát – s dôsledkami skôr negatívnymi.








Ochrana slobody a práv švajčiarskych občanov
Cieľ spolkového štátu
Spolková ústava zaručuje súbor rôznych druhov práv a slobôd. Ako sú tieto práva jednotlivo
definované a ako sú aplikované v praxi, je popísané v kapitole I ("Práva a povinnosti vo
Švajčiarsku").
Zabezpečovanie obecného blaha
Cieľ spolku
Z histórie
Vzostup priemyslu v 19. storočí bol ako všade v Európe spojený s biedou robotníctva. Robotnícki
vodcovia a zodpovední jednotlivci z radov meštianstva sa usilovali o ochranu bezprávnych
robotníkov a o zlepšenie ich sociálneho postavenia. Boj bol namierený najmä proti práci detí. Prvý
továrenský zákon, ktorý obmedzil pracovnú dobu na 11 pracovných hodín denne, bol prijatý roku
1864 krajským zhromaždením kantónu Glarus. Z týchto skromných začiatkov sa vyvinul rozsiahly
systém podnikovej a sociálnej politiky.
Súčasné sociálne zákonodarstvo
V súčasnosti nie je už robotník bezmenná a bezprávna pracovná sila. Jeho zdravie chránia prísne
hygienické predpisy. Pracovná doba a nárok na každoročnú dovolenku sú upravované podľa
zákonov, alebo zmluvami medzi odbormi a podnikateľskými zväzmi., starobné poistenie, poistenie
pozostalých a dôchodkové poistenie sa starajú o to, aby pracujúci zostal v starobe uchránený
pred materiálnou biedou. Pokrokové zákony zlepšujú životné podmienky a sociálne pomery tým, že
berú zvláštny ohľad na hospodársky slabé vrstvy obyvateľstva (sociálne zákonodarstvo). Vďaka
tejto sociálnej politike sa Švajčiarsko v priebehu rokov rozvinulo na štát obecného blahobytu, v
ktorom jednotliví občania v núdzi môžu rátať s verejnou pomocou. Sociálne zákonodarstvo
zahrňuje všetky opatrenia štátu, účelom ktorých je chrániť časti obyvateľstva, alebo všetok ľud
pred núdzou v hospodársky a sociálne obtiažnych situáciách – napríklad pri invalidite, úraze,
chorobe, osirení, alebo v starobe. Sociálna politika a sociálne zákonodarstvo štátu sa vzťahuje na
nasledujúce oblasti:
Ochrana zamestnanca
Právna základňa
 Občiansky zákonník, ustanovenie o pracovnej zmluve
 ochranné ustanovenia o priemysle
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 Spolkový zákon o vymáhaní dlžôb a konkurze
Oblasti ochrany
 doba práce a oddychu
 preventívna zdravotnícka starostlivosť a zabezpečenie proti úrazom
 zvláštna ochrana pre mladistvých zamestnancov a zamestnané ženy
 výpovedné lehoty a výpovedná ochrana
 ustanovenia o minimálnej mzde
 ustanovenia o ochrane zamestnanca v prípade konkurzu zamestnávateľa
Ochrana zdravia ľudu
Oblasti ochrany
 ochranné očkovania
 kontrola potravín a pitnej vody
 ustanovenia o zaobchádzaní s jedmi: ustanovenia o čistiacich zariadeniach, kanalizácii,
ochrane vôd, ochrane životného prostredia, výstavbe telocviční, plaveckých hál a
športových zariadení, o zabezpečovaní ochranných a rekreačných oblastí (územné
plánovanie).
Sociálne zabezpečenie pomocou sociálneho poistenia
Oblasti ochrany
 poistenie v starobe a poistenie pozostalých
 invalidné poistenie
 úrazové poistenie
 nemocenské poistenie
 náhrada mzdy pre brancov
 vojenské poistenie
 poistenie pre nezamestnaných
Sociálna starostlivosť
Oblasti ochrany
 starostlivosť o chudobných
 ochrana rodiny
 sociálna výstavba bytov
 podpora bytovej výstavby a ochrana nájomníkov
 liečebné a ošetrovateľské ústavy
 bezplatné školské vzdelanie na základných a stredných školách
Vymedzenie sociálneho zákonodarstva
Mnohí si dnes prajú skôr zaopatrovací štát, v ktorom je občanom zodpovednosť za budúcnosť
odoberaná a blaho jednotlivca je vložené do rúk štátu. Nároky na štát stále vzrastajú – rastú
rýchlejšie ako hospodárska produktivita. Tomu zodpovedá explozívny vzostup celkových výdajov
švajčiarskeho ľudu na poistenie. Úbytok zárobkovo činného obyvateľstva a vzrastajúci počet
dôchodcov rozdeľuje sociálne bremená na stále menej poplatníkov. Vedľa veľkých nákladov na
sociálne poistenie sú tiež potrebné obrovské prostriedky na ďalšie štátne výdavky (na vzdelanie,
ochranu životného prostredia, obranu krajiny). Tak začína sociálne zákonodarstvo prinášať
problémy predovšetkým v oblastiach hospodárskeho zostupu, pretože sa všeobecné daňové
zaťaženie citeľne zväčšuje. Aj skúsenosti iných krajín (Veľká Británia, Švédsko) ukazujú, že
ďalekosiahle sociálne opatrenia vedú k veľkému daňovému zaťaženiu, ktoré je nakoniec brzdou
hospodárstva. Negatívne účinky prehnanej sociálnej starostlivosti na hospodársku štruktúru sa ťažko
vopred rozpoznávajú.
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IV.

SPOLKOVÉ ÚRADY A ZÁKONODARSTVO

Spolková ústava ako základ
Spolková ústava obsahuje, ako sme už spomenuli, základné predpisy:
 o právach občanov
 o organizácii a kompetenciách spolkového štátu
 o metóde zákonodarstva
Nové ústavné právo je určované spolkovým zhromaždením, ľudom a kantónmi. Zmena ústavy je
možná len vtedy, ak súhlasí v ľudovom hlasovaní ako väčšina ľudu, tak aj väčšina kantónov
("referendum o ústave"). Predpisy ústavy sú bližšie rozvedené v zákonoch a nariadeniach. Zákony
musia mať ústavný základ a nesmú ústave odporovať. Zákonodarcom je Spolkové zhromaždenie
(parlament). Ľudové hlasovanie o novom zákone ("referendum o zákone") sa koná len vtedy, ak to
požaduje 50.000 občanov oprávnených hlasovať, alebo 8 kantónov v priebehu 3 mesiacov po
zverejnení zákona (prostredníctvom podpisovej akcie). Federálna vláda (tzv. Spolková rada)
dostáva od parlamentu oprávnenie vydávať k zákonom vykonávacie ustanovenie, alebo
jednotlivé ustanovenia upresňovať. Výsledkom týchto zákonodarných oprávnení Spolkovej vlády sú
nariadenia.
