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Anotace

Guvernérské volby jsou jedny z mnoha druhů voleb, jež se ve Spojených státech konají. 

Práce  se  konkrétně  zaměřuje  na  guvernérské  volby  v Georgii  roku  2018.  Georgia  má 

v porovnání  s ostatními  státy  velmi  specifický  systém  registrace  voličů,  který  patří 

k jedním  z nejsložitějších  ve  Spojených  státech.  Vzhledem  k tomu,  že  je  to  bývalý 

otrokářský  stát,  tak  zde  lze  během  její  historie  až  do  současnosti  pozorovat  případy 

potlačování minoritních voličů skrze vícero diskriminačních nařízení. Guvernérské volby 

roku  2018  jsou  obzvlášť  pozoruhodné,  jelikož  jejich  největším  tématem  bylo  právě 

potlačování  voličů,  a  především střet  zájmů  republikánského kandidáta  Briana  Kempa, 

který v době kandidatury působil jako státní tajemník a měl dohled nad veškerými aspekty 

voleb.  Během jeho  funkčního  období  došlo  k přijetí  hned několika  změn  ve  volebním 

zákonu, jež mnozí nazývali jako diskriminační. Jeho protikandidátkou za demokratickou 

stranu navíc byla Stacey Abrams, která by se v případě výhry stala první Afroamerickou 

guvernérkou v historii USA a první ženou, jež by tuto funkci zastávala v Georgii. Cílem 

práce  je  objasnit  jaké  okolnosti  přispěly  k vítězství  Briana  Kempa.  Práce  se  zabývá 

popisem  a  analýzou  volebního  systému  Georgie,  průběhem  těchto  voleb  a  volební 

kampaně kandidátů a pokouší se objasnit, zdali měly změny ve volebním zákonu přijaté 

Brianem Kempem podíl na jeho výhře a zda skutečně došlo z jeho strany k potlačování 

voličů. 

Annotation



Gubernatorial elections are one of many types of elections held in the United States. This 

thesis specifically focuses on the gubernatorial election in Georgia in 2018. Compared to 

other states, Georgia has a very specific system of voter registration, which is one of the 

most complex in the United States. Given that it is a former slave state, throughout its 

history  there  can  be  observed cases  of  suppression  of  minority  voters  through several 

discriminatory regulations. The 2018 gubernatorial election is particularly remarkable, as 

their  biggest  topic  was  voter  suppression,  and  especially  the  conflict  of  interest  of 

Republican candidate Brian Kemp, who served as Secretary of State at  the time of his 

candidacy and oversaw all aspects of the election. During his term, several changes were 

made in the election law, which many called discriminatory. In addition, his Democratic 

candidate was Stacey Abrams, who, if she had won, would have became the first African 

American governor in U.S. history and the first woman to hold the office in Georgia. The 

aim of this  thesis  is  to explain what  circumstances  contributed  to the victory of Brian 

Kemp.  The  thesis  deals  with  the  description  and  analysis  of  the  electoral  system  of 

Georgia, the course of this election and election campaign of the candidates and tries to 

clarify whether the changes in the election law implemented by Brian Kemp contributed to 

his victory and whether he actually suppressed voters.
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Úvod

Guvernérské volby jsou jedny z mnoha druhů voleb, jež se ve Spojených státech 

konají. Tématem této práce konkrétně budou guvernérské volby, jež se odehrály roku 2018 

ve státu Georgia a ve kterých byl zvolen do úřadu republikánský kandidát Brian Kemp. 

Georgia má v porovnání s ostatními státy velmi specifický způsob registrace voličů, který 

se vyznačuje především svou složitostí. Její historie jako bývalého otrokářského státu je 

spojena s diskriminací minorit a potlačováním voličů, jež se stalo velkým tématem právě 

guvernérských voleb roku 2018. Největším problémem byla pozice Briana Kempa jako 

státního tajemníka, který se v rámci výkonu své funkce zabývá dohledem nad volbami a 

má vliv na volební zákony, kterých bylo za Kempovo funkční období přijato hned několik. 

Kemp i během kandidatury na guvernéra odmítl ze své pozice rezignovat, i přestože se 

nacházel ve střetu zájmů. Po volbách čelil  obvinění ze záměrného potlačování zejména 

minoritních  voličů  a  byl  i  z těchto  důvodů vyšetřován  výborem pro  dohled  a  reformu 

Sněmovny reprezentantů. Jeho demokratickou protikandidátkou byla Stacey Abrams, jež 

by  se  v případě  výhry  stala  nejen  prvním  demokratem,  který  by  téměř  po  20  letech 

v Georgii zvítězil, ale také první Afroamerickou guvernérkou v historii Spojených států.

V první  části  této  práce se budu věnovat  přiblížení  volebního systému Georgie, 

popsání její demografie a specifik, což je důležité pro pochopení charakteru tohoto státu. 

V druhé  části  se  už  konkrétně  zaměřím  na  guvernérské  volby  roku  2018  a  popisu 

jednotlivých kandidátů, průběhu voleb a volební kampaně. Práce se pokouší zodpovědět na 

otázku, jaké okolnosti přispěly k vítězství republikánského kandidáta Briana Kempa. Jak 

už bylo zmíněno, Kemp během své funkce státního tajemníka přijal hned několik úprav ve 

volebním zákonu. Pouhý rok před volbami roku 2018 byl přijat  nový zákon, jež měnil 

stávající  podobu  volební  registrace  a  v důsledku  znemožnil  mnoha  voličům  přijít  k 

volbám.  Několik  žalob  a  vyšetřování  po  volbách  následně  vedly  k dalším změnám ve 

volebním zákonu, kdy došlo zejména ke zjednodušení systému volební registrace. Cílem 

práce  bude  zjistit,  do  jaké  míry  měly  zmíněné  okolnosti  vliv  na  finální  výsledek 

guvernérských voleb a zdali skutečně došlo k potlačování voličů. Domnívám se, že analýza 

těchto  voleb  by  mohla  přispět  k bližšímu  porozumění  charakteru  státu  Georgie  a 

specifičnosti  jejího volebního systému.  Relevanci  této práce spatřuji  zejména v tom, že 

události roku 2018 se přímo promítly do prezidentských a senátních voleb roku 2020 a 

2021 a mohou mít nadále vliv i na volby v Georgii v dalších letech. 
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Práce  bude  založena  zejména  na  kvalitativním  výzkumu  a  analýze  sekundární 

literatury,  s využitím  empiricko-analytického  přístupu,  který  bude  využit  konkrétně  při 

analýze volebního systému a volebních výsledků. I přestože bude při popisu státu Georgia 

a  jeho  pozice  guvernéra  převážně  použita  deskripce,  bude  se  práce  snažit  aplikovat  i 

komparativní metody, zejména v rámci srovnání s jinými státy. Co se týče literatury, práce 

se  bude opírat  pouze  o  zahraniční  publikace,  vzhledem k tomu,  že  v českém prostředí 

k tomuto tématu mnoho odborných publikací napsáno není. Za zmínku stojí kupříkladu 

titul Georgia's Runoff Election System Has Run Its Course od Grahama Paula Goldberga, 

který se přímo věnuje analýze volebního systému Georgie či publikace z akademického 

časopisu Social Science Quarterly Why Georgia, Why? Peach State Residents' Perceptions 

of Voting Related Improprieties and Their Impact on the 2018 Gubernatorial Electiom‐ , 

jež se přímo zabývá guvernérskými volbami roku 2018. Volebním systémům v USA se 

také  věnuje  Deborah  Kalb  ve  své  knize  Guide  to  the  U.S.  Election a  přímo  Georgii 

analyzují Arnold Fleischmann, a Carol Pierannunzi ve své publikaci  Politics in Georgia. 

Dále  se  práce  bude  opírat  o  internetové  zdroje,  ze kterých  budu získávat  třeba  data  o 

demografii  Georgie  nebo  výsledky  voleb  a  volebních  průzkumů. Konkrétně 

socioekonomická  data  mi  pomohou  objasnit  celkový  charakter  obyvatel  státu  Georgia, 

jejich etnické rozložení, vzdělání, ekonomický status aj., vzhledem k tomu, že všechny tyto 

faktory hrají u voleb velikou roli. 

1 Stát Georgia

Georgia se nachází na východním pobřeží Spojených států a je spolu s dalšími 8 

státy  součástí  Jihoatlantské  oblasti.  Dle  průzkumu  z roku  2019  zde  v daném roce  žilo 

10 617 423 obyvatel  s hustotou zalidnění  65,4/km2 na rozlohu 153 909 km2.  Hlavním a 

zároveň největším městem je Atlanta, která se nachází v okrese Fulton a žije zde cca půl 

milionů lidí. Nejvíce obyvatel se nachází v metropolitní oblasti Atlanty, kde žije zhruba 6 

milionů lidí. 

Georgia byla založena roku 1733 jako britská kolonie, pojmenovaná po králi Jiřím 

II. (George II). Během Americké občanské války stála na straně Konfederace a roku 1870 

byla posledním státem, který se vrátil do Unie. Navzdory zrušení otroctví zde docházelo 

k velké rasové segregaci až do 60. let 20. století,  kdy došlo k rozmachu hnutí za lidská 
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práva a roku 1964 přijetí „Civil Rights Act“, který zakazoval jakoukoliv diskriminaci na 

základě rasy, barvy pleti,  náboženství nebo pohlaví. Ostatně největší představitel tohoto 

hnutí, Martin Luther King Jr., pocházel původem z Atlanty. I přes přijetí tohoto zákona lze 

zde i dodnes pozorovat pokusy o rasovou diskriminaci, která v historii velice ovlivňovala 

vývoj politické kultury v Georgii a stále se promítá do její dnešní podoby.

1.1 Demografie

1.1.1 Populace

Georgia je se svojí více než 10 milionovou populací 8. nejlidnatějším státem USA. 

Pří  posledním  sčítání  lidu  v roce  2010  zde  žilo  9 687 653  obyvatel,  což  vykazovalo 

populační nárůst o 18,3 % od sčítání v roce 2000. Lze zde tedy pozorovat dlouhodobý 

trend růstu populace a odhaduje se, že do roku 2030 zde bude žít 11,7 milionu lidí. Věkový 

medián činí 37,2 let, kdy 76,4 % obyvatel je ve věku od 18 do 65 let, z čehož 51,4 % jsou 

ženy.  Zhruba  jedna  desetina  lidí,  co  zde  žije,  se  narodila  na  jiném  místě.  Veteráni 

představují 7,6 % populace a jejich převážnou část tvoří muži (88,8 %). Co se týče etnicity, 

většinu obyvatelstva tvoří bílí Američané (57,8 %), z čehož se 5,9 % identifikují jako bílí 

Hispánci.  Zbytek  se  skládá  z Afroameričanů  (31,9  %),  Asiatů  (4,1  %),  Amerických 

Indiánů (0,4 %) a lidí příslušící jiné či dvěma rasám (5,7 %). Hispánci a Latinoameričané 

(bez ohledu na rasu) tvoří 9,8 % obyvatel Georgie, z čehož jich většina pochází z Mexika 

(58,1 %). Převážná část lidí se hlásí ke křesťanské víře (cca 79 %) a pouze 3 % vyznává 

jinou víru než křesťanství. 

Podle  dat  z roku  2019  žilo  v  Georgii  cca  3 852 714  domácností  jejichž  roční 

mediánový  příjem byl  61 980  $,  což  je  o  něco  méně  než  mediánový  příjem v celých 

Spojených státech, který činil 65 712 $. Vyšší příjmy mají domácnosti žijící v oblastech u 

větších měst, zatímco na venkově mají domácnosti průměrný příjem někde až o polovinu 

menší. Největší příjmy mají domácnosti žijící v Atlantské metropolitní oblasti.1 Pandemie 

koronaviru zde v roce 2020 výrazně zvýšila nezaměstnanost, která byla v dubnu 2020 na 

rekordních 12,5 %. Toto číslo však do ledna 2021 pokleslo a nezaměstnanost činila 5,1 %.2 

1 „Georgia“, United States Census Bureau, Dostupné z: https://data.census.gov/cedsci/profile?
g=0400000US13 
2 „GA Unemployment Rate“, Georgia Department of Labor, https://dol.georgia.gov/ 
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Co se týče vzdělanosti, tak 87, 9 % obyvatel mělo minimálně středoškolské vzdělání a 32,5 

% dokončilo bakalářské či vyšší vzdělání.3

Georgia zaznamenala během posledních čtyřiceti let velkou demografickou změnu. 

V roce 1980 představovalo bělošské obyvatelstvo 72 % populace Georgie. Roku 2010 toto 

číslo výrazně kleslo na 56 % a odhaduje se, že roku 2030 budou bílí Američané tvořit už 

pouze  44  %  populace  v Georgii.  Naopak  narůstá  podíl  minorit,  kdy  v  roce  1980 

představovali Afroameričané 26 % a Hispánci pouhé 1 % populace, zatímco v roce 2010 

jejich poměr vzrostl na 30 % a 9 %. Tento růst bude dle predikcí dále pokračovat a roku 

2030 bude černošské obyvatelstvo tvořit 32 % populace Georgie a Hispánci 16 %.4 

1.1.2 Politické preference

V Georgii  existuje  tzv.  „government  trifecta“,  což  znamená,  že  úřad  guvernéra, 

většinu v senátu a ve sněmovně reprezentantů drží jedna politická strana, čímž je v případě 

Georgie  republikánská  strana.  Poslední  volby  však  zaznamenaly  změnu  v politických 

preferencích a původně červený stát, kde demokratičtí kandidáti desítky let nezvítězili, se 

ve volbách roku 2020–2021 zbarvil na federální úrovni domodra. Vítězství si zde připsal 

nejen Joe Biden, ale i demokratičtí kandidáti do Senátu Jon Ossoff a Raphael Warnock, 

kteří tím napomohli demokratům získat i většinu v Senátu USA. Georgia ale není jediným 

typicky republikánským státem, který zaznamenává tuto změnu, Joe Bidenovi se podařilo 

získat i Arizonu, kde naposledy zvítězil Bill Clinton v roce 1996.

U těchto států lze pozorovat demografické změny, narůstá zde především populace 

minorit  a  přibývají  noví  obyvatelé  ze  severních  států,  kteří  mají  tendenci  spíše  volit 

demokraty. Rozšířil se také počet registrovaných voličů, který se za posledních deset let 

zvýšil z 5,8 milionů na 7,5 milionů v roce 2020. Změnil se i poměr bílých a minoritních 

voličů,  kdy  v roce  2010  bílí  občané  představovali  61  % všech  registrovaných  voličů, 

zatímco v roce 2020 to bylo 53 %. Čím dál více mladých lidí  a minorit  se stěhuje do 

předměstí  větších  měst,  kde lidé tradičně  spíše podporují  demokraty a  napomáhají  tím 

měnit politickou scénu v Georgii. 

