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ABSTRAKT

Tato práce se zabývá fenoménem voto en blanco ve španělských volbách. Stejně jako v 

Kolumbii nebo Paraguay, je voto en blanco považováno za platný hlas i ve Španělsku. Platné

hlasy jsou poté převedeny na mandáty, proto má voto en blanco na výsledky voleb vliv. 

Tento dokument odhaluje motivy lidí hlasujících en blanco a to, jak ovlivnilo voto en blanco 

výsledky voleb do místních zastupitelstev v provincii Guípúzcoa v roce 2011. Hlavní otázkou

této práce je, zda je voto en blanco efektivní a zda může mít významný dopad na volební 

výsledky.

ABSTRACT

This work deals with the phenomenon of the blank vote in Spanish elections. As in 

Columbia or Paraguay, the blank vote is seen as a valid vote in Spain. Valid votes are then 

converted into mandates. This paper reveals the motives of people to vote in blank and the 

impact which blank vote could have on the results of elections. The main question of this 

thesis is whether the blank vote is effective and whether it could have significant impact on 

election results. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
* takto označené překlady jsou pouze volné, protože český překlad neexistuje

ANV - Acción Nacionalista Vasca – Baskická nacionalistická akce

BNV – Bloque Nacionalista Galego – Galicijský nacionalistický blok

CiU – Convergència i Unió – Konvergence a unie

EA – Eusko Alkartasuna – *Baskická solidarita

EA/ALTERNATIBA – Eusko Alkartasuna/Eraikitzen – Baskická solidarita

EAJ-PNV – Euzko Alderdi Jeltzalea -Partido Nacionalista Vasco – Baskická nacionalistická 

strana

EB-B – Eker Batua–Berdeak – *Sjednocená levice-Zelení

ERC – Esquerra Republicana de Catalunya – Katalánská republikánská levice

ETA – Euskadi Ta Askatasuna – Baskicko a svoboda

GH – Gaintzako Herria – Strana Města Gainzta 

H1! – Hamaikabat

MCxVBC – Movimiento ciudadanos x voto en blanco computable - občanské hnutí x platné 

voto en blanco

PP – Partido popular – Lidová strana

PSE-EE - Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra – Baskická socialistická strana

PSOE – Partido Socialista Obrero Español – Španělská socialistická dělnická strana

UDF – Union pour la démocratie française – Unie pro francouzskou demokracii

SEZNAM POUŽITÝCH CIZOJAZYČNÝCH VÝRAZŮ

BILDU – spojit se

Voto en blanco – bílý hlas, prázdný hlas
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ÚVOD

Tématem této bakalářské práce je fenomén „voto en blanco“1 ve španělských 

volbách. V některých latinskoamerických zemích a zejména ve Španělsku je 

součástí volebního systému  tzv. voto en blanco. Španělé mají, na rozdíl od Čechů, 

možnost vhodit do urny při volbách do místních zastupitelstev, regionálních 

parlamentů, zákonodárných orgánů prázdnou obálku nebo obálku s kandidátní 

listinou, kde není označen žádný kandidát. Takový hlas je považován za voto 

en blanco a započítává se jako platný hlas. Což na rozdíl od většiny zemí, kde je 

takový hlas počítám mezi neplatné hlasy, může mít vliv na volební výsledky. 

Co vede voliče k tomu, aby hlasovali „en blanco“? Jak se tyto hlasy započítávají 

do hlasování? A jaké možné důsledky může takové hlasování mít? Existují i jiné 

možnosti, jak hlasovat en blanco, než nevyplněním volebního lístku či vhozením 

prázdné obálky? 

Nejen na tyto otázky odpovídá má práce, která je rozdělena na dvě hlavní části. 

V první teoretické části budu popisovat španělský volební systém a d´Hondtovu 

metodu přepočtu hlasů na mandáty a následně názorně tuto metodu ilustruji 

na příkladu. Budu se také zabývat tím, jak voto en blanco funguje a jaký vliv může 

mít na výsledky voleb, přičemž budu používat smyšlený matematický model 

různých situací toho, jak může voto en blanco ovlivnit hlasování. Budu také 

analyzovat motivy, které vedou voliče k tomu, aby hlasovali en blanco. Dále se 

zmíním o politické straně, jejíž program se odvolává právě na voto en blanco. 

Velice krátce popíšu v jakých dalších zemích existuje možnost hlasovat en blanco 

a porovnávám je se španělským systémem. Teoretickou část uzavřu analýzou toho, 

jak hojně se voto en blanco využívalo v různých předešlých volbách přímo

ve Španělsku. 

Ve druhé - praktické části práce budu v návaznosti na teoretickou část

interpretovat a následně analyzovat výsledky voleb do místních zastupitelstev 

v roce 2011 v baskické provincii Guipúzcoa.2 Vysvětlím, jaký vliv mělo voto 

en blanco na výsledky voleb a pokusím se najít motivy, které vedly občany v této 

                                                
1 Do češtiny se může přeložit jako bílý lístek, ale ten má v naší zemi trochu jiný význam, proto se v této práci budu držet 

původního španělského názvu voto en blanco.
2 Tento název je španělský, v baskičtině se používá Gipuzkoa. V češtině lze nalézt obě mutace, ale častěji se používá 

baskická verze. Já jsem zvolila španělskou verzi, tak jak ji používá centrální španělská vláda.  



4

provincii k tomu, aby en blanco hlasovali. Baskickou provincii Guipúzcoa jsem 

zvolila proto, že zde při těchto volbách došlo k nevšední situaci způsobené právě

voto en blanco. 

Jak už jsem naznačila, v první části práce budu používat analyticko-

interpretační metody, tedy spojení interpretace (v případě španělského volebního 

systému) s analýzou (v případě voto en blanco a jeho dopadů na volební výsledky 

a příčiny jeho použití). V názorném příkladu použití d´Hondtovy metody budu 

využívat několika matematických modelů. V praktické části bude převažovat 

metoda analýzy volebních výsledků a opět metoda matematického modelu,

tentokrát ve formě fiktivních volebních situací. 

Téma fenoménu voto en blanco jsem si vybrala i proto, že je dosud v českých 

krajích nezpracované, a je překvapivé, že ani ve světě se touto problematikou žádná 

publikace nezabývá. O voto en blanco se nepíše ani většině knih zabývajících se 

volebními systémy jako např. Cómo votamos: los sistemas electorales del mundo: 

pasado, presente y futuro.3 ani v poměrně rozsáhlé publikaci o volbách Sistemas 

electorales y gobierno representativo.4 Z českých publikací bych mohla jmenovat 

např. Volební systémy5, Nová kniha o volbách6 a Západoevropské politické 

systémy7, ani tam tomuto fenoménu není věnován žádný prostor. Informace o voto 

en blanco je tedy nutné hledat v odborných ale i neodborných článcích. Poměrně 

mnoho článků o voto en blanco vychází v mexickém tisku, kde se tento fenomén 

stal noční můrou politiků. V mexickém deníku La Reforma vyšly např. tyto články 

El voto en blanco es una 'jalada'.- Fox8, José Núñez Castañeda / El Otro Voto 

En Blanco9 nebo Voto en blanco en el mundo.10 Všechny tyto články jsou ale příliš 

stručné, mají popisný charakter a dané téma dostatečně neanalyzují. Třetí 

jmenovaný článek mi ale i tak bude užitečný hned v první části práce, která se 

obecně zabývá voto en blanco. Dalšími ne-mexickými články, které se zabývají 

                                                
3  COLOMER, Josep M. Cómo votamos : los sistemas electorales del mundo : pasado, presente y futuro. Barcelona : Gedisa, 

2004. 271 s.
4 VALLES, Josep M. BOSCH, Agustí. Sistemas electorales y gobierno representativo. Barcelona: Ariel, 1997. 270 s.  
5 CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. Praha: Porál, 2009. 375 s.
6 KREJČÍ, Oskar. Nová kniha o volbách. Praha: Professional Publishing. 481 s.
7 ŘÍHOVÁ, Blanka. Západoevropské politické systémy. Praha: Oeconomica, 2009. 290 s.
8 BARRERA, C. and SIMONNET, C. El Voto En Blanco Es Una 'Jalada'.- Fox. La Reforma. Mexico City. 19.června 2009. 

Dostupný z: ProQuest Central. 
9 CASTAñEDA José Núñez. José Núñez Castañeda / El Otro Voto En Blanco. La Reforma. Mexico City. 17. června 2009. 

Dostupný z: ProQuest Central..
10 GAEDUñO, Karla. Voto En Blanco En El Mundo. La Reforma. Mexico City. 07 června 2009 ProQuest Central. 
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fenoménem voto en blanco v Mexiku jsou A favor del voto en blanco11, El voto

en blanco, síntoma del desencanto, se hace fuerte en Mexico: MÉXICO-

ELECCIONES (Análisis)12. Tyto, ale i předešlé tři články jsou z června roku 2009, 

kdy se v Mexiku konaly federální a státní volby. Voto en blanco v nich, i díky 

afirmativním akcím před volbami, zaznamenalo vysoký procentuální nárůst oproti 

volbám předchozím; proto se o něj místní, ale i zahraniční média začala zajímat. 

Jiné články se zase zabývají vlivem voto en blanco na volby v Kolumbii: Voto 

en blanco supera a candidato único a alcaldía de un pueblo en Colombia: 

COLOMBIA ELECCIONES,13 Voto en blanco.14 V Kolumbii se voto en blanco 

od roku 2003 také využívá (jinak než ve Španělsku viz níže) a v roce 2011 došlo 

k situaci, že en blanco volilo více lidí než pro samotného kandidáta. Článek 

Consecuencias del voto en blanco15 se zabývá právě změnou a interpretací 

kolumbijské ústavy ohledně voto en blanco. Dalším článkem, který se zabývá 

vlivem voto en blanco na volby v Kolumbii je EL COMPORTAMIENTO 

ELECTORAL Y DE PARTIDOS En Los Comicios Para Cámara De Representantes 

De 2002 y 2006: Un Estudio Comparado Desde La Reforma Política.16 Naopak

La perversidad del voto en blanco17 je jeden z mála článků, který vyšel 

ve španělském tisku, jmenovitě v deníku El País. Analyzuje situaci v Asamblea 

de Barcelona, kdy někteří členové, než aby se zdrželi hlasování, využili voto 

en blanco a společně s odpůrci návrhu dokázali přehlasovat ty, co byli pro návrh. 

Všechny tyto články se zabývají zejména obecnými efekty, které má voto 

en blanco na politickou a společenskou situaci. Zdůrazňují to, že lidé nevědí koho 

volit, nebo nejsou spokojeni s politickou situací a chtějí vyjádřit svůj nesouhlas, tak 

volí en blanco. Žádný z nich se ale nezabývá konkrétní volební situací, kde má voto 

en blanco faktický vliv na volební výsledky (výjimkou je poslední článek ohledně 

situace v Asamblea de Barcelona a článek o kolumbijských volbách). V současné 

                                                
11 AGUILAR, G.M. A Favor Del Voto En Blanco. La Opinión. Los Angeles. 06 června 2009. Dostupný z: ProQuest Central.
12 El Voto En Blanco, Síntoma Del Desencanto, Se Hace Fuerte En Mexico. EFE News Service. Madrid. 30. června 2009. 

Dostupný z: ProQuest Central.
13 Voto En Blanco Supera a Candidato Único a Alcaldía De Un Pueblo En Colombia. EFE News Service. Madrid. 31 řijna 

2011. Dostupný z: ProQuest Central.
14 SEGOVIA, R. Voto En Blanco. Portafolio, 14 října 2005. Dostupný z: ProQuest Central.
15 CÁRDENAS LESMES, R.M. Consecuencias Del Voto En Blanco. Portafolio, 3. července 2012. Dostupný z: ProQuest 

Central.
16 GIRALDO, F., LÓPEZ, J. EL COMPORTAMIENTO ELECTORAL Y DE PARTIDOS En Los Comicios Para Cámara 

De Representantes De 2002 y 2006: Un Estudio Comparado Desde La Reforma Política. Colombia Internacional, 2006, 
no. 64. s. 122-153.

17 La Perversidad Del Voto En Blanco. El País. Madrid: 17.října 2010. Dostuný z: ProQuest Central.
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době vychází stále více článků, které se o voto en blanco zajímají a všímají si 

dalších efektů, které může takové hlasování mít. Voto en blanco se tedy stává 

fenoménem se kterým se v budoucnu bude muset počítat; i proto jsem si tento 

problém vybrala jako téma mé bakalářské práce. 

Já budu v teoretické části práce o španělském volebním systému a o metodě 

přepočtu hlasů na mandáty vycházet z několika pasáží v knihách: Volební 

systémy,18 Nová kniha o volbách,19 Západoevropské politické systémy20

a ze španělského titulu Que no nos representan:El debate sobre el sistema electoral 

español.21 Nedostatatek prostoru pro voto en blanco v knihách zabývajících se 

volebními systémy a politickými stranami mne přivádí k myšlence, že se jedná 

spíše o problematiku přepočtu volebních hlasů na mandáty než o problematiku 

volebního systému jako takového. Proto budu v této práci čerpat i ze studie Tomáše 

Lebedy Hlavní proměnné proporčních volebních systémů22 a z textu Pavla Kuklíka 

a Josefa Baxy Metody přepočtu hlasů na mandáty,23 i přesto, že se ani v jednom

z textů autoři o voto en blanco nezmiňují. 

Při hlavní charakteristice voto en blanco budu pracovat zejména s primárním 

zdrojem - španělským volebním zákonem Ley Orgánica 5/1985.24 Také budu 

používat odborné i neodborné články zabývající se problematikou voto en blanco 

jako El voto en blanco y el nulo estan ganando25,  El voto en blanco26 nebo El voto 

en blanco les sigue ganando a los tres candidatos,27 které sice opět cílí především 

na hispanoamerické země, ale některé informace jako např. motivy lidí se z těchto 

článků dají vyčíst. Nicméně, existují i články, které analyzují voto en blanco 

ve Španělsku jako např. ¿A quién beneficia el voto en blanco?28 či Modificación 

                                                
18 CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. Praha: Porál, 2009. 375 s.
19 KREJČÍ, Oskar. Nová kniha o volbách. Praha: Professional Publishing. 481 s.
20 ŘÍHOVÁ, Blanka. Západoevropské politické systémy. Praha: Oeconomica, 2009. 290 s.
21 IGLESIAS TURRIÓN, Pablo, MONEDERO Juan Carlor. Quo no nos representan:El debate sobre el sistema elecroal 

español. Madrid: Editoval Popular. 2011. 127 s. 
22 LEBEDA, Tomáš. Hlavní proměnné proporčních volebních systémů. Sociologický časopis. 2001, roč. 37, čís. 4, s. 436. 
23 KUKLÍK, Pavel, BAXA, Josef. Metody pro přepočet hlasů na mandáty. Český statistický úřad [online]. 31.3.2005 [cit. 

2012-02-27]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/metody_pro_prepocet_hlasu_na_mandaty
24 Reino de Espa ña.. Ley organica 5/1985: del Régimen Electoral General. In: BOE número 147. 19 de junio1985.Dostupné 

z: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.html
25 ZOLEZZI CHOCANO, Mario. El voto en blanco y el nulo estan ganando. Revista Quehacer. Jan-Feb, 2006, 158, s. 93-

94.
26 BERMUDEZ LLANOS, Juan Carlos . El voto en blanco. El Tiempo. June 2010, s.6.
27 SOTO FRANCO, Martha Elvira . El voto en blanco les sigue ganando a los tres candidatos: Urgen a quo Corte elija 

nuevo Fiscal. El Tiempo . May 12, 2010, 2010, s. 8.
28 HERNÁNDEZ, M. SANJUAN, H. MENGUAL, E. ¿A quién beneficia el voto en blanco? El Mundo. 19.5.2011. [cit. 