Spolkové úrady
Spolkové zhromaždenie (spolkový parlament)
Zloženie Spolkového zhromaždenia
Popri ľudu predstavuje najvyššiu moc v štáte Spolkové zhromaždenie, čiže parlament, ktorý má ako
v iných demokratických krajinách (USA, Spolková republika Nemecko) dve časti ("dvojkomorový
systém"):
 Národná rada: 200 členov (poslanecká snemovňa)
 Stavovská rada: 46 členov (obdoba senátu)
Národná rada predstavuje zastúpenie ľudu., môžeme ju porovnať s americkou Snemovňou
reprezentantov. Jej 200 členov je volených podľa počtu obyvateľov v kantónoch. Každý kantón
má v Národnej rade najmenej jedného člena (poslanca). Voľba členov Národnej rady (poslancov)
sa koná podľa proporčného volebného systému a vykonáva sa každé 4 roky. Stavovská rada
zastupuje kantóny a je v Spolkovom zhromaždení federatívnym elementom. Je porovnateľná s
americkým senátom. Každý kantón má dvoch členov Stavovskej rady. Ich voľba sa koná podľa
kantonálneho práva a postupu príslušných kantónov. S výnimkou kantónu Jura je pri voľbe
používaný väčšinový systém. V zákonodarstve sú obe rady rovnoprávne. Radia a uznášajú sa
oddelene. Uznesenie Spolkového zhromaždenia vstupuje do platnosti len vtedy, ak súhlasia obe
rady. Pri rozdielnych názoroch sa uviaznutá záležitosť vracia k tej rade, ktorá sa ňou zaoberala ako
prvá. Tá sa o predlohe zákona znova poradí a berie pritom ohľad na stanovisko druhej rady. Ak sa
ani po tomto presúvaní nedosiahne zhoda, je ustanovená jednotiaca konferencia. Ak nie je ani
potom jednotiaci návrh jednou z oboch rád odsúhlasený, vypadne záležitosť z parlamentného
programu jednania, čo znamená, že ešte nie je pripravená. Členovia Spolkového zhromaždenia
vykonávajú parlamentnú činnosť len ako vedľajšie zamestnanie a sú za to vyplácaní podľa pevnej
tarify. Tento miličný systém (Miliz-system) stojí v protiklade k praxi mnohých iných štátov, v ktorých
prevláda systém poslancov z povolania. Výhody miličného systému sú jasné: poslanec parlamentu
sa nestáva len tak jednoducho úradníkom z povolania a nemá teda tak často na zreteli len svoje
vlastné záujmy, alebo záujmy svojej strany. Poslanec, ktorý neopustil svoje pôvodné zamestnanie,
má k občanom po všetkých stránkach bližšie, pretože pozná ich potreby na základe vlastnej
skúsenosti. S tým ide ruka v ruke skutočnosť, že do Spolkového zhromaždenia postupujú v prevažnej
miere politici, ktorí sa osvedčili na obecnej a kantonálnej úrovni. Nebezpečie vzniku kasty
politických funkcionárov je v takom systéme menšie než inde. Tento systém má naviac veľkú
výhodu v tom, že poslanci môžu do porád parlamentu vnášať znalosti získané v civilnej pracovnej
činnosti. V tejto súvislosti je zaujímavý takisto pohľad na zloženie Národnej rady z hľadiska
zamestnania poslancov. Značnú časť národnej rady tvoria osoby činné v učiteľských povolaniach
(učitelia, profesori) a právnici – asi 30 kresiel. Nasledujú poľnohospodári a úradníci, každá skupina
asi 25 kresiel. Živnostníci, priemyselníci a obchodníci majú niečo vyše 20 kresiel, dvaja až traja
členovia Rady sú teraz robotníci. Ďalej nájdeme v parlamente zástupcov mnohých ďalších
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povolaní, najmä vedcov, členov kantonálnych vlád a správnych orgánov, inžinierov a ďalších.
Priemerný vek v Národnej rade je asi 50 rokov. Člen Švajčiarskeho parlamentu nie je viazaný
pokynmi a nariadeniami, pretože jedná podľa svojho vlastného svedomia, aj keď veľký praktický
význam má aj jeho príslušnosť k frakcii. V tom sa švajčiarska prax líši od systému anglického a
nemeckého, v ktorom má poslanec so svojím volebným okruhom oveľa užší kontakt.
Organizácia Spolkového zhromaždenia
Organizácia parlamentnej práce je vecou Generálneho sekretariátu Spolkového zhromaždenia.
Jeho pracovníci sa starajú o vybavovanie písomností, rovnako ako o protokolovanie a preklad
debát. Ďalej sú zodpovední za dokumentáciu a organizáciu komisií. Rozhodujúce prípravy v
radách sa konajú prostredníctvom komisií. Pre dôležité úlohy sa vytvorili stále komisie
(Bezpečnostná politická komisia, Finančná komisia, Hospodárska komisia, Komisia pre zahraničný
obchod). Komisie používajú vlastný sekretariát. Politické smery vo vnútri parlamentu sa združujú do
tzv. frakcií. Tie pripravujú záležitosti rád, zostavujú návrhy pre voľby a určujú zástupcov do stálych
komisií. Na vytvorenie frakcie sú potrební piati členovia v Národnej rade a traja členovia v
Stavovskej rade.
Činnosť Spolkového zhromaždenia
Členovia Národnej a Stavovskej rady sa zhromažďujú na riadne trojtýždňové zasadnutie štyrikrát do
roka. Mimoriadne zasadnutia sú usporiadané výnimočne. Zasadnutia parlamentu sú prístupné
verejnosti – na tieto účely slúžia tribúny. Pri voľbe spolkových radcov (federálny minister) a
spolkových sudcov a pri niektorých iných záležitostiach zasadajú obe rady spoločne v "Spojenom
spolkovom zhromaždení." V tomto prípade riadi zasadnutie predseda národnej rady. Člen
parlamentu sa nemusí radiť len o vládnych predlohách zákonov a rozhodovať o nich, ale môže byť
aktívny a uplatniť svoj vplyv. Slúži mu na to niekoľko parlamentných prostriedkov: parlamentná
iniciatíva, návrh parlamentu, interpelácie, jednoduchá otázka a hodina otázok.
Parlamentná iniciatíva
Každý národný či stavovský radca môže podať parlamentný návrh. Na rozdiel od ľudovej iniciatívy
môže byť týmto návrhom požadovaná ako zmena ústavy, tak aj zmena spolkových zákonov,
alebo podobných ustanovení. Po schválení zmeny, alebo vydaní nového zákona platí naďalej
možnosť fakultatívneho, alebo obligatórneho referenda.
Návrh parlamentu
Člen Národnej, alebo Stavovskej rady môže prostredníctvom parlamentného návrhu požadovať
od Spolkovej rady (vlády), aby vypracovala zákon, alebo urobila určité opatrenia. Pokiaľ obe rady
s návrhom súhlasia, musí Spolková rada túto úlohu vykonať.
Postulát
Prostredníctvom postulátu môže národný, alebo stavovský radca od Spolkovej rady požadovať,
aby preskúmala, či má byť predložený zákon, alebo uznesenie, alebo má byť urobené opatrenie.
Pokiaľ Národná rada, alebo Stavovská rada s postulátom súhlasia, musí Spolková rada výsledok
preskúmania predložiť v správe.
Interpelácia
Prostredníctvom interpelácie môže každý národný, alebo stavovský radca požadovať od Spolkovej
rady ústnu, alebo písomnú informáciu o dôležitých udalostiach, alebo problémoch.
Jednoduchá otázka
Jednoduchou otázkou môže každý národný, alebo stavovský radca od Spolkovej rady požadovať
informáciu o záležitostiach konfederácie. Do budúceho zasadnutia potom dostane písomnú
odpoveď. Na rozdiel od iniciatív, návrhov, postulátov a interpelácií sa o jednoduchých otázkach v
snemovni nerozhoduje.
Hodina otázok
Dva razy v priebehu zasadnutia sa v Národnej rade koná tzv. hodina otázok týkajúcich sa
prerokúvania aktuálnych problémov. Každý národný radca môže písomne predložiť krátku otázku,
na ktorú dostane v budúcom zasadacom týždni od Spolkovej rady (vlády) ústnu odpoveď. Pýtajúci
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sa má právo položiť ešte dodatočné otázky k svojej písomnej otázke, ktoré sú následne
zodpovedané.