3 „Georgia“, United States Census Bureau, Dostupné z: https://data.census.gov/cedsci/profile?
g=0400000US13
4 HAUER, Matt, „The Changing Demographics of Georgia“, Carl Vinson Institute of Government – 
University of Georgia, [Online], Dostupné z: https://gta.georgia.gov/sites/gta.georgia.gov/files/related_files/
site_page/Changing%20Demographics%20of%20Georgia,%20Matt%20Hauer.pdf 
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Svůj  podíl  na  této  změně  má  i  Stacey  Abrams,  demokratická  kandidátka  na 

guvernéra v roce 2018, která se už od roku 2006 věnuje iniciativě pomáhat více mladým a 

minoritním  voličům  se  registrovat  k volbám.  V rámci  jejího  projektu  „New  Georgia 

Project“ se podařilo k volbám registrovat více než stovky tisíc nových minoritních voličů. 

Všechny  tyto  okolnosti  způsobily,  že  se  Georgia  v posledních  letech  proměnila 

z republikánského státu na tzv. „swing state“, ve kterém není do poslední chvíle jisté, zda 

zde v prezidentských volbách zvítězí republikánský či demokratický kandidát.5 

Nejvíce demokratických voličů žije v metropolitní oblasti Atlanty, kde zároveň žije 

největší  koncentrace  lidí.  V samotné  Atlantě  žije  také  nejvyšší  počet  vysokoškolsky 

vzdělaných lidí  a převažuje zde obyvatelstvo,  kteří  nejsou bílé barvy pleti.  Na základě 

volebních výsledků posledních prezidentských voleb, lze pozorovat, že v oblastech s větší 

koncentrací vysokoškolsky vzdělaných lidí, minorit a mladých voličů vítězili demokraté, 

zatímco ve venkovských oblastech,  kde žije  méně vzdělaných lidí  převážně bílé  barvy 

pleti, naopak dominovali republikáni.6 

A právě v Atlantě se nachází klíčová část elektorátu.  V celé metropolitní  oblasti 

Atlanty přibylo od roku 2016 do roku 2020 přibližně 310 000 nově registrovaných voličů a 

celkem  se  jich  zde  nachází  3,9  milionu,  tedy  54  % všech  voličů  s volební  registrací. 

Volební účast zde byla navíc poměrně vysoká, kdy se k volbám dostavilo 70 % voličů. Ne 

vždycky  byla  tato  oblast  demokratickou  základnou.  Demokraté  sice  dlouhodobě 

dominovali v Atlantě, ale na předměstích se nacházeli převážně republikáni. Joe Biden si 

v roce 2020 v těchto oblastech vedl o poznání lépe než Hillary Clinton roku 2016, zatímco 

zbytek Georgie stále zůstává dominována republikánskými voliči,  kde Joe Biden získal 

pouhých 37 % hlasů ve srovnání s oblastí Atlanty, kde to bylo 65 %. Zbarvení Georgie 

domodra  na  federální  úrovni  lze  tedy  přičíst  zejména  neustále  se  rozšiřující  pevné 

demokratické  voličské  základně  v Atlantě  a  postupně  měnící  se  demografii  v jejích 

přilehlých oblastech, jelikož na venkově Georgie stále převažují konzervativní obyvatelé, 

kteří se spíše přiklánějí k republikánské straně.7 

5 MCWHIRTER, Cameron, „Georgia's Battleground Status Signals Changing Electoral Map in the South“, 
Wall Street Journal – Online Edition, 7.11.2020, [cit. 14.3.2021]. ISSN 25749579.
6 WEIGEL, David, „How votes shifted in the six political states of Georgia“, The Washington Post, 8.12. 
2020, [Online], Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/politics/georgia-senate-
political-geography/ 
7 NOE-BUSTAMANTE, Luis, BUDIMAN, Abby, „Black, Latino and Asian Americans have been key to 
Georgia’s registered voter growth since 2016“, Pew Research Center, 21.12.2020, [Online], Dostupné z: 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/12/21/black-latino-and-asian-americans-have-been-key-to-
georgias-registered-voter-growth-since-2016/ 
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2 Guvernér ve státě Georgia

2.1 Pozice guvernéra 

Hlavním představitelem výkonné  moci  a  hlavou  každého  státu  Spojených  států 

amerických  je  guvernér.  Funkce  guvernéra  bývá  srovnávána  s úřadem  prezidenta  na 

základě podobnosti jejich pravomocí, avšak s tím rozdílem, že pravomoci guvernéra jsou 

omezeny pouze na státní úroveň. Tuto podobnost dokazuje i fakt, že 17 ze 46 amerických 

prezidentů zastávalo před zvolením do prezidentského úřadu právě funkci guvernéra.8 

Georgia patří k většině státům, kde je guvernér volen na čtyřleté funkční období 

s možností znovuzvolení, což znamená, že může být v úřadu maximálně osm let z rozmezí 

dvanácti  let,  zatímco  například  v Idaho  nebo  v Texasu  může  být  guvernér  zvolen  na 

neomezený počet čtyřletých funkčních obdobích. Guvernérem může být zvolen člověk, jež 

nejpozději v den převzetí úřadu dosáhl třiceti let, je minimálně 15 let občanem Spojených 

států a nejméně 6 let před volbami měl bydliště na území státu. Dle ústavy státu Georgia 

stojí guvernér v čele exekutivy a dohlíží na její fungování. Zároveň je vrchním velitelem 

vojenských  sil  státu  a  je  pověřen  dozorem  nad  dodržováním  a  správném  vykonávání 

zákonů. 

Úkolem guvernéra je schvalovaní zákonů, jež má možnost vetovat, ale toto veto 

může  být  přehlasováno  2/3  většinou  v obou  komorách  zákonodárného  sboru  Georgie 

(Generální shromáždění). Jeho právo veta je poměrně slabé, jelikož může vetovat pouze 

určitou část  zákonu nebo celý zákon, zatímco v některých státech (Massachusetts,  New 

Jersey)  může guvernér  vetovat  zákon,  jež  už  byl  legislativou  schválen  či  svým vetem 

omezit rozpočet na výdajové položky. Dále je zvyklostí, že minimálně jednou ročně při 

zasedání obou komor Generálního shromáždění (či vícekrát považuje-li to za nezbytné) 

přednáší  guvernér  tzv.  „State  of  the  State  Address“  neboli  projev  o  stavu  státu,  kde 

informuje o situaci ve státě a vydává doporučení pro legislativní úpravy a změny, které 

jsou  ve  veřejném zájmu.  Důležitou  roli  hraje  guvernér  v  procesu  schvalování  státního 

rozpočtu, kde nese plnou odpovědnost za vytvoření a následné schválení státního rozpočtu. 

Ve  srovnání  s ostatními  státy  má  v této  otázce  velmi  silnou  pozici,  jelikož  v podstatě 

8 KALB, Deborah, „Guide to U.S. Elections 7th Edition“, Washington, D.C.: CQ Press, 2016, ISBN 
9781483380360, s. 1633 [cit. 1.3.2021], Dostupné z: doi:10.4135/9781483380346 

13



nesdílí s nikým kontrolu nad jeho dohledem a ke schválení rozpočtu mu stačí pouhá prostá 

většina v obou komorách zákonodárného sboru.9 

Co se týče jmenování a odvolávání státních úředníků, patří pravomoci georgijského 

guvernéra k těm slabším. Má sice právo jmenovat a odvolávat členy státních správních rad 

a jmenovat soudce státního Nejvyššího soudu, ale pouze je-li jejich místo uvolněno před 

řádnými volbami. To stejné platí i v případě uvolní-li se místo ve Sněmovně reprezentantů 

a Senátu Georgie či jiné jakékoliv volené pozice ve státním úřadu nebo v případě uvolnění 

funkce  jednoho  ze  dvou  senátorů  reprezentující  Georgii  v Senátu  Spojených  států. 

Guvernér má právo zaplnit toto místo do konce funkčního období nebo do doby vyhlášení 

mimořádných  voleb  se  souhlasem  Senátu.  V jiných  státech  může  mít  guvernér  právo 

jmenovat některé vládní úředníky sám, zatímco v Georgii jsou všechny tyto funkce volené. 

V New Jersey je dokonce jedinou volenou funkcí guvernér a jeho zástupce. Guvernér zde 

následně jmenuje všechny členy svého kabinetu a jiné vládní úředníky a podléhá pouze 

souhlasu Senátu. 

Další pravomoc, jež náleží georgijskému guvernérovi je možnost svolat mimořádné 

zasedání Generálního shromáždění, považuje-li to za nutné. Toto zasedání zpravidla trvá 

pouze  40  dní,  ale  3/5  hlasů  v  obou komorách  mohou rozhodnout  o  jeho prodloužení. 

Guvernér je dále oprávněn požadovat od ústavních činitelů a členů exekutivy předložení 

informací  o  všech  aspektech  jejich  funkce  a  dodržování  jejich  povinností.  Dalším 

omezením jeho  pravomocí  je  to,  že  neoplývá  oprávněním udělovat  milost.  Ve většině 

státech má toto právo v rukou guvernér, ale Georgia je jeden z 9 státu, kde tato pravomoc 

přísluší  Státní  radě  pro  milost  a  propuštění  v Georgii,  jejichž  členy  guvernér  pouze 

jmenuje. 

Nastane-li  situace,  kdy  guvernér  není  dočasně  či  trvale  schopen  zastávat  svou 

funkci, přebírá jeho úřad spolu se všemi povinnostmi a pravomocemi jeho zástupce, který 

dokončí zbytek jeho funkčního období. V případě, že je uvolněna pozice guvernéra i jeho 

zástupce,  nastupuje  až  do  konání  mimořádných  voleb  na  místo  guvernéra  předseda 

Sněmovny  reprezentantů  Georgie.  Guvernér  může  být  také  ze  své  pozice  uvolněn 

v případě je-li shledán zdravotně nezpůsobilým Nejvyšším soudem, který to posuzuje na 

popud žádosti čtyř volených ústavních výkonných úředníků nebo může být zbaven úřadu 

9 FLEISCHMANN, Arnold, PIERANNUNZI Carol, „Politics in Georgia, 2nd ed.“, University of Georgia 
Press, 2007, s. 45-83, ISBN 9780820329062.
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na základě odsouzení v procesu impeachmentu,  buďto v důsledku porušení Ústavy státu 

Georgie či spáchání trestního činu.10

K měření síly guvernéra se někdy používá tzv. FPI míra (Formal Power Index), 

vytvořená  emeritním  profesorem  Josephem  Schlesingerem,  a  kterou  převzal  a  doplnil 

profesor  politologie  Univerzity  Severní  Karolíny  Thad  L.  Beyle.  Na  základě  několika 

parametrů od 1 do 5 se rozlišuje míra jeho síly, kdy 1 znamená, že guvernér má malou moc 

a  5,  že  je  velmi  mocný.  3  na  stupnici  představuje,  že  guvernér  se  o  svoji  moc  dělí 

s legislativou nebo je jí balancován. Tuto stupnici je nutno často aktualizovat, jelikož se 

legislativa  i  okolnosti  ve  státech  s časem  mění,  a  proto  je  potřeba  ji  brát  s určitou 

rezervou.11 

V této práci využiji pro srovnání stupnici aktualizovanou v roce 2010, podmínky se 

v Georgii od té doby příliš nezměnily a je proto relevantní i v současnosti. Pro hodnocení 

síly  guvernéra  byla  použita  tyto  hlediska:  volení  úředníci,  doba  funkčního  období, 

jmenovací  pravomoc,  rozpočtová  pravomoc,  právo veta  a  jakou má strana,  jíž  přísluší 

guvernér, kontrolu v zákonodárném sboru. Guvernér Georgie měl dle této tabulky silnou 

pozici v otázce rozpočtu, doby funkčního období a kontroly zákonodárného sboru. Naopak 

jeho pravomoci v oblasti jmenování, volby úředníků a práva veta patřily k těm slabším. 

Jeho celkové hodnocení bylo na stupnici číslo 3, což znamená průměrně silná pozice, jejíž 

pravomoci jsou limitovány a sdíleny se zákonodárným sborem. V porovnání s ostatními 

státy  svými  pravomocemi  nijak  nevyniká  a  neoplývá  žádnou  specifickou  kompetencí. 

Jednu z nejsilnějších pozic má guvernér v Marylandu, který má velmi rozšířené pravomoci 

v otázkách exekutivy. Naopak slabou pozici zastává guvernér v Texasu, jehož pravomoci 

jsou výrazně omezené, nevybírá si ani svého zástupce, ten je volen občany spolu s ním ve 

volbách.12 

10 Constitution of the State of Georgia, art. V 
11 KRUPNIKOV, Yanna, SHIPAN, Charles, „Measuring gubernatorial budgetary power: A new approach“, 
State Politics and Policy Quarterly, 2012, 12(4), s. 438–455, [cit. 31.3.2021], [Online], ISSN 15324400. 
12 FERGUSON, Margaret R., FOY, Joseph J., „Guide to State Politics and Policy“, 2014, 229-242, ISBN 
9781452276342.
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2.2 Volba guvernéra v Georgii

2.1.1 Volební systém

Georgia je jedním z pouhých sedmi států, jež používá tzv. „runoff election“ systém. 

