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1   Úvod

Japonsko je v mnoha ohledech unikátní zemí. Je jedním z mála asijských států, jež splňují i ty nejpřísnější podmínky pro zařazení mezi liberální demokracie, jaké jinak známe z Evropy a Severní Ameriky. Japonsko se vyznačuje specifickou historií a kulturou a jeho demokratický systém byl zemi vlastně „vnucen“ Američany po porážce ve druhé světové válce. V této práci budou popsány základní charakteristiky politického systému Japonského císařství především s ohledem na to, zda se dnešní Japonsko blíží spíše konsensuálnímu, nebo konkurenčnímu (westminsterskému) modelu parlamentní demokracie. K tomu budou využity charakteristiky, které vymezil nizozemský politolog Arend Lijphart.
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Doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

2   Japonská ústava

Japonsko lze stručně charakterizovat jako parlamentní (resp. konstituční) monarchii. Jeho specifičnost spočívá především v tom, že jeho současný demokratický systém není výsledkem postupného vývoje, nýbrž byl v zemi v podstatě instalován po druhé světové válce, kdy bylo Japonsko okupováno vojsky USA. Od té doby doznal politický systém relativně malého počtu změn, z nichž pravděpodobně nejvýznamnější se týkaly volebního systému.
K nejzajímavějším prvkům japonského politického systému patří samotná ústava. Většina jejího textu byla navržena právníky americké armády a významně do ní zasáhl také generál Douglas MacArthur. Ústavu Japonska tedy vytvořili cizinci, ačkoli přihlíželi k původní ústavě z éry Meidži a k požadavkům některých japonských politiků. Hlavním cílem bylo zavedení plně demokratického systému, ale na druhou stranu bylo třeba zachovat co nejvíce tradičních prvků, přinejmenším v symbolické formě. Japonsko tedy zůstalo císařstvím, ačkoli pravomoci císaře byly omezeny na reprezentativní a formální kroky. Psaná ústava Japonska byla přijata 3. května 1947 a do jisté míry připomíná nepsanou ústavu Spojeného království.  Lijphart, A.: Patterns of Democracy, p. 251.  Japan Country Profile 2007, on-line text, p. 8.
Japonská ústava garantuje všechna lidská a občanská práva na úrovni standardní liberální demokracie, stanovuje mechanismy výkonné, zákonodárné a soudní moci a zmiňuje se rovněž o financích. Zřejmě nejznámější částí ústavy je její Článek 9, který odmítá válku a zakazuje Japonsku vlastnit ozbrojené síly. Díky němu je japonská ústava známá i jako „mírová“ nebo „pacifistická“. Z hlediska schválení změn nebo dodatků patří japonská ústava k nejrigidnějším (nejnesnadněji změnitelným) ústavám světa. Pro změnu ústavy je třeba dvoutřetinová většina všech poslanců v každé z komor a poté ještě nadpoloviční většina v celostátním referendu.  The Constitution of Japan, on-line text. Za celou dobu existence ústavy se to ale ještě nestalo, mimo jiné i proto, že Japonsko žádný zákon o referendu nemá; jeho návrh je však nyní projednáván a nejspíše bude schválen. Takto rigidní ústava je dle Lijpharta znakem konsensuálního modelu demokracie.  Hloušek, V. a Kopeček, L.: Konsensuální a konkurenční demokracie, in: Hloušek, V. a Kopeček, L. (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, s. 213. Ve specifickém případě Japonska je však nutno chápat tuto situaci především jako projev snahy Američanů o zajištění demokracie, aby nějaká vlivná skupina nemohla zvrátit demokratický vývoj znovu směrem k autoritativnímu režimu.