Budúcnosť spolkového zhromaždenia
Švajčiarsky parlamentný systém je verejnosťou stále viac spochybňovaný. Dôvodom je v prvom
rade skutočnosť, že v modernom priemyselnom štáte sa problémy, ktorými sa zástupcovia ľudu
musia zaoberať, rozrástli do značnej šírky, takže ich jednotlivý poslanec sotva môže v celej
komplexnosti zvládnuť. Vo Švajčiarsku je tento problém zvýraznený tým, že poslanci zvyčajne
naviac vykonávajú svoje povolanie, takže činnosti parlamentu nemôžu venovať všetku svoju
energiu. Priemerné zaťaženie poslanca parlamentu (vrátane prípravnej práce, zadania komisií a
pod.) zaberie asi polovicu roka. K tomu pristupuje skutočnosť, že sa parlament vo švajčiarskom
systéme zaoberá množstvom detailných otázok. Súvisí to so zákonodarným procesom, pri ktorom sa
plénum radí o každom jednotlivom článku. Výhodu preto majú tí poslanci, ktorí z nejakých
dôvodov môžu parlamentu venovať všetok svoj pracovný čas. Vzniká teda otázka, či by predsa
len podľa zahraničných vzorov nemala byť zavedená funkcia poslancov z povolania tým skôr, že
sa Švajčiarske spolkové zhromaždenie skutočne z vyššie uvedených dôvodov tak ako tak uberá
týmto smerom. Takisto sa stále znova diskutuje o takej parlamentnej reforme, ktorá by parlament
zbavila zaťažujúcej "detailnej práce" a tým umožnila – rovnako ako v Anglicku – výraznejšie
vytyčovanie strategického smeru a kontrolu vlády a správy. Ďalším bodom kritiky je skutočnosť, že
členovia parlamentu často v skutočnosti zastupujú záujmy rôznych zväzov, alebo iných
hospodárskych účastníkov. Mnohí poslanci napríklad majú mandáty správnych rád, alebo
zastávajú vedúce funkcie v súkromnom hospodárskom sektore. V žiadnom prípade nie je jasné, či
viazanosť na rozličné záujmy nebude pôsobiť na ich rozhodovanie v parlamente negatívne.
Naďalej sa javí ako oprávnená požiadavka, aby ten, kto má kreslo v parlamente, musel svoje
záujmové záväzky zverejniť., táto povinnosť člena parlamentu bola ustanovená roku 1985. Ďalšie
požiadavky neboli prijaté - napríklad návrh, aby sa člen parlamentu nemohol aktívne účastniť
jednania, ak je na programe záležitosť, ktorá sa dotýka jeho záujmov. Práve tak nebola
obmedzená možnosť vykonávania viacerých politických mandátov. V Národnej rade preto
napríklad pôsobí viac poslancov, ktorí majú súčasne miesto v niektorej z kantonálnych vlád. Tým sa
– ako hovoria kritici – nenáležite v procese zákonodarstva posilňuje vplyv kantónov.
Výkonné spolkové orgány
Spolková rada
Spolková rada (vláda) je exekutívou Švajčiarska a tým vrcholom Spolkovej správy vo vnútri štátu a
súčasne zastúpením Švajčiarska voči zahraničiu. Spolková ústava ju nazýva "Najvyšším výkonným a
vedúcim úradom Švajčiarskej konfederácie (Švajčiarske sprisahanectvo)." Spolková rada sa skladá
zo 7 členov., vládne úlohy sú podľa toho rozčlenené do 7 rôznych oblastí (departmentov,
porovnateľných s ministerstvami v iných štátoch):
1. Department zahraničných vecí
2. Department vnútra
3. Justičný a policajný department
4. Vojenský department
5. Finančný department
6. Department národného hospodárstva
7. Department dopravy a energetiky
Spolkoví radcovia (ministri) nie sú ako v iných štátoch menovaní prezidentom, alebo kancelárom,
ale sú volení parlamentom. Sú preto zodpovední jemu. Funkčné obdobie trvá 4 roky. Vždy po
obnovení parlamentu sa koná tiež nová voľba Spolkovej rady. Ak odíde niektorý spolkový radca
(minister) v priebehu svojho funkčného obdobia, je jeho nástupca volený len na jeho zostávajúcu
časť. Znovuzvolenie rovnakého spolkového radcu (ministra) je prípustné a obvyklé., ak sa spolkový
radca o zvolenie na ďalšie obdobie uchádza, je takmer isté, že bude zase zvolený. To vedie k
tomu, že pri medzinárodnom porovnaní zotrvávajú švajčiarski ministri na svojich miestach
nadpriemerne dlho. Voliteľnosť do Spolkovej rady zodpovedá voliteľnosti do Národnej rady s tým
obmedzením, že nesmie byť zvolený viac ako jeden spolkový radca z toho istého kantónu
(smerodajný je kantón bydliska). Členovia Spolkovej rady nesmú byť súčasne ani pokrvní príbuzní,
ani nepokrvní príbuzní. Ďalej nesmie spolkový radca v priebehu svojho úradného obdobia zastávať
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žiadny republikový, ani kantonálny úrad, ani nesmie robiť iné povolanie, alebo nechať toto
povolanie robiť inú osobu. Na čele Spolkovej rady stojí spolkový prezident. Je volený na jeden rok
Spojeným spolkovým zhromaždením. Spolkový prezident je len predsedom Kolegiátneho úradu
Spolkovej rady ("primus inter pares"). Spolková rada ako úrad rozhoduje v zásade kolegiátnym
spôsobom. To znamená, že vnútorné hlasovacie vzťahy spravidla neprenikajú na verejnosť a
rozhodnutia, ktoré raz padnú, musí navonok zastávať každý člen Spolkovej rady. Vzájomná
otvorená kritika spolkových radcov je vo Švajčiarsku sotva mysliteľná. O vhodnosti tohto systému sa
v poslednom čase častejšie diskutuje., pre rastúce množstvo štátnych úloh a nedostatok personálu
sa Spolková rada ocitá na hranici svojej kapacity. Diskutuje sa o tom, že by túto situáciu mohlo
vyriešiť zvýšenie počtu spolkových radcov, alebo menovanie štátnych sekretárov.
Spolková správa
Správny aparát spolku je personálnym prostriedkom Spolkovej rady na plnenie jej úloh a prevod jej
politiky do skutkov. Je podriadený Spolkovej rade. Nie je možné však podceňovať politickú moc
Spolkovej správy. Členovia vlády sú často oveľa kratšiu dobu v úrade ako správni úradníci, ktorí –
aspoň vo Švajčiarsku – nie sú nútení pri každej zmene ministrov odísť. Vedúci úradníci sú navyše
často vo svojom obore odborníci, ktorí už z tohto hľadiska politikov v mnohých veciach predčia.
Obrovský rozsah jednotlivých departmentov je obtiažne pre práve úradujúceho spolkového radcu
zvládať., vedúci správny úradník má možnosť svojho nadriadeného ministra ovplyvniť v mnohých
veciach, vrátane politického kurzu. Okrem dohľadu zo strany Spolkovej rady existuje tiež kontrola
správy zo strany parlamentu, zakotvená v Ústave. Tá sa týka hlavne finančnej oblasti. Inak je však
jej pôsobnosť obmedzená, pretože členom parlamentu často chýbajú nevyhnutné odborné
vedomosti a najmä časové a personálne kapacity. Preto dochádza k účinnej kontrole úspešnosti
Spolkovej správy len sťažka.