Roku 1964 zde byl přijat „majority vote requirement“ zákon, který požaduje, aby kandidát 

obdržel většinu hlasů v primárních volbách (překonal tedy hranici 50 % hlasů). V případě, 

že  žádný  kandidát  nezíská  tento  požadovaný  počet  hlasů,  utkají  se  dva  kandidáti 

s nejvyšším počtem hlasů v 2. kole neboli v tzv. „runoff election“. Tyto volby se zpravidla 

konají až 9 týdnů po řádných volbách, což kritici označují jako zbytečně dlouhou dobu, 

během které probíhá další  volební kampaň mezi  kandidáty,  s čímž jsou spojeny výdaje 

navíc,  které by v případě jiného volebního systému mohly být ušetřeny. Tento volební 

systém  není  ve  Spojených  státech  běžný,  jelikož  v ostatních  státech  převažuje  systém 

relativní většiny, kde vítězí kandidát s největším počtem hlasů už v prvním kole.13 

Oprávnění volit přísluší v Georgii každému svéprávnému jedinci staršímu 18 let, 

jež je občanem Spojených států, má bydliště v Georgii a je registrován ve volebním okrsku 

v němž plánuje volit. Je-li jedincem odsouzený zločinec, může volit pouze v případě, že 

ukončil  dobu výkonu trestu,  podmínečného propuštění,  prominutí  trestu nebo zaplacení 

veškerých pokut.14 

Je  nutno  zmínit,  že  kritéria,  jež  voliči  mají  např.  na  senátory  či  kongresmany 

federálního  Kongresu  USA  se  poměrně  liší  od těch,  které  mají  na  svého guvernéra.  I 

přestože sdílí stejný elektorát, mívají od nich voliči rozdílná očekávání a je běžnější, že 

znají svého guvernéra než senátora. Jedním z důvodů, proč se požadavky liší je ten, že 

voliči mají jinou představu o úloze guvernéra a senátora, kdy guvernér podle voličů nese 

odpovědnost  za  státní  problémy  jiným způsobem než  senátor  za  ty  federální.  Toto  je 

spojeno s tím, že voliči  vnímají  guvernéra jako někoho, kdo má mnohem větší  vliv na 

jejich  každodenní  životy.  Kandidáti  na  guvernéra  mívají  rovněž  mnohem větší  prostor 

v médiích, kde jsou diskutovány především místní problémy, zatímco u senátorů se řeší 

spíše  národní  problémy  či  zahraniční  politika,  která  voličům  nejsou  tak  blízká.  Ve 

výsledku jsou tedy více informováni o guvernérovi a jeho činnosti a berou ho odpovědným 

13 GOLDBERG, Graham Paul, „Georgia's Runoff Election System Has Run Its Course“, Georgia Law 
Review, 2019, 54 (3), [Online], 1063-1094, [cit. 4.3.2021], ISSN 00168300.
14 Constitution of the State of Georgia, art. II
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za problémy ve státě.15 Stávající guvernér je ve volbách tedy podroben jakémusi referendu 

o  tom,  jak  dobrou  práci  vykonával  během  svého  funkčního  období  a  voliči  se  spíše 

soustředí na to než na politické postoje kandidátů. Existuje i určitá souvislost s popularitou 

prezidenta ve funkci, je-li  guvernér příslušníkem stejné strany jako on. Jeho preference 

mohou růst či klesat s ohledem na to, jak si vedou preference prezidenta. V případě, že 

nemůže být stávající guvernér znovuzvolen a voliči jsou spokojeni s výkonem jeho funkce, 

mají tendenci volit kandidáta stejné strany z níž pochází vládnoucí guvernér.16 

2.1.2 Historický kontext

Na úvod je nutno zmínit, že Georgia patří k jedním z bývalých otrokářských států, 

jež stály během Americké občanské války na straně Konfederace. V důsledku toho lze zde 

v průběhu historie až do dnešního dne najít mnoho případů, kdy docházelo k potlačování 

minorit u voleb, ať už diskriminačními volebními zákony nebo zastrašováním voličů přímo 

u volebních místností. Tyto segregační nařízení bývají označována jako Jim Crow zákony, 

které byly na jihu Spojených států uplatňovány od roku 1876 až do doby, kdy byl v roce 

1965 přijat tzv. „Voting Rights Act“, který na federální úrovni zakazoval jakoukoli rasovou 

diskriminaci u voleb. 

Konkrétně v Georgii bylo v různých časových obdobích uplatňováno hned několik 

nařízení,  která  měla  znemožnit  minoritám  volit.  Mezi  nejvýraznější  patřily  testy 

gramotnosti  a tzv. „poll tax“, kdy bylo nutno zaplatit  určitý poplatek,  aby člověk mohl 

vhodit svůj volební lístek. I přestože 15. dodatek Ústavy USA státům explicitně zakazuje u 

voleb  jakoukoliv  rasovou  diskriminaci,  byla  tato  nařízení  přijata  za  účelem  volbu 

znemožnit  především  Afroameričanům,  kteří  většinou  pocházeli  z chudších  poměrů  a 

neměli finanční prostředky na zaplacení tohoto poplatku u voleb. Tato nařízení sice mohla 

v praxi bránit volit i chudším bílým voličům, ale proti tomu existovaly tzv. „grandfather 

clauses“. „Grandfather clauses“ byly stanovy, které umožňovaly volit jakékoliv osobě, jíž 

byl uděleno volební právo před rokem 1867 bez toho, aniž by musela postupovat testy 

gramotnosti nebo platit volební poplatek, přičemž výjimka se vztahovala i na potomky této 

osoby. Právě z tohoto důvodu mají výše zmíněná nařízení rasově diskriminační charakter. 
15 SQUIRE, Peverill, FASTNOW, Christina, „Comparing gubernatorial and senatorial elections“, Political 
Research Quarterly, 1994, 47(3), 705-720 [cit. 10.3.2021], ISSN 10659129, [Online], Dostupné z: 
doi:10.2307/448850
16 KING, James D., „Incumbent Popularity and Vote Choice in Gubernatorial Elections“, The Journal of 
Politics, 2001, [Online], 63 (2), 585-597 [cit. 30.3.2021]. ISSN 00223816.

17



Většina  Afroameričanů  byla  před  začátkem  60.  let  18.  století  otroky,  jež  neoplývali 

volebním právem a teprve až v roce 1870 byl schválen 15. dodatek Ústavy, který rasovou 

diskriminaci u voleb zakazoval.17

A stejně jako tyto diskriminační zákony, byl i volební systém Georgie vytvořen 

s cílem  znevýhodnit  afroamerickou  menšinu.  Jak  už  bylo  zmíněno,  většina  států  USA 

používá při volbách tzv. systém relativní většiny, kdy vítězí kandidát s největším počtem 

hlasů. V Georgii je však využíván „runoff“ systém, kde kandidát musí získat více než 50 % 

hlasů, jinak volby pokračují do druhého kola. Podporovatelé tohoto systému argumentují 

tím, že i přestože je systém relativní většiny jednodušší, pouze „runoff“ systém zajistí, že 

zvítězí kandidát, jehož podporuje většina. 

Tento  systém  byl  v Georgii  přijat  roku  1966,  předtím  byl  guvernér  volen 

zákonodárným sborem, v případě, že se mu nepodařilo v řádných volbách získat většinu. 

Událostí,  která odstartovala změnu volebního systému byla volba guvernéra roku 1966. 

V Georgii do té doby tradičně vítězili  demokraté, jež měli  podporu voličů zastávajících 

pro-segregační  názory a  kteří  byli  proti  hnutí  za občanská práva.  V roce 1966 se však 

podařilo  republikánu  Howardu  Callawayi  získat  46,53  %  hlasů  a  demokratu  Lesteru 

Maddoxovi  46,22  %.  Callaway  by  se  v případě  vítězství  stal  prvním  republikánským 

guvernérem od roku 1876, a i přestože se mu podařilo získat většinu, zákonodárný sbor 

zvolil  za  guvernéra  Maddoxe.  Po  několika  soudních  sporech  byla  celá  záležitost 

předložena  Nejvyššímu  soudu  USA,  který  vzal  zákonodárnému  sboru  právo  volit 

guvernéra  a  tím  se  otevřela  cesta  přijetí  nového  volebního  systému.  Část  bělošského 

obyvatelstva  se  obávala,  že  přijetí  systému  relativní  většiny  by  mohlo  vést  ke zvolení 

afroamerického  kandidáta,  vzhledem  k tomu,  že  běloši  měli  ve  zvyku  své  hlasy 

distribuovat  mezi  vícero  kandidátů,  zatímco Afroameričané  by se postavili  za  jediného 

kandidáta. V případě „runoff“ systému získává však výhodu bělošské obyvatelstvo, které i 

v situaci  dostane-li  se  afroamerický  kandidát  do  druhého kola,  má nad Afroameričany 

početní převahu a sjednotí-li se za jediným kandidátem, může snadno zajistit jeho výhru a 

zamezit zvolení minoritního kandidáta. Teprve v tomto roce se podařilo zvolit historicky 

prvního černošského Senátora, kdy v lednu v druhém kole senátních voleb zvítězil Raphael 

17 GOLDBERG, Graham Paul, „Georgia's Runoff Election System Has Run Its Course“, Georgia Law 
Review, 2019, 54 (3), [Online], 1063-1094, [cit. 4.3.2021], ISSN 00168300.
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Warnock. Spolu s ním pouze jediný další Afroameričan reprezentoval Georgii ve vysokém 

úřadu a tím byl generální prokurátor Thurbert Baker, jenž byl zvolen v roce 1997.18

2.1.3 Systém registrace voličů

Systém registrace  voličů  se  v Georgii  během let  několikrát  měnil,  naposledy  v 

březnu roku 2021, kdy Generální shromáždění schválilo nový zákon, který do budoucna 

ztíží  proces registrace k hlasování poštou.   Dle nového zákona bude potřeba,  aby volič 

předložil průkaz totožnosti i při žádosti o hlasovací lístek, u čehož dříve stačil jen podpis a 

také zkracuje dobu, kdy je možné si o tento lístek požádat. Demokraté a obhájci volebních 

práv tento zákon zkritizovali s tím, že voličům omezuje přístup k volebním urnám a dává 

zákonodárcům  moc  nad  volbami.  Zákon  dále  zkracuje  dobu  mezi  jednotlivými  koly 

všeobecných voleb z 9 týdnů na 4.19 Tato následující podkapitola bude tedy popisovat, jak 

systém registrace fungoval u zatím posledních voleb, což byly prezidentské a kongresové 

volby roku 2020 a 2021, vzhledem k tomu, že v době, kdy se psala tato práce, byl nový 

zákon teprve schválen a nebyl dosud použit u žádných voleb. 

Jedinec  má  právo  se  registrovat  k volbám  od  věku  17,5  let  s  podmínkou,  že 

nejpozději v den voleb dovrší 18 let. V případě, že hlasuje osobně, je nutno, aby měl u sebe 

průkaz totožnosti, který dle georgijského zákona musí obsahovat fotografii. Tento průkaz 

může být předložen ve formě platného státního či federálního průkazu totožnosti, čímž je 

občanský průkaz, řidičský průkaz, pas USA, průkaz totožnosti zaměstnance vlády USA, 

vojenský  průkaz  s fotografií,  kmenový  průkaz  totožnosti  s fotografií  nebo  ID  studenta 

veřejné  univerzity  v Georgii.20 Registraci  je  možno  provést  online,  kde  občané  musí 

vyplnit Národní registrační formulář, který je nutno podepsat a datovat.  Ten je následně 

buďto  poslán  poštou  nebo  osobně  doručen  na  příslušnou adresu  ve  volebním obvodu. 

V případě  hlasování  poštou,  musí  jedinec  požádat  o  svůj  volební  lístek  online 

prostřednictvím  tzv.  „Absentee  Ballot  Tool“.  Potom  co  vyplní  příslušný  formulář,  je 

potřeba jej podepsaný a datovaný vrátit na místní volební úřad, který žádost zkontroluje a 

18 HOLZER, Joshua, „A brief history of Georgia’s runoff voting – and its racist roots“, The Conversation, 
23.11.2020, [Online], Dostupné z: https://theconversation.com/a-brief-history-of-georgias-runoff-voting-and-
its-racist-roots-150356
19 MONTELLARO, Zach, „Georgia enacts law adding ID requirement to absentee voting“, Politico, 
25.3.2021, [Online], Dostupné z: https://www.politico.com/news/2021/03/25/georgia-republicans-absentee-
voting-state-legislature-478074 
20 „Registering to Vote In Georgia“, Georgia Voter Guide, [Online], Dostupné z: 
https://faq.georgiavoter.guide/en/article/registering-to-vote-in-georgia
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nejsou-li nalezeny nějaké nesrovnalosti, pošle příslušný hlasovací lístek poštou. Podpis na 

lístku se musí shodovat s podpisem na průkazu totožnosti, který má stát v evidenci. Aby 

byl hlasovací lístek platný a mohl být spočítán, musí dorazit do krajského volebního úřadu 

nejpozději v den konání voleb před uzavřením volebních místností.21 

Georgia  patří  ke  státům  s nejpřísnějšími  požadavky  na  identifikaci  voličů  při 

volební  registraci.  Pokud  není  volič  schopen  předložit  jednu  z akceptovaných  forem 

průkazu totožnosti,  jež  obsahuje  fotografii,  jeho  hlas  je  počítán  prozatímně  a  stane  se 

platným pouze pokud se volič do 3 dnů od voleb prokáže správnou identifikací. Je také 

jedním z mála států, který odstraňuje voličům jejich registraci, pokud se v rámci nějaké 

doby neúčastní  voleb.  Ta je  totiž  zrušena,  pokud volič  během doby 9 let  nehlasuje  ve 

všeobecných volbách. V době guvernérských voleb roku 2018 byla tato doba kratší a to 7 

let, jenže po volbách došlo k úpravě volebního zákonu, který lhůtu prodloužil.  Stále ale 

platí, že voliči se musí registrovat minimálně 29 dní před volbami, jinak se jich nemohou 

zúčastnit. Časté změny volebních zákonů se staly důvodem k tomu, že Georgia v nedávné 

historii  čelila celkem 177 námitkám ministerstva spravedlnosti  proti změnám volebních 

pravidel a do roku 2013 byla pod federálním dohledem, jež kontroloval, zda zde nedochází 

k diskriminaci  voličů.  Jak  už  tato  práce  výše  zmínila,  Georgia  má  rozsáhlou  historii 

potlačování minoritních voličů a diskriminačních volebních zákonů.22 

Tento federální dohled však skončil poté, co Nejvyšší soud USA učinil rozhodnutí 

ve věci Shelby County v. Holder. Po přijetí „Voting Rights Act“ roku 1965, bylo součástí 

tohoto zákonu, že státům, které mají historii diskriminačních volebních nařízení a nízkou 

volební účast afroamerických voličů, musí být do budoucna federálně schvalováno přijetí 

jakéhokoliv  nového  volebního  zákona,  aby  bylo  zajištěno,  že  nedochází  k žádné 

diskriminaci minorit. Toto zajišťovala dvě spolu související ustanovení, oddíl 5 a oddíl 4b. 