2011-12-07].  Dostupný z www: <http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/18/espana/1305719351.html>.
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de la normativa electoral para que el voto en blanco en elecciones por sufragio 

universal directo se emita mediante papeleta, en su caso específica29 nebo

Se presenta un no-partido que quiere ser votado para dejar un escaño en blanco.30

V praktické částí této práce budu používat hlavně volební výsledky v provincii 

Guipúzcoa, ale také informace z internetových webů některých radnic v této oblasti. 

Z důvodu velice časté nefunkčnosti webové stránky Ministerstva vnitra

Španělského království, zveřejňující volební výsledky, budu používat i volební 

výsledky z volebního speciálu denníků El país nebo La Información, které se nijak 

neliší od oficiálních výsledků zveřejněných španělskou vládou. Dalšími zdroji pro 

mne budou novinové články z nejznámnějších španělských deníků: El Mundo 

a El País.

Hlavním cílem této bakalářské práce je ukázat to, zdali voto en blanco plní svůj 

účel, nebo je spíše kontraproduktivní. Předpokládá se, že ten, kdo nezaškrtne 

žádného kandidáta nebo vhodí prázdnou obálku, nenašel vhodného kandidáta, který 

by reprezentoval jeho zájmy nebo není spokojen se stávající politickou situací. 

Ovšem voto en blanco je řazeno mezi platné hlasy, které se pak D´Hontovou 

metodou přepočítávají na mandáty. Napomáhá tedy voto en blanco velkým 

politickým stranám a tím pádem neplní svůj účel? Má vůbec takový hlas šanci 

splnit svůj smysl a vyjádřit tak nespokojenost voličů s nabídkou politických stran 

nebo s politickou situací vůbec? Na tuto zásadní otázku odpovídá má práce. 

                                                
29 ARRUEGO RODRÍGUEZ, Gonzalo. Modificación de la normativa electoral para que el voto en blanco en elecciones por 

sufragio universal directo se emita mediante papeleta, en su caso específica.. Debates constitucionales. 2004, 2004.
30 Europa Press. Se presenta un no-partido que quiere ser votado para dejar un escaño en blanco. El Mundo[online]. 

18.5.2011, [cit. 2011-12-07]. Dostupný z WWW: 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/18/valencia/1305720417.html>.
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1. VOTO EN BLANCO

Rozdíl mezi voto en blanco a neplatným hlasem a zdržením se hlasování 

je značný. Neplatné hlasy jsou ty, kde je více kandidátek v jedné obálce, popř. jsou  

hlasovací lístky určitým způsobem poškozeny nebo vhozeny bez úřední obálky 

nebo v jiné, než úřední obálce. Nezapočítávají se do platných hlasů, tedy nemají 

vliv na výsledky voleb, ale pouze na volební účast. Voliči, kteří přijdou k volbám, 

vyzvednou si úřední obálku, ale do urny nevhodí žádný hlas ani obálku, se 

započítávají do volební účasti, ale jejich hlas je neplatný. Voto en blanco je odlišný 

případ. Pokud volič vhodí do urny prázdnou obálku či hlas, kde není vyznačen 

kandidát, je takový hlas považován za platný a označuje se právě jako voto 

en blanco.

Turrión a Monedero argumentují, že voto en blanco je jen příjemnější 

formou neplatného hlasu a že efekt neplatného hlasu a hlasu en blanco je stejný. 

A již v použití neplatného hlasu vidí účel jako např. vyjádření „nikdo s kandidátů 

mi nevyhovuje“ nebo „nemyslím si, že tento systém je správný“31. Samozřejmě 

neplatný hlas může mít i tento účel, ovšem autoři nepočítají s variantou, že mnoho 

lidí zapomene do úřední obálky vložit hlas, popř. má hlas nějak poničený 

a nevšimne si toho. Navíc, jak argumentuje tato práce, voto en blanco může mít,

na rozdíl od neplatných hlasů, na volby značný vliv. 

1.1.Voto en blanco a jeho formy ve světě

Voto en blanco se nepoužívá pouze ve Španělsku, ale v různých 

modifikacích i v dalších zemích světa. Asi nejpodobnější verze voto en blanco se 

používá v Jižní Americe a to např. v Kolumbii a Uruguay. Samozřejmě záleží i na 

tom, jestli jde o poměrné nebo většinové zastoupení. Jelikož se nechci podrobně 

zabývat volebními systémy jednotlivých zemí, které jsou mnohdy složitější než ty 

evropské, omezím se jen na největšími rozdíly mezi voto en blanco ve Španělsku

 a dalšími zeměmi. 

                                                
31 IGLESIAS TURRIÓN, Pablo, MONEDERO Juan Carlor. Quo no nos representan:El debate sobre el sistema elecroal 

español. Madrid: Editoval Popular. 2011. s.82-84.
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1.1.1. Kolumbie

V Kolumbii je voto en blanco také hodně využíváno, ovšem existuje zde 

oproti Španělsku podstatný rozdíl. Voto en blanco musí splnit stejné podmínky jako 

politická strana. To znamená, že musí získat stejný počet podpisů pro kandidaturu 

jako politická strana a na kandidátce je vyznačeno stejně jako politická strana. 

Voliči tedy volí en blanco výhradně zaškrtnutím pole „en blanco“. Strana, její 

funkcionáři nebo jakákoliv část má tak právo dostat peníze za úspěch ve volbách. 32

V roce 2003 se v Kolumbii měnila ústava. V současné době existuje 

možnost opakovat volby guvernéra, starosty, senátora nebo první kolo volby 

prezidenta v případě, že počet hlasů en blanco tvoří většinu všech platných hlasů.33

Při volbách do senátu již došlo k tomu, že voto en blanco porazilo 

jediného kandidáta, který kandidoval, poměrem 56,7% ku 43,3%. Volby se tak 

musely do jednoho měsíce opakovat.34

Situaci v Kolumbii  tedy můžeme definovat jako něco mezi voto en blanco 

a politickou stranou Escaños en blanco35 ve Španělsku (viz nže). V Kolumbii totiž 

může voto en blanco vyhrát, ale není to pravá politická strana, která by mohla získat 

mandát. Ve Španělsku, pokud to není politická strana jako Escaños en blanco, 

nemůže voto en blanco vyhrát. 

1.1.2. Uruguay

Uruguay je zemí, kde se taktéž využívá voto en blanco. Situace je ale 

zajímává tím, že zde existuje volební povinnost.36 Proto je voto en blanco logickou 

součástí volebního systému, pakliže k volbám musím a nevím, koho vybrat, nebo je 

mi to jedno, zvolím voto en blanco. V Uruguay existuje ale trochu jiný systém, 

protože, strana musí získat ½ všech hlasů + jeden hlas, aby získala ve sněmovně 

                                                
32 El voto en blanco también es candidato. El colombiano [online].  22.8.2011 [cit. 2012-02-29]. Dostupné z: 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_voto_en_blanco_tambien_es_candidato/el_voto_en_blanco_tam
bien_es_candidato.asp

33 GAEDUñO, Karla. Voto En Blanco En El Mundo. La Reforma. Mexico City. 07 června 2009 ProQuest Central. ISBN 
15637697.

34 En Bello, el voto en blanco derrotó al único candidato. EL TIEMPO. Elecciones 2011 [online]. 31.11.2011 [cit. 2012-02-
29]. Dostupné z: http://www.eltiempo.com/elecciones-2011/gobernaciones-2011/home/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-10671839.html

35 Překlad do češtiny neexistuje, volně se dá přeložit jako „prázdné mandáy“.
36 Comopulsory voting. Institute for democracy and electoral assistance [online]. 2009[cit. 2012-02-29]. Dostupné z: 

http://www.idea.int/vt/compulsory_voting.cfm
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většinu. Tato polovina se ale počítá z vydaných obálek tzn, že se počítají hlasy 

en blanco, ale také neplatné hlasy.37

1.1.3. Argentina

Další zemí, kde se používá voto en blanco a kde je povinná volební účast,

je Argentina.38 Zde se ovšem voto en blanco nezapočítává mezi platné hlasy,39 ale 

mezi hlasy neplatné, proto nemá na výsledky voleb žádný vliv. Jedná se tedy 

o situaci, která je běžná i v dalších zemích, s tím rozdílem, že voto en blanco je 

ve statistikách a výsledcích odděleno od klasických neplatných hlasů, ale v podstatě 

se započítává do stejné kategorie – neplatné hlasy. 

Po kampani hnutí „que se vayan todos“40 dosáhlo v senátních volbách 

z října 2001 voto en blanco společně s dalšími neplatnými hlasy 41%.41 Ačkoliv 

zanechalo tak vysoké číslo jasné poselství, volební výsledek to nijak neovlivnilo.

1.1.4. Mexiko

Obdobně funguje voto en blanco v Mexiku. Ve volebních zákonech není 

nijak zakotveno, ale mnoho Mexičanů pojem voto en blanco zná. Hnutí i další 

aktivisté nabádají občany, aby volili en blanco, pokud si mezi kandidáty nemohou 

vybrat nebo pokud jsou nespokojení se současnou politickou, ekonomickou, 

bezpečnostní či sociální situací v zemi. Voto en blanco tak v různých volbách

na různých místech po celém Mexiku dosáhlo na jednotlivá procenta hlasů. Volební 

výsledek jako takový ale nijak neovlivňuje. 

                                                
37 Uruguay. Constitucién de la Républica. 31 de octubre 2004. Dostupné z: 

http://www0.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm
38  Comopulsory voting. Institute for democracy and electoral assistance [online]. 2009[cit. 2012-02-29]. Dostupné z: 

http://www.idea.int/vt/compulsory_voting.cfm
39  Elecciones Nacionales 22 octubre 2011. Ministerio del Interior de Argentina [online]. 24.11.2011[cit. 2012-03-09]. 

Dostupné z: http://www.elecciones2011.gov.ar/paginas/paginas/dat99/DPR99999A.htm
40 Volný překlad: Ať všichni jdou/zmizí.
41 GAEDUñO, Karla. Voto En Blanco En El Mundo. La Reforma. Mexico City. 07 června 2009 ProQuest Central. 
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1.1.5. Paraguay

V Paraguay sice není povinná volební účast,42 ale voto en blanco lze 

při volbách též využít. Výsledky se stejně jako v Uruguay počítají ze všech 

odevzdaných hlasů, tedy i hlasů neplatných a hlasů en blanco. Nutno ale dodat, že 

ve všech volebních výsledcích jsou položky en blanco a nulos oddělené, tím pádem 

se to tyto dvě kategorie rozlišují.43

1.1.6. Belgie

V Belgii je vote blanc44 považován za platný hlas, ale již nevstupuje do 

procesu přerozdělování mandátů. Pakliže hlasovalo 110 lidí, 51 pro stranu A a 49 

pro ostatní a deset využilo vote blanc, strana A má absolutní většinu hlasů, protože 

do přepočtu vstoupilo jen 100 hlasů,45 Tudíž, je vote blanc v podstatě neplatným 

hlasem, respektive v jiných zemích při této situaci by tomu tak bylo. 

1.1.7. Švédsko a Švýcarsko

Ve Švédsku i Švýcarsku také existuje instituce blank vote,46 ale  má úplně 

jiný význam. Lidé dostanou s kandidátkami bílý papír, na který mohou sami napsat 

kandidáta, který jim je nejbližší a nebo víc kandidátů s tím, že nechají některá místa 

prázdná. Pokud ale vloží do urny pouze neoznačený bílý lístek, který obdrželi,

započítává se hlas jako neplatný.47 Voličům tedy slouží spíše proto, aby si sami 

sestavili kandidátky, které jim vyhovují a ne jako hlas protestní nebo indiferentní. 

                                                
42 Comopulsory voting. Institute for democracy and electoral assistance [online]. 2009[cit. 2012-02-29]. Dostupné z: 

http://www.idea.int/vt/compulsory_voting.cfm
43 Např. ELECCIONES GENERALES Y DEPARTAMENTALES - 27 DE ABRIL DE 2003: RESUMEN NACIONAL -

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Gobierno de Paraguay [online]. [cit. 2012-02-29]. Dostupné z: 
http://www.tsje.gov.py/elecciones/2003/index.html

44 Francouzská překladová mutace.
45 Le vote blanc à l'étranger - BELGIQUE: Le statut du vote blanc. Vote-blanc.org [online]. 31.05.2011 [cit. 2012-02-29]. 

Dostupné z: http://www.vote-blanc.org/articles.php?lng=fr&pg=121
46 Anglická překladová mutace.
47 DEMSTEADER, Christine. How to vote in Sweden — a personal diary. Sweden.se [online]. 9.9.2009 [cit. 2012-02-29]. 

Dostupné z: http://www.sweden.se/eng/Home/Society/Government-politics/Reading/How-to-vote-in-Sweden-a-personal-
diary/   a  Democracy Building: Election Systems: Switzerland's Refined Proportional Representation System. Democracy 
building[online]. 2004 [cit. 2012-02-29]. Dostupné z: http://www.democracy-building.info/particularities-switzerlands-
proportional-election-system.html
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1.1.8. Bílý lístek

Voto en blanco v překladu do češtiny znamená hlasovat na bílo či bílý

hlas. Ve Španělsku má ovšem jinou dimenzi, než v dalších zemích, které pojem bílý 

lístek také znají. Je to např. anglický blank vote, francouzský vote blanc nebo jen 

český bílý lístek. Takové hlasy bývají ovšem hlasy ekvivalentní protestnímu hlasu. 

Příkladem mohou být volby v Československu v letech 1946 a 1948. Jak 

už ze samotných roků vyplývá, oba roky byly z hlediska voleb odlišné. V roce 1946 

spolu ve volbách soupeřili národní socialisté, komunisté, lidovci, sociální 

demokraté a další.  Pokud někdo chtěl vyjádřit, že není pro Národní frontu měl 

např. možnost hodit právě bílý lístek.48 Slovy Milana Znoje měl volič: „možnost 

tohoto úkroku bokem a jako bokovka to bylo irelevantní. Byla to jen známka toho, 

že tu je někdo, kdo s Národní frontou nesouhlasí.“49 V roce 1948 už byla jednotná 

kandidátka Národní fronty pod záštitou komunistické strany. Bílé lístky se mohly 

používat a v podstatě byly jedinou formou protestu proti kandidátce Národní fronty 

a proti tehdejší politické situaci. Někteří voliči (komunistické zdroje tvrdí 10%, ale 

můžeme předpokládat, že to bylo daleko více voličů)  tedy vhodili do urny úřední 

obálku s bílým lístkem,50 ale mnohým z nich se to nemuselo vyplatit, protože se 

po volbách zjišťoval, kdo jak hlasoval.51

Ze současnosti lze zmínit třeba situaci v Tunisku. V prezidentských 

volbách na konci roku 2011 hlasoval jeden ze žhavých kandidátů na prezidenta 

Ahmed Brahim en blanco (a vyzval k tomu i své příznivce) jako protest proti tomu, 

že prezidentská funkce nebyla demokratická a nebyla zajištěna rovnováha mezi 

různými složkami moci.52

V dalších zemích docházelo a dochází k podobným situacím a existuje mnoho 

hnutí, které vyzývají k tomu, aby voliči hodili do urny právě bílý hlasovací lístek. 