Spolkové súdne úrady
Na spolkovej rovine existuje Spolkový súd, Súd sociálneho poistenia a vojenské súdy. Spolkový súd
je chápaný ako najvyššia apelačná inštancia v civilných, trestných a správnych záležitostiach, ako
aj pri ochrane ústavou zaručených práv jednotlivca. Inštitúcia Spolkového súdu ďalej zabezpečuje
jednotný výklad zákonov. Vo svojich rozhodnutiach je Spolkový súd viazaný na spolkové zákony a
štátne zmluvy, nemôže ich teda – v zmysle ústavného súdnictva ako v iných štátoch – kontrolovať
so zreteľom na ich ústavnosť. Inak je však na všetkých ostatných orgánoch nezávislý.
Súd sociálneho poistenia rozhoduje v sporných prípadoch v oblasti verejného poistenia. Sudcovia
Spolkového súdu aj sudcovia Súdu sociálneho poistenia sú volení Spojeným spolkovým
zhromaždením (Národnou a Stavovskou radou na spoločnom zasadnutí). Vojenské súdy súdia
zločiny a priestupky, ktoré sú spáchané v priebehu vojenskej služby.
Vznik zákona
1. fáza – podnet
Podnet na vytvorenie nového zákona, alebo zrušenie, či zmenu platného zákona prichádza:
 od verejnosti: cestou (nepriamej) ústavnej iniciatívy
 od kantónu: cestou stavovskej iniciatívy
 od Spolkovej rady: prostredníctvom vládneho návrhu
 od parlamentu: návrh, alebo iniciatíva jednotlivca
Návrh, alebo iniciatíva sú len vtedy záväzné, ak s nimi súhlasí väčšina členov Národnej, alebo
Stavovskej rady.
2. fáza – vypracovanie
Spolková rada (vláda) dá podnet Spolkovej správe (jej príslušnému odboru), aby vypracovala
predbežný návrh. V mnohých prípadoch je ustanovená komisia expertov, ktorá sa skladá z
odborných pracovníkov, často neparlamentných. Podľa druhu záležitosti môžu byť prizvané tiež
organizácie, ktorých sa daná vec týka. Pre dôležité predlohy je urobený tiež prieskum verejnej
mienky. K predbežnému návrhu zaujmú stanovisko kantóny, politické strany a zainteresované zväzy.
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Na základe ich pripomienok je potom návrh upravený. Potom Spolková rada vypracuje k
upravenému návrhu správu pre parlament. V tejto správe je návrh zákona vysvetlený a
zdôvodnený.
3. fáza – prešetrenie
O návrhu zákona sa najprv radia komisie Národnej a Stavovskej rady. Tieto komisie podajú o svojej
práci správu v parlamente a navrhnú, či sa má k prerokúvaniu zákona pristúpiť, alebo nie. V oboch
prípadoch prebehne porada o predlohe podľa nasledujúceho postupu:
Debata o zaradení návrhu do programu
Najprv sa rozhoduje, či sa porada o návrhu zákona vôbec má, alebo nemá konať. Ako náhle sa
komisie nezhodnú, vystúpia pred dotyčnú radu so svojimi návrhmi obe strany, väčšina i menšina. Ak
sa rozhodne prvá rada (skôr jednajúca, prioritná rada) na predlohu nepristúpiť, ide predloha k
druhej rade. Ak druhá rada dôjde k rovnakému záveru, je záležitosť z programu jednania škrtnutá.
Ak je rozhodnuté o jej zaradení, začína podrobná porada, ktorá preberá článok za článkom. Rôzne
diferencie medzi obidvomi radami musia byť postupne odstránené.
Záverečné hlasovanie
V záverečnom (oddelenom hlasovaní) obidvoch rád je zákon ako celok prijatý, alebo zamietnutý.
4. fáza – rozhodnutie
Po záverečnom hlasovaní je znenie zákona zverejnené v Spolkovom úradnom liste. Teraz začína
pre predlohy zákonov lehota na vypísanie referenda. Počas celých 90 dní môže 50.000 občanov
oprávnených voliť, alebo 8 kantónov požiadať, aby predloha bola predložená k rozhodnutiu ľudu.
Ako náhle je predloha prijatá ľudovým hlasovaním a nebolo žiadne referendum, potom spravidla
rozhodne Spolková rada, že zákon vstupuje do platnosti. Všetky spolkové zákony a spolkové
ustanovenia sú zverejnené v Zbierke švajčiarskych zákonov. Zbierka je k dispozícii k nahliadnutiu v
každej obecnej kancelárii.
Zákonodarstvo v prípade naliehavosti
Zákonodarný proces vo Švajčiarsku vyžaduje relatívne mnoho času. Aj po rozhodnutí v radách
môže byť uvedenie zákona do platnosti oddialené referendom. Preto je článok ústavy (89)
vybavený tzv. naliehavým právom. Obe rady môžu v naliehavých prípadoch uviesť zákony do
platnosti ihneď a odobrať ich tak ľudovému rozhodnutiu. Uplatnenie takého naliehavého práva je
však silno obmedzené. Vyhlásenie mimoriadneho stavu naliehavosti je povolené len vtedy, keď
uvedenie zákona do platnosti neznesie žiadny odklad. Doba platnosti musí byť obmedzená, v
každej rade musí súhlasiť väčšina členov, napriek naliehavému ustanoveniu môže byť zahájené
referendum. Keď je referendum ľudom prijaté, strácajú ustanovenia už po roku platnosť a nemôžu
byť obnovené. Pokiaľ naliehavé spolkové ustanovenia nemajú podklad v Ústave, musia byť v
priebehu roka prijaté ľudom a stavmi (kantónmi). Inak po roku strácajú platnosť a nemôžu byť
obnovené.
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V.

VOĽBY A HLASOVANIE

Politické práva
"Sloboda je náročná. Nie je ani darček, ani odmena, ale úloha, ktorá musí byť stále znova riešená a
vyžaduje denne od každého občana plné nasadenie."
(Spolkový radca Markus Feldman.)
Hlasovacie a volebné právo
Spolková ústava zaručuje švajčiarskym občanom a občiankam právo zúčastniť sa hlasovania a
volieb. V celo švajčiarskych záležitostiach dostáva občan toto právo ihneď po svojom prihlásení v
mieste bydliska, zatiaľ čo v záležitostiach kantónu a obce dostane volebné a hlasovacie právo vo
väčšine kantónov až keď tu býva niekoľko mesiacov. Pre využívanie hlasovacieho a volebného
práva musia byť na spolkovej úrovni splnené nasledujúce podmienky:
 švajčiarske občianstvo
 plnoletosť (vek do 20 rokov)
Až do 60. rokov 20. storočia vlastnili vo Švajčiarsku na spolkovej úrovni politické práva len muži.
Hlasovaním dňa 7. februára 1971 bolo rozhodnuté, že aj ženy môžu hlasovať v spolkových
záležitostiach a voliť zástupcov a zástupkyne do parlamentu. Po voľbách na jeseň 1971 obsadilo 11
žien miesta v Národnej rade a jedna v Stavovskej rade. Dnes sa podiel žien v Spolkovom
zhromaždení pohybuje zhruba okolo 10% až 15%. Ženy majú v politickom živote ešte stále
menšinové zastúpenie. Na kantonálnej úrovni sú teraz ženy konečne oprávnené hlasovať a voliť
takisto všade. V roku 1991 bolo zavedené hlasovacie právo žien aj v kantóne APPENZELLINNERHODEN a to donucovacou metódou na základe rozhodnutia Spolkového súdu. Hlasovacie a
volebné právo pre cudzinca nemôže byť vo Švajčiarsku tak ľahko zavedené a to ani na úrovni obcí
vzhľadom k podielu cudzincov v celkovom počte obyvateľstva (17,3% v apríli 1992). V procese
približovania Švajčiarska k Európskemu spoločenstvu by v tomto bode možno mohlo dôjsť k zmene.