Oddíl  5  stanovuje,  že  státy  mohou  být  podrobeny  „předběžnému  schválení“,  které 

vyžaduje,  aby  byla  každá  změna  volebního  systému  schválena  buďto  ministerstvem 

spravedlnosti  nebo  federálním  soudem.  K určení,  jaké  oblasti  mohou  být  podrobeny 

„předběžnému schválení“, existoval oddíl 4b, který označoval jurisdikce, jež měly historii 

diskriminace u voleb.23 

21 „Georgia: Election Tools, Deadlines, Dates, Rules, and Links“, Vote.org, [Online], Dostupné z: 
https://www.vote.org/georgia/ 
22 CAPUTO, Angela, HING, Geoff, KAUFFMAN, Johnny, „After the Purge – How a massive voter purge in 
Georgia affected the 2018 election“, APMreports, 29.10.2019, [Online], Dostupné z: 
https://www.apmreports.org/story/2019/10/29/georgia-voting-registration-records-removed
23 MILLER, Nancy Martorano, HAMM Keith, AROCA Maria, HEDLUND Ronald, „Alternative Route to 
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Tato  ustanovení  byla  roku  2010  napadena  při  federální  žalobě,  kterou  podali 

úředníci  zastupující  Shelby  County  v Alabamě,  jež  byla  v té  době  podrobována 

„předběžnému  schválení“.  Žaloba  byla  podána  proti  ministerstvu  spravedlnosti  a 

tehdejšímu  federálnímu  žalobci  Ericu  Holderovi  a  zpochybňovala  ústavnost  těchto 

ustanovení s tvrzením, že jsou zastaralé a už by neměly být používány. Okresní soud DC 

opakovaně rozhodl  proti  Shelby County,  jež  se  rozhodla  podat  odvolání  k Nejvyššímu 

soudu.  Ten  konzervativní  většinou  5-4  rozhodl  ve  prospěch  Shelby  County  a 

argumentoval tím,  že  okolnosti,  které  roku  1965  ospravedlňovaly  existenci  těchto 

ustanovení, už v roce 2013 neplatí. Verdikt zkritizovala liberální část soudu, jež oponovala 

tvrzení,  že  rasová  diskriminace,  kvůli  které  byla  tato  ustanovení  vytvořena,  již  dál 

neexistuje. Rozhodnutí soudu zrušilo oddíl 4b a dalo Kongresu za úkol, aby vytvořilo nové 

podmínky pro zahájení „předběžného schválení“ oddílu 5, což Kongres do dnešní doby 

ještě  neučinil.  V praxi  to  dnes  znamená,  že  existuje-li  podezření  ohledně  existence 

diskriminačního  zákonu,  musí  jím  zasažená  komunita  podat  žalobu  sama  nebo  se 

spolehnout v této záležitosti na ministerstvo spravedlnosti. Od přijetí tohoto verdiktu lze 

hned v několika státech pozorovat přijetí nových volebních zákonů či úpravy volebního 

systému a není neobvyklé, že nová nařízení mají diskriminační charakter.24 

Georgia není v tomto ohledu výjimkou a od roku 2013 zde bylo provedeno několik 

zásadních změn ve volebním zákonu, jež měly vliv na registraci statisíců voličů. Velmi 

kontroverzní  je  obzvlášť  fakt,  že  tyto  změny  byly  přijímány  během funkčního  období 

tehdejšího  státního  tajemníka  Briana  Kempa,  který  kandidoval  právě  v guvernérských 

volbách roku 2018. Navzdory tomu, že nad Georgií skončil federální dohled, uvedla v roce 

2018 americká  komise  pro  občanská  práva,  že  Georgia  jako  jediný stát,  jež  byl  dříve 

podroben  federálním  dohledu,  implementuje  všech  5  nejčastějších  metod  potlačování 

voličů – zákony o voličských průkazech totožnosti, registrační čistky, uzavírání volebních 

míst,  požadavek na prokázání  důkazu o občanství  a škrty v předčasném hlasování.25 Je 

důležité  tyto  okolnosti  zmínit,  jelikož  mají  zásadní  vliv  na celý  průběh guvernérských 

Voting Reform: the Right to Vote, Voter Registration, Redistricting and U.S. State Constitutions“, Publius: 
The Journal of Federalism, 2019, 49(3), s. 465-489, [cit. 2.4.2021], ISSN 00485950., [Online], Dostupné z: 
doi:10.1093/publius/pjz013
24 NEWKIRK II, Vann R., „How Shelby County v. Holder Broke America“, The Atlantic, 10.7.2018, 
[Online], Dostupné z: https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/07/how-shelby-county-broke-
america/564707/ 
25 CAPUTO, Angela, HING, Geoff, KAUFFMAN, Johnny, „After the Purge – How a massive voter purge in 
Georgia affected the 2018 election“, APMreports, 29.10.2019, [Online], Dostupné z: 
https://www.apmreports.org/story/2019/10/29/georgia-voting-registration-records-removed
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voleb roku 2018, kterými se tato práce zabývá a není možné zcela zahodit argument, že 

přímo ovlivnily výsledek voleb ve prospěch Briana Kempa. Zákonům, které byly přijaty 

během jeho funkčního období se bude věnovat až další část této práce a mým cílem bude 

objasnit, zdali tyto zákony a související okolnosti přispěly k jeho vítězství ve volbách. 

3 Guvernérské volby 2018

V guvernérských  volbách  roku  2018  se  rozhodovalo  o  tom,  kdo  se  stane  83. 

guvernérem Georgie. Demokratům se dařilo držet křeslo guvernéra už od dob po konci 

Americké občanské války až do roku 2002. V roce 2002 se však republikánům podařilo 

vyhrát nejen guvernérské volby, ale i volby do Senátu a Sněmovny reprezentantů Georgie 

a od té doby dosud stojí v čele všech těchto úřadů, čímž už skoro 20 let vytváří již zmíněný 

„government trifecta“. Tyto volby hrály podstatnou roli i v tom, jelikož určily, kdo bude 

mít dohled nad vytvořením nové mapy volebních obvodů, která se kreslí po sčítání lidu, a 

to v USA proběhlo v roce 2020. Vládnoucí strana tímto získává velikou moc, protože má v 

kompetenci nakreslit volební obvody na základě politických preferencí a ovlivnit výsledky 

voleb ve svůj prospěch. Tato praktika je známá jako „gerrymandering“,  a i  přestože jí 

volební  zákon  zakazuje  jakkoli  znevýhodňovat  etnické  menšiny,  je  v USA stále  hojně 

používaná. Volební obvody se překreslují každých deset let, takže podoba této mapy bude 

ovlivňovat volby až do roku 2030. 

V prvním kole se nepodařilo žádnému kandidátovi získat více než 50 %, volby tedy 

pokračovaly do druhého kola, tzv. „runoff“, které se konalo 6. listopadu 2018. V něm se 

utkali  tři  kandidáti  –  Brian  Kemp  za  Republikánskou  stranu,  Stacey  Abrams  za 

Demokratickou  stranu  a  Ted  Metz  za  Libertariánskou  stranu.  Vzhledem  k silnému 

bipartismu, který v USA funguje, neměl Ted Metz reálnou šanci na vítězství, ale mohlo se 

stát, že by ani v druhém kole nezískal žádný kandidát většinu všech hlasů. V tomto případě 

by volby pokračovaly do dalšího kola, které bylo stanovené na 4. prosince 2018. Brianu 

Kempovi se ale podařilo těsně získat více než 50 % hlasů, takže k dalšímu kolu voleb už 

nedošlo.26

26 STRAUSS, Daniel, „Abrams says Kemp will be next governor of Georgia, effectively conceding the race“, 
Politico, 16.11.2018, [Online], Dostupné z: https://www.politico.com/story/2018/11/16/stacey-abrams-
acknowledges-brian-kemp-will-be-next-governor-of-georgia-1000395 
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3.1 Představení kandidátů

3.1.1 Brian Kemp

Brian Kemp, kterému bylo v době voleb 55 let,  do nich vstupoval jako tehdejší 

tajemník  státu  Georgie.  Tuto  funkci  zastával  od  roku  2010  až  do  roku 2018,  předtím 

působil  jako  senátor  v generálním  shromáždění  Georgie,  a  to  v letech  2003  až  2007. 

Narozen ve městě Athens v Georgii,  Kemp vystudoval obor zemědělství na Georgijské 

Univerzitě, kde získal bakalářský titul. Před vstupem do politiky se věnoval podnikání a 

vlastnil malou firmu „Kemp Properties“, jejíž podnikatelskou činností byla správa majetku 

a investice do nemovitostí.  I přes počáteční finanční potíže se mu podařilo nabýt jmění 

dosahujícího více než 5 milionů dolarů.  Právě jeho podnikání v něm vzbudilo zájem o 

politiku, jelikož jako stavitel opakovaně narážel na neshody s krajskou komisí o územních 

předpisech. Rozhodl se usilovat za Republikánskou stranu o post senátora v georgijském 

senátu, který byl ještě v té době ovládán demokraty. Podařilo se mu zvítězit a roku 2006 se 

pokusil ucházet o funkci státního komisaře pro zemědělství, což ale dopadlo neúspěšně. 

V roce  2010  byl  jmenován  státním  tajemníkem  poté,  co  se  jeho  předchůdkyně  Karen 

Handel vzdala funkce z důvodu kandidatury na guvernéra. 

V této funkci zůstal až do roku 2018, navzdory jeho kandidatuře na guvernéra. To 

vzbudilo  poněkud  kontroverzi,  jelikož  měl  jako  státní  tajemník  dohled  nad  volebním 

procesem a možnost měnit  volební  zákony. Během jeho funkčního období bylo přijato 

hned  několik  změn  týkajících  se  voleb.  Jednou  z nich  bylo  v rámci  nového  zákonu 

zavedení online registračního systému a mobilní aplikace, která pomohla statisícům novým 

voličům se registrovat k volbám. I přes tuto okolnost ale několikrát čelil obviněním, že se 

snaží potlačovat minoritní voliče.27 

V roce 2014 byla organizací New Georgia Project podána žaloba na 5 okresů a 

Brian Kempa týkající  se více než 40 000 žádostí  o volební  registraci,  které  podle nich 

chyběly v georgijském seznamu voličů. Organizace tvrdila, že podala před volbami 81 000 

žádostí  o  volební  registraci.  S blížícími  se  volbami  po  kontrole  seznamu  oprávněných 

voličů  a  seznamu dosud nevyřízených  žádostí  však zjistila,  že  přes  40 000 žadatelů  (z 

nichž velkou část tvořili Afroameričané) se nenacházelo ani na jednom z těchto seznamů. 

Žaloba  tedy  požadovala,  aby  byli  tito  voliči  na  seznam  přidáni.  Kemp  všechna  tato 

27 BRETT, Jennifer, „‘Solid’: Republican Brian Kemp plays up rural roots, business bonafides“, The Atlanta 
Journal-Constitution, 5.11.2018, [Online], Dostupné z: https://www.ajc.com/news/solid-republican-brian-
kemp-plays-rural-roots-business-bonafides/OTAHo7LgnwgnnwKQG2CyFI/ 
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obvinění popřel a po kontrole seznamu chybějících žádostí vytvořených organizací New 

Georgia  Project  prohlásil,  že  většina  těchto  žádostí  je  zpracována.  Na  jeho  stranu  se 

postavil i soudce, jenž prohlásil, že pro nedostatek důkazů, které by naznačovaly, že voliči 

nebyly na seznamy přidány záměrně, se rozhodl, že soud nebude v této záležitosti podnikat 

žádné  další  kroky.  Zároveň  neshledal  žádné  pochybení  ze  strany  státního  tajemníka  a 

okresů. K napětí mezi stranami přispělo i vyšetřování organizace New Georgia Project, jež 

Brian Kemp zahájil v září stejného roku. Důvodem byly údajně falšované žádosti o volební 

registraci, které obsahovaly nesprávné informace a zfalšované podpisy. Organizace proti 

tomuto argumentovala, že je jejich zákonnou povinností předložit všechny žádosti nehledě 

na to, že informace, jež obsahují, nejsou správné.28 

S jeho funkčním obdobím je  spojena  další  kontroverze,  čímž byl  únik  dat  roku 

2015, kdy došlo k ohrožení osobních údajů více než 6 milionů voličů. V důsledku selhání 

jednoho  z  Kempových  zaměstnanců  došlo  k rozeslání  dat  několika  novinovým 

organizacím a politickým stranám. Tyto data obsahovaly osobní údaje voličů, včetně jejich 

čísel sociálního zabezpečení či řidičských průkazů, čímž jejich příjemce mohl teoreticky 

ukrást identitu cca 6,1 milionu voličů. Data byla vrácena s Kempovým ujištěním, že každý, 

kdo data obdržel učinil čestné prohlášení, že nevytvořil žádné jejich kopie.29

Kemp šel do voleb jako dlouhodobý podporovatel tehdejšího prezidenta Donalda 

Trumpa, který mu i veřejně vyjádřil podporu v jeho snaze získat guvernérské křeslo, stejně 

jako i bývalý viceprezident Mike Pence. Kemp během kampaně zastával podobné politické 

postoje jako Trump a stavěl se do pozice konzervativního businessmana, jehož cílem je 

posílit venkov Georgie, ze kterého sám pochází. Velkými tématy volební kampaně byly 

státní rozpočet a výdaje, u kterých se Kemp zavázal, že sníží daň z příjmů a zvýší platy 

učitelům.  Podobně jako Trump byl  velkým odpůrcem rozšíření  Medicaid30 a  jakékoliv 

restrikce  v  otázce  nošení  zbraní.  V několika  z jeho  předvolebních  spotů  byl  dokonce 

vyobrazen, jak drží brokovnici a byl i podpořen skupinou podporující nošení zbraní. Mezi 

jeho  návrhy  patřilo  vytvoření  databáze,  jež  by  zaznamenávala  ilegální  přistěhovalce 

28 PROKOP, Andrew, „Did 40,000 voter registration application forms in Georgia just disappear?“, Vox, 
31.10.2014, [Online], Dostupné z: https://www.vox.com/2014/10/31/7132171/georgia-missing-voter-
registration-applications-lawsuit 
29 BLAU, Max, „Behind the #PeachBreach: How the Secretary of State’s office compromised the personal 
data of Georgia’s voters“, Atlanta Magazine, 15.12.2015, [Online], Dostupné z: 
https://www.atlantamagazine.com/news-culture-articles/behind-the-peachbreach-how-the-secretary-of-states-
office-compromised-the-personal-data-of-georgias-registered-voters/
30 Systém Medicaid je společný federální a státní program dostupné lekářské péče, jež pomáhá lidem 
s nízkými příjmy a limitovanými prostředky s náklady na zdravotní péči
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odsouzené za trestné činy a urychlovala jejich deportaci. Dále přišel se slibem, že přijme 

jeden z nepřísnějších zákonů, který by omezoval potraty. Co se týče lékařské marihuany, 

podporoval její omezené rozšíření, ale stál proti zákonu, který by dovolil ji  pěstovat na 

území Georgie, a stejně tak byl proti její dekriminalizaci.31

3.1.2 Stacey Abrams

V době voleb 44letá  Stacey Abrams se narodila  ve státě  Wisconsin,  ale  většinu 

svého dětství strávila v Gulfportu v Mississippi. Během studií na střední škole se s rodinou 

přestěhovala  do  Atlanty,  kde  její  rodiče  navštěvovali  semináře,  aby  se  mohli  stát 

metodičtími duchovními. Na soukromé univerzitě Spelman College se jí podařilo získat 

bakalářský  titul  v politických  vědách,  ekonomii  a  sociologii.  Později  obdržela  ještě 

magisterský  titul  v oboru  veřejná  politika  na  Texaské  univerzitě  a  doktorský  titul  po 

absolvování  práv  na  univerzitě  Yale.  Po  dokončení  studií  začala  působit  jako  daňová 

právnička pro město Atlanta. Mimo to se ještě pustila do podnikání, kdy založila několik 

firem.  První  z nich  byla  Nourish  Inc.,  jež  se  věnovala  výrobě  nápojů,  především pro 

batolata  a  kojence.  Poté  následovalo  vytvoření  platební  společnosti  sloužící  malým 

podnikům. Také se stala výkonnou ředitelkou právní poradenské firmy Sage Works. 

Její politická kariéra začala v roce 2002, kdy byla jmenována zástupkyní právníka 

města  Atlanta.  Už ale  na  střední  škole  začala  projevovat  zájem o  politiku,  kdy dělala 

písařku pro kongresovou kampaň a díky její mimořádné schopnosti byla v 17 letech najata 

i  jako  pisatelka  projevů.  Během  studií  na  univerzitě  pracovala  v oddělení  služeb  pro 

mládež v kanceláři starosty Atlanty a zúčastnila se protestu u georgijského Kapitolu, kde se 

protestovalo proti státní vlajce Georgie, která tehdy ještě obsahovala vlajku Konfederace. 