                                                
48 ZNOJ, Milan a FLEISSIGOVÁ Marie. Demokracie v Čechách v historické perspektivě. In: Blog.aktualne.cz: Rozhovor 

pro časopis 3.LF UK „Vita Nostra Revue“ [online]. 25.6.2010 [cit. 2012-09-07]. Dostupné z: 
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-znoj.php?itemid=10179

49 Tamtéž.
50 Únor 1948 - události po Únoru 1948. TOTEV, Jonko. Totalita.cz [online]. 2012[cit. 2012-02-29]. Dostupné z: 

http://www.totalita.cz/1948/1948_04.php KREJČÍ, Jiří. Vzpomínka na „svobodné“ volby 1948. In: Lidovky 
BigBloger [online]. 5.6.2008[cit. 2012-02-29]. Dostupné z: http://krejci.bigbloger.lidovky.cz/c/37920/Vzpominka-na-
svobodne-volby-1948.html

51 ZNOJ, Milan a FLEISSIGOVÁ Marie. Demokracie v Čechách v historické perspektivě. In: Blog.aktualne.cz: Rozhovor 
pro časopis 3.LF UK „Vita Nostra Revue“ [online]. 25.6.2010 [cit. 2012-09-07]. Dostupné z: 
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-znoj.php?itemid=10179

52 Comme prévu, Moncef Marzouki, Président de la République. Le Temps [online]. 13.12.2011 [cit. 2012-02-29]. Dostupné 
z: http://www.letemps.com.tn/article-61512.html
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V ČR je to například hnutí Povstalecká sněmovna,53 ve Velké Británii, kde se ale 

používá většinový volební systém a hlasování bílým lístkem má tak jen protestní 

charakter, je to hnutí Blank Vote,54 ve Francii existuje asociace l'Association pour 

la reconnaissance du vote blanc. V této zemi dokonce předložila strana UDF návrh, 

aby se vote blanc počítal mezi platné hlasy.55 Tento návrh ale neuspěl.56

Vhození bílého lístku nebo jen bílého papíru se slovy Myšák Mickey nebo 

Kačer Donald není ve světě nic výjimečného a dá se použít v podstatě u všech 

voleb. Na rozdíl od voto en blanco má ale pouze protestní formu a ve většině zemí 

nemá žádný vliv na volební výsledky. 

1.2. Důvody a motivy pro použití voto en blanco

Proč vlastně voliči nakonec preferují variantu prázdné obálky? Jako první  

se nabízí možnost, že se názory, postoje a ideje takového voliče neshodují

s  programem žádné politické strany. Proč ale takový volič k volbám vůbec chodí? 

Jsou lidé, kteří se o politiku zajímají a chtějí na ní participovat i přes to, že nenašli 

v politickém spektru své zastoupení. Ačkoli využitím voto en blanco nikoho nevolí 

a jejich hlas v podstatě propadne, podílejí se tak  na volbách a na politickém dění.

Voto en blanco tedy splňuje svůj účel, kterým je participace ve volbách jakýmkoliv 

způsobem. 

Voto en blanco se dá použít i v případě, že je volič indiferentní a je mu 

jedno, kdo se dostane k moci, respektive je mu jedno, koho bude volit. Hlasující 

chce na jednu stranu participovat na volbách, na druhou stranu se nezajímá 

o politické dění nebo nemá žádnou preferenci mezi kandidujícími politickými 

stranami. V takovém případě je pro voliče voto en blanco ideální možností a splňuje 

svůj účel, protože voliči na výsledku voleb přímo nezáleží. Ať už voto en blanco 

nějak ovlivní, nebo neovlivní výsledky voleb, voliči je to v podstatě jedno, protože 

už svůj původní cíl – participovat na volbách – splnil.  

                                                
53 Vhoďte do uren bílý lístek, vyzývá hnutí nespokojené s politickou situací. In: Eurozprávy.cz [online]. 27.5.2010 [cit. 

2012-02-29]. Dostupné z: http://domaci.eurozpravy.cz/politika/9421-vhodte-do-uren-bily-listek-vyzyva-hnuti-
nespokojene-s-politickou-situaci/

54 The Blank Vote [online]. [cit. 2012-02-29]. Dostupné z: http://www.blankvote.org.uk/
55 France. PROPOSITION DE LOI tendant à la reconnaissance du vote blanc aux élections. 2003. Dostupné z: 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion0501.asp
56 France. TEXTE ADOPTÉ no 82 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 

DOUZIÈME LÉGISLATURE. In: 2003. Dostupné z: http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0082.asp
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Dalším důvodem pro hlasování en blanco by mohl být absolutní nesouhlas 

s politickou situací v zemi. V tom případě by voto en blanco fungovalo jako

tzv. protestní hlas. Často od lidí slýcháme, že jsou nespokojeni s politickou, 

ekonomickou či sociální situací v zemi, ale zeptáme–li se jich, koho volí, dostane se 

nám odpovědi, že k volbám nechodí či že je politika jako taková nezajímá. Takto 

nespokojení občané mají možnost volit právě en blanco a vyjádřit tak svůj 

nesouhlas se směřováním země. Ve Španělsku ale i po celém světě se v roce  2011 

konaly demonstrace a happeningy proti tehdejší/současné ekonomické ale 

i politické situaci ve světě i v jednotlivých zemích. Zejména mladí lidé trávili 

na španělských náměstích a na dalších prostranstvích celé týdny protestováním. 

Právě tyto skupiny lidí mají velký potenciál stát se voliči en blanco. Voto en blanco 

ale ztěžuje pozici malým stranám a mandát, který by tato strana mohla získat 

připadne často jedné z největších stran. Voto en blanco pro účel vyjádření 

nesouhlasu tedy nemá velký efekt. 

Voto en blanco jako protestní hlas nemusí využít jen jedinec, ale i skupiny 

voličů. Například může být podniknuta kampaň ve prospěch voto en blanco a bude-

li takto hlasovat velké množství lidí, mohou dokonce výrazně změnit výsledky 

hlasování. Může dojít i k absurdní situaci, kdy by en blanco hlasovalo přes 95% 

respektive 97% lidí,57 žádná strana by tak nesplnila uzavírací klauzuli a mandát by 

nezískal nikdo. To, zdali je voto en blanco efektivní jako protestní hlas záleží 

na tom, kolik lidí voto en blanco využijea kolik se přerozděluje mandátů. 

Není vyloučeno, že en blanco volí lidé i neúmyslně a to, když zapomenou 

zaškrtnout preferovaného kandidáta nebo zapomenou dát hlasovací lístek do úřední 

obálky. Při neúmyslném použití voto en blanco je velice složité posuzovat splnění 

jeho účelu, protože byl použit neúmyslně, a volič měl s největší pravděpodobností 

jiný záměr. Nicméně v případě, že takový neúmyslný hlas má nějakou z podob voto 

en blanco, započítává se jako platný. 

                                                
57 Zde záleží na volebním kvóru, které je při všeobecných volbách 3% ve volebním obvodu, tedy pokud by voto en blanco 

hlasovalo přes 97% voličů, nebyl by zvolen nikdo. V případě voleb do zastupitelstev je uzavírací klauzule 5%, tedy by 
bylo potřeba více jak 95% hlasů en blanco. 
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2. VOTO EN BLANCO VE PANĚLSKÉM VOLEBNÍM

SYSTÉMU

2.1. Španělský volební systém

Španělské království má dvoukomorový parlament Cortesy,58 přičemž 

do senátu se na rozdíl od dolní komory volí většinovým systémem. Do španělské  

sněmovny - Kongresu poslanců59 se volí pomocí systému poměrného zastoupení. 

Španělsko je podle mnoha teoretiků nejtypičtějším příkladem majorizovaného 

proporčního systému, což vede k tomu, že se zde projevují některé účinky, které 

jsou typické pro většinový volební systém. Hlavním faktorem je velikost 

španělských volebních obvodů – např. v afrických enklávách Ceuta a Melilla se 

přerozděluje pouze jeden mandát, ve většině případů se ale ve volebním obvodu 

bojuje o 4-8 mandátů, výjimkou jsou Madrid a Barcelona, kde je ve hře přes 30 

mandátů.60

Volební klauzule je stanovena na 3% ve volebním obvodu, nikoliv 

na celostátní úrovni. I proto jsou v poslanecké sněmovně zastoupeny regionální 

strany jako PNV (pro svojí zkratku ve španělštině Partido Nacionalista Vasco61),

CiU (pro svojí zkratku ve španělštině - Convergència i Unió62), ERC (pro svojí 

zkratku ve španělštině - Esquerra Republicana de Catalunya63), nebo BNV 

(pro svojí zkratku ve španělštině - Bloque Nacionalista Galego64),65

Španělský politický systém ve výsledku zvýhodňuje vítěznou stranu a proto 

není výjimkou, že vítěz voleb získá absolutní většinu, jak se tomu stalo v roce 1982, 

1986, 1989, 200066 a naposledy při předčasných volbách konaných v roce 2011. 

Do druhé komory španělského parlamentu -  do Senátu67 – se stejně jako v ČR 

využívá většinový systém. Je zde ale několik podstatných rozdílů. 

Ve většině obvodů se volí 4 senátoři, výjimkou jsou velké ostrovy jako Gran 
                                                
58 Ve španělštině Cortes Generales
59 Ve španělštině Congreso de los Diputados
60 CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. Praha: Porál, 2009.
61 Baskická nacionalistická strana.
62 Konvergence a jednota
63 Katalánská republikánská levice
64 Galicijský nacionalistický blok
65 CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. Praha: Porál, 2009
66 Tamtéž.
67 Ve španělštině Senado. 
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Canaria, Mallorca, Tenerife a africké enklávy Ceuta a Melilla, kde se volí 3 senátoři 

a na malých ostrovech jako např. Fuerteventura se obsazují pouze 2 mandáty. 

Významným rozdílem je to, že voliči mohou zaškrtnout maximální volený počet 

senátorů minus jeden. Ve většině obvodů tedy vybírají 3, na velkých ostrovech 2

a na malých ostrovech pouze jednoho kandidáta. Hlasy se na mandáty 

ve většinovém systému nepřepočítávají, mandát získají 4 respektive 3 nebo 2 

kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.68

 Volebním zákonem Ley Organica 5/198569 jsou upraveny volby do místních 

samospráv a do parlamentu. „Volby do parlamentů autonomních oblastí si upravují 

regiony samy, ačkoliv se musí řídit některými principy, které jsou obsaženy právě 

v zákoně č. 5/1985 jako např. aktivní volební právo od 18ti let atd.“70 Hlasy jsou 

ve všech španělských volbách, kde se využívá poměrného systému, přepočítávány 

na mandáty pomocí metody d´Hondt. Základní rozdíl mezi všeobecnými volbami 

a volbami do lokálních orgánů je uzavírací klauzule, která je pro volby do místních 

samospráv stanovena na 5%.71

2.2. d´Hondtova metoda

Tato metoda přepočtu hlasů na mandáty je dnes jednou z nejčastěji 

používaných metod v systému poměrného zastoupení. „Vynálezce této metody –

belgický profesor Victor D´Hondt – vyslovil zásadu, že žádná strana nemá nárok 

na mandát dříve, dokud mandát neobdržela strana s větším počtem hlasů.“72

Princip tkví v tom, že každé straně se přiřadí počet hlasů, který ve volbách získala 

a první mandát získá ta strana, která dosáhla největšího počtu hlasů.73 „Podstata 

metody je, že se počet hlasů pro každou stranu jednotlivě dělí postupně čísly 

ze stanovené číselné řady (tzv. „volební dělitel“), počet vypočtených podílů je 

limitován počtem kandidátů této strany.“74

                                                
68 Elecciones generales 2011: Resuelva sus dudas. Ministerio del Interior de España [online]. 2011 [cit. 2012-03-09]. 

Dostupné z: http://elecciones.mir.es/generales2011/Resuelva_sus_dudas/SISTEMA_ELECTORAL.htm
69 Reino de España.. Ley organica 5/1985: del Régimen Electoral General. In: BOE número 147. 19 de 

junio1985.Dostupné z: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo5-1985.html
70 ŘÍHOVÁ, Blanka. Západoevropské politické systémy. Praha: Oeconomica, 2009. s. 227-228.
71 Tamtéž. 
72 KREJČÍ, Oskar. Nová kniha o volbách. Praha: Professional Publishing. s. 70. 
73 Tamtéž. 
74KUKLÍK, Pavel, BAXA, Josef. Metody pro přepočet hlasů na mandáty. Český statistický úřad [online]. 31.3.2005 [cit. 

2012-02-27]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/metody_pro_prepocet_hlasu_na_mandaty
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Přepočet hlasů na mandáty pomocí D´Hondtovi metody si nyní názorně 

ukážeme na jednoduchém příkladu. Data v tomto příkladu jsou smyšlená a slouží 

pouze pro ilustraci této metody. Počet přidělených mandátů v příkladu pro daný 

volební obvod je 7. Ve volebním obvodě se ucházelo o sedm mandátů pět 

politických stran. V prvním sloupci jsou volební výsledky a přidělené hlasy, které 

jsou vyděleny prvním číslem řady – 1. V tomto kole získaly hlasy dvě strany - II

a V. V dalších sloupcích se postupně dělí čísly 2, 3… a mandáty jsou přidělovány 

od nejvyššího čísla až do té doby, než je vyčerpáno všech sedm mandátů.

Počet hlasů pro stranu I: 56 789 (4) – 28 395 – 18 930 – 14 197

Počet hlasů pro stranu II: 123 908 (1) – 61 954 (3) – 41 303 (7) – 30 977

Počet hlasů pro stranu III: 6 789 – 3 395 – 2 263 – 1 697

Počet hlasů pro stranu IV: 45 347 (6) – 22 674 – 15 116 – 11 337

Počet hlasů pro stranu V: 96 655 (2) – 48 328 (5) – 32 218 – 24 164

Tato metoda má mnoho dalších mutací a modifikací, které se od sebe liší 

v zásadě jen používanou řadou čísel jako např. metoda Imperiali začíná dělit až 

číslem 2 (2, 3, 4, ….), metoda Sainte-Laguë dělí řadou lichých přirozených čísel (1, 

3, 5, 7, ....), metoda vyrovnávací počíná první odmocninou z čísla 2 (1.42, 2, 3, 4. 

…..) nebo např. dánská metoda používá čísla 1, 4, 7, 10 atd.75 Rozdíl mezi těmito 

řadami se zdá nepatrný, ale ve skutečnosti při přepočtu hlasů hraje velkou roli. 

Např. dánská metoda výrazně zvýhodňuje malé strany, totéž se dá říci

i o metodě vyrovnávací. Naopak metoda Imperiali dává větší výhodu spíše větším 

politickým stranám. 