Právo na iniciatívu a referendum
Pri vytváraní priamej demokracie sú vo Švajčiarsku klasickými prostriedkami iniciatíva a referendum.
Dávajú možnosť, aby občania mali stály vplyv na vypracovanie Ústavy a aby boli ľudu
predkladané plánované vládne projekty zákonov. Častá výzva občanom, aby využili svoje
hlasovacie právo, núti verejnosť, aby sa neustále vysporadúvala s aktuálnymi politickými otázkami.
Tieto práva využívajú všeobecne menej veľké a etablované strany (s výnimkou Sociálnodemokratickej strany) než malé, aj mimoparlamentné opozičné skupiny. Iniciatíva a referendum
majú preto aj ventilačný účinok, v ktorom môže nespokojnosť nájsť svoje vyjadrenie. Keď nejaká
záležitosť už bola raz ľudom rozhodnutá, je výsledok jednoduchšie akceptovateľný.
Iniciatíva
Na kantonálnej úrovni môžu voliči vo väčšine kantónov prostredníctvom podpisovej akcie
požadovať zavedenie nového zákona, alebo odstránenie, či pozmenenie starého zákona.
Prostredníctvom iniciatívy je tiež možné podať požiadavku na zmenu Ústavy. Na spolkovej úrovni
neexistuje zákonná iniciatíva, ale len iniciatíva ústavná. Požiadavka na čiastočnú, alebo celkovú
zmenu Spolkovej ústavy môže podať prostredníctvom podpisovej akcie najmenej 10.000 občanov s
hlasovacím právom. Iniciatíva sa uskutoční, pokiaľ sú podpisy doručené Spolkovej kancelárii
najneskôr do 18 mesiacov. Iniciatíva musí byť najneskôr do troch rokov prejednaná Spolkovým
zhromaždením a predložená ľudu na schválenie. Iniciátori majú možnosť podať ako text iniciatívy
buď vypracovaný bod Ústavy, alebo môžu predložiť len všeobecný podnet, ktorý v prípade prijatia
v ľudovom hlasovaní potom musí vypracovať Spolkové zhromaždenie. Skutočnosť, že v Spolkovom
štáte existuje len ústavná iniciatíva a nie zákonná, má tú nevýhodu, že Ústava sa od svojho vydania
v roku 1874 rozrástla už takmer o dvojnásobok svojho rozsahu, čím sa stáva ťažko prehľadnou.
Referendum
Ak chcú občania s hlasovacím právom požadovať hlasovanie o zákone, ktorý bol úradmi
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vypracovaný a parlamentom prijatý, ale nevstúpil ešte do platnosti, musia znova prostredníctvom
podpisovej akcie usporiadať referendum. K jeho uskutočneniu sa požaduje 50.000 podpisov, ktoré
musia byť podané v priebehu stanovenej lehoty (na spolkovej úrovni v priebehu 90 dní). V prípade
takého fakultatívneho referenda stačí k prijatiu predlohy súhlas ľudu (absolútna väčšina). Ak ide o
zmenu Ústavy, alebo pristúpenie Švajčiarska k nejakej medzinárodnej organizácii, musí sa o tom
hlasovať v každom prípade (obligatórne referendum). Preto takisto nie je nutná podpisová akcia. V
Spolkovom zhromaždení je v prípade obligatórneho referenda na prijatie predlohy potrebná
väčšina hlasov (odhlasovanie väčšiny občanov s hlasovacím právom) a "stavovská väčšina." K
tomu je potrebné vedieť, že kantóny pri hlasovaní a voľbách vo Švajčiarsku fungujú ako volebné,
prípadne hlasovacie celky. Preto je možné v každom jednotlivom kantóne zistiť väčšinový pomer.
Keď je po sčítaní všetkých hlasov zistená väčšina kantónov, dosiahla sa "stavovská väčšina."
Požiadavka stavovskej väčšiny bola zahrnutá roku 1848 do Ústavy ako výraz vtedajších politických
pomerov. V rokoch 1866 až 1955 žiadna predloha na chýbajúcej stavovskej väčšine nestroskotala.
Odvtedy sa to stalo niekoľkokrát. V diskusiách o štátnej politike sa stále znovu objavuje otázka, či
toto historicky podmienené právo zodpovedá dnešnej dobe. Pre ilustráciu problému môže poslúžiť
výsledok ľudového hlasovania: vo švajčiarskom ľudovom hlasovaní dňa 2. marca 1975 ( o
"konjunkturálnom článku") nebola dosiahnutá stavovská väčšina, pretože počet kantónov
hlasujúcich "za" sa rovnal počtu hlasujúcich "proti". Vo veľmi malom kantóne Appell-Innerhoden
rozhodlo 83 hlasujúcich občanov o zamietnutí (pri 57.000 väčšine súhlasných hlasov v celej krajine!).
Stále znova sa objavujú snahy obmedziť obe ľudové práva. Vzhľadom na príliv iniciatív sa uvažuje o
zvýšení počtu potrebných podpisov, o preskúmaní iniciatív Spolkovou kanceláriou, alebo o skrátení
podacej lehoty. Od zavedenia práva na iniciatívu roku 1891 bolo do konca roku 1990 podaných
178 ľudových sťažností, z nich len 9 iniciatív bolo prijatých ľudom. Od zavedenia fakultatívneho,
alebo obligatórneho referenda boli zo všetkých navrhnutých predlôh zákonov odmietnuté len 4%.
Postup pri voľbách a hlasovaniach
Do roku 1919 bol parlament volený podľa väčšinového (majoritného) systému a to zabezpečovalo
popredné mocenské postavenie slobodomyseľnej strane. Od tých čias sa voľby do Národnej rady
uskutočňujú podľa pomerového (proporčného) systému, ktorý umožňuje, aby strany vo
švajčiarskych radách boli zastúpené proporcionálne, t.j. v pomere k sile voličov. Okrem masových
strán tak prídu k slovu aj strany malé. Jednou z najdôležitejších úloh strán je príprava volieb. Pre
úrady, ktoré je nutné obsadiť, postavia strany svojich kandidátov, predložia zoznamy s ich menami
a financujú predvolebnú kampaň. Volebné zoznam strán obsahujú toľko kandidátov, koľko je
voľných miest. S ohľadom na voľby obdrží potom každý občan, ktorý je oprávnený voliť, vo forme
volebných lístkov všetky volebné zoznamy politických strán a jeden prázdny volebný lístok naviac.