V roce  2006  se  rozhodla  kandidovat  do  sněmovny  reprezentantů  Georgie,  kde  se  jí 

podařilo získat křeslo za demokratickou stranu. V roce 2010 se stala vedoucí menšiny ve 

sněmovně reprezentantů a první ženou v obou komorách Generálního shromáždění, jež by 

vedla nějaký výbor. Od tohoto roku začala být Georgia dominována republikány, s kterými 

Abrams  spolupracovala  na  různých  problémech,  včetně  reformování  systému  trestního 

soudnictví a vytvoření největšího státního balíčku, jež by financoval veřejnou dopravu.32 

31 „Georgia 2018: Where the candidates for governor stand on the issues“, The Atlanta Journal-Constitution, 
5.11.2018, [Online], Dostupné z: https://www.ajc.com/news/state--regional-govt--politics/georgia-2018-
where-the-candidates-for-governor-stand-the-issues/N1YoGuvGdkQKEgrjFYxiCI/ 
32 BALL, Molly, „COMING FOR GEORGIA: CAN STACEY ABRAMS MAKE HISTORY?“, Time 
International (Atlantic Edition), 8.6. 2018, [cit. 21.3.2021]. ISSN 09288430.
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Postavila se také proti nejvýraznějšímu zvýšení daní v historii Georgie, kdy v roce 2011 

republikáni přišli s návrhem snížení daně z příjmu, ale zvýšení DPH kabelových služeb. 

Abrams poukázala na to, že by to způsobilo zvýšení daní pro 82 % obyvatel Georgie a 

návrh nakonec nebyl přijat. V roce 2014 založila organizaci New Georgia Project, která se 

do dnešního dne věnuje úsilí registrovat především minoritní  voliče k volbám. Do roku 

2018 se jí podařilo registrovat statisíce nových voličů, a právě tito noví voliči jsou jedním z 

důvodu postupné proměny politických preferencích v Georgii. 

Roku 2017 rezignovala  na své křeslo v Generálním shromáždění,  aby se mohla 

soustředit  na  guvernérskou  volební  kampaň.  Svou  podporu  ji  veřejně  vyjádřil  bývalý 

prezident Barack Obama nebo senátoři Bernie Sanders, Elizabeth Warren a Kamala Harris. 

Abrams se podařilo vyhrát nominaci za demokratickou stranu, což jí učinilo první ženou 

tmavé pleti,  která  by získala  nominaci  na souboj o post guvernéra v celých Spojených 

státech a v případě vítězství by se stala první Afroameričankou v historii USA zastávající 

funkci guvernéra a první ženou, která by tuto pozici získala v Georgii.33 

Co se týče jejích politických postojů, šlo by ji charakterizovat jako progresivního 

liberála, což ji v převážně konzervativní Georgii nestavělo do zrovna lehké pozice. Během 

kampaně byla opatrná, aby nebyla spojovaná s radikálnějším křídlem demokratické strany, 

které  představuje  například  kongresmanka  Alexandria  Ocasio-Cortez  a  odmítla  být 

označována za socialistku. Ve svých předvolebních slibech se zavázala, že rozšíří systém 

Medicaid v rámci Obamacare a navrhla program, který by stabilizoval navyšování pojistek 

při platbě zdravotního pojištění.34 V otázce daní a státního rozpočtu podporovala rozšíření 

státních studijních  stipendií  pro imigranty a zvýšení  investic  do školství.  Je zastánkyní 

přísnější  regulace  nošení  zbraní,  která  by zahrnovala ověření  spolehlivosti  soukromých 

nositelů  a  zákaz  nošení  zbraní  v univerzitních  kampusech.  V rámci  reformy  trestního 

soudnictví se zavázala zrušit trest smrti. Postavila se také proti zákonu z roku 2011 týkající 

se  ilegální  imigrace,  který  dle  jejího  názoru  působil  škody  imigrantům a  uprchlickým 

komunitám. Na rozdíl od Kempa podporovala možnost podstoupení potratu a pěstování 

marihuany  pro  léčebné  účely  na  území  státu.  Snažila  by  se  i  o  její  dekriminalizaci 

33 BALL, Molly, „Stacey Abrams Could Become America’s First Black Female Governor – If She Can Turn 
Georgia Blue“, Time, 26.7.2018, [Online], Dostupné z: https://time.com/5349541/stacey-abrams-georgia/ 
34 STRAUSS, Daniel, „Stacey Abrams’ Identity Politics“, Politico, 16.9.2018, [Online], Dostupné z: 
https://www.politico.com/magazine/story/2018/09/16/stacey-abrams-georgia-governor-219980/ 
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v případě některých přestupků a snížení trestní sazby za držení malého množství, za které 

by už nehrozilo vězení, ale pouze pokuta.35 

3.2 Volební kampaň

Jak už tato práce zmiňovala, postupně měnící se demografie a registrace nových 

minoritních  voličů  k volbám vymanila  Georgii  z dlouholeté  republikánské dominance  a 

proměnila ji ve swing state, kde šance na výhru jsou pro obě strany celkem vyrovnané a 

zejména  v prezidentských  volbách  se  na  tyto  státy  směřuje  největší  volební  kampaň. 

Postupně slábnoucí pozice republikánů se ukázala už u prezidentských voleb roku 2016, 

kdy Donald Trump vyhrál Georgii jen s 50,44 % hlasů. Guvernérské volby o dva roky 

později tedy neměly jasného vítěze, ale šlo o velmi těsný souboj, čemuž odpovídala i ostrá 

volební  kampaň.  Oba  finální  kandidáti  reprezentovali  odlišné  protipóly,  kde  na  jedné 

straně stál konzervativní republikán Brian Kemp s obdivem k Donaldu Trumpovi a na té 

druhé  progresivní  demokratka  Stacey Abrams,  která  by se  v případě  výhry  zapsala  do 

historie  jako první  Afroamerická  guvernérka v USA. Její  výhra by navíc představovala 

v Georgii progresivní změnu, jelikož každý z předešlých 82 guvernérů byl bílý muž. 

Největším  tématem  volební  kampaně  se  stal  střet  zájmů  Briana  Kempa,  který 

v době své kandidatury  stále  působil  ve funkci  státního  tajemníka,  jehož pravomocí  je 

dohled nad veškerými aspekty volebního procesu. Kemp měl tedy na starost volby, v nichž 

se sám ucházel o funkci a v důsledku čelil obvinění, že svoji pozici zneužil k manipulaci 

voleb ve svůj prospěch a k potlačování voličů. Na tuto skutečnost neustále poukazovala 

právě  Abrams  a  její  organizace  New  Georgia  Project  a  po  volbách  dokonce  došlo 

k zahájení  vyšetřování  Briana  Kempa  výborem  pro  dohled  a  reformu  Sněmovny 

reprezentantů Spojených států.

3.2.1 Průběh kampaně

Všeobecným volbám předcházely primární volby, ve kterých se rozhodovalo, jaký 

kandidát získá nominaci za demokratickou a republikánskou stranu. První kolo primárních 

voleb  se  konalo  22.  května  2018.  Účastnilo  se  jich  celkem  7  kandidátů  –  2  za 

35„Georgia 2018: Where the candidates for governor stand on the issues“, The Atlanta Journal-Constitution, 
5.11.2018, [Online], Dostupné z: https://www.ajc.com/news/state--regional-govt--politics/georgia-2018-
where-the-candidates-for-governor-stand-the-issues/N1YoGuvGdkQKEgrjFYxiCI/
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demokratickou stranu a 5 za stranu republikánskou. Za demokratickou stranu soutěžily o 

nominaci Stacey Abrams a Stacey Evans, obě ženy, právničky a bývalé zákonodárkyně. A 

obě  byly  postaveny  před  nelehký  úkol,  čímž  bylo  získat  guvernérské  křeslo  pro 

demokratickou stranu poprvé od roku 1998. Strategie, jak toho dosáhnout, se však u obou 

lišila.  Zatímco  Abrams  se  zamířila  především  na  minoritní  voliče  a  jejich  mobilizaci 

k volbám, Evans cílila na umírněné bělošské voliče žijících na venkově a předměstích.36 

Plán Abrams, jež byla favoritkou na získání nominace, se ukázal jako efektivnější, jelikož 

se jí podařilo primárky lehce zvítězit  s 76,4 % hlasů, a tím pokračovat ve svém boji  o 

funkci guvernéra v druhém kole voleb. 

O  nominaci  za  republikánskou  stranu  usilovalo  5  kandidátů  a  na  rozdíl  od 

demokratických primárek, pokračovaly tyto volby do druhého kola, jelikož se žádnému 

z těchto  kandidátů  nepodařilo  získat  v prvním kole  většinu.  Druhé  kolo  se  konalo  24. 

července  2018  mezi  státním  tajemníkem  Brianem  Kempem  a  tehdejším  zástupcem 

guvernéra Casey Caglem. Cagle získal v prvním kole 39 % hlasů a Kemp skončil jako 

druhý  s 25,5  %.  Mezi  oběma  probíhala  poměrně  negativní  útočná  kampaň,  kdy  jeden 

druhého  ostře  kritizovali  a  obviňovali  z neschopnosti.  Cagle,  který  byl  dlouhou  dobu 

favoritem na nominaci, začal na Kempa postupně ztrácet po prvním kole primárek. A i 

přestože měl Cagle podporu tehdejšího guvernéra Nathana Deala, jeho preference čím dál 

více klesaly a poté, co Kempovi veřejně vyjádřil podporu Donald Trump, jeho šance na 

získání  nominace  začala  být  mizivá.  Kempa  podpořili  i  Mike  Pence  a  všichni  ostatní 

neúspěšní  kandidáti  o  republikánskou  nominaci,  čímž  mu přispěli  k vítězství  s 69,4  % 

hlasů a umožnili mu se utkat se Stacey Abrams o post guvernéra ve všeobecných volbách 

6. listopadu 2020.37 

Toto dávalo kandidátům celkem 16 týdnů volební kampaně, než došlo ke konání 

všeobecných voleb. Jak už bylo zmíněno, oba kandidáti představovali odlišné protipóly a 

šance obou na výhru byly celou dobu velmi vyrovnané. Každý ke kampani přistupoval 

rozdílným způsobem. Zejména u Briana Kempa si lze všimnout změny jeho přístupu poté, 

co se mu podařilo získat podporu Donalda Trumpa a republikánskou nominaci. Teď už mu 

nešlo  pouze  o  získání  podpory  republikánských  voličů,  ale  musel  se  snažit  zaujmout 

36 STRAUSS, Daniel, „Is this the year Georgia turns blue?“, Politico, 22.1.2018, [Online], Dostupné z: 
https://www.politico.com/story/2018/01/22/democrats-georgia-governors-race-trump-351259 
37 BLINDER, Alan, MARTIN, Jonathan, „Brian Kemp wins Georgia G.O.P. Runoff for Governor to face 
Stacey Abrams“, The New York Times, 24.7.2018, [Online], Dostupné z: 
https://www.nytimes.com/2018/07/24/us/politics/kemp-cagle-georgia.html  
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především nerozhodnuté a umírněné voliče, pokud chtěl volby zvítězit. Během primárek se 

stavěl do pozice politicky nekorektního milovníka zbraní, jehož politický slogan byl „So 

Conservative“ (=tak konzervativní) a sliboval, že osobně naloží všechny ilegální imigranty 

na  jeho  pickup.  Vyšlo  mu,  o  co  usiloval  a  Trumpovi  blízká  rétorika  si  získala  jeho 

sympatie, za což ho odměnil veřejnou podporou, a i následnou kontaktní kampaní. Kemp 

v nových kampaních  zmírnil  své  vystupování  a  začal  se  vyjadřovat  k problémům jako 

vytváření nových pracovních míst či  investic do školství.38 Nevyhnul se však negativní 

kampani, kdy se snažil Stacey Abrams vykreslit jako radikální socialistku, která zvýší daně 

a otevře hranice ilegálním imigrantům. Tvrdil, že je sponzorovaná miliardáři a socialisty, 

kteří chtějí proměnit Georgii v druhou Kalifornii. Souboj o post guvernéra proto označil 

jako boj o „doslova duši našeho státu“. 

Stacey  Abrams  zvolila  odlišný  přístup.  Svoji  kampaň  pro  všeobecné  volby 

neodstartovala v Atlantě, jak by někdo očekával, ale ve městě Pooler, které je daleko od 

demokratické  základy.  Tímto  krokem  chtěla  naznačit,  že  nebude  pouze  guvernérkou 

Atlanty, ale že usiluje o to být guvernérkou celé Georgie, jak ostatně sama prohlásila.39 

Abrams však do voleb vstupovala jako outsider, kdy ji čekal obtížný úkol – zvítězit ve 

státě, kde žádný demokrat v 21. století nezvítězil a předchozí guvernér Nathan Deal vyhrál 

poslední  volby s rozdílem více  než  200 000 hlasů.  Její  strategie,  jak  toho docílit,  byla 

jasná. Spíše než se nutně snažit  přesvědčit  středové voliče,  zaměřila  se na rozšíření již 

existujícího demokratického elektorátu a snaze ho přimět přijít k volbám. Jak už bylo dříve 

zmíněno, Georgia v posledních letech zaznamenává demografickou změnu, která nahrává 

spíše demokratům. Jejím cílem se stali především minoritní voliči, kterým začala od roku 

2014 pomáhat se registrovat k volbám skrze její organizaci New Georgia Project. K její 

výhře by však pouze tyto hlasy nestačily, ale potřebovala získat i hlasy bělošských voličů, 

především  z předměstích  Atlanty,  kde  se  nacházejí  liberálnější  voliči  než  na  venkovu 

Georgie. Právě tato oblast a její elektorát se stala jednou z nejvíce klíčových. V roce 2002 

zde George W. Bush vyhrál s dvojnásobným náskokem, zatímco v prezidentských volbách 

roku 2016 tuto  oblast  ovládla  Hillary  Clinton.  Kdyby se  Abrams  podařilo  vyburcovat 

k volbám minoritní voliče, stačilo by jí dle průzkumů získat přibližně 30 % hlasů bílých 

38 FAUSSET, Richard, „After a Primary on the Fringe, Georgia Republican Tacks Toward the Center“, The 
New York Times, 2.9.2018, [Online], Dostupné z: https://www.nytimes.com/2018/09/02/us/politics/kemp-
georgia-abrams.html 
39 NADLER, Ben, BYNUM, Russ, „Georgia’s governor race: Kemp attacks, Abrams talks jobs“, Associted 
Press News, 27.7.2018, [Online], Dostupné z: 
https://apnews.com/article/853e9e74b6734582bcc2d11100c2611e 
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voličů k získání většiny. Demokraté spatřovali inspiraci zejména v Alabamě, kde zvýšená 

volební účast zejména černošských voličů výrazně napomohla k vítězství demokratického 

senátora Douga Jonese.40 

Jediná  předvolební  debata  mezi  kandidáty  se  odehrála  23.  října  2018.  Jejími 

hlavními tématy byly ilegální imigrace a volební právo, především obvinění z potlačování 

voličů  ze  strany Briana  Kempa a  jeho pozice  státního  tajemníka.  Kemp se obviněním 

bránil  s tím,  že  za  dobu  jeho  působení  ve  funkci  přibylo  více  než  milion  nových 

registrovaných  voličů  a  volební  účast  byla  v posledních  letech  rekordní.  Abrams  proti 

tomu argumentovala,  že za stejnou dobu bylo potlačeno a ztratilo  své právo volit  více 

voličů než kdy dřív. Vyzvala také Kempa k rezignaci funkce státního tajemníka, během 

toho, co kandiduje na guvernéra.  Na otázku, zdali  by se vzdal funkce v případě,  že by 

došlo  po  volbách  k přepočtu  hlasů,  odpověděl,  že  po  celou  dobu výkonu  jeho  funkce 

dodržoval  své  povinnosti  a  zákony státu  a  funkce  by  se tedy nevzdal,  jelikož  k tomu 

nespatřuje důvod. Kemp také obvinil Abrams, že pobízí občany, kteří nesplňují podmínky 

registrace k volbám, aby pro ni i přesto hlasovali. Abrams toto odmítla a prohlásila, že zná 

volební zákony Georgie a jediné, co celou dobu požaduje, aby každý občan s volebním 

právem měl možnost vhodit svůj volební lístek. 