Princip, který vymyslel Victor d´Hondt se také někdy označuje za metodu 

největšího průměru. Hlasy se dělí řadou po sobě jdoucích přirozených čísel, která

začíná číslem 1. Výhoda použití této metody tkví v tom, že „rozdělí všechny 

mandáty v jednom skrutiniu, tedy bez potřeby přerozdělování zbytků v skrutiniích 

dalších.“ 76

                                                
75 LEBEDA, Tomáš. Hlavní proměnné proporčních volebních systémů. Sociologický časopis. 2001, roč. 37, čís. 4.
76 KREJČÍ, Oskar. Nová kniha o volbách. Praha: Professional Publishing.  s. 70.
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2.3. Voto en blanco

Ve španělském zákoně o volbách z roku 1985 je zakotven institut voto 

en blanco. Charakteristika, vymezení a použití tohoto hlasu je definována zejména 

v článcích 96 a 97. Pokud volič vhodí do urny prázdnou obálku nebo pokud 

v případě senátních voleb není vyznačen žádný  kandidát, je takový hlas považován 

za platný a označuje se: voto en blanco.77

Hlasující, kteří volí en blanco, nevolí žádnou politickou stranu. Hlasy 

se ale stávají platnými a přepočítávají se poté na mandáty. Jelikož uchazeči 

o mandáty musí získat minimálně 3% respektive 5% platných hlasů, mají politické 

strany při použití voto en blanco ztíženou pozici. Procentuálně totiž získají menší 

počet hlasů. Ovšem záleží na přerozdělovaném počtu mandátů v daném obvodu. Je-

li počet přerozdělovaných mandátů nízký, nemusejí získat mandát ani strany, které 

mají více jak potřebná 3% respektive 5%. Pokud se ale přerozděluje více mandátů,

je přerozdělení hlasů více proporční a mandáty mohou získat i strany, které dosáhly 

pouhého minima hlasů. Voto en blanco má tedy větší potenciál ovlivnit hlasování 

ve vícemandátových obvodech.

2.4. Voto en blanco při použití d´Hondtovy metody

Ve smyšleném příkladu v Příloze 1 je naznačeno, že voto en blanco 

výrazně ztěžuje pozici malým stranám nacházejícím se na hranici volební klauzule. 

Na druhou stranu ale můžeme vidět, že značně procentuálně ubírá i straně vítězné. 

V teoretickém příkladu použití voto en blanco v souvislosti s d´Hondtovou metodou 

přepočtu hlasů na mandáty bylo vhozeno 100 000 platných hlasů, nejprve se 

přerozděluje 5 mandátů – tedy ilustrace obvodu s méně mandáty. Získané mandáty 

každé strany jsou zvýrazněny tučným písmem. Strana, která získala potřebná 3% 

ovšem mandát nezískala, protože nedostala dostatečný počet hlasů, který by ji stačil 

alespoň na jedno křeslo. Pokud se ale bude přerozdělovat 28 mandátů (ilustrace 

obvodu s více mandáty), strana by získala 1 křeslo. V dalších volbách (příkladech) 

už bylo umožněno hlasování en blanco a postupně jsou nastíněny situace kdy 

se 1000, 3000 a 5000 voličů, kteří v minulých volbách nehlasovali, rozhodlo, že 

                                                
77 Španělsko. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. In: Boletín Oficial del Estado. Madrid, 

1985, č. 147. Dostupné z: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-11672
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tento typ hlasování využije (jedná se čistě o teoretickou situaci). Procentuální podíl 

hlasování en blanco je v příkladech vyznačen. Pokud se rozděluje jen 5 mandátů, 

oproti minulým volbám se nic nezmění. Pokud ale bude ve hře 28 mandátů, může 

dojít ke změně. Zejména v případě, kdy téměř 10% všech voličů volí en blanco, 

nejmenší strana se nedostane přes 3%ní uzavírací klauzuli a její křeslo připadne 

při použití d´Hondtovy metody vítězné straně. Pokud volí en blanco pouze něco 

méně než 1%, 3% či 5% voličů, mění se pouze procentuální úspěch stran. 

Z příkladu vyplývá, že voto en blanco má dopad pouze na procentuální 

rozložení hlasů, nikoliv na absolutní čísla. Proměnnou d´Hondtovy metody jsou 

ovšem právě získané absolutní počty hlasů, nikoliv procentuální. K významnějšímu 

úbytku absolutního čísla hlasů určité strany může dojít např. v situaci, kdy daná 

strana výrazně zklamala své voliče; ti by pak neměli další zájem o podporu této 

strany nebo by se přestaly zajímat o politické dění, či by jejich názory přestaly být 

reprezentovány jakoukoliv politickou stranou. Voto en blanco má tedy stejný 

účinek jako hlasy pro strany, které nepřekročí potřebnou hranici pro vstup 

do sněmovny nebo zastupitelstva. V podstatě se tak tedy stávají hlasy malých 

politických stran i hlasy en blanco hlasy propadlými. Rozdíl je ale v tom, že 

v případě voto en blanco by s tím hlasující měl počítat předem. 

2.5. Voto en blanco ve většinovém systému

Ve většinovém systému nemá voto en blanco na výsledky voleb žádný vliv. 

Hlasy se na mandáty nijak nepřepočítávají a zvítězí kandidáti s největším počtem 

hlasů, ať je toto číslo jakékoliv. Teoreticky by ale mohla nastat situace, kdy by voto 

en blanco mohlo ovlivnit výsledky voleb, a to v v případě, že by en blanco 

hlasovalo velké množství lidí a kandidáti by tak nezískali ani jeden hlas. 

2.6. Politické strany s programem en blanco

Princip voto en blanco se stal ve Španělsku populární natolik, že vznikly

politické strany, které měly tento fenomén ve svém volebním programu. Malá 

uskupení působí výlučně jen v regionech nebo obcích, protože v jiných krajích

nejsou schopná získat dostatek podpory, aby se stala politickou stranou. Asi 
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nejznámější a neetablovanější politickou stranou, která funguje na principu voto 

en blanco je strana Movimiento Ciudadano por el Voto en Blanco Computable (pro 

svojí zkratku ve španělštině MCxVBC)78 neboli takzvaná Escaños en blanco, která 

ve volbách do místních zastupitelstev 2011 ještě vystupovala pod názvem 

Ciudadanos en blanco. 

2.6.1. Escaños en blanco - Ciudadanos en blanco

Movimiento Ciudadano por el Voto en Blanco Computable je politická 

strana, jejíž program sestává pouze z jedné věty. Není to ale klasická politická 

strana, protože tato strana neusiluje o moc ani nechce participovat na vedení země, 

obce nebo regionu. Pro svůj atypický volební program bývá médii často 

označována za ne-stranu,79 ale díky tomu, že kandiduje ve volbách a usiluje o hlasy 

voličů, můžeme ji mezi politické strany zařadit. Hlavním cílem této politické strany 

je „nechat v případě zvolení prázdné křeslo a neujímat se úřadu a tím pádem se 

vyhnout nákladům, které jsou s touto funkcí spojeny.“80

Občanovi nabízí možnost platného protestního hlasu prostřednictvím 

neobsazení mandátu. Je určena těm, kteří se necítí být reprezentováni žádným 

politickým subjektem. Sama strana tvrdí, že: pokud bude občan volit en blanco,

může se neshoda v názorech občana a kandidujících politických stran v parlamentu 

nebo na radnicích projevit ve formě prázdného křesla.81 Nutno dodat, že tato strana 

nechápe politiku jako činnost, za kterou by se měly brát odměny, ale jako právo 

občanské společnosti.82

Jako každá politická strana potřebuje i Escaños en blanco sehnat 0,1% 

podpisů z volebního cenzu. Proto se Escaños en blanco prezentují pouze v těch 

regionech, kde získají potřebný počet podpisů. Silnější pozici má tato politická 

strana zejména v Katalánsku, kde dokonce tři z jejích kandidátů „získali“ 

ve volbách do místních samospráv mandát. Kandidáti ale již předtím avizovali, že 

                                                
78 Volně přeloženo jako Občanské hnutí pro voto en blanco, které se počítá.
79 Se presenta un partido que quiere ser votado para dejar un escaño vacío en les Corts.Las Provincias [online]. [cit. 2012-

02-27]. Dostupné z: http://www.lasprovincias.es/especiales/elecciones/2011/noticias/presenta-partido-quiere-votado-
201105181349.html

80 ¿Qué es ESCAÑOS EN BLANCO?. Escanos en blanco [online]. [cit. 2012-02-27]. Dostupné z: 
http://votoenblancocomputable.org/index.php/faq

81 Tamtéž.
82 Mediteráneo digital. Ciudadanos en Blanco: la propuesta más original estas elecciones[online]. 8.4.2011 [cit. 2012-02-

27]. Dostupné z: http://www.mediterraneodigital.com/comunidad-valenciana/alicante/1371-ciudadanos-en-blanco-la-
propuesta-mas-original-de-estas-elecciones.html
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křesla obsazovat nebudou a tím pádem zůstala neobsazena.83 Nicméně během 

těchto voleb se Escaños en blanco prezentovali ve všech hlavních městech regionů 

a v některých regionech i ve všech hlavních městech provincií. V katalánských 

volbách do regionální samosprávy obdrželo Escons en Blanc84 35x více hlasů než 

ve volbách předchozích a bylo spočítáno, že kdyby občané volící en blanco 

hlasovali pro politickou stranu Escons en Blanc, tato strana by získala 4 „prázdné“ 

mandáty.85 Ve volbách do parlamentu obdrželo Escons en Blanc na celonárodní 

úrovni 0,4% hlasů, v Katalánsku 1,47%, v Baskicku 0,24%.86

2.7. Voto en blanco x Escaños en blanco

Již jsme si vysvětlili, jaké důsledky má hlasování en blanco, jaké jsou ale 

důsledky hlasování pro Escaños en blanco? Základním rozdílem je to, že voto 

en blanco může ve většině případů ovlivnit hlasování jen nepřímo a řadí se mezi 

propadlé hlasy. Pokud ale hlasujeme pro Escaños en blanco, víme předem, co se 

stane. Pokud strana překročí hranici pro vstup do sněmovny nebo do místní 

samosprávy, křeslo zůstává neobsazeno. Pokud strana neobdrží dostatek hlasů 

potřebných pro získání mandátů, hlasy této strany propadají a má v podstatě stejný 

účinek jako voto en blanco. 

Escaños en blanco mají tedy větší potenciál změnit výsledky voleb. 

V současné době se Escaños en blanco pohybují kolem hranice uzavírací klauzule 

a paradoxně si tak mohou s voto en blanco konkurovat. Protože, jak je zmíněno 

výše, voto en blanco ztěžuje pozici stran pohybujících se okolo 3% respektive 5%. 

                                                
83 Elecciones generales 2011. El País [online]. [cit. 2012-02-27]. Dostupné z: 

http://resultados.elpais.com/elecciones/2011/generales/congreso/index.html
84 Strana se zde prezentuje pod svým katalánským názvem. 
85 Mediteráneo digital. Ciudadanos en Blanco: la propuesta más original estas elecciones[online]. 8.4.2011 [cit. 2012-02-

27]. Dostupné z: http://www.mediterraneodigital.com/comunidad-valenciana/alicante/1371-ciudadanos-en-blanco-la-
propuesta-mas-original-de-estas-elecciones.html

86 Elecciones generales 2011. El País [online]. [cit. 2012-02-27]. Dostupné z: 
http://resultados.elpais.com/elecciones/2011/generales/congreso/index.html
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2.8. Historie voto en blanco ve španělských volbách

Hlasování voto en blanco se používá ve všech volbách a od restaurace 

monarchie v roce 1975 se jich konalo velké množství. Cílem této kapitoly není 

podrobně probírat každé z těchto voleb, ale shrnout to, jak si voto en blanco vedlo. 

2.8.1. Všeobecné volby – Kongres poslanců

Od prvních voleb po smrti generála Franka v roce 1977 se konalo již 10 

všeobecných voleb včetně těch loňských. V prvních třech volbách hlasování 

en blanco nepřekročilo půlprocentní hranici, i když s každými volbami desetiny 

procenta přibývaly. V dalších volbách se voto en blanco pohybovalo mezi 

půlprocentní a procentní hranicí. V roce 2000 zaznamenalo voto en blanco vysoký 

nárůst a na celonárodní úrovni volilo en blanco 1,58% voličů., stejný výsledek 

přišel i v roce 2004, o čtyři roky později následoval pokles na 1,11% a v posledních 

volbách hlasovalo en blanco 1,35% voličů.87

Voto en blanco tedy zažilo svůj „boom“ na počátku nového tisíciletí 

a v současné době se drží pod 1,5%. Toto číslo se může zdát jako nízké, ale musíme 

připomenout, že se jedná o celonárodní úroveň a z tohoto pohledu jde o číslo 

relativně vysoké. Jen pro ilustraci, v posledních volbách získalo hned několik 

politických stran méně než 1,5% a nakonec si tyto strany rozdělily 22 mandátů.88

2.8.2. Všeobecné volby - Senát

Ve Španělsku nejsou voleni všichni senátoři, někteří z nich jsou dosazováni 

regionálními parlamenty. Volení senátoři se volí většinovým systémem, ale 

na rozdíl od ČR, ve vícemandátových obvodech. Volba je tedy jednokolová. 

V senátních volbách hned od počátku hlasovalo en blanco více lidí než ve volbách 

do Kongresu poslanů. Většinou kolem 1,6% voličů.89 V roce 2000 nastal, stejně 

                                                
87 Consulta de resultados electorales. Miniterio del Interior de España [online]. 22.11.2011, 18.1.2012 [cit. 2012-03-09]. 

Dostupné z: http://www.infoelectoral.mir.es/min/
88 Tamtéž.
89 Tamtéž. 
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jako u voleb do poslanecké sněmovny, nárůst o jedno celé procento na 2,82%.90

V dalších letech došlo k poklesu o několik desetin procenta,91 ale v posledních 

volbách v roce 2011 naopak k výraznému nárůstu až na 5,37% hlasů.92

Senátní volby, co se týká procentuálního nárůstu a poklesu voto en blanco, 

kopírují volby do Kongresu poslanců s tím rozdílem, že procentuálně zde hlasuje 

en blanco více lidí.  Důležitým faktem je to, že se do parlamentu hlasuje ve stejný 

den a ve stejné volební místnosti, tzn. že voliči dostanou dvě obálky – jednu 

do poslanecké sněmovny a jednu do senátu. Především proto hlasuje více voličů 

en blanco. Dále je to z důvodu, že se vybírají jednotliví kandidáti a ne politické 

strany a pokud ani jednoho kandidáta volič nezná nebo nesdílí jeho názory, může

volit en blanco. Dalším důvodem by mohl být protestní hlas, jako nesouhlas 

s institucí senátu jako takovou. Ve většině zemí mají horní komory parlamentu 

menší pravomoci než dolní a vyvstává tak otázka jejich důležitosti a potřebnosti. 

Španělsko není v tomto ohledu výjimkou.

2.8.3. Volby do Evropského parlamentu

Do Evropského parlamentu začali Španělé volit po svém vstupu do EU

v roce 1986. V posledních volbách v roce 2009 volilo en blanco 1,41% lidí, což

odpovídalo necelému procentnímu nárůstu od voleb předchozích.93 V prvních 

doplňovacích volbách, které se konaly v roce 1987 dosáhl počet voličů en blanco 

1%94, v roce 1989 1,27%.95 V devadesátých letech se konaly dvoje volby 

do Evropského parlamentu s výsledkem 1,14% (1994) a 1,69% (1999) pro voto 

en blanco.96

Počet hlasů en blanco se u voleb do Evropského parlamentu pohybuje 

od 0,7% do 1,7% s tím, že v roce 2004 byl výrazně nejnižší oproti ostatním rokům, 

                                                
90 Consulta de resultados electorales. Elecciones al Senado. MINISTERIO DEL INTERIOR. Ministerio del interior [online]. 

[cit. 2012-02-29]. Dostupné z: http://www.infoelectoral.mir.es/min/busquedaAvanzadaAction.html
91 Tamtéž.
92 Tamtéž.
93 Elecciones al Parlemento Europeo. MINISTERIO DEL INTERIOR. Ministerio del interior [online]. [cit. 2012-02-29]. 