Volič má možnosť zostaviť buď vlastný volebný zoznam, alebo sa držať vopred zostavených
kandidátnych listín. Ďalej má možnosť niektorých kandidátov z predložených zoznamov škrtnúť,
alebo pripísať nových ("panašovať"). Ak chce niektorého kandidáta zvlášť podporiť, môže dokonca
škrtnutím iného kandidáta toho svojho potvrdiť dvakrát (kumulovať). Pri vyhodnotení volieb sa
vedľa počtu lístkov sčítavajú tiež hlasy pre jednotlivých kandidátov. Kandidáti s najväčším počtom
hlasov sú zvolení., členov rady, ktorí odchádzajú v priebehu volebného obdobia, nahrádzajú
pôvodne nezvolení kandidáti a to podľa poradia dosiahnutých hlasov. Majoritný systém je oproti
tomu používaný, ak je treba obsadiť len jeden úrad, alebo zvoliť len niekoľko kandidátov, ako
napríklad pri voľbách do Vládnej rady (kantonálnej vlády), do Stavovskej rady, alebo do justičných
úradov. Väčšina volebných zákonov požaduje v prvom volebnom kole absolútnu väčšinu, t.j.
polovicu platných hlasov plus jeden. Za podmienky, že je dosiahnutá absolútna väčšina, sú zvolení
kandidáti s najväčším počtom hlasov. Ak žiadny kandidát nedosiahne absolútnu väčšinu, je
potrebné druhé kolo volieb, v ktorom rozhoduje relatívna väčšina.
Vytváranie politických názorov
V každej krajine existujú mocné skupiny a podskupiny. Pokiaľ si tieto skupiny vzájomne priznávajú
právo na existenciu napriek rôznorodosti presvedčení, hodnotenia a záujmov, vzniká pluralistická
spoločnosť. Žiadna zo skupín nesmie hlásať, že jedine ona má pravdu. Demokratický štát sa musí
starať o to, aby každá skupina mohla obhajovať svoje názory a zastávať svoje záujmy. Ak nastanú
konflikty, nie je cieľom rozpravy rozdelenie na víťazov a porazených, ale hľadanie riešenia, ktoré by
bolo pre všetkých prijateľné. Podstatným predpokladom fungujúcej pluralistickej spoločnosti je

21

okrem iného sloboda politických názorov. Chceme preto v krátkosti popísať, ako politické názory
vo Švajčiarsku vznikajú a ako sa šíria. Pri tom budú najprv popísané politické organizačné formy a
potom spôsoby, ako sa snažia pôsobiť na verejnosť konkrétne v oznamovacích prostriedkoch.
Strany a zväzy
Politické strany
Strana je združenie občanov, ktorí majú v podstatných bodoch zhodné predstavy o tom, ako má
vyzerať štát a ako má byť usporiadané spolužitie ľudí. Cieľom strany je priviesť poslancov do
parlamentu a do vlády, ovplyvňovať zákonodarstvo a obecne sa zamerať na politický cieľ. Na to je
spravidla vytvorený politický program. Vo Švajčiarsku sa pokúša uplatniť svoj vplyv mnoho strán.
Pozoruhodná je skutočnosť, že len asi 10% občanov s hlasovacím právom je členom niektorej z
nich. Počet členov však nie je v žiadnom ohľade identický s množstvom a vplyvom stúpencov. Pre
povolenie politických strán neexistujú vo Švajčiarsku žiadne politicky motivované obmedzenia, je
len nutné, aby ich vznik a činnosť boli v súlade s všeobecným právnym poriadkom.
Prehľad švajčiarskych politických strán
(Údaje o percentách uvedené v zátvorkách sa vzťahujú na súčasné zastúpenie v spolkovom
zhromaždení – národná a stavovská rada sú hodnotené spoločne).
Keď bol v roku 1848 založený Spolkový štát, neexistovali ešte žiadne strany. Liberálno-konzervatívni
politici a tí, ktorých zmýšľanie bolo skôr radikálno-demokratické, boli jednotní vo vytvorení silného
slobodného spolkového štátu. Potomkom vtedajších liberálov je Liberálno-demokratická únia
Švajčiarska, ktorá zdomácnela v kantónoch Waadt, Ženeva, Neuenburg a v Bazileji (mesto).
Zasadzuje sa za ochranu osobnej slobody, súkromného vlastníctva a zachovanie federalizmu. Z
radikalizmu vznikla Liberálno-demokratická strana Švajčiarska (FDP) (25%), ktorá sa zasadzuje o
trhové hospodárstvo a o politickú a duchovnú slobodu jednotlivca. Od tejto strany, zahŕňajúcej
pôvodne takmer všetkých mešťanov, sa odštiepila najprv Demokratická strana a v roku 1919
Roľnícka, živnostenská a meštianska strana (BGB). Prvá uvedená strana zanikla, druhá sa dnes volá
Švajčiarska ľudová strana (SVP) (12%). Obhajuje záujmy roľníckeho a živnostenského stredného
stavu. V roku 1919 založená a protestantsky orientovaná Evanjelická ľudová strana (EVP) (1%)
odmieta akýkoľvek cirkevný, alebo štátny absolutizmus, zasadzuje sa za sociálne trhové
hospodárstvo pokúša sa zaujímať stanovisko ku všetkým politickým otázkam na základe evanjelia.
Katolícki konzervatívci, ktorí spoločne so socialistami patria ku klasickým protivníkom
"slobodomyseľných", tvorili po desaťročia v Spolkovom sneme opozíciu. V roku 1891 presadili po
prvý raz jedného spolkového radcu. Až v roku 1912 sa podarilo založiť trvalú Konzervatívnu stranu,
ktorá do seba neskôr pojala roľnícke a robotnícke zväzy. Dnešná Kresťansko-demokratická ľudová
strana (CVP) (22%) má základ svojej politiky v kresťanskom svetonázore a presadzuje sociálne
zabezpečenie trhového hospodárstva. Vzhľadom na biedu pracujúcich más spojenú s
industrializáciou v 19. storočí sa začalo silnejšie volať po sociálnej spravodlivosti. Roku 1888 bola
založená Sociálno-demokratická strana Švajčiarska (SPS) (19%). Až v roku 1904 prijala do svojho
programu marxistickú zásadu socializácie všetkých výrobných prostriedkov. V novembri 1918
vyzvala spoločne so Švajčiarskym odborovým zväzom ku generálnemu štrajku, roku 1919 získala
veľký úspech vo voľbách do Národnej rady, v roku 1920 sa vo svojom straníckom programe
priznala k diktatúre proletariátu. Zatiaľ čo štát prostredníctvom hospodárskych a sociálnych
opatrení spĺňal stále viac robotnícke požiadavky, transformovala sa SPS z triednej strany do
Demokratickej ľudovej strany, ktorá je už mnoho rokov zastúpená vo vláde. Strana práce (PdA)
(1%), založená roku 1944, je komunistická strana predtým verná Moskve, ktorá bojuje za zoštátnenie
hospodárstva a odbúranie obrany krajiny. Na báze marxistickej teórie sa usiluje o sociálnu a
finančnú politiku, ktorá sa má úplne orientovať na záujmy tzv. "malého človeka". Socialistická
robotnícka strana (SAP) (0%), predtým Revolučná marxistická liga, musí byť označená za extrémnu
politickú skupinu. Bojuje proti právnemu štátu Švajčiarsko a chce ho revolučnou cestou odstrániť.
Krajský kruh nezávislých (LdU) (2%) vznikol v roku 1935 ako frakcia bezpartajných priateľov
zakladateľa družstevného zväzu MIGROS, veľkodistribútora spotrebného tovaru. Strana sa zasadzuje
o ochranu konzumentov a sociálnu angažovanosť slobodných podnikateľov a súčasne bojuje proti
štátnemu riadeniu hospodárstva a jednostrannej politike rôznych zväzov a skupín. Príliv
zahraničných pracovných síl, ktorý sa od konca druhej svetovej vojny neustále zväčšoval, viedol u
podstatnej časti obyvateľstva k nepriateľstvu voči cudzincom. Táto skutočnosť našla odozvu v
založení rôznych strán, ktoré si na svoju vlajku napísali boj proti prílišnému prílivu cudzincov. Tento
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program majú Švajčiarski demokrati. Na pozadí naliehavých ekologických problémov vznikla
Strana zelených (GPS), rovnako ako Slobodná listina (Freie Liste, FL) (spolu 6%). Tieto strany chcú
ponúknuť alternatívu k etablovaným veľkým stranám. Autostrana (3%) sa oproti tomu chce
angažovať proti stále väčšiemu regulovaniu cestnej dopravy.