Další téma, které ukázalo rozdílné postoje obou kandidátů, byla otázka studijních 

stipendií, kdy Abrams navrhovala, aby je stát uděloval i rodinám imigrantů, kteří v Georgii 

platí  daně.  Kemp  byl  proti  tomuto  návrhu,  jelikož  by  to  dle  jeho  názoru  radikálně 

proměnilo stát, který by se měl soustředit spíše na to, aby dával na první místo georgijské 

obyvatele.  Dle  Abrams by však  každý,  kdo vystuduje  střední  školu,  měl  mít  možnost 

studovat  na  vysokých školách  a  pokud splňují  nároky,  tak  od  státu  získat  stipendium. 

Z debaty  lze vypozorovat,  co  bylo už zřetelné  i  předtím,  a  tím jsou výrazné  názorově 

odlišné postoje obou kandidátů, kdy oba představují jinou stranu politického spektra. Na 

jedné  straně  Kemp,  jež  převzal  Trumpovo  rétoriku  a  názory  a  na  té  druhé  liberální  a 

progresivní Abrams, s podporou Baracka Obamy, Joe Bidena či Kamaly Harris.41

40 BALZ, Dan, „Georgia's gubernatorial race may be the purest example of politics in the Trump era“, The 
Washington Post, 29.7.2018, [Online], Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/politics/georgias-
gubernatorial-race-may-be-the-purest-example-of-politics-in-the-trump-era/2018/07/28/2ceb55e4-9272-
11e8-bcd5-9d911c784c38_story.html 
41 STRAUSS, Daniel, „Abrams, Kemp spar over voting and immigration in Georgia governor debate“, 
Politico, 23.10.2018, [Online], Dostupné z: https://www.politico.com/story/2018/10/23/abrams-kemp-
georgia-governor-debate-935149 
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Oběma kandidátům se povedlo vybrat v rámci svých kampaní do té doby rekordní 

částky, kdy oba překročili hranici 20 milionu dolarů a vytvořili tím historicky nejdražší 

kampaň v Georgii, kterou předčila až kampaň na volby do federálního senátu roku 2020. 

Abrams se podařilo získat od sponzorů 22 188 678 amerických dolarů, s tím, že většina 

darů  pocházela  mimo  stát,  především  z Kalifornie,  za  což  byla  výrazně  kritizována 

republikány  a  od  malých  sponzorů.  Výdaje  na  její  kampaň  činily  celkem  18 236 631 

dolarů. Kempovi se podařilo vybrat o něco méně a to 20 931 888 dolarů, kdy většina darů 

přišla přímo z Georgie, zejména od lobbistů a velkých firem. Jeho výdaje byly rovněž nižší 

a  to  16 706 018  dolarů.  Obě  kampaně  byly  podpořeny  ještě  tzv.  „outside  spending“ 

financemi, což je označení pro výdaje, jež nespadají pod kontrolu kandidátů nebo jejich 

kampaní,  uskutečněné  buďto  jednotlivci  či  skupinami,  kteří  nejsou  přímo  spojeni  s 

kandidátem.  Asociace  demokratických  guvernérů  vynaložila  4,2  milionů  dolarů  na 

podporu Abrams, a stejně tak ji podpořila i demokratická strana Georgie, která financovala 

reklamy proti  Kempovi.  Nezisková  organizace  American  Civil  Liberties  Union  rovněž 

vynaložila asi 800 000 dolarů na televizní kampaň podporující Stacey Abrams. Asociace 

republikánských guvernérů naopak podpořila Kempa s výdaji ve výši 2 milionů dolarů na 

politické reklamy namířené proti Abrams.42 

Tabulka č. 1: předvolební průzkumy guvernérských voleb 2018 43

Poll Date Sample MoE Kemp (R) Abrams (D) Spread

Final Results -- -- -- 50.2 48.8 Kemp +1.4

RCP Average 10/14–11/3 -- -- 48.8 45.8 Kemp +3.0

Trafalgar Group (R) 10/30–11/3 2171 LV 2.1 52 40 Kemp +12

Emerson 10/29–10/31 724 LV 3.7 49 47 Kemp +2

FOX 5 Atlanta/Opinion Savvy* 10/28–10/29 623 LV 3.9 47 48 Abrams +1

Atlanta Journal-Constitution 10/21–10/30 1091 LV 3.0 47 47 Tie

FOX 5 Atlanta/Opinion Savvy* 10/21–10/22 824 LV 3.4 48 48 Tie

NBC News/Marist 10/14–10/18 554 LV 4.8 49 47 Kemp +2

WXIA-TV/SurveyUSA 10/3–10/8 655 LV 4.9 47 45 Kemp +2

42 SALZER, James, „Georgia governor’s race shatters fundraising record“, The Atlanta Journal-
Constitution, 2.11.2018, [Online], Dostupné z: 
https://www.ajc.com/news/state--regional-govt--politics/georgia-governor-race-shatters-fundraising-record/
uAEUb2hffziAdOEzntdLFN/ 
43 „Georgia governor – Kemp vs. Abrams“, RealClearPolitics, 2018, [Online], Dostupné z: 
https://www.realclearpolitics.com/epolls/2018/governor/ga/georgia_governor_kemp_vs_abrams-
6628.html#polls 
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Atlanta Journal-Constitution* 9/30–10/9 1232 LV 2.8 48 46 Kemp +2

Landmark Communications* 10/1–10/1 964 LV 3.2 48 46 Kemp +2

Atlanta Journal-Constitution* 8/26–9/4 1020 LV 3.1 45 45 Tie

Gravis 7/27–7/29 650 LV 3.8 44 46 Abrams +2

WXIA-TV/SurveyUSA 7/15–7/19 1199 LV 4.3 46 44 Kemp +2

Mason-Dixon 2/20–2/23 625 RV 4.0 37 40 Abrams +3

Jak lze vypozorovat z následující tabulky, různé předvolební průzkumy provedené 

od 20.  února 2018 do 3.  listopadu 2018,  dávaly oběma kandidátům celou dobu velice 

vyrovnané šance  a  dokazují,  o  jak  těsný souboj  šlo,  vzhledem k tomu,  že  rozdíl  mezi 

kandidáty byl po celou dobu nějaké 2 až 3 %. Pouze v posledním průzkumu si vedl Kemp 

o 12procentních bodů lépe, což ale nutno poznamenat nepoukazuje na náhlou výraznou 

změnu ve voličských preferencích, ale je to spíše důsledkem chybného průzkumu, jelikož 

jiné  průzkumy  provedené  blízko  volebnímu  dni,  odhadovaly  výhru  Briana  Kempa 

s rozdílem kolem 2procentních bodů. Průzkum byl provedený společností Trafalgar Group, 

jež ve svých průzkumech používá problematickou metodologii pro získání svých výsledků, 

kterou  navíc  nezveřejňuje.  Jako jedné  z mála  se  jí  sice  podařilo  předpovědět  vítězství 

Donalda Trumpa v roce 2016, ale od té doby má tendenci mu v průzkumech stranit a její 

průzkumy tudíž nejsou spolehlivé. Z tabulky je dále možno i vyčíst, že předvolební debata 

z 23. října smýšlení voličů nijak zásadně neovlivnila.  To poukazuje na fakt, že většina 

voličů byla o svém kandidátovi už předtím rozhodnuta. 

4 Všeobecné volby

4.1 Potlačování voličů

Otázka potlačování voličů se stala jedním z největších témat celých guvernérských 

voleb. Jak už bylo několikrát zmíněno, Georgia má rozsáhlou historii potlačování voličů a 

přijímání diskriminačních volebních nařízení. Tuto praxi mělo ukončit přijetí Voting Rights 

Act roku  1965,  jež  obsahovalo  ustanovení,  které  mělo  kontrolovat  státy,  aby  už 

nedocházelo k přijetí  diskriminačních  zákonů.  Toto ustanovení  bylo však zrušeno roku 

2013 Nejvyšším soudem USA ve věci Shelby County v.  Holder, což státům ulehčilo cestu 

při  přijímání  nových  zákonů,  které  už  od  této  chvíle  nemusely  být  posouzeny  pod 

federálním dohledem. Georgia byla jedním ze států, kterému dohled skončil a od doby, co 
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se  Brian  Kemp stal  v roce  2010 státním  tajemníkem,  bylo  do  roku 2018 přijato  hned 

několik  významných  změn  ve  volebním  zákonu  Georgie,  které  měly  vliv  na  statisíce 

voličů. 

V Georgii se mezi lety 2014 a 2018 výrazně zvýšila volební účast Afroameričanů, 

kdy se v roce 2014 dostavilo k volbám pouze 35 % mužů a 45 % žen tmavé pleti, zatímco 

v roce  2018  se  tato  čísla  zvýšila  na  47  % a  59  %.  Příčinou  je  měnící  se  demografie 

Georgie,  a  především  snaha  Stacey  Abrams  a  její  organizace  New  Georgia  Project 

registrovat minority k volbám. Z uniklé nahrávky Briana Kempa lze slyšet, jak projevuje 

obavy ohledně této snahy, kdy prohlásil, že budou-li v tomto demokraté pokračovat, podaří 

se jim listopadové guvernérské volby zvítězit. Toto dokazuje, že si byl vědom skutečnosti, 

že větší počet minoritních voličů zvyšuje šance spíše demokratům.44 Pod Kempem došlo 

k odstranění  přibližně  1,5  milionu  občanů  ze  seznamu  registrovaných  voličů,  což 

představuje  10,6 % registrovaných voličů  jen mezi  lety  2016 a 2018.  Spolu s rušením 

volebních  registrací  došlo  i  k uzavření  celkem  214  volebních  míst,  většina  z nich 

nacházejících se v chudších a minoritních čtvrtích. Tato volební místa by před rozsudkem 

ve věci Shelby County pravděpodobně uzavřena být nemohla a odhaduje se, že v důsledku 

se 54 000 až 85 000 voličů nemohlo dostavit k volbám, jelikož by museli cestovat mnohem 

větší vzdálenost, aby ve volbách odvolili.45  

Existují zejména tři problematické okolnosti, které vzešly z Kempovo funkčního 

období a jež hrály významnou roli u guvernérských voleb roku 2018. Tou první je tzv. 

„use it, or lose it“ zákon, jenž ruší volební registraci voličům, kteří v posledních 7 letech 

nevolili v žádných volbách. Odhaduje se, že jen kvůli tomuto zákonu byla od roku 2012 

zrušena volební  registrace  asi  1,4 milionu voličům,  kdy v červenci  2017 bylo dokonce 

během jediného dne odstraněno ze seznamu registrovaných voličů nějakých 560 000 lidí.

Další je tzv. „exact-match“ zákon, který byl přijat pouhý rok před guvernérskými 

volbami.  Zákon byl před jeho přijetím napaden u soudu v rámci žaloby,  kterou podalo 

vícero hnutí za občanská práva a navzdory tomu, že jej soud označil jako předpojatý vůči 

minoritám, byl zákon republikánskou většinou v obou komorách Generálního shromáždění 

44 HOOD, M. V., C. MCKEE, S., „Why Georgia, Why? Peach State Residents' Perceptions of Voting‐
Related Improprieties and Their Impact on the 2018 Gubernatorial Election“, Social Science Quarterly 
(Wiley-Blackwell), 2019, 100(5), 1828-1847 [cit. 7.4.2021], [Online], ISSN 00384941, Dostupné z: 
doi:10.1111/ssqu.12655
45 GOTTLIEB, Allie, „The Struggle for Voting Rights in Georgia“, The Regulatory Review, 4.1.2021, 
[Online], Dostupné z: https://www.theregreview.org/2021/01/04/gottlieb-struggle-voting-rights-georgia/ 
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schválen a 1.  července  2017 uveden v platnost.  Dle tohoto zákona je  žádost  o volební 

registraci kompletní pouze v případě, shodují-li se na ní uvedené údaje přesně s údaji ve 

státních  záznamech  Georgie.  Jsou-li  nalezeny  nějaké  nepřesnosti,  je  žádost  pozdržena, 

dokud ji místní úřad znovu neověří. Nestane-li se tak do 26 měsíců od pozastavení žádosti, 

je tato žádost odmítnuta. V praxi to znamenalo, že objevil-li se v žádosti například překlep 

ve jméně žadatele, byla v důsledku tohoto zákona žádost pozastavena, jelikož se přesně 

neshodovala  se  státní  databází.  I  když  tento  zákon  explicitně  nediskriminoval  žádnou 

minoritní  rasovou skupinu,  bylo  dokázáno,  že  disproporčně  zasáhl  právě  tyto  skupiny. 

Krátce  před  volbami  bylo  v říjnu  2018  na  základě  tohoto  zákona  pozdrženo  nějakých 

53 000  žádostí  o  volební  registraci.  70  až  80  % těchto  žádostí  bylo  vytvořeno 

Afroameričany, s tím, že i žádosti Latinoameričanů a Asiatů byly pozdržovány ve větší 

míře  než  žádosti  bílých  občanů.  Vzhledem  k tomu,  že  tyto  skupiny  jsou  spíše 

demokratickým elektorátem, hodilo se pozastavení těchto žádostí především republikánům, 

kteří stáli za schválením této legislativy.46 Analýza agentury Associated Press zjistila, že 

skoro až 47 % voličů odstraněných na základě „use it,  or lose it“ zákona se nacházela 

v okrscích, ve kterých Abrams v listopadových volbách vedla až o 10procentních bodů a 

jen tyto okrsky představovaly 39 % všech hlasů, zatímco z okrsků se silnou Kempovou 

voličskou základnou bylo odstraněno 43 %. Tento fakt je zarážející, vzhledem k tomu, že 

v soutěživém státu jako je Georgia může i sebemenší politická výhoda ovlivnit výsledek 

voleb.47 

Posledním,  co  se  ukázalo  jako problematické,  je  bezpečnost  georgijské  volební 

databáze, u níž panovaly obavy, že je zranitelná vůči útokům hackerů. Zpochybněna byla i 

bezpečnost elektronických volebních přístrojů a Kemp byl dokonce žalován neziskovou 

organizací  The  Coalition  For  Good  Governance,  která  tvrdila,  že  záměrně  ignoroval 

důkazy o zranitelnosti systému vůči hackování a podvodu. Ve Spojených státech se totiž 

někdy k volbám využívají tzv. DRE (direct recording electronic) volební systémy neboli 

elektronické volební přístroje. A i přestože byla několikrát poukázaná jejich chybovost a 

nedostatečná bezpečnost, existují stále státy, které je používají a Georgia je jedním z nich. 