3   Výkonná moc

Formálně nejvyšším orgánem výkonné moci a hlavou státu je císař. Japonsko je v současné době jedinou zemí, v jejímž čele stojí monarcha s tímto titulem. Císaři je věnována hned první kapitola ústavy, která stanovuje jeho pravomoci. Z hlediska praktického výkonu státní moci jsou důležité následující z jeho pravomocí: vyhlašování zákonů a dalších legislativních aktů (po vyhlášení císařem se stávají platnými), svolávání parlamentu (Shromáždění), rozpouštění jeho dolní komory (Sněmovny zastupitelů), vyhlašování voleb do obou komor Shromáždění, jmenování a odvolávání předsedy vlády a (na jeho návrh) ministrů vlády.  The Constitution of Japan, on-line text.
Reálnou exekutivní moc třímá v rukou právě předseda vlády (resp. ministerský předseda). Jeho postavení je možno charakterizovat jako poměrně silné. Císař jej totiž jmenuje na návrh Shromáždění, takže předseda musí mít podporu většiny členů alespoň v jeho dolní komoře, což ukazuje na jeho silný mandát. Ministry své vlády si může předseda vybírat či odvolávat dle svého uvážení. Silnou pozici předsedy vlády podporuje fakt, že v japonském stranickém systému dlouhodobě dominuje jedna strana (Liberálně demokratická strana), která od roku 1955 vyhrála všechny volby do dolní komory a obvykle měla sama většinu. Vlády pak byly zpravidla jednobarevné. Lze proto konstatovat, že japonská vláda má k dispozici převahu nad parlamentem a výkonná moc se koncentruje v rukou jedné strany, což jsou typické ukazatele konkurenčního poddruhu demokracie.  Hloušek, V. a Kopeček, L.: Konsensuální a konkurenční demokracie, in: Hloušek, V. a Kopeček, L. (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, s. 213. Kromě toho je však nezbytné doplnit, že zmíněná strana své většiny nezneužívá, a naopak se systematicky pokouší o nacházení shody s opozicí, aby důležité zákony podpořila alespoň jedna z velkých opozičních stran. Japonsko je tedy vzácným případem země, kde se jednobarevné většinové vlády často chovají jako menšinové, což připomíná jakousi zvláštní konsensuální demokracii.  Lijphart, A.: Patterns of Democracy, p. 108.

4   Zákonodárná moc

Orgánem zákonodárné moci v Japonsku je Shromáždění (anglicky Diet). Je dvoukomorové a skládá se z dolní komory nazvané Sněmovna zastupitelů (House of Representatives) a horní komory zvané Sněmovna radů (House of Councillors). Generál MacArthur původně počítal jen s jednou komorou; předchozí horní komorou totiž bývala aristokratická Sněmovna šlechty (House of Peers) s dědičnými členy, poněkud podobná britské Sněmovně lordů. Nakonec ale zvítězila myšlenka dvoukomorového Shromáždění, jehož obě komory jsou voleny přímo, což dává celému orgánu plnou demokratickou legitimitu.  A Country Study: Japan, Library of Congress, WWW stránky. V japonské ústavě je však (patrně „pro jistotu“) explicitně uvedeno, že dědičné mandáty jsou nepřípustné.  The Constitution of Japan, on-line text.
Japonsko patří mezi země, u nichž nepanuje jednomyslný názor na to, zda dvoukomorový parlament patří mezi symetrické, či asymetrické. Ústava dává větší pravomoci dolní komoře (Sněmovně zastupitelů), která může dvěma třetinami hlasů přehlasovat případné veto komory horní (Sněmovny radů). Ve třech klíčových oblastech, jimiž jsou státní rozpočet, mezinárodní smlouvy a rozhodnutí o osobě ministerského předsedy, má Sněmovna zastupitelů jednoznačně dominantní pozici, protože v případě neshody mezi oběma komorami na těchto záležitostech se hlasování Sněmovny zastupitelů stává rozhodnutím celého Shromáždění.  A Country Study: Japan, Library of Congress, WWW stránky. Naopak silnou stránkou Sněmovny radů je prostý fakt, že je nerozpustitelná.
Politologové se proto nemohou shodnout, zda jsou obě komory spíše symetrické,  Lijphart, A.: Patterns of Democracy, pp. 205-206. nebo spíše asymetrické.  A Country Study: Japan, Library of Congress, WWW stránky. Důležité je, že kromě formálních (ústavou daných) procedur se uplatňují i některé neformální vzorce. Výše uvedená situace „neshody“ komor se vyskytuje jen zřídka, protože v obou komorách zpravidla existuje podobné složení stranických sil a vláda obvykle usiluje o konsensus alespoň s částí opozice. Lze tedy říci, že formální postavení obou komor je více asymetrické, zatímco praktické fungování japonského dvoukomorového Shromáždění se blíží spíše symetrickému uspořádání. Z tohoto hlediska tedy Japonsko stojí téměř přesně na pomezí konsensuálního a konkurenčního poddruhu parlamentní demokracie,  Hloušek, V. a Kopeček, L.: Konsensuální a konkurenční demokracie, in: Hloušek, V. a Kopeček, L. (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, s. 213. ačkoli (podle názoru autora) je přece jenom nepatrně blíže konsensuálnímu modelu.