Dostupné z: http://elecciones.mir.es/resultados2009/99PE/DPE99999TO.htm
94 Tamtéž.
95 Tamtéž.
96 Parlamento Europeo Oficina de Información en España..Parlamento Europeo [online]. [cit. 2012-02-29]. Dostupné z: 

http://www.europarl.es/view/es/Elecciones/Elecciones_1999/Resultados_electorales/resultados_espana.html
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to už neodpovídá trendu z všeobecných voleb, kdy se hranice voto en blanco držela 

na stejné úrovni jako v roce 2000. 

2.8.4. Volby do místních orgánů

Na jednu stranu není možné vypisovat výsledky každého města a vesnice, 

na druhou stranu jsou celostátní výsledky trochu zkreslené. Přesto v této 

podkapitole uvedu, kolik lidí volilo ve volbách do místních orgánů en blanco 

na celostátní úrovni. V posledních volbách, které se konaly v roce 2011 volilo 

en blanco 2,54% lidí, v roce 2007 tak učinilo 1,92%.97  Od prvních voleb, které zde 

uvádím – tedy v roce 1987, kdy volilo en blanco 1,1%98 lidí - se počet voličů 

en blanco stále zvyšoval. V roce 1991 (1,12%)99, o čtyři roky později 1,45%100,  

v dalších volbách v roce 1999 dosáhla procentuální hranice voto en blanco 

vysokého čísla – 1,93%101  a v roce  2003  klesla na 1,74%102.

Volby do místních samosprávných orgánů se vyznačují opět nárůstem 

počtu voličů en blanco na přelomu tisíciletí, ale také velmi vysokými procenty 

z posledních dvou uskutečněných voleb. 

2.8.5. Volby do regionálních orgánů

Volby do regionálních orgánů neprobíhají ve Španělsku ve stejné dny, 

některé autonomní oblasti či regiony volí v jiné termíny, proto není možné brát 

v úvahu výsledky na celostátní úrovni. V 15ti autonomních oblastech Aragonie, 

Asturie, Baleárské ostrovy, Kanárské ostrovy, Kantábrie, Kastilie-La Mancha,

Kastilie a León, Valencie, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcie a Navarra) se 

volí ve stejný čas. Zbylé regiony (Baskicko, Galicie, Andalusie, Katalánsko) 

vybírají své zástupce do regionálních parlamentů odděleně. V posledních

                                                
97 Elecciones autonomicas y municipales 2011. RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA. Rtve[online]. 2011 [cit. 2012-02-29]. 

Dostupné z: http://resultados-elecciones.rtve.es/autonomicas-municipales/2011/municipales/
98 Resultados Elecciones Municipales. LA INFORMACIÓN. Lainformacion.com[online]. 2011 [cit. 2012-02-29]. Dostupné 

z: http://elecciones.lainformacion.com/municipales.html
99 Tamtéž.
100 Tamtéž.
101 Tamtéž.
102 Tamtéž.
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„společných“ volbách (2011) se míra voto en blanco v různých regionech 

pohybovala přibližně mezi  2%-3,5%103 s ohledem na to, že v praktické části práce 

se zabývám jednou z baskických provincií, použiji v této kapitole výsledky 

z Baskicka. V roce 2012 se zde konaly poslední volby do baskického parlamentu, 

en blanco hlasovalo 1,29% lidí.104 V roce 2009 volilo en blanco 1,01%105 voličů. 

V roce 1984 využilo voto en blanco jen 0,46%106 voličů, o šest let později to bylo 

necelých 0,8%107, v roce 1994 zaznamenalo voto en blanco jednoprocentní nárůst 

na 1,74%108, o čtyři roky později následoval mírný pokles na 1,38%109 a v roce 

2001 se hranice voto en blanco dostala pod 0,9%110, v roce 2005 byla na stejné 

hranici jako v roce 1990 tedy 0,74%111.

Jak je vidět z celostátního průměru a výsledků z Baskicka, procento 

hlasujících en blanco se bude výrazně lišit region od regionu, ale také rok od roku.

U některých autonomních oblastí je mezivolební rozdíl až 2,5 procenta. Zkoumat 

voto en blanco ve všech regionech a ve všech volbách do autonomních orgánů 

zdaleka přesahuje hranice této bakalářské práce, ale lze usuzovat, že každý region

má jinou politickou kulturu a jelikož existují regiony, kde se volí v jiný čas nebo 

i rok, není srovnávání výsledků na místě. V baskickém případě hlasovalo největší 

množství lidí en blanco v devadesátých letech, naopak v současné době se opět blíží 

k hranici z přelomu osmdesátých a devadesátých let. 

Porovnali jsme různé španělské volby v různých letech a zjistili jsme, že 

bezkonkurenčně nejvíce lidí volí en blanco ve volbách do Senátu, to je ale s největší 

pravděpodobností způsobeno tím, že se volby konají ve stejný den jako volby 

do Kongresu poslanců. Když už je volič v místnosti a má úřední obálku, odvolí 

jakýmkoliv způsobem.

                                                
103Resultados Elecciones Autonomicas. LA INFORMACIÓN. Lainformacion.com[online]. 2011 [cit. 2012-02-29]. 

Dostupné z: http://elecciones.lainformacion.com/autonomicas.html
104 Archivo de resultados electorales. DEPARTAMENTO DEL GOBIERNO VASCO.Euskadi.net [online]. 21.3.2011 [cit. 

2012-10-29].  Dostupné z:  
http://www.euskadi.net/q93TodoWar/eleccionesJSP/q93Contenedor.jsp?menu=li_2_1_1&opcion=a&idioma=c

105 Tamtéž.
106 Tamtéž.
107Tamtéž. 
108Tamtéž.
109Tamtéž.
110Tamtéž. 
111Tamtéž.  
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Dalším důležitým fenoménem, který byl shodný pro volby do parlamentu, 

do místních samospráv i regionálních parlamentů parlamentu byl nárůst počtu voto 

en blanco na přelomu tisíciletí. Jak si tento jev vysvětlit? Jedním z možných 

vysvětlení je politická situace v tehdejším Španělském království. Ve volbách 

v roce 2000 vyhrála Lidová strana (PP - pro svojí zkratku ve španělštině),112 která

získala absolutní většinu mandátů ve sněmovně. Toto vítězství nebylo 

překvapením, protože většina předvolebních průzkumů favorizovala PP, i když ani 

jeden průzkum nečekal, že vyhraje s tak velkým rozdílem.113 V tu dobu prožívala 

Španělská socialistická dělnická strana (PSOE – pro svojí zkratku ve španělštině)114

velkou krizi. Po dlouholetém předsedovi Gonzálezovi byl do funkce zvolen Joaquín 

Almunia, ovšem ve straně neměl jednotnou podporu, protože v primárkách strany 

na post premiéra (ve španělštině presidente) zvítězil jiný kandidát.115 Nakonec vedl 

kandidátku on, a po neúspěšných volbách rezignoval. Lidé tak věděli, že PP vyhraje 

a mohly využít voto en blanco jako protestní hlas proti PP. Dalším důvodem 

by mohla být nechuť příznivců PSOE kvůli vnitrostranické politické krizi volit 

stranu ve volbách. K situaci, kdy by strana měla už před volbami jasno o vítězství,

došlo již v osmdesátých letech, kdy PSOE neměla žádného silného konkurenta, 

tehdy se ale voto en blanco tolik nevyužilo, nejspíše proto, že ještě nemělo 

etablovanou pozici ve volebním systému. 

                                                
112 Španělský název Partido Popular
113 Los sondeos electorales del 12-M pronosticaron un error casi idéntico. El País [online]. 14.3.2000 [cit. 2012-02-29].
114 Španělský název Partido Socialista Obrero Espanol. 
115Guerra: "Borrell ganó a Almunia porque todo el aparato oficial apoyó a Almunia". Nueva Tribuna [online]. 23.09.2010. 

[cit. 2012-03-29]. Dostupné z: http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/2010-09-23/guerra-borrell-gano-a-almunia-
porque-todo-el-aparato-oficial-apoyo-a-almunia/2011030922334901114.html
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3. VOLBY DO MÍSTNÍCH ZASTUPITELSTEV 
V PROVINCII GUIPÚZCOA

Španělsko se skládá ze 17 autonomních oblastí a dvou autonomních měst. 

Takovou z oblastí je i Baskicko, které se dále dělí na tři provincie – Bizkaia, 

Guipúzcoa, Araba. Jednou z těchto provincií se zabývá i praktická část mojí 

bakalářské práce. Vybrala jsem si ji, protože není v možnostech této práce 

zanalyzovat výsledky voleb ve všech španělských provinciích a autonomních 

městech. Guipúzcoa je nejmenší španělskou provincií a i proto bude analýza 

výsledků voleb nejjednodušší a odpovídá rozměrům této práce. Navíc jsem si 

vybrala pouze jedny volby a to volby do místních zastupitelstev, které se konaly 

v roce 2011 a při nichž nastalo několik zvláštních až absurdních situací.

3.1. Charakteristika provincie Guipúzcoa

Hlavním městem provincie je San Sebastián, na severu Španělska ale i jinde 

ve světě též známý pod svým baskickým názvem Donostia. O poznání menšími 

městy jsou např. Irun, Tolosa, Zumarraga, Eibar.116 Provincie Guipúzcoa je typická 

svými separatistickými tendencemi, na rozdíl od provincie Bizkaia, která je spíše 

nacionalistická. Rozdíl mezi těmito dvěma provinciemi Baskicka je dobře 

charakterizován politickými stranami, které se zde prosazují. 

Největší baskickou stranou, která má své zástupce i ve španělském parlamentu 

je EAJ-PNV ( pro svojí zkratku ve dvojjazyčné mutaci baskičtina-španělština Euzko 

Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco,117 někdy se používá jen 

ve španělské mutaci, tedy jako PNV), což je strana nacionalistická, která usiluje 

o větší pravomoci baskického regionu. Nechce se od Španělska odtrhnout násilnou 

cestou, ale usiluje o baskickou národní suverenitu. Ve svém programu nemá ani 

nenásilné odtržení od Španělska a baskické suverenity chce dosáhnout zvětšováním 

                                                
116 Pokud neexistuje český překlad, jsou všechna města použita v baskické mutaci.
117 Španělský a baskický název strany, kterou můžeme do češtiny volně přeložit jako Backická nacionalistická strana
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pravomocí a kompetencí tohoto regionu.118 Tato strana se těší úspěchu zejména 

v provincii Bizkaia. Na druhou stranu politická strana BILDU, která je více úspěšná 

v provincii Guipúzcoa,119 má ve svém programu odtržení od Španělska a

je typickou baskickou separatistickou stranou, která v minulosti podporovala akce 

teroristické skupiny ETA. Ovšem kvůli tomu, aby mohla kandidovat ve volbách,

začala odmítat násilí i teroristické útoky této skupiny. 

Jak jsem naznačila výše, provincie Guipúzcoa se považuje za nejvíce 

extremistickou a separatistickou, a to i proto, že je zde nejvíce podporovatelů 

teroristické skupiny ETA. V této provincii se také značná část obyvatel hlásí 

k baskické národnosti a v posledních volbách v roce 2012 dokonce v této provincii

BILDU získalo stejný počet hlasů jako EAJ-PNV.

Při volbách do místních zastupitelstev se v této provincii neprezentovala 

politická strana Escaños en blanco, která by chtěla, na základě svého programu,

nechat mandáty neobsazeny.120 Strana se prezentovala až při volbách 

do centrálního parlamentu na konci roku 2011, ale jen ve vedlejší provincii Bizkaia. 

3.2. Volební výsledky v celé provincii

V celém Španělsku byly v roce 2011 pouze dvě autonomní oblasti, kde 

nevyhrála tehdy vládní strana PSOE či její opoziční rival PP. Jedná se 

o Katalánsko, kde ve všech provinciích vyhrála místní strana CiU a o Baskicko, kde 

v provinciích Araba a Bizkaia vyhrála baskická strana EAJ-PNV a v provincii 

Guipúzcoa vyhrála jiná baskická strana BILDU-EA-ALTERNATIBA (koalice 

BILDU, Eusko Alkartasuna (EA) 121  a Alternatiba Eraikitzen122).123

Guipúzcoa se tak stala jedinou provincií, kde vyhrála strana, které se to 

jinde nepodařilo. V Příloze 2 jsou volební výsledky v provincii Guipúzcoa, 

v Tabulce 11 jsou procentuální výsledky, které jsou porovnané i s předchozími 

                                                
118 Conoce EAJ-PNV: Historía e ideología. EAJ-PNV [online]. 2011 [cit. 2012-03-09]. Dostupné z: http://www.eaj-

pnv.eu/esp/conoce_historia.php
119 Což znamená, že je v této provincii úspěšnější než v provincii Bizkaia, ale nemusí to znamenat , že je zde úspěšnější než 

PNV
120 Elecciones locales 2011: Guipuzcoa. Ministerio del Interior de España [online]. 22.5.2011 [cit. 2012-03-09]. Dostupné z: 

http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU14209PR_L1.htm?e=61
121 Volně přeloženo do češtiny jako Baskická solidarita
122  Totéž, často spolu vystupují v koalici
123Elecciones locales 2011: Resumen por provincias. Ministerio del Interior de España [online]. 22.5.2011 [cit. 2012-03-09]. 

Dostupné z: http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU99000PR_L1.htm
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volbami, v Tabulce 12 je počet získaných starostů a zastupitelů.124 Strana BILDU

získala v celé provincii 34,6% procent hlasů, což ji přineslo celých 441 z 968 

zastupitelů (45,5%), strana EAJ –PNV dostala podporu 21,03% a tím obsadila 187 

(19,31%) míst v zastupitelstvech v provincii. Třetí nejúspěšnější stranou se ve 

volbách stala PSE-EE neboli PSOE, která obdržela 17,85% hlasů a získala tak 95 

zastupitelů (9,82%). PP získala ve volbách 9,65% hlasů, což ji vyneslo 27 

zastupitelů, to je v porovnání stranou ARALAR s 28 zastupiteli za 4,36% hlasů, 

tristně málo. Stranu H1! podpořilo 2,68% voličů a tím pádem získala 12 zastupitelů 

a velice úspěšná byla strana Herritarrak 0,06% hlasů a rovnými 11 zastupiteli. 

Na celoprovinciální úrovni je velice zřetelné, která strana dokázala nejlépe 

přeměnit získané hlasy na mandáty. Mezi  strany s velkou volební podporou v jedné 

oblasti, kde dokážou vytvořit většinu patří Herritarrak, Aralar nebo BILDU.

Naopak méně úspěšné jsou strany, které mají roztříštěné voličstvo po celé provincii 

- PP a PSOE, tedy dvě největší celostátní strany.

Volební účast ve volbách se vyšplhala na 62,73%, což bylo o 4,5% více,

než ve volbách předchozích. Zajímavé je, že počet neplatných hlasů byl pouze 

1,14% hlasů, přičemž v roce 2007 bylo prohlášeno za neplatné téměř 9,5% hlasů. 