46 LARSEN, N.F. Emily, „How Georgia’s Exact-Match Policy Compromises Free and Fair Elections“, 
Social Science Research Council, 17.9.2019, [Online], Dostupné z: 
https://items.ssrc.org/democracy-papers/how-georgias-exact-match-policy-compromises-free-and-fair-
elections/
47 CAPUTO, Angela, HING, Geoff, KAUFFMAN, Johnny, „After the Purge – How a massive voter purge in 
Georgia affected the 2018 election“, APMreports, 29.10.2019, [Online], Dostupné z: 
https://www.apmreports.org/story/2019/10/29/georgia-voting-registration-records-removed
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Organizace  tedy  požadovala,  aby  Georgia  místo  těchto  přístrojů  využívala  papírové 

volební lístky, ve snaze předejít nějakým vnějším zásahům. Čtyři dny poté, co organizace 

žalobu podala,  došlo k vymazání  veškerých předchozích volebních  dat  ze serverů CES 

(Center For Election Services), což vzbudilo podezření ze záměrného ničení důkazů. Úřad 

státního tajemníka však tato obvinění odmítl s tím, že data byla smazána ještě předtím, než 

žalobu obdržel. Toto tvrzení se ale ukázalo jako nepravdivé, jelikož Kempův úřad byl mezi 

podáním žaloby a vymazáním serverů na žalobu upozorněn a odmítl ji nějak komentovat. 

Soudní přelíčení pokračovalo až do září 2018, kdy soud rozhodl, že není dostatek času 

přejít na papírové volební lístky a změna volebního systému tedy musí počkat až na další 

volby. 

Obavy  ohledně  funkčnosti  volebních  přístrojů  se  ale  nakonec  ukázaly  jako 

oprávněné,  jelikož  několik  volebních  přístrojů  se  ve  volební  den  porouchalo,  což 

způsobilo, že někteří voliči museli čekat hodiny, než dostali možnost ve volbách hlasovat.48 

Je  naprosto  zásadní  všechny  tyto  okolnosti  v kontextu  této  práce  zmínit,  jelikož  nelze 

popřít,  že  přímo  ovlivnily  průběh  guvernérských  voleb  roku  2018.  Vezme-li  se  navíc 

v potaz  fakt,  že  to  byl  Brian  Kemp,  který  tyto  zákony  schvaloval,  a  i  v době  své 

kandidatury stále dohlížel a měl kontrolu nad volebním procesem, lze těžko zpochybňovat, 

že u něj neexistoval  střet  zájmů,  a právě tato jeho pozice dodává pochybnosti  ohledně 

integrity a férovosti celých voleb.  

4.2 Výsledek voleb

V úterý 6. listopadu 2018 se po měsících ostré volební kampaně konaly všeobecné 

volby. Kromě guvernéra občané volili v rámci tzv. „midterm election“ i své představitele 

do federální Sněmovny reprezentantů.  Volební průzkumy dávaly celou dobu silné šance 

oběma kandidátům, avšak poslední průzkum mírně favorizoval Briana Kempa. Skoro 2,1 

milionu voličů volilo předčasně a celková volební účast se vyšplhala na 3,9 milionu, což 

vytvořilo do té doby rekordní volební účast v guvernérských volbách v historii Georgie. 

48 OTTOBONI, K., STARK P.B., „Election integrity and electronic voting machines in 2018 Georgia, 
USA“, Electronic Voting – 4th International Joint Conference, E-Vote-ID 2019, Proceedings, 2019, 11759 
LNCS, s. 166–182, [cit. 7.4.2021], ISBN 9783030306243, ISSN 16113349, [Online], Dostupné z: 
doi:10.1007/978-3-030-30625-0_11
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Volbám předcházela obvinění z potlačování voličů a několik soudních žalob. Ani 

volební den se neobešel zcela bez problémů. U spousty volebních místností se vytvořily 

dlouhé fronty a někde dokonce musela být prodloužena jejich otevírací doba, jelikož se 

objevily  technické  potíže  s volebními  přístroji.  Brian  Kemp se  již  druhý den prohlásil 

vítězem voleb, navzdory tomu, že ještě nebyly sečteny všechny hlasy a jeho náskok byl 

velmi  těsný.  Abrams  ale  zatím  odmítla  přiznat  porážku  s vírou,  že  nesečtené 

korespondenční a prozatímní hlasy ji zajistí 15 000 hlasů, které by umožnily konání 2. kola 

voleb 4. prosince, jelikož by v tomto případě Kemp nezískal nutnou většinu.49 Nezisková 

organizace  Protect  Democracy  podala  v ten  samý den na  Kempa žalobu u  federálního 

soudu s žádostí, aby se vzdal své pozice dohledu nad volebním procesem. 

Další žalobu podala 12. listopadu Stacey Abrams, kdy požadovala, aby soudce o 

den odložil  potvrzení  volebních výsledků a volební  úředníci  sečetli  každý hlas,  jež  byl 

nesprávně odmítnut. Kemp Abrams zkritizoval a její neochotu přiznat porážku označil za 

„ostudu  demokracii“.  Poté,  co  se  objevilo  nových  5000  nesečtených  hlasů,  prohlásila 

kampaň  Stacey  Abrams,  že  číslům  poskytnutých  státem  se  nedá  věřit.50 O  čtyři  dny 

později, 16. listopadu, Abrams však svůj boj o guvernérské křeslo ukončila a uznala, že už 

nemá šanci získat dostatek hlasů pro své vítězství. Ve svém projevu zdůraznila, že se ale 

nejedná o „concession speech“  (ústupný projev), u kterého je v USA zvykem, že v něm 

poražený kandidát oficiálně uzná svou prohru a gratuluje druhému kandidátovi k vítězství 

ve volbách. Abrams prohlásila,  že takový projev se má dávat s účelem uznání toho, že 

jednání  proběhlo  správně,  pravdivě  a  řádně,  což  s ohledem na  obvinění  z  potlačování 

voličů a omezování volebních práv dle jejích slov udělat nemohla. Celý volební proces 

označila za „selhání demokracie“ a Kempa nazvala „architektem potlačování“.51

Oficiálně potvrzené volební výsledky přiznaly Kempovi výhru s rozdílem 55 000 

hlasů a ziskem 50,2 %, tedy potřebné většiny. Pouhých 18 000 hlasů by volby dovedlo do 

druhého kola, ale to už neproběhlo a Kemp byl uznán vítězem. I přes svoji porážku se však 

49 BARROW, Bill, NADLER, Ben, „Kemp’s campaign declares victory in Georgia’s governor race“, 
Associated Press, 8.11.2018, [Online], Dostupné z: 
https://apnews.com/article/28e4e4d89f914c0faf909071e61526e3 
50 REEVES, Jay, „Democrat Abrams files new suit in Georgia’s governor race“, Associated Press, 
12.11.2018, [Online], Dostupné z: https://apnews.com/article/1f2d3c488453441f82f47777df63df03 
51 BLINDER, Alan, FAUSSET, Richard, „Stacey Abrams Ends Fight for Georgia Governor With Harsh 
Words for Her Rival“, The New York Times, 16.11.2018, [Online], Dostupné z: 
https://www.nytimes.com/2018/11/16/us/elections/georgia-governor-race-kemp-abrams.html 
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Abrams povedlo získat pro demokratickou stranu nejlepší výsledek za poslední desítky let 

a poukázat tím na postupně se měnící politické preference v Georgii.52

Dle  „exit  poll“  průzkumu,  ve  kterém  voliči  odpovídají,  koho  volili,  93  % 

Afroameričanů a 62 % Latinoameričanů ve volbách volilo Abrams, zatímco 72 % bělochů 

svůj hlas vhodilo Kempovi. Celkově se tedy pro Abrams rozhodlo 83 % voličů příslušících 

nějaké  minoritě,  kdežto  Kempovi  se  podařilo  oslovit  většinu  bílých  voličů.  Lidé 

s bakalářským  či  vyšším  vzděláním  měli  tendenci  spíše  volit  Abrams,  kdy  se  pro  ni 

rozhodlo  56  %  voličů.  Získala  také  větší  podporu  nestranických  voličů  a  to  54  %. 

Výsledky  průzkumu  tedy  odpovídají dříve  zmíněnému  rozložení  politických  preferencí 

v Georgii. Abrams naprosto ovládla Atlantu, kde dokonce v okrese DeKalb získala 83, 5 % 

hlasů  a  podařilo  se  jí  i  zvítězit  v jejích  přilehlých  oblastech  a  na  předměstích.  Kemp 

naopak očekávaně získal většinu hlasů na venkovu Georgie.53 

Tabulka č. 2: výsledky guvernérských voleb 2018 54

Percent Candidate Party Votes Winner

50.2% Brian Kemp GOP 1,978,408 ✓

48.8% Stacey Abrams Dem 1,923,685

0.9% Other 37,235

52 COOK, Rhodes, „America Votes 33: Election Returns by State, 2017-2018“, Washington, D.C.: CQ Press, 
2020, s. 92-101, ISBN 9781544354484.
53 „Exit Polls“, CNN, 2018, [Online], Dostupné z: https://edition.cnn.com/election/2018/exit-polls/georgia 
54 „Georgia Election Results 2018“, Politico, 2018, [Online], Dostupné z: https://www.politico.com/election-
results/2018/georgia/ 
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4.3 Situace po volbách

Nařčení  z potlačování  voličů po guvernérských volbách neustala  a  skupina Fair 

Fight Action, jež hájí volební práva, podala koncem listopadu 2018 federální žalobu na 

Briana Kempa, na základě podezření z porušování volebních práv. Skupina ve své žalobě 

tvrdila,  že  státní  úředníci  pochybili  při  řízení  voleb  a  připravili  část  občanů  Georgie, 

především ty minoritní,  o jejich základní volební právo. Žaloba odkazovala na rozsáhlé 

odstraňování voličských registrací, uzavírání volebních míst a poruchy volebních přístrojů. 

Nezapomněla také zmínit, že především afroameričtí voliči byli neproporčně postiženi, kdy 

70 % registrací  pozastavených kvůli  „exact-match“ zákonu bylo občanům tmavé barvy 

pleti.  I  přestože  soudce  nakonec  rozhodl  v neprospěch  jejich  žaloby,  podařilo  se  jim 

alespoň vrátit přibližně 22 000 voličům jejich volební registraci.55 

Kromě žaloby se věcí začala zabývat i Sněmovna reprezentantů Spojených států, 

kdy  výbor  pro  dohled  a  reformu  zahájil  vyšetřování  Briana  Kempa  ohledně  obvinění 

z potlačování  voličů.  Předseda  výboru  prohlásil,  že  vyšetřují  zprávy  o  problémech 

týkajících se registrace voličů, umožnění jejich přístupu a dalších záležitostí, které by nějak 

mohly ovlivnit schopnost obyvatel Georgie uplatnit své volební právo. Zákonodárci poslali 

Kempovi  dopis,  kde  po  něm  vyžadovali,  aby  poskytnul  veškerou  komunikaci  a 

dokumentaci  související  s  průběhem  guvernérských  voleb.  V jeho  soukromé 

korespondenci bylo objeveno, že obvinění ohledně potlačovaní voličů bral na lehkou váhu, 

a dokonce si z něj dělal i legraci během komunikace s jedním z jeho zaměstnanců.56 

Poté, co se Kemp stal guvernérem, proběhlo několik změn ve volebním zákonu. 

Došlo  k podepsání  reformního  zákonu,  který  prodlužuje  dobu  před  zrušením  volební 

registrace při neúčasti u voleb ze 7 na 9 let a je vyžadováno, aby bylo voliči zasláno ještě 

jedno upozornění o možném zrušení jeho registrace.  Dále byl razantně zmírněn „exact-

match“ zákon, kdy drobné nesrovnalosti, jako překlep ve jméně či chybějící pomlčka, už 

nebudou  důvodem  k pozastavení  volební  registrace.  Pokud  bude  u  voliče  nějaká 

nesrovnalost objevena, bude dál registrován a stačí, když prokáže svou identitu volebnímu 

úředníkovi předtím, než odvolí. Na problém však stále můžou narazit žadatelé o registraci, 

kteří byli nesprávně označeni jako osoby, jež nejsou obyvateli státu Georgia. Získal-li totiž 

55 STEIN, Letitia, „U.S. voting rights trampled in Georgia governor's race: lawsuit“, Reuters, 27.11.2018, 
[Online], Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-usa-election-georgia-idUSKCN1NW2B8 
56 ASTOR, Maggie, „Georgia Governor Kemp Faces Investigation by House Panel“, The New York Times, 
6.3.2019, [Online], Dostupné z: https://www.nytimes.com/2019/03/06/us/politics/governor-brian-kemp-
voter-suppression.html 
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tento  člověk  řidičský  průkaz  předtím,  než  obdržel  americké  občanství,  bude  kvůli 

zastaralým záznamům dopravního úřadu omylem označen za neobčana Georgie, jelikož se 

volební  registrace  srovnává  právě  s těmito  záznamy.  Toto  znevýhodňuje  zejména 

imigranty  a  následkem  může  dojít  k pozastavení  či  zrušení  registrace  právoplatným 

voličům.57 

I  přestože  došlo  k určitému  zmírnění  volebního  zákonu,  rozsáhlé  odstraňování 

volebních registrací pokračuje dál, kdy za rok 2019 nový státní tajemník Georgie Brad 

Raffensperger zrušil registraci 120 000 voličům v rámci „use it, or lose it“ zákonu. Během 

prezidentských voleb roku 2020 došlo na mnoha volebních místech k velkým frontám, kdy 

někteří voliči museli čekat ve frontě až 11 hodin, aby mohli vhodit svůj volební lístek. 

Navzdory všem těmto překážkám se ale demokratům v roce 2020 a 2021 povedlo 

po desítce let ovládnout Georgii, kdy si zde vítězství připsal v prezidentských volbách Joe 

Biden i oba demokratičtí federální senátoři Jon Ossoff a Raphael Warnock, který se stal i 

historicky prvním afroamerickým senátorem za Georgii.  Zejména senátní volby přitáhly 

velkou pozornost,  jelikož jejich  výsledek určil,  zda demokraté  získají  většinu v Senátu 

USA a v důsledku i kontrolu nad celým Kongresem. 