5   Volební systém

Počty členů obou komor a způsoby jejich volby prošly v 90. letech významnými změnami. Do roku 1996 měla Sněmovna zastupitelů 511 členů, kteří byli voleni na čtyři roky systémem jednoho nepřenosného hlasu, jehož výsledky se blížily poměrnému zastoupení.  Lijphart, A.: Patterns of Democracy, p. 145. V roce 1996 byl počet členů zmenšen na 500 a byl zaveden smíšený volební systém, ve kterém má každý volič dva hlasy. První hlas slouží pro volbu jednoho ze 300 zastupitelů v jednomandátových obvodech (anglosaský systém „first past the post“) a druhý hlas pro zvolení kandidátní listiny politické strany v tzv. distriktu (počet poslanců se určuje dle počtu obyvatel distriktu); takto získávalo mandáty 200 poslanců.  Tamtéž, p. 149. V roce 2000 se celkový počet zastupitelů zmenšil na 480, z nich 300 volených většinově a 180 poměrně. Po těchto změnách získaly výsledky voleb do dolní komory charakter jasně většinového systému, a to nejenom proto, že většinově volených poslanců je mnohem více, ale také proto, že Liberálně demokratická strana pravidelně získává okolo dvou třetin takto volených mandátů.  Japan Country Profile 2007, p. 9.
Horní komora (Sněmovna radů) měla původně 252 členů, ale tento počet byl v roce 1998 snížen na 247 a poté ještě jednou (v roce 2001) na současných 242. Mandát rady trvá šest let a volby se konají každé tři roky pro polovinu (tj. 121) křesel. Každý volič má opět dva hlasy. Celkem 146 (tedy každé tři roky 73) radů se volí v administrativních obvodech (prefekturách) s více mandáty systémem jednoho nepřenosného hlasu a dalších 96 (tedy každé tři roky 48) radů se volí poměrným způsobem na celonárodní úrovni.  Tamtéž, p. 10.  A Country Study: Japan, Library of Congress, WWW stránky. Liberálně demokratická strana je pravidelně vysoce úspěšná i při volbách do Sněmovny radů, ale obvykle ne tak drtivě jako ve volbách do dolní komory. Systém jednoho nepřenosného hlasu se totiž řadí mezi většinové volební systémy, ale jeho výsledky mohou být často blízké poměrnému zastoupení.
Celkově lze konstatovat, že volební systém parlamentu Japonska v podstatě formálně stojí právě mezi poměrným a většinovým systémem, avšak jeho praktický efekt je rozhodně bližší většinovému systému, což odpovídá konkurenčnímu modelu demokracie.

6   Stranický systém

Jak už bylo zmíněno, Japonsko je charakteristické dlouhodobou dominancí jedné politické strany, kterou je Liberálně demokratická strana (LDP). Její ideologie vychází z konzervatismu a klasického liberalismu. Vyhrála všechny volby od roku 1955 a vždy také formovala vládu, s výjimkou období 1993-2001, kdy vládla nesourodá koalice stran z celého spektra sestavená podle principu „všichni proti LDP“.  Japan Country Profile 2007, pp. 5-7. Od začátku 21. století se japonský stranický systém opět stabilizoval a LDP je znovu vládní stranou. V dolní komoře má sama pohodlnou většinu 296 mandátů, ale v horní komoře získala „jen“ 115 křesel, a tak se rozhodla vytvořit koaliční vládu s menší konzervativní stranou Komeito, která je někdy označována jako „náboženská“ (resp. buddhistická) strana. Dnes největší opoziční stranou je Demokratická strana Japonska (DPJ), kterou podporují příznivci moderního liberalismu a sociálního státu. Vlevo od DPJ pak působí Sociálně demokratická strana (SDP) a Japonská komunistická strana (JCP).  Tamtéž, pp. 9-10.
Japonsko je tedy příkladem klasického pravolevého uspořádání stranického spektra, kde se vyskytuje pouze jedna hlavní (a to sociálně-ekonomická) linie štěpení. Relevantní strany lze tak jednoznačně seřadit od nejpravicovějších k nejlevicovějším (Komeito, LDP, DPJ, SDP a JCP). Je sice možné identifikovat i další linie štěpení, mj. náboženskou (zmíněná buddhistická orientace strany Komeito) nebo zahraničně-politickou (vztah k USA a obecně k válkám; SDP a JCP platí za vysoce pacifistické a poněkud protiamerické), ale ty jsou ve srovnání s klíčovou sociálně-ekonomickou linií nevýznamné.  Lijphart, A.: Patterns of Democracy, p. 80.
Mnoho studií věnujících se Japonsku obsahuje samostatné kapitoly o LDP a upozorňuje, že LDP je vysoce decentralizovanou stranou, která svým fungováním značně připomíná politické strany ve Spojených státech. LDP je spíše jakousi „koalicí frakcí“, mezi kterými jsou někdy výraznější rozpory než mezi LDP a jinými stranami.  Tamtéž, p. 72-73. Nízký počet relevantních stran, jedna hlavní linie štěpení umožňující pravolevou škálu klasifikace, decentralizace dominantní strany a působení silných frakcí v ní jsou parametry, podle kterých Japonsko jednoznačně patří ke konkurenčnímu typu demokracie.  Hloušek, V. a Kopeček, L.: Konsensuální a konkurenční demokracie, in: Hloušek, V. a Kopeček, L. (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie, s. 214.