Nejdůležitějším číslem z pohledu této práce, je počet voličů, kteří volili en blanco. 

Nakonec tak učinilo 2,32% voličů, což bylo méně ve srovnání s rokem 2007, kdy 

en blanco volilo 2,5% lidí. V dalších baskických provinciích se hranice voto 

en blanco dostala na 1,99%125 a na 2,55%.126 Celkový výsledek v provincii 

Guipúzcoa tedy není nijak výjimečný. 

Výsledky voleb tedy potvrdily charakteristiku této provincie. Stranou, 

která získala nejvíce hlasů je separatistická BILDU navíc v koalici s dalšími 

separatistickými stranami EA a ALTERNATIBA.127

                                                
124 Consejal se do češtiny překládá jako radní, ale v ČR je radní nepřímo volená funkce, proto budu používat slovo 

zastupitel. 
125Elecciones locales 2011. Ministerio del Interior de España [online]. 22.5.2011 [cit. 2012-03-09]. Dostupné z: 

http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU14489PR_L1.htm 
126 Tamtéž. 
127EA y Alternatiba presentan la coalición Bildu con los radicales. El País [online]. 3.4.2011 [cit. 2012-03-09]. Dostupné z: 

http://elpais.com/diario/2011/04/03/espana/1301781631_850215.html



30

3.3.  Výsledky v jednotlivých obcích

V této kapitole se nebudu zabývat volebními výsledky v jednotlivých 

obcích, ale zaměřím se jen na to, jak hojně voliči využívali voto en blanco. Než 

ale začnu porovnávat výsledky, musím zmínit jeden velice důležitý fakt, a to 

ten, že celostátní politická strana PP prezentovala své kandidáty ve všech 

obcích této provincie.128

 V provincii Guipúzcoa je 88 obcí, kde se volili noví zastupitelé. 

Ve většině obcí se míra voto en blanco pohybovala okolo celoprovinciálního 

průměru 2,3%. V tomto případě se jednalo o obce, kde se prezentovaly více než 

dvě kandidátky, nebo více než tři kandidátky (v případě, že jednou stranou byla 

PP a druhou PSOE). V těchto obcích se také do zastupitelstva dostalo větší 

množství politických stran. 

V několika obcích se ale míra voto en blanco významně odlišovala

od celoprovinciálního průměru, a to např. ve třech obcích, kde en blanco 

nevolil jediný člověk – Gaintza, Orendain, Orexa. V obci Gaintza se 

prezentovaly dvě kandidátky GH a PP, PP zde nezískala ani jeden hlas, zatímco

GH kromě hlasů, které byly neplatné všechny ostatní.129 Ke stejné situaci došlo 

i v obci Orexa, kde EA-ALTERNATIBA získala 100% hlasů při 100%ní

volební účasti.130 V Orendain se prezentovaly tři strany, Lidová strana (PP)

opět nezískala jediný hlas, zbylé dvě strany EA-ALTERNATIVA a Batzaleku 

si rozdělily mandáty v zastupitelstvu.131 Tyto obce svými volebními výsledky 

neodpovídaly celkovému trendu, že míra voto en blanco se zvyšovala, pokud se 

počet kandidujících stran snižoval. V těchto obcích tedy měla vítězná strana 

respektive vítězné strany jasnou podporu všech voličů, proto voliči nemuseli 

volit variantu hlasování en blanco.

V 18ti obcích z celé provincie hlasovalo en blanco více než 4% lidí a 

ve čtyřech z nich to bylo dokonce nad 10%. V případě obce Gaztelu a Lizartza 

se prezentovaly tři kandidátky z nichž jedna byla PP, a v obcích Zaldibia 

a Segura se prezentovaly čtyři kandidátky, z nichž jedna byla PP a jedna PSOE; 

                                                
128 Elecciones locales 2011. Ministerio del Interior de España [online]. 22.5.2011 [cit. 2012-03-09]. Dostupné z: 

http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU14209PR_L1.htm?e=61
129 Tamtéž. Dostupné z: http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU1420903799_L1.htm?d=393&e=61
130 Tamtéž. Dostupné z: http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU1420906099_L1.htm?d=664&e=61
131 Tamtéž. Dostupné z: http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU1420990599_L1.htm?d=725&e=61
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v těchto obcích se míra voto en blanco pohybovala maximálně do 7,56% 

hlasů.132

Ve zbylých 14 obcích se prezentovaly buď dvě kandidátky, z nichž 

jedna byla PP (Alkiza, Arama, Balarrain, Ezkio-Itsao, Hernialde, Leintz-

Gatzaga, Mutiola, Zerain, Elduain) nebo tři kandidátky z nichž jedna byla PP 

a jedna PSOE (Itsasondo, Albiztur, Altzo, Berastegi, Abaltsisketa); v těchto 

obcích se míra voto en blanco pohybovala od 4,41% do 20,13%.133

Z výsledků voleb v jednotlivých obcích tedy jasně vyplývá motiv, 

který voliče vedl k tomu, aby použili voto en blanco. Lidová strana, která se 

prezentovala v každé vesnici nakonec nezískala žádnou výraznější podporu, 

povětšinou nezískala ani jeden jediný hlas. Lidé tedy volili en blanco ze dvou 

hlavních důvodů – jako protest proti Lidové straně, která se prezentovala 

i v obcích, kde neměla vybudovanou žádnou pozici a historicky v politické 

kultuře a stranickém systému dané vesnice nehrála žádnou roli, navíc 

s kandidáty, kteří často ani nepocházeli z provincie Guipúzcoa.134 V některých 

případech se protestovalo i proti kandidátkám PSOE, které měly stejný 

charakter jako kandidátky PP. Druhým důvodem byla nemožnost výběru. PP 

byla strana s velice nízkou podporou, usuzuji tak z toho, že ji z 5192 lidí v 18ti 

obcích zvolilo jen 77 lidí (1,5%), z toho 37 hlasů získala v jedné obci, 

v ostatních sedmnácti se ji povedlo obdržet 40 hlasů.135 Ve výběru tedy zbyla 

jedna strana, která sice reprezentovala zájmy dané obce, ale přesto s ní každý 

nemusel souhlasit. 

V provincii Guipúzcoa, ale existuje ještě jedna obec, která se mírou 

voto en blanco vymyká všem ostatním obcím. Této obci se budu věnovat 

v samostatné kapitole, stejně tak jako některým dalším obcím, které jsem již 

zahrnula v předchozích komentářích. 

                                                
132 Elecciones locales 2011: Guipuzcoa. Ministerio del Interior de España [online]. 22.5.2011 [cit. 2012-03-09]. Dostupné z: 

http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU14209PR_L1.htm?e=61
133 Tamtéž.
134 VALLEJOSÁN, Sebastián. El PP, única lista en Aduna, no logra los votos suficientes. El Correo [online]. 23.5.2011 [cit. 

2012-03-09]. Dostupné z: http://www.elcorreo.com/especiales/elecciones/vizcaya/2011/noticias/unica-lista-aduna-logra-
20110523.html

135 Elecciones locales 2011: Guipuzcoa. Ministerio del Interior de España [online]. 22.5.2011 [cit. 2012-03-09]. Dostupné z: 
http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU14209PR_L1.htm?e=61
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3.4. Výsledky v obci Aduna

Aduna je obec s 370 obyvateli, z nichž má 300 právo volit. V této obci 

kandidovaly v roce 2007 dvě kandidátky. Jednou z nich byla ANV (pro svojí 

zkratku ve španělštině - Acción Nacionalista Vasca136), která v tu dobu ještě 

nebyla zrušena (kandidátka nebyla odvolána) a druhá byla PP, která získala 

1 hlas.137 ANV obdržela všech sedm mandátů, o které se ve volbách bojovalo a 

4 roky vesnici vládla. Tato strana je v současné době zrušena, protože byla 

považována za pokračovatelku jiné ilegální strany a nástrojem teroristické 

skupiny ETA.138 Před těmito volbami se „obyvatelé vesnice snažili vytvořit 

nezávislou kandidátku, ale bohužel to nebylo možné pro nedostatek lidí, kteří by 

v ní chtěli figurovat nebo v ní nemohli figurovat, protože se dříve nacházeli 

na kandidátkách stran, kterým byla zakázána činnost.“139 I BILDU se snažilo 

vytvořit kandidátku zejména z mladých občanů, ale ti se obávali, že na takovou 

funkci nemají dost zkušeností.140 V obci se tedy prezentovala pouze jedna 

politická strana - Lidová strana. Všichni členové na kandidátce žijí nejen mimo 

Adunu, ale i mimo celou provincii. 

Volby v obci dopadly jednoznačným poselstvím občanů Aduny – PP 

zde nechceme. 95,99% občanů hlasovalo en blanco 4,01% hlasovalo pro PP. 

Lidová strana tedy nepřekročila uzavírací klauzuli, která pro volby do místních 

zastupitelstev činí 5% a nemohla tak získat žádný mandát.141 Sedm zastupitelů 

tedy zůstalo nezvoleno. 

V takovém případě musí provincie Guipúzcoa jmenovat gestora, který 

se o obci bude starat po další čtyři roky. K této situaci došlo již v roce 2007, 

kdy v obci Elduain zůstala po anulování kandidátek ANV a AS jen PP s jedním 

                                                
136 Do češtiny lze přeložit jako Baskická nacionalistická akce.
137 Elecciones locales 2011: Aduna. Ministerio del Interior de España [online]. 22.5.2011 [cit. 2012-03-09]. Dostupné z: 

http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU1420900299_L1.htm?d=0&e=61
138 LÁZARO, Julio. El Supremo ilegaliza ANV y acuerda su disolución. El País [online]. 16.11.2008 [cit. 2012-03-09]. 

Dostupné z: http://elpais.com/elpais/2008/09/16/actualidad/1221553022_850215.html
139 MACHUCA, Pablo. Y alcalde de Aduna es.... nadie. Público [online]. 23.5.2011 [cit. 2012-03-09]. Dostupné z: 

http://www.publico.es/espana/377970/y-el-alcalde-de-aduna-es-nadie-elecciones2011
140 Tamtéž.
141 Elecciones locales 2011: Aduna. Ministerio del Interior de España [online]. 22.5.2011 [cit. 2012-03-09]. Dostupné z: 

http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU1420900299_L1.htm?d=0&e=61
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obdrženým hlasem.142 Tento rok byla situace komplikovaná tím, že v obci 

vládne strana, která je již zakázaná.

Nakonec sbor poslanců provincie Guipúzcoa rozhodl tak, že stávající 

zastupitelstvo a starostka budou pokračovat ve funkci ještě další 4 roky, pakliže 

s tím zastupitelé i starostka budou souhlasit. „Sbor to zdůvodnil tím, že zákon 

nepamatuje na takovou situaci, že by nebyl zvolen ani jeden zastupitel.“143

Problém je v tom, že stávající členové zastupitelstva jsou členy strany 

respektive byli členy strany, která musela být rozpuštěna. Staronová starostka 

Arantza Aburuza potvrdila, že chce ve funkci pokračovat a zároveň se ohradila 

proti nařčením, že kampaň pro hlasování en blanco vedla sama radnice.144

Na tomto příkladě jsme si jasně ukázali, jak významné může mít voto 

en blanco následky. Ve volbách nebyl zvolen nikdo a stávající zastupitelé 

pokračují další 4 roky v podstatě bez mandátu. Voliči se dokázali zmobilizovat 

a využít voto en blanco k prosazení své vůle – tedy aby jim v obci nevládla 

Lidová strana. Účel takového hlasu byl tedy stoprocentně naplněn. Otázkou 

zůstává, zdali voto en blanco nebylo využito/zneužito právě stranovým 

politickým zastoupením, které se chtělo udržet u moci a podniklo afirmativní 

akce ve prospěch voto en blanco. Oficiálně tak činěno nebylo, ale nikdo 

nemůže vědět, zdali se tak nedělo v zákulisí. 

3.5. Volební výsledky v obci Itsasondo

Istasondo je vesnice s necelými 300 oprávněnými voliči, kde se 

pro volby do místních zastupitelstev v roce 2011 představily 3 kandidátky – AE 

– ALTERNTIBA, PP, PSE-EE (PSOE). Z volebních výsledků v Příloze 3 je 

patrné,  že všech sedm volených zástupců získala strana AE-ALTERNATIBA, 

která obdržela 80,76% hlasů, na druhém místě skončilo PSOE s 4,81% a třetí 

PP s 3,78% hlasy. En blanco v obci hlasovalo 31 lidí tedy přes 10%.145

                                                
142 Sólo el PP se presenta en Aduna, gobernada por ANV. El Mundo [online]. 20.4.2011 [cit. 2012-03-09]. Dostupné z: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/20/paisvasco/1303318759.html
143 LÁZARO, Julio. El Supremo ilegaliza ANV y acuerda su disolución. El País [online]. 16.11.2008 [cit. 2012-03-09]. 

Dostupné z: http://elpais.com/elpais/2008/09/16/actualidad/1221553022_850215.html
144 Tamtéž.
145 Elecciones locales 2011: Itsasonda. Ministerio del Interior de España [online]. 22.5.2011 [cit. 2012-03-09]. Dostupné z: 

http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU1420904799_L1.htm?d=454&e=61



34

Tento příklad jsem si vybrala, protože zde teoreticky mohlo voto 

en blanco ovlivnit hlasování a uškodit tak PSOE, která se nedostala přes 5ti% 

hranici. V Příloze 3 a Tabulce 14 jsou výsledky hlasování, pokud by lidé voto 

en blanco k volbám nepřišli a nebo pokud by jejich hlas byl počítán 

za neplatný. Pokud by k tomu došlo, PSOE by získala přibližně 5,38% platných 

hlasů a překročila by tak 5ti% uzavírací klauzuli. Otázkou je, zdali by dosáhla 

alespoň na jeden mandát. 

Součástí volebních výsledků je i přerozdělení hlasů na mandáty 

d´Hondtovou metodou. To, že PSOE překročila hranici 5% neovlivní rozdělení 

mandátů, jak je vidět z Tabulky 15 v Příloze 3. Aby se rozložení mandátů 

změnilo a PSOE by mohla získat jednoho zastupitele, muselo by se ve vesnici 

Itsasondo rozdělovat 17 mandátů. 

3.6. Volební výsledky v obci Hondarribia

Hondarribia je město, ve kterém má volební právo 7 819 lidí. V posledních 

volbách do zastupitelstva zde kandidovalo 7 stran - EAJ-PNV, EA-

ALTERNATIBA, PSE-EE (PSOE), H1!, PP, ARALAR, EB-B (pro svojí 

zkratku ve španělštině - Eker Batua–Berdeak)146. V Příloze 4 jsou volební 

výsledky v tomto městě; do zastupitelstva se probojovalo 5 stran z nichž 

nejúspěšnější byla EAJ-PNV s 8 mandáty. 2 strany zůstaly pod hranicí volební 

klauzule – ARALAR a EB-B a do zastupitelstva se nedostaly. V Hondarribie

volilo en blanco „pouze“ 3,19% občanů, ale i toto číslo dokázalo ovlivnit 

výsledky voleb.147

Strana Aralar dosáhla při použití voto en blanco 4,98% hlasů, což je dvě 

desetiny procenta pod uzavírací klauzulí. V Tabulce 17, kde je model voleb 

v případě, že by lidé, kteří volili en blanco, k volbám nešli a nebo by se jejich 

hlas počítal jako neplatný. Z tohoto modelu vyplývá, že pokud by nebylo voto 

en blanco bráno mezi platné hlasy, strana ARALAR by ve volbách obdržela 

5,14% hlasů a překročila by volební klauzuli. V další tabulce je model přepočtu 

                                                
146 Volný český překlad - Sjednocená levice-Zelení
147 Elecciones locales 2011: Hondarribia. Ministerio del Interior de España [online]. 22.5.2011 [cit. 2012-03-09]. Dostupné 

z: http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU1420903699_L1.htm?d=567&e=61
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hlasů bez voto en blanco, z kterého vyplývá, že by strana ARALAR získala 

jeden mandát. Tento zastupitel v reálné situaci připadl vítězné straně EAJ-PNV.  