Činnosť politických strán
V Spolkovej rade (vláde) sa delia o zodpovednosť štyri strany: FDP, CVP, SPS a SVP. Pritom tri najprv
uvedené väčšie strany delegujú každá dvoch spolkových radcov, posledná uvedená strana len
jedného. Toto zloženie, vo Švajčiarsku nazývané "Zauberformel" (zaklínacia/čarovná formula)
existuje už takmer 40 rokov a je pri každých nových voľbách do Spolkovej rady vždy dobrovoľne
dodržiavané., zároveň sa však o vhodnosti tejto sústavy stále znova diskutuje. Rozdielne názory
jednotlivých strán nachádzajú svoje vyjadrenie predovšetkým v jednaniach parlamentu. Napriek
rozdielnosti názorov sa tzv. buržoázne strany dokážu zjednotiť v kompromise. Patrí však k
samozrejmosti švajčiarskeho systému, že napríklad jedna zo strán zastúpených vo vláde sa neskôr
postaví proti vládnemu uzneseniu a pomocou ľudového hlasovania (iniciatíva, referendum) tak
uskutoční vlastnú opozičnú politiku. Až na niekoľko výnimiek sú strany orientované demokraticky.
Najnižší stupeň vytvárajú spravidla miestne a okresné organizácie. Väčšinou existuje zhromaždenie
delegátov, ktoré sa uznáša o programe strany, vydáva smernice pre hlasovanie a voľby a volí
ostatné orgány. Bežné záležitosti vybavuje predsedníctvo so straníckym sekretariátom. Ak je strana
zastúpená v parlamente, má tu svoju funkciu.
Zväzy
Stále väčší význam nadobúdajú národné hospodárske zväzy a zväzy združujúce určité povolania,
ktoré zastupujú záujmy svojich členov. Tým na jednej strane tvoria konkurenciu politickým stranám,
ktoré majú na zreteli záujmy všeobecné, na druhej strane sú však tiež odkázané na spoluprácu s
nimi, pretože strany im pomáhajú pri vyberaní vhodných kandidátov. Naopak zasa zväzy dávajú
stranám finančnú podporu. Najdôležitejšie skupiny zväzov sú jednak zamestnávateľské zväzy,
združené väčšinou v Obchodnom a priemyselnom združení a v Centrálnom zväze švajčiarskych
zamestnávateľských organizácií a na druhej strane zamestnanecké zväzy, t.j. organizácie
robotníkov a úradníkov. Vrcholným združením pätnástich rôznych zamestnaneckých zväzov je
Švajčiarsky odborový zväz. Do neho patrí napríklad Švajčiarsky zväz zamestnancov stavebných a
drevárskych závodov a Zväz železničiarov. Takto organizovaní partneri – zamestnávatelia a
zamestnanci – majú vďaka svojej veľkej členskej základni, finančnej sile a rozsiahlym vzťahom veľký
vplyv na zákonné riešenie hospodárskych a sociálnych problémov. Zatiaľ čo o stranách nie je v
ústave ani zmienka, je v nej stanovené, že pri zákonodarnom jednaní v dôležitých otázkach musia
byť vrcholné hospodárske zväzy nevyhnutne zapojené do rozpravy. Zväzy zastupujú svojich členov
tiež pred úradmi pri jednaniach o kolektívnych pracovných zmluvách, hospodárskych opatreniach
a revízii sociálneho poistenia.
Oznamovacie prostriedky
Sloboda tlače je vo Švajčiarsku výslovne zaručená Ústavou. Protikladom slobody tlače je sloboda
informácií, teda právo každého jednotlivca informovať sa bez prekážok z všeobecne dostupných
prameňov. Sloboda oznamovacích prostriedkov a sloboda informácií sú nevyhnutné predpoklady
pre fungovanie modernej demokracie. Kto nemá možnosť získavať informácie z prameňov
nezávislých na štáte, nemôže si utvoriť o vláde a politickom dianí nezávislú mienku. Nesmieme
takisto prehliadať, že ten, kto disponuje potrebnými finančnými prostriedkami, môže slobodu tlače
používať účinnejšie, ako ostatní. Práve tak nesmieme zatvárať oči pred skutočnosťou, že záplava
informácií prenikajúca k občanovi priemyselne vyspelých štátov, môže slobodu informácií doviesť
až k absurdite. V súvislosti s diskusiou o slobode oznamovacích prostriedkov pýtame sa stále viac na
ich zodpovednosť. Označovanie oznamovacích prostriedkov v moderných demokratických
spoločenstvách za štvrtú moc v štáte (vedľa legislatívy, exekutívy a judikatúry) nie je v žiadnom
prípade prehnané. Ako existuje zneužitie moci, tak existuje aj zneužitie slobody. Kto môže slobodne
informovať, môže rovnako tak aj dezinformovať. Pritom je málokedy možné dokázať vedomé a
úmyselné zneužitie slobody. Demokratická spoločnosť sa s touto možnosťou zneužitia vyrovnáva.
Platí tak slobode informácií vysokú daň, ktorá je ospravedlniteľná len vtedy, keď sú novinári
(publicisti) všeobecne, alebo aspoň z väčšej časti zodpovední a majú k svojej práci etický prístup.
Spoliehať sa na to by však znamenalo mylné hodnotenie ľudí. Je tu však ešte jeden dôvod, prečo
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sa zneužívanie slobody tlače stalo každodennou záležitosťou. V posledných tridsiatich rokoch sa v
západnej spoločnosti výrazne zmenil spôsob novinárskej práce. Až do 60. rokov sa väčšina
žurnalistov považovala za pasívnych pozorovateľov, alebo neutrálnych spravodajcov denného
politického diania. Od tých čias majú novinári stále viac úlohu angažovaných kritikov, ktorí sa
snažia svojím spravodajstvom aktívne ovplyvňovať dianie a najmä voľby. To viedlo jednak k tomu,
že boli často zverejňované príspevky s falošnými, alebo nepresnými obvineniami, na druhej strane
sa politické spravodajstvo – v duchu doby – stalo tendenčnou propagandou zameranou proti
demokracii a trhovému hospodárstvu. Aby zneužívanie tlače bolo udržiavané v patričných
medziach, je treba zaviesť také opatrenia, ktoré budú pochybným žurnalistom uberať na
vierohodnosti. Je treba, aby sa falošné informácie popierali samotné. To sa bude diať o to istejšie,
čím viac budú stáť nezávislé oznamovacie prostriedky medzi sebou v určitom konkurenčnom
pomere. Konkurencia je totiž známym praktickým prostriedkom, ako môžeme nebezpečnej moci
zabrániť, alebo ju obmedziť a neutralizovať. Popri slobode tlače je jednou zo základných
podmienok názorovej odlišnosti tiež hospodárska súťaž. Obidvoje garantuje Ústava: "Sloboda tlače
je zaručená" (Čl. 55)., "Sloboda obchodu a živnosti je zaručená" (Čl. 31). Uvedenú zmenu v poňatí
novinárskej práce nachádzame najčastejšie v tzv. "obhajovacom žurnalizme". Ten je často spojený
s "kampaňovým" žurnalizmom. Konkrétne to znamená, že sa novinári silne zasadzujú o nejakú vec,
že ju obhajujú a že sa často v onej veci tendenčne angažujú v prospech niektorej strany. Vzájomné
personálne prepojenie medzi tlačenými a elektronickými oznamovacími prostriedkami umožňuje
niekoľko druhov spravodajstva k jednej a tej istej téme., tak môže byť vyvolávaná koncentrovaná
akcia – kampaň – a tým aj plánovaný (politický) tlak na verejnosť. Pre takýto žurnalizmus sú typické
tieto dezinformačné prostriedky:
 cieľavedomé zúženie informácie podanej z jednostranného pohľadu, ignorovanie zrejmých
poľahčujúcich okolností, vytrhnutie problému z kontextu dôležitých súvislostí
 tendenčne zjednodušené vykreslenie, preháňanie, skresľovanie, dramatizovanie,
prekrúcanie skutočnosti, voľná interpretácia
 nedokázateľné tvrdenia, zistenia bez dôkazov, predstieranie prameňov
 vedomé falšovanie
Pri posudzovaní dezinformácií je potrebné si zvlášť všimnúť takisto aj ďalšie aspekty. V mnohých
prípadoch nie sú pôvodcami dezinformácií žurnalisti a rozširujú ich sami neúmyselne. Často sú v
tomto zmysle zneužívaní zainteresovanými kruhmi prostredníctvom tlačových konferencií,
komuniké, informátorov a sprostredkovateľov. Príčinou dezinformácie býva tiež nedostatočná
pracovná kvalifikácia, nedostatočná dôslednosť, ľudské zlyhanie, alebo výrobno-technické tlaky.