Jak už tato práce zmiňovala, k jejich vítězství napomohly postupné demografické 

změny  v Georgii  a  registrace  statisíců  nových minoritních  voličů,  na  kterém má podíl 

zejména Stacey Abrams v rámci její organizace New Georgia Project. Zejména události 

guvernérských voleb 2018 vedly k přehodnocení volebních zákonů a systému registrace 

voličů a v důsledku došlo k jeho zjednodušení. V březnu 2021 však došlo k další změně, 

kdy byl přijat nový volební zákon. Ten opět znesnadňuje občanům volit, a to konkrétně 

v případě hlasování poštou, kdy byl zpřísněn celý proces. V době, kdy se psala tato práce, 

ještě  nedošlo  k použití  zákonu  u  voleb,  takže  zůstává  otázkou,  do  jaké  míry  se  jeho 

schválení  projeví  na  schopnosti  občanů volit  a  bude-li  stále  docházet  k omezení  jejich 

volebních práv. 

57 AUGUSTIN, Stanley, „Georgia Largely Abandons Its Broken “Exact Match“ Voter Registration 
Process“, Lawyers‘ Committee For Civil Rights Under Law, 5.4.2019, [Online], Dostupné z: 
https://lawyerscommittee.org/georgia-largely-abandons-its-broken-exact-match-voter-registration-process/
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Závěr

Guvernérské volby jsou v USA způsob, kterým si občané volí hlavu svého státu. 

Pravomoci guvernéra se stát  od státu liší,  kdy v některých státech má guvernér silnější 

pozici než v těch dalších. Konkrétně v Georgii, která byla zaměřením této práce, guvernér 

zastává průměrně silnou pozici  a nevyniká žádnými specifickými pravomoci.  Tématem 

práce  byly  dosud  poslední  guvernérské  volby,  a  to  ty  roku  2018.  Volby  provázela 

kontroverze ohledně potlačování  voličů,  zejména těch minoritních,  ze strany tehdejšího 

státního tajemníka a kandidáta Briana Kempa. Jeho demokratickou protikandidátkou byla 

Stacey Abrams, která by se v případě výhry bývala stala první afroamerickou guvernérkou 

v historii  USA. Demokratům by se navíc podařilo získat  guvernérské křeslo poprvé od 

roku 2003.  Georgia  je  dlouhodobě dominovaná  republikány,  jenže  postupně měnící  se 

demografie  a  větší  počet  registrovaných  minoritních  voličů,  způsobuje  změnu  v 

politických preferencí ve prospěch demokratické strany. Oba kandidáti znázorňovali jinou 

část  politického  spektra,  kde  na  jedné  straně  stál  konzervativní  a  politicky  nekorektní 

Kemp, podporovaný Donaldem Trumpem a na té druhé progresivní a liberální Abrams, 

které vyjádřil podporu Barack Obama nebo Joe Biden. Jejich souboj byl po celou dobu 

velmi  vyrovnaný  a  v závěru  se  podařilo  zvítězit  Brianu  Kempovi  s rozdílem  pouhých 

55 000 hlasů. Volbám předcházela ostrá volební kampaň a debata o volebních právech a 

rasismu, jež má výrazný vliv na charakter Georgie, která je bývalým otrokářským státem. 

Georgia se vyznačuje poměrně komplikovaným systémem registrace k volbám, jež 

má  jedny  z nejpřísnějších  podmínek  ze  států  USA.  Práce  se  zaměřovala  na  přiblížení 

charakteru  státu  Georgie  a  popisu  a  analýze  jeho  volebního  systému,  demografii  a 

specifičnosti guvernérských voleb. Cílem a výzkumnou otázkou práce bylo objasnit, jaké 

okolnosti  přispěly  k vítězství  republikánského  kandidáta  Briana  Kempa.  Faktorů,  jež 

mohly  napomoct  k  jeho vítězství,  bylo  hned  několik.  Tím  prvním  a  zároveň 

nejvýznamnějším je  ten,  že v době své kandidatury  zastával  funkci  státního tajemníka, 

jehož pravomocí je dohled nad veškerými aspekty voleb. Z této okolnosti vyplývají i ty 

další, jež ovlivnily průběh guvernérských voleb. Navzdory tomuto jasnému střetu zájmů se 

odmítl své funkce vzdát a zůstal v ní až do svého vítězství. Během svého funkčního období 

přijal několik nových zákonů. Mezi ty patřil tzv. „exact-match“ zákon, který pozastavuje 

volební registraci jedincům, u kterých se informace v jejich žádosti přesně neshodují se 

státní  databází.  Na základě  tohoto  bylo  těsně  před  volbami  pozdrženo  53 000 žádostí, 
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z čehož až 70 % tvořily žádosti Afroameričanů. Dále přijal „use it, or lose it“ praktiku, 

která rušila registraci nepravidelným voličům, a v důsledku došlo k zrušení přibližně 1,4 

milionů registrací za Kempovo funkční období. Svou roli hrálo i uzavření 214 volebních 

míst a poruchovost volebních přístrojů během volebního dne, což u některých volebních 

místností  způsobilo  několikahodinové  fronty.  Na  základě  analýzy  bylo  potvrzeno,  že 

všechny  tyto  zákony  a  faktory  disproporčně  znevýhodnily  především minoritní  voliče, 

kteří se ve volbách ve větší míře přiklánějí spíše k demokratům. Uniklá nahrávka navíc 

prokazuje, že Kemp si byl vědom faktu, že vyšší počet minoritních voličů zvyšuje šance 

spíše demokratům a obával se jejich rostoucího počtu. 

Tato  práce  tedy  shledává,  že  především  pozice  Briana  Kempa  jako  státního 

tajemníka do určité míry přispěla k jeho vítězství, vzhledem k tomu, že zákony jím přijaté 

hrály  ve  větší  míře  v jeho  prospěch  a  znevýhodňovaly  minoritní  voliče,  kteří  se  spíše 

přiklánějí k demokratické straně. To dokazuje i povolební průzkum, kdy výrazná většina 

Afroameričanů volila právě Stacey Abrams. U těsného volebního výsledku jako byl tento, 

hraje každý faktor důležitou roli a lze konstatovat, že v důsledku Kempova jednání došlo k 

znesnadnění přístupu voličů k jejich volebnímu právu a zejména těch minoritních. Otázkou 

však zůstává, zdali  to přímo ovlivnilo výsledek voleb.  Lze jen spekulovat kolik voličů, 

jimž bylo z jakéhokoliv zmíněného důvodu znemožněno volit,  by se k volbám nakonec 

dostavilo a pro jakého kandidáta by se vyslovili. Kemp se určitě nacházel ve zvýhodněné 

pozici, ale nelze s jistotou tvrdit, že mu tyto okolnosti přímo zajistily vítězství. Došlo však 

k narušení integrity voleb a důvěry k volebnímu procesu, zvláště u Afroameričanů, kteří 

jsou navíc zatíženi dlouhou historií diskriminace a potlačovaní u voleb. 

Události  těchto  voleb se navíc  promítly  i  do dosud posledních  voleb,  což  byly 

prezidentské  a  senátní  volby  roku  2020  a  2021.  V důsledku  povolebních  žalob  a 

vyšetřování  došlo  ke  zjednodušení  volebního  zákonu,  zejména  systému  registrace,  i 

přestože bylo roku 2021 přijato jeho nového zpřísnění. Dále snaha Stacey Abrams a jejího 

projektu  New  Georgia  Project  registrovat  nové  minoritní  voliče,  přispěla  k vítězství 

demokratů  u  federálních  senátních  a  prezidentských  voleb,  kdy  se  odhaduje,  že  se  jí 

podařilo registrovat statisíce nových voličů. Další guvernérské volby se budou konat roku 

2022 a je možné, že se v nich znovu utkají Brian Kemp se Stacey Abrams, jelikož oba 

vyjádřili zájem o další kandidaturu. Už teď je jasné, že dopady guvernérských voleb roku 
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2018 na volební systém Georgie a její další volby jsou významné, a je zde otevřen prostor 

pro jiné výzkumné projekty na další zkoumání. 

Summary

In the United States, gubernatorial elections are a way for citizens to elect their 

head of state. The powers of a governor vary from state to state, with some states having 

the position of their governor stronger than others. In Georgia in particular, which has been 

the focus of this work, the governor is averagely strong and has no specific powers. The 

focus  of  this  thesis  was  the  last  gubernatorial  election  in  2018.  The  election  was 

surrounded by controversy over voter suppression, especially of minority voters, by the 

then Secretary of State and candidate Brian Kemp. His Democratic opponent was Stacey 

Abrams, who could have become the first African American governor in US history to 

win. In addition, Democrats could have succeeded in gaining the governor's seat for the 

first  time since 2003. Georgia has long been dominated  by Republicans,  but gradually 

changing  demographics  and  more  registered  minority  voters  are  causing  a  change  in 

political  preferences  in  favour  of  the  Democratic  Party.  Both  candidates  represented  a 

different  part  of  the  political  spectrum,  with  the  conservative  and  politically  incorrect 

Kemp with the support of Donald Trump, on the one hand, and the progressive and liberal 

Abrams on the other, who was supported by Barack Obama or Joe Biden. Their race was 

very close the whole time and, in the end, Brian Kemp managed to win with a difference of 

only 55,000 votes. The election was preceded by a sharp election campaign and a debate 

on voting rights and racism, which has a significant impact on the character of Georgia, a 

former slave state.

Georgia is characterized by a relatively complicated system of voter registration, 

which is one of the strictest amongst the US states. This thesis focused on the depiction of 

the character of the state of Georgia and the description and analysis of its electoral system, 

demography  and  the  specificity  of  the  gubernatorial  elections.  The  aim  and  research 

question of the work was to clarify what circumstances contributed to the victory of the 

Republican candidate Brian Kemp. There were several factors that could have contributed 

to his win. The first and most important is that at the time of his candidacy he held the 

position of Secretary of State, whose power is to control all aspects of the elections. This 

factor had also an influence on the other circumstances  that affected the course of the 
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gubernatorial  election.  Despite  this  clear  conflict  of  interest,  he  refused  to  resign  and 

remained in office until his victory. During his term, he passed several new laws. Among 

those  laws was the  so-called  "exact-match"  law,  which  suspends  voter  registration  for 

individuals,  whose  information  in  their  application  does  not  exactly  match  the  state 

database. As a result, 53,000 applications were held just before the election, of which up to 

70%  were  African  American.  He  also  adopted  a  "use  it,  or  lose  it"  practice,  which 

cancelled the registration of irregular voters and, as a result,  approximately 1.4 million 

registrations were cancelled during Kemp's term. The closing of 214 polling places and the 

failure of electronic voting machines during election day also played a role, as it caused 

several hours of queues in some polling places. Based on an analysis, it was found that all 

these laws and factors disproportionately disadvantaged especially minority voters, who 

are more inclined to vote Democrats. In addition, the leaked audio tape shows that Kemp 

was aware of the fact that a higher number of minority voters increases the chances of 

Democrats and feared their rising number.

Thus, this thesis finds that mainly Brian Kemp's position as Secretary of State to 

some extent contributed to his victory, given that the laws he passed were more favourable 

to him and disadvantaged minority voters, who tend to favour the Democratic Party. This 

is proved by the post-election survey as well, when the vast majority of African Americans 

voted for Stacey Abrams. In a close election result  such as this, every factor  plays an 

important role, and it can be stated that Kemp's actions have made it more difficult for 

voters to access their right to vote, and especially for minorities. However, the question 

remains whether it directly affected the outcome of the election. One can only speculate 

how many voters  who,  for  any reason mentioned,  were prevented  from voting,  would 

eventually go to the polls and for which candidate they would vote. Kemp was certainly in 

an advantageous position,  but it  cannot  be said with certainty that  these circumstances 

directly ensured his victory. However, the integrity of the election and trust in the electoral 

process  have  been  undermined,  especially  with  African  Americans,  who  have  been 

burdened by a long history of discrimination and repression in elections.

In addition, the events of this election had an effect on the last elections to date, 

which were the presidential and senate elections of 2020 and 2021. Post-election lawsuits 

and investigations  resulted in simplification the election law, especially  the registration 

system, even though new law passed in 2021 makes the registration for voting by mail 
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stricter. Furthermore, the effort of Stacey Abrams and her New Georgia Project to register 

new  minority  voters  contributed  to  the  Democrats'  victory  in  the  federal  senate  and 

presidential  elections,  where  it  is  estimated  that  she  managed  to  register  hundreds  of 

thousands of new voters. The next gubernatorial election will take place in 2022, and it is 

possible  that  Brian Kemp and Stacey Abrams will  face  in  it  again,  as they  both have 

expressed interest  in another  candidacy.  It is already clear  that the impact  of the 2018 

gubernatorial  election  on  the  electoral  system  and  the  next  elections  in  Georgia  is 

significant and there is room for other research projects to conduct a further research into 

this problematic.
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Seznam příloh

Příloha č. 1: předvolební průzkumy guvernérských voleb 2018 (tabulka)

Poll Date Sample MoE Kemp (R) Abrams (D) Spread

Final Results -- -- -- 50.2 48.8 Kemp +1.4

RCP Average 10/14–11/3 -- -- 48.8 45.8 Kemp +3.0

Trafalgar Group (R) 10/30–11/3 2171 LV 2.1 52 40 Kemp +12

Emerson 10/29–10/31 724 LV 3.7 49 47 Kemp +2

FOX 5 Atlanta/Opinion Savvy* 10/28–10/29 623 LV 3.9 47 48 Abrams +1

Atlanta Journal-Constitution 10/21–10/30 1091 LV 3.0 47 47 Tie

FOX 5 Atlanta/Opinion Savvy* 10/21–10/22 824 LV 3.4 48 48 Tie

NBC News/Marist 10/14–10/18 554 LV 4.8 49 47 Kemp +2

WXIA-TV/SurveyUSA 10/3–10/8 655 LV 4.9 47 45 Kemp +2
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Atlanta Journal-Constitution* 9/30–10/9 1232 LV 2.8 48 46 Kemp +2

Landmark Communications* 10/1–10/1 964 LV 3.2 48 46 Kemp +2

Atlanta Journal-Constitution* 8/26–9/4 1020 LV 3.1 45 45 Tie

Gravis 7/27–7/29 650 LV 3.8 44 46 Abrams +2

WXIA-TV/SurveyUSA 7/15–7/19 1199 LV 4.3 46 44 Kemp +2

Mason-Dixon 2/20–2/23 625 RV 4.0 37 40 Abrams +3

Zdroj: RealClearPolitics, Dostupné z: 

https://www.realclearpolitics.com/epolls/2018/governor/ga/georgia_governor_kemp_vs_ab

rams-6628.html#polls

Příloha č. 2: výsledky guvernérských voleb 2018 (tabulka)

Percent Candidate Party Votes Winner

50.2% Brian Kemp GOP 1,978,408 ✓

48.8% Stacey Abrams Dem 1,923,685

0.9% Other 37,235

Zdroj: Politico, Dostupné z: https://www.politico.com/election-results/2018/georgia/
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