Díky tomuto systému tedy ztratila druhá nejmenší strana a získala strana 

největší. 

Volby v provincii Guipúzcoa byly důkazem toho, že voto en blanco může 

mít na jejich výsledek i značný vliv. Ve většině z 88 obcí v provincii voto 

en blanco nemělo na výsledky voleb žádný vliv, byť tak hlasovalo i 20% 

voličů. Ve dvou obcích ale voto en blanco s výsledky voleb zamíchalo, v jedné 

z nich dokonce velice výrazně. V obci Aduna bylo dokonce primárním účelem 

takového hlasování ovlivnění výsledků voleb, v další obci se tento účel 

předpokládat nemůže, ale i přesto jsou pomyslné výsledky bez voto en blanco 

odlišné od těch reálných. Nutno dodat, že předpokladem pro toto tvrzení je, že 

by v imaginární situaci lidé věděli, že se voto en blanco počítá mezi neplatné 

hlasy a i přesto by tak hlasovali, popř. by se jejich hlas počítal za jinak neplatný 

nebo by k volbám vůbec nepřišli. 
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ZÁVĚR

Tato práce se zabývá jedním z fenoménů španělských voleb - votem

en blanco. Vhození prázdné obálky nebo nezaškrtnutí kandidáta je možné 

v jakýchkoliv volbách kdekoliv na světě. Ale jen v některých zemích, jako je 

např. Španělsko, Kolumbie nebo Uruguay. je tento tento hlas – voto en blanco –

považován za platný.

V poměrném volebním systému, který se ve Španělsku používá ve všech 

volbách, kromě senátních, může mít takový hlas vliv i na výsledky voleb. Platné 

hlasy se pomocí d´Hondtovy metody přepočítávají na mandáty. Voto en blanco 

je sice platný hlas, ale do přepočtu na mandáty nevstupuje přímo, nýbrž 

nepřímo. Ovlivňuje např. procentuální výsledky voleb, které se počítají 

z platných hlasů a hlavně zvyšuje absolutní počet hlasů, který je třeba získat, 

aby strana mohla nějaký mandát vůbec získat. Procentuálně je tato hranice 

ve Španělsku stanovena na 3% pro parlamentní volby a 5% pro volby 

do místních zastupitelstev. Tato procenta se počítají z platných hlasů, tedy 

i z těch en blanco a strana tak musí získat více hlasů, než v případě, že by voto 

en blanco bylo považováno za neplatný hlas.

V senátních volbách s většinovým systémem voto en blanco výsledky 

neovlivní, protože nedochází k přepočtu na mandáty a vyhrávají kandidáti 

s největším počtem hlasů. Muselo by tak dojít k situaci, že by voto en blanco 

volili téměř všichni voliči a některý nebo ani jeden kandidát by pak nezískal 

žádný platný hlas. 

Motivy lidí pro využití tohoto hlasu se různí. Může to být indiferentní 

postoj k politickému dění a k nabídce politických stran, nenalezení vhodného 

kandidáta, který by zastupoval jejich zájmy, nesouhlas s politickou situací 

v dané zemi, protestní hlas a nebo pouhý omyl. V jiných, kde je voto en blanco 

neplatná hlas se vhození prázdného lístku využívá zejména jako určitá forma 

protestu. 

To, zdali dokáže voto en blanco splnit svůj účel, závisí zejména 

na motivu, který voliče vedl k tomu, aby tak hlasovali. Pakliže je volič 

indiferentní, voto en blanco svůj účel plní, protože je voliči zároveň jedno, jak 

volby dopadnou. Naopak, chce li hlasující vyjádřit nespokojenost se stávající 
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politickou situací nebo nenašel vhodného kandidáta, lze o efektivnosti voto 

en blanco pochybovat. Takový hlas vede k tomu, že ztěžuje pozici malým 

stranám, které se s voličskou podporou pohybují na hranici uzavírací klauzule a 

jejich hlas při použití d´Hondtovy metody často připadne jedné z největších 

stran. A takový asi voličův účel nebyl. Když chce volič svým hlasem 

protestovat a zároveň dosáhnout změny, má šanci na úspěch pouze pokud tak 

učiní i velké množství dalších voličů. 

Z analýzy různých španělských voleb v různých časových obdobích plyne,

že voliči nejčastěji využívají voto en blanco při volbách do senátu. To je 

zapříčiněno tím, že se do senátu volí ve stejný den i ve stejné místnosti jako do 

Kongresu poslanců. Voliči tak patrně nechtějí promrhat svůj hlas, když už mají 

obálku v ruce. Dále už záleží na charakteru voleb a čase, kdy byly konány. 

Celostátní volby v roce 2000 byly zřejmě ovlivněny španělskou politickou 

situací, kdy PSOE byla v hluboké krizi a PP získala absolutní většinu mandátů 

ve sněmovně. Naopak se nepotvrdilo to, že by protesty v mnoha španělských 

městech v roce 2011 přinesly vyšší míru voto en blanco. Ve volbách 

do regionálních a místních samospráv záleží na aktuální politické situaci v obci 

nebo v regionu. 

Praktická část práce analyzovala volební výsledky v baskické provincii 

Guipúzcoa, kde voto en blanco hrálo významnou roli. Všeobecně lze říci, že se 

voliči uchylovali k použití en blanco více, když se v obci prezentovaly pouze 

dvě nebo tří kandidátky. En blanco volili zejména jako protestní hlas proti 

Lidové straně, která se prezentovala v každé obci a v politické kultuře obce se 

tak stala úplně novým a zdá se, že v některých případech nežádaným 

elementem. Dále lidé volili en blanco, protože v mnoha obcích byl poměrně 

úzký výběr stran např. pouze 2 (PP + jedna další strana) nebo 3 (PP + PSOE +

jedna další strana). Lidé se tak necítili zastoupeni ve svých názorech a postojích. 

Došlo i k situaci, že voto en blanco bylo použito jako protestní hlas proti 

politické situaci v obci, konkrétně ve vesnici Aduna, kde se prezentovala pouze 

jedna kandidátka PP. Přes 96% voličů v obci volilo en blanco a PP tak nezískala 

potřebných 5% pro získání mandátu. Obec tak díky voto en blanco vedou stejní 

politici, jako v předchozím volebním období. Aduna ale není jediná obec, 

ve které hrálo voto en blanco důležitou roli. V městečku Hondarribia, kde volilo 
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en blanco méně než 4% voličů, došlo k tomu, že díky voto en blanco získala 

vítězná strana o jeden mandát více, než by získala pokud by voto en blanco bylo 

počítáno mezi neplatné hlasy. Strana ARARAL se totiž díky voto en blanco 

nedostala přes uzavírací klauzuli. V případě, že by voto en blanco bylo

neplatným hlasem, by tuto hranici překročila a navíc by při použití d´Hondtovy

metody přepočtu hlasů na úkor vítězné strany získala jeden mandát. 

Je nabíledni, že ve většině obcí se situace při i bez použití voto en blanco 

nemění, ale ve volbách do místních samospráv v roce 2011 došlo ve dvou 

obcích k významnému ovlivnění výsledku voleb následkem hlasování 

en blanco. 

Fenomém voto en blanco se už ve španělských volbách vyskytuje 

poměrně dlouho a volby do místních samospráv v roce 2011 ukázaly, že se 

nejedná o hlas, který nemůže nic ovlivnit. O voto en blanco se nemluvilo pouze 

v souvislosti s výsledky v provincii Guipúzcoa, ale také v souvislosti 

s budováním nové politické strany Escaños en blanco. Tato politická strana,

mající za cíl neobsazovat mandát, vede stejné kampaně jako jiné politické

strany a ve Španělsku je o ní slyšet. Dá se předpokládat, že i některé další strany 

s tímto cílem přelijí svojí podporu z regionu do regionu a stanou se tak velkou 

etablovanou stranou jako jsou Escaños en blanco. 

To, že je voto en blanco fenomén, ukazuje např. i hlasování mimo státem 

pořádané volby. Pokud se např. mladí domlouvají, v jaké restauraci se sejdou 

nebo v jiných podobných situacích, hlasy en blanco nejsou výjimkou. 

Na druhou stranu si lidé často neuvědomují či přímo podceňují sílu voto 

en blanco ve volbách a pokud by byly s tímto institutem více obeznámení, 

mohli by v budoucnu ovlivnit výsledky voleb v daleko větší míře, než tomu 

bylo doposud.
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PŘÍLOHY

Příloha 1: Příklad na ilustraci voto en blanco v různých variantách

Tabulka 1: Volební výsledky při přerozdělení 5 mandátů bez voto en blanco

strana A B C D E F en blanco
platné 
hlasy

% 21,3% 37,0% 8,7% 18% 3,2% 11,8% 0% 100,0%

získané hlasy 21 300 37000 8700 18000 3200 11800 0 100 000

/2 10650 18500 4350 9000 1600 5900

/3 7100 12333,33 2900 6000 1066,667 3933,333

/4 5325 9250 2175 4500 800 2950

/5 4260 7400 1740 3600 640 2360

/6 3550 6166,667 1450 3000 533,3333 1966,667

Tabulka 2: Volební výsledky při přerozdělení 28 mandátů bez voto en blanco

strana A B C D E F en blanco
platné 
hlasy

% 21% 37,0% 8,7% 18% 3,2% 11,8% 0% 100,0%

získané hlasy 21 300 37000 8700 18000 3200 11800 0 100 000

/2 10650 18500 4350 9000 1600 5900

/3 7100 12333,33 2900 6000 1066,667 3933,333

/4 5325 9250 2175 4500 800 2950

/5 4260 7400 1740 3600 640 2360

/6 3550 6166,667 1450 3000 533,3333 1966,667

/7 3042,857 5285,714 1242,857 2571,429 457,1429 1685,714

/8 2662,5 4625 1087,5 2250 400 1475

/9 2366,667 4111,111 966,6667 2000 355,5556 1311,111

/10 2130 3700 870 1800 320 1180

/11 1936,364 3363,636 790,9091 1636,364 290,9091 1072,727

/12 1775 3083,333 725 1500 266,6667 983,3333

/13 819,2308 1423,077 334,6154 692,3077 123,0769 453,8462

Tabulka 3: Volební výsledky při přerozdělení 5 mandátů s 10 000 hlasy en blanco

strana A B C D E F en blanco
platné 
hlasy

% 19,36% 33,64% 7,91% 16,36% 2,91% 10,73% 9,09% 100,0%

získané hlasy 21 300 37000 8700 18000 3200 11800 10000 110 000

/2 10650 18500 4350 9000 1600 5900

/3 7100 12333,33 2900 6000 1066,667 3933,333

/4 5325 9250 2175 4500 800 2950

/5 4260 7400 1740 3600 640 2360

/6 3550 6166,667 1450 3000 533,3333 1966,667
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Tabulka 4: Volební výsledky při přerozdělení 28 mandátů s 10 000 hlasy en blanco

strana A B C D E F en blanco
platné 
hlasy

% 19,36% 33,64% 7,91% 16,36% 2,91% 10,73% 9,09% 100,0%

získané hlasy 21 300 37000 8700 18000 3200 11800 10000 110 000

/2 10650 18500 4350 9000 1600 5900

/3 7100 12333,33 2900 6000 1066,667 3933,333

/4 5325 9250 2175 4500 800 2950

/5 4260 7400 1740 3600 640 2360

/6 3550 6166,667 1450 3000 533,3333 1966,667

/7 3042,857 5285,714 1242,857 2571,429 457,1429 1685,714

/8 2662,5 4625 1087,5 2250 400 1475

/9 2366,667 4111,111 966,6667 2000 355,5556 1311,111

/10 2130 3700 870 1800 320 1180

/11 1936,364 3363,636 790,9091 1636,364 290,9091 1072,727

/12 1775 3083,333 725 1500 266,6667 983,3333

/13 819,2308 1423,077 334,6154 692,3077 123,0769 453,8462

Tabulka 5: Volební výsledky při přerozdělení 5 mandátů s 3000 hlasy en blanco

strana A B C D E F en blanco
platné 
hlasy

% 20,68% 35,92% 8,45% 17,48% 3,11% 11,46% 2,91% 100,0%

získané hlasy 21 300 37000 8700 18000 3200 11800 3000 103 000

/2 10650 18500 4350 9000 1600 5900

/3 7100 12333,33 2900 6000 1066,667 3933,333

/4 5325 9250 2175 4500 800 2950

/5 4260 7400 1740 3600 640 2360

/6 3550 6166,667 1450 3000 533,3333 1966,667

Tabulka 6: Volební výsledky při přerozdělení 28 mandátů s 3000 hlasy en blanco

strana A B C D E F en blanco
platné 
hlasy

% 20,68% 35,92% 8,45% 17,48% 3,11% 11,46% 2,91% 100,0%

získané hlasy 21 300 37000 8700 18000 3200 11800 3000 103 000

/2 10650 18500 4350 9000 1600 5900

/3 7100 12333,33 2900 6000 1066,667 3933,333

/4 5325 9250 2175 4500 800 2950

/5 4260 7400 1740 3600 640 2360

/6 3550 6166,667 1450 3000 533,3333 1966,667

/7 3042,857 5285,714 1242,857 2571,429 457,1429 1685,714

/8 2662,5 4625 1087,5 2250 400 1475

/9 2366,667 4111,111 966,6667 2000 355,5556 1311,111

/10 2130 3700 870 1800 320 1180

/11 1936,364 3363,636 790,9091 1636,364 290,9091 1072,727

/12 1775 3083,333 725 1500 266,6667 983,3333

/13 819,2308 1423,077 334,6154 692,3077 123,0769 453,8462
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Tabulka 7: Volební výsledky při přerozdělení 5 mandátů s 1000 hlasy en blanco