Zvláštny význam nadobúda dezinformácia v súvislosti s tým, že si oznamovacie prostriedky
pomocou kritického spravodajstva robia nárok na "štvrtú moc v štáte". V zmysle klasického delenia
moci by potom teda oznamovacie prostriedky mali podliehať kritickej kontrole. Tou však nesmie byť
vláda (cenzúra!), ale – v extrémnych prípadoch – zákon a v bežných prípadoch priame opatrenia
verejnosti. Kontrola tejto štvrtej moci sa deje právnymi opatreniami, ako je v prípade nepravdivého
tvrdenia právo na vyjadrenie opačného názoru., proti nactiutŕhačským informáciám chráni
občana právna ochrana osôb., je možné tiež súdnym nariadením zabrániť vydaniu publikácie,
prípadne jej rozširovaniu. Kontrolovať môžu aj občania, napríklad svojimi čitateľskými listami. Ďalšia
možnosť spočíva v združovaní občanov do združení a organizácií kritizujúcich oznamovacie
prostriedky. Cieľom týchto združení, dnes už veľmi početných, je dôrazná kritika oznamovacích
prostriedkov. Ich profesionálne podopretá kritická činnosť sa opiera o veľký počet členstva, má
teda väčšiu váhu, žiada korektúry a pôsobí preventívne. Pri elektronických oznamovacích
prostriedkoch je koniec-koncov možné uplatniť aj právo sťažnosti – to je vo Švajčiarsku
zabezpečené Ústavou. Hoci existuje možnosť, aby sťažnosť bola v poslednej inštancii posúdená
justíciou (Spolkovým súdom), je toto právo sťažnosti v prvom rade myslené ako "múr nárekov" pre
nespokojných a postihnutých občanov. Jeho pôsobenie na elektronické médiá, ktorým vo
Švajčiarsku na rozdiel od iných európskych krajín ešte stále dominuje Národná rozhlasová a
televízna spoločnosť, je hodnotené ako slabé. Určité pôsobenie v zmysle bežnej kontroly a
prevencie je však preukázateľné. Najlepším nápravným opatrením proti jednostranným nevecným
a neserióznym informáciám je bezpochyby aj tu tlak súťažných vzťahov, ktoré vznikajú s
narastajúcou konkurenciou.
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Švajčiarske helsinské združenie
Pod dojmom neuspokojivých výsledkov Konferencie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (KBSE)
v Belehrade v roku 1978, podľa ktorých sa ľudské práva stále viacej zatláčali do pozadia, založilo
21. februára 1978 v Zürichu päť švajčiarskych občanov (Ulrich Kaegi, farár Eugen Voss, Jurg L.
Steinacher, Fredi Rom, Dr. Felix Uhl) na podnet redaktora U. Kaegiho "Prípravný výbor Európskej
helsinskej skupiny." Myšlienka podpory ľudských práv našla v krátkej dobe značnú odozvu. Vyše 150
významných osobností z celého sveta prisľúbilo podporu. Cieľom tejto novovzniknutej skupiny bolo
zjednotenie všetkých rovnako zameraných hnutí v Európe, Amerike a Kanade. Hneď v roku 1979
bola vo švajčiarskom meste Aarau usporiadaná medzinárodná prípravná konferencia. V roku 1980
bolo v Madride v rámci vtedajšej pokračujúcej KBSE založené "Medzinárodné helsinské združenie "
(IHV) so sídlom v Zürichu. Predsedom sa stal Andrej Sacharov, ten však za vtedajších pomerov v
ZSSR nemohol pricestovať. Medzinárodné helsinské združenie spracovalo v priebehu svojho
pôsobenia – väčšinou za pomoci diplomatických spojení – veľký počet prípadov porušovania
ľudských práv, najviac v mocenskej oblasti vtedajšieho Sovietskeho zväzu., išlo napríklad o znovu
spojenie roztrhnutých rodín, zákazy vycestovania na Západ, najmä do Izraela, alebo návštevy
príbuzných v dôležitých rodinných záležitostiach. IHV obstarávalo a často aj platilo advokátov pre
disidentov, ktorí boli komunistickým režimom väznení, alebo prenasledovaní, podporovalo ich
rodiny a staralo sa o nich. V spolupráci so Švajčiarskym ministerstvom zahraničných vecí sa IHV
zasadzovalo o uskutočňovanie humanitnej pomoci (balíčky uväzneným, návštevy zatknutých,
lekárska starostlivosť vo väzniciach, atď.). V roku 1984 bola založená Medzinárodná helsinská
federácia, "International Helsinki Federation for Human Rights" (IHS) so sídlom vo Viedni, ktorá
prevzala úlohy Medzinárodného helsinského združenia a od tých čias koordinuje ďalšiu činnosť. V
Zürichu zostalo v roku 1986 za predsedníctva federálneho švajčiarskeho ministra m.s. Dr. Rudolfa
Friedricha novozaložené Švajčiarske helsinské združenie (SHV), ktoré je členom už zmienenej
Medzinárodnej helsinskej federácie pre ľudské práva (IHS) vo Viedni, nadradenej organizácie
združujúcej v súčasnej dobe 22 helsinských výborov po celom svete. Cieľ všetkých helsinských
organizácií sa od ich počiatku, t.j. od roku 1978, nezmenil: zásady prijaté a schválené na
Konferencii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v Helsinkách roku 1975 musia byť pevne
zakotvené vo vedomí všetkých ľudí a krok za krokom tiež uskutočňované. Len dodržiavanie týchto
zásad a uznesení môže zabezpečiť a upevniť mier v Európe. Prípravu a vypracovanie tejto brožúry,
ktorú Vám dnes Švajčiarske helsinské združenie predkladá, riadil člen predsedníctva SHV lic. iur.
Heinrich Henckel.
Schweizerische Helsinki Vereinigung, Postfach CH 3000, Bern 6
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