7   Další faktory

Už bylo uvedeno, že Japonsko nemá žádný zákon o lidovém referendu. V podstatě lze říci, že zde neexistují žádné prvky přímé demokracie, což je typické pro konkurenční model. Pro rozhodování o zákonech je tedy rozhodující prakticky jen vůle výkonné a zákonodárné moci. Ani soudní moc nemá příliš možností, jak ovlivňovat zákony. Japonsko nemá specializovaný ústavní soud a jeho funkci plní Nejvyšší soud (The Supreme Court), který je také nejvyšším orgánem soustavy soudů pro občanské, trestní aj. právo. V ústavě je zakotvena pozoruhodná možnost zvrátit případné rozhodnutí Nejvyššího soudu prostřednictvím referenda, avšak kvůli již zmíněnému neuplatňování prvků přímé demokracie je to pouze deklaratorní prvek.  A Country Study: Japan, Library of Congress, WWW stránky. Také malý vliv soudů na legislativu je typickým znakem konkurenčního modelu.
Pro ekonomickou velmoc typu Japonska je velice důležitou institucí centrální banka, která v této zemi nese název Bank of Japan. Vzhledem k tomu, že podle ústavy je měnová a cenová politika součástí ekonomické politiky vlády, musí Bank of Japan úzce spolupracovat s vládou. Guvernér banky je významnou osobností s velkým vlivem na ekonomiku a prakticky vzato jej lze pokládat za jakéhosi dalšího člena vlády.  Tamtéž. Je proto logické, že Bank of Japan bývá mezi centrálními bankami všeobecně řazena k těm, jež jsou nejvýrazněji propojené s exekutivou,  Lijphart, A.: Patterns of Democracy, p. 237. což opět ukazuje na konkurenční model.
Naopak fungování zájmových skupin, které je evidentně korporativní, nikoliv pluralitní,  Tamtéž, p. 177. řadí Japonsko ke konsensuálním demokraciím. Vláda trvale a těsně spolupracuje s velkými firmami a odborovými svazy. Politické strany, odbory a zaměstnavatelé jsou propojeni mnoha formálními i neformálními vazbami. Mimořádně významnou roli sehrává i extrémně vysoká pracovní morálka Japonců a jejich pověstná loajalita k zaměstnavateli i státu.
Posledním z významných faktorů, které Lijphart stanovil pro dělení demokracií, je vnitřní uspořádání země. Pravomoci japonské vlády nejsou nijak dělené, jedná se tedy o stát unitární. Administrativně se dělí na 47 prefektur, jimž vláda deleguje některé pravomoci, což ukazuje na decentralizaci. Kombinace unitárního a decentralizovaného zřízení státu se vedle Japonska vyskytuje např. ve čtyřech skandinávských státech;  Tamtéž, p. 189. zřejmě by ji bylo možno identifikovat i v některých zemích střední a jihovýchodní Evropy. V případě Japonska se takové uspořádání přiklání spíše ke konkurenčnímu modelu.

8   Závěr

Japonsko jako většina moderních parlamentních demokracií spojuje prvky konkurenčního (westminsterského) a konsensuálního druhu demokracie. Pro přiřazení k prvně jmenovanému modelu hovoří především převaha vlády nad parlamentem, koncentrace moci v rukou jedné velké strany, volební a stranický systém, slabý vliv soudů na legislativu, neexistence prvků přímé demokracie, vysoká závislost centrální banky na exekutivě a unitární uspořádání státu. Současně lze identifikovat rovněž několik významných znaků konsensuálního modelu, které vesměs vyplývají ze specifického způsobu zavedení demokracie v Japonsku (rigidní ústava), velmi vysoké úrovně politické kultury (snaha o hledání konsensu vlády s opozicí a spolupráce obou komor Shromáždění) a také kulturně-společenských zvláštností Japonska (korporativní fungování zájmových skupin). Prvky konkurenční demokracie mají zřejmou převahu, nehledě k tomu, že prvky konsensuální jsou důsledky japonských specifik a v Evropě nebo v Severní Americe by se jen těžko mohly nalézt srovnatelné podmínky. Proto je možné konstatovat, že Japonsko se blíží konkurenčnímu modelu parlamentní demokracie.
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