strana A B C D E F
en 

blanco platné hlasy

% 21,09% 36,63% 8,61% 17,82% 3,17% 11,68% 0,99% 100,0%

získané hlasy 21 300 37000 8700 18000 3200 11800 1000 101 000

/2 10650 18500 4350 9000 1600 5900

/3 7100 12333,33 2900 6000 1066,667 3933,333

/4 5325 9250 2175 4500 800 2950

/5 4260 7400 1740 3600 640 2360

/6 3550 6166,667 1450 3000 533,3333 1966,667

Tabulka 8: Volební výsledky při přerozdělení 28 mandátů s 1000 hlasy en blanco

strana A B C D E F
en 

blanco platné hlasy

% 21,09% 36,63% 8,61% 17,82% 3,17% 11,68% 0,99% 100,0%

získané hlasy 21 300 37000 8700 18000 3200 11800 1000 101 000

/2 10650 18500 4350 9000 1600 5900

/3 7100 12333,33 2900 6000 1066,667 3933,333

/4 5325 9250 2175 4500 800 2950

/5 4260 7400 1740 3600 640 2360

/6 3550 6166,667 1450 3000 533,3333 1966,667

/7 3042,857143 5285,714 1242,857 2571,429 457,1429 1685,714

/8 2662,5 4625 1087,5 2250 400 1475

/9 2366,666667 4111,111 966,6667 2000 355,5556 1311,111

/10 2130 3700 870 1800 320 1180

/11 1936,363636 3363,636 790,9091 1636,364 290,9091 1072,727

/12 1775 3083,333 725 1500 266,6667 983,3333

/13 819,2307692 1423,077 334,6154 692,3077 123,0769 453,8462

Tabulka 9: Volební výsledky při přerozdělení 5 mandátů s 5000 hlasy en blanco

strana A B C D E F
en 

blanco ptatné hlasy

% 20,29% 35,24% 8,29% 17,14% 3,05% 11,24% 4,76% 100,0%

získané hlasy 21 300 37000 8700 18000 3200 11800 5000 105 000

/2 10650 18500 4350 9000 1600 5900

/3 7100 12333,33 2900 6000 1066,667 3933,333

/4 5325 9250 2175 4500 800 2950

/5 4260 7400 1740 3600 640 2360

/6 3550 6166,667 1450 3000 533,3333 1966,667
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Tabulka 10: Volební výsledky při přerozdělení 28 mandátů s 5000 hlasy en blanco

strana A B C D E F
en 

blanco platné hlasy

% 20,29% 35,24% 8,29% 17,14% 3,05% 11,24% 4,76% 100,0%

získané hlasy 21 300 37000 8700 18000 3200 11800 5000 105 000

/2 10650 18500 4350 9000 1600 5900

/3 7100 12333,33 2900 6000 1066,667 3933,333

/4 5325 9250 2175 4500 800 2950

/5 4260 7400 1740 3600 640 2360

/6 3550 6166,667 1450 3000 533,3333 1966,667

/7 3042,857143 5285,714 1242,857 2571,429 457,1429 1685,714

/8 2662,5 4625 1087,5 2250 400 1475

/9 2366,666667 4111,111 966,6667 2000 355,5556 1311,111

/10 2130 3700 870 1800 320 1180

/11 1936,363636 3363,636 790,9091 1636,364 290,9091 1072,727

/12 1775 3083,333 725 1500 266,6667 983,3333

/13 819,2307692 1423,077 334,6154 692,3077 123,0769 453,8462

Zdroj: Aneta Ungerová
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Příloha 2: Volební výsledky v provincii Guipúzcoa

Tabulka 11:Volební výsledky v celé provincii Guipúzcoa

Escrutado 100%

Concejales a elegir 968

Alcaldes a elegir 88

2011 2007

Total votantes 349.510 62,73% 58,31%

Abstención 207.694 37,27% 41,69%

Votos nulos 3.978 1,14% 9,48%

Votos en blanco 8.120 2,32% 2,50%

Porcentaje de votos

BILDU-EA-
ALTERNATIBA 34,60%

E.A.J.-P.N.V. 21,03%

PSE-EE (PSOE) 17,85%

ARALAR 4,36%

P.P. 9,65%

H1! 2,68%

OTROS 7,45%

Zdroj: http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU14209PR_L1.htm
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Tabulka 12: Volební výsledky jednotlivých stran v Guipúzcoa

Zdroj: http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU14209PR_L1.htm

MAYORÍA DE ALCALDES

CANDIDATURAS ABSOLUTA RELATIVA EMPATE %ALCALDES VOTOS CONCEJALES

BILDU-EA-ALTERNATIBA 43 13 48,86% 119.537 34,60% 441

E.A.J.-P.N.V.
1 4 1,14% 72.655 21,03% 187

PSE-EE (PSOE) 4 0% 61.687 17,85% 95

ARALAR 1 1 1,14% 15.076 4,36% 28

P.P. 1 1,14% 33.330 9,65% 27

H1! 0% 9.270 2,68% 12

HERRITARRAK 2 2,27% 206 0,06% 11

EZKIO - ITSASOKOAK 1 1,14% 322 0,09% 7

AAE 1 1,14% 164 0,05% 7

HH 1 1,14% 160 0,05% 7

AGRUPACION DE ELECTORES LEINTZ 
GATZAGA 1 1,14% 121 0,04% 7

IB 1 1,14% 650 0,19% 6

ab 1 1,14% 495 0,14% 6

EB-B 0% 9.078 2,63% 5

ALER 1 0% 937 0,27% 5

ZEGAMA LANTZEN 1 1,14% 450 0,13% 5

MULTILOAKO HERRI KANDIDATURA 2011 1 1,14% 127 0,04% 5

A.H.B. 1 1,14% 92 0,03% 5

HERRIGINTZA 0% 521 0,15% 4

SEGURA LANTZEN 0% 380 0,11% 4

LB 0% 346 0,10% 4

OEO 1 1,14% 230 0,07% 4

AUZO ARTEA 1 1,14% 179 0,05% 4

ZERAINGO HERRI KANDIDATURA 2011 1 1,14% 108 0,03% 4

DENOK BAT 1 1,14% 88 0,03% 4

LA 1 1,14% 86 0,02% 4

A. A. T. 1 1,14% 62 0,02% 4

G.H. 1 1,14% 60 0,02% 4

ORMAIZTEGIKO HERRI TALDEA 0% 218 0,06% 3

ORBEL - ORMAIZTEGIKO BIZILAGUNAK 
ELKARLANEAN 0% 210 0,06% 3

GIROA 0% 178 0,05% 3

ERREZIL HERRIN ALDE 0% 162 0,05% 3

GABIRIA AURRERA 0% 141 0,04% 3

GOIZ - BINI 0% 117 0,03% 3

BIDE BERRIAK 0% 110 0,03% 3

BELAUNTZA BERREGINEZ 0% 77 0,02% 3

AB 1 1,14% 62 0,02% 3

HA 0% 61 0,02% 3

P.C.L.O. 0% 980 0,28% 2

RESTO 0% 8.571 2,48% 20
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Příloha 3: Volební výsledky v obci Itsasondo

Tabulka 13 : Skutečné volební výsledky v Itsasondo

Concejales a elegir en 2011: 7

2011

Total votantes 299 60,04%

Abstención 199 39,96%

Votos nulos 8 2,68%

Votos en blanco 31 10,65%

Candidaturas Votos

EA- ALTERNATIBA 235 80,76%

PSE-EE (PSOE) 14 4,81%

PP 11 3,78%

Strana
EA-

ALTERNATIBA PSE-EE (PSOE) PP

/1 235 14 11

/2 117,5

/3 78,33333333

/4 58,75

/5 47

/6 39,16666667

/7 33,57142857
Zdroj:http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU1420904799_L1.htm?d=520&e=0, Aneta Ungerová

Tabulka 14  : Fiktivní volební výsledky bez voto en blanco v Itsasondo

Concejales a elegir en 2011: 7

2011

Total votantes 268 53,82%

Abstención 230 46,18%

Votos nulos 8 2,68%

Votos en blanco 0 0,00%

Candidaturas Votos

EA- ALTERNATIBA 235 87,69%

PSE-EE (PSOE) 14 5,38%

PP 11 4,23%

Strana EA- ALTERNATIBA PSE-EE (PSOE) PP

/1 235 14 11

/2 117,5

/3 78,33333333

/4 58,75

/5 47

/6 39,16666667

/7 33,57142857
Zdroj: Aneta Ungerová
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Tabulka 15  : Fiktivní volební výsledky při rozdělení 17 mandátů v Itsasonda

Strana
EA-

ALTERNATIBA PSE-EE (PSOE) PP

/1 235 14 11

/2 117,5

/3 78,33333333

/4 58,75

/5 47

/6 39,16666667

/7 33,57142857

/8 29,375

/9 26,11111111

/10 23,5

/11 21,36363636

/12 19,58333333

/13 18,07692308

/14 16,78571429

/15 15,66666667

/16 14,6875

/17 13,82352941
Zdroj: Aneta Ugerová
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Příloha 4: Volební výsledky v obci Hondarribia

Tabulka 16: Skutečné volební výsledky  v Hondarribia

Concejales a elegir en 2011: 17
2011

Total votantes 7.819 61,03%
Abstención 4.993 38,97%
Votos nulos 134 1,71%
Votos en blanco 245 3,19%

Candidaturas Votos
E.A.J.-P.N.V. 2.788 37,47%
EA-ALTERNATIBA 2.066 27,77%
PSE-EE (PSOE) 742 9,97%
H1! 655 8,52%
P.P. 613 7,98%
ARALAR 383 4,98%
EB-B 193 2,51%

Strana EAJ-PNV EA- ALTERNATIBA PSE-EE (PSOE) H1! PP ARALAR EB-B

/1 2788 2066 742 655 613 383 193

/2 1394 1033 371 327,5 306,5 191,5 96,5

/3 929,3333333 688,6666667 247,3333333 218,3333 204,3333 127,6667 64,33333

/4 697 516,5

/5 557,6 413,2

/6 464,6666667 344,3333333

/7 398,2857143 295,1428571

/8 348,5
Zdroj:http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU1420903699_L1.htm?d=520&e=0, Aneta Ungerová

Tabulka 17: Fiktivní výsledky bez voto en blanco v Kondarriba

Concejales a elegir en 2011: 17
2011

Total votantes 7.574 61,03%
Abstención 5 238 42,13%
Votos nulos 134 1,71%
Votos en blanco 0 0%

Candidaturas Votos
E.A.J.-P.N.V. 2.788 36,28%
EA-ALTERNATIBA 2.066 26,88%
PSE-EE (PSOE) 742 9,66%
H1! 655 8,80%
P.P. 613 8,24%
ARALAR 383 5,15%
EB-B 193 2,60%
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Strana EAJ-PNV EA- ALTERNATIBA PSE-EE (PSOE) H1! PP ARALAR EB-B

/1 2788 2066 742 655 613 383 193

/2 1394 1033 371 327,5 306,5 191,5 96,5

/3 929,3333333 688,6666667 247,3333333 218,3333 204,3333 127,6667 64,33333

/4 697 516,5

/5 557,6 413,2

/6 464,6666667 344,3333333

/7 398,2857143 295,1428571

/8 348,5
Zdroj: Aneta Ungerová
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RESUMÉ

The topic of this thesis is the phenomenon of "voto en blanco"148 in Spanish 

elections. In some Latin American countries, and especially in Spain, “voto en 

blanco” is part of the electoral system. Inserting a blank envelope or unchecked 

candidate list into the ballot box is possible in any election anywhere in the 

world. But in some countries, like Spain, Colombia and Uruguay, this vote - voto 

en blanco - is considered as valid. 

Which motives lead voters to vote "en blanco"? How are these votes counted

in the poll? What possible consequences such vote might have? Are there other 

ways to vote “en blanco”? My work, divided into two main parts, is dealing with 

these fundamental questions. In the theoretical part, I describe the Spanish 

electoral system and D'Hondt method of converting votes into mandates, and 

then I illustrate this method with examples. The second chapter is, in particular, 

dealing with how the “voto en blanco” works and what effect it may have on the 

election outcome. In this chapter, I am using a fictional mathematical model of 

scenarios of how the “voto en blanco” could affect voting. I also analyze the 

motives that lead voters to vote “en blanco”. Furthermore, I mention the political 

parties whose program is based just on “voto en blanco”. I describe very briefly 

the situation in other countries where they have an opportunity to vote “en 

blanco” and compare it with the Spanish system. I am also presenting a 

theoretical analysis of how widely “voto en blanco” was used in several previous 

elections in Spain.

In the practical part of the thesis, which is developed in accordance with the 

theoretical part, I try to interpret and analyze the results of the elections to the 

local representations in 2011 in the Basque province of Guipúzcoa. I explain the 

impact of “voto en blanco” on the election results and try to find motives that led 

citizens in this province to vote en blanco. I chose Basque province of Guipúzcoa 

because there were very unusual election situations caused by this kind of vote.

In the proportional electoral system that is used in Spain in all types of

elections, except the Senate, this kind of vote can have a significant influence on 

                                                
148 It could be translated as „blank vote“, but in English it has slightly different connotation, for this reason I am using the 

original name. 
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the election results. D'Hondt method is taking into account only valid votes to 

convert them into mandates. “Voto en blanco” is a valid vote that do not 

influence the conversion to mandates directly, but, yes, indirectly. “Voto en 

blanco” affects the vote percentage obtained, which is calculated from the valid 

votes, and, especially increases the absolute number of votes the party has to 

obtain to get a mandate. Election threshold in Spain is set at 3% for the 

parliamentary elections, and 5% for the elections to the local representations. 

These percentages are calculated from the valid votes, it means also from those 

“en blanco”, so the party must get more votes than in the case that the voto en 

blanco was considered as invalid vote.

In the Senate election, using majority system, voto en blanco do not affect the 

results, because there is no conversion of votes to mandates, and candidates with 

the most votes win. Even though it could lead to a situation when the voto en 

blanco was voted by almost all voters and, one or neither candidate would then 

have gained no valid vote.

People's motives to use this vote are various. It can be indifferent attitude to 

political events,  insufficient supply of political parties, impossibility of finding a 

suitable candidate who would represent their interests, disagreement with the 

political situation in the country, a mere protest vote, or mistake. In other 

countries, throwing the empty list is primarily used as a form of protest.

Whether “voto en blanco” fulfills its purpose or not depends on the motive 

that led voters to vote as such. If a voter is indifferent, “voto en blanco” fulfills its 

purpose, because we can assume that he is not interested in the election outcome. 

Conversely, if a voter wants to express dissatisfaction with the current political 

situation, we can only doubt the effectiveness of “voto en blanco”. Such a vote

makes it more difficult to small parties that are balancing on the edge of 

threshold. When using the d'Hondt method and “voto en blanco”, the vote often 

falls in favor of one of the largest parties. Obviously, to vote for one of the 

biggest parties, was not a voter´s purpose. When voter wants to protest or achieve 

any change, he has a chance for success only if a large number of other voters do 

the same.
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An analysis of various Spanish elections at different times reveals that most 

voters vote in “blanco” in elections to the Senate. This is due to the fact that the 

Senate elections are on the same day and the same room as the Congress ones. 

Voters, thus, probably do not want to waste their vote once they have an envelope 

in their hand. 

The practical part of this thesis analyzes the election results in the Basque 

province of Guipúzcoa, where the “voto en blanco” played a significant role. 

Generally, the voters resorted to use of “voto en blanco” in the villages, where 

only two or three candidates list were presented. Mainly, they used “voto en 

blanco” as a protest against the People's Party, which has presented its candidate

in every village, resulted in a new phenomenon for the political culture of the 

village. Furthermore, people voted so, because in many communities there was a

relatively narrow selection of parties for example, only 2 (PP + one other party) 

or 3 (PP PSOE + one other party). Naturally, people did not feel represented in 

their views and attitudes.

There was also a situation where “voto en blanco” was used as a protest vote 

against the political state of affairs in the community, specifically in the village of 

Adun, where only one candidate of PP was presented. Over 96% of voters in the 

village voted “en blanco” so the PP did not receive the required 5% for a 

mandate. Thanks to the “voto en blanco”, the village is lead by the same

politicians as in the previous term. Adun is not the only municipality where “voto 

en blanco” played an important role. In the town of Hondarribia where less than 

4% of the electorate “voted en blanco”, elections were also influenced by this 

kind of vote. Due to “voto en blanco” the winning party won one seat more than

it would have had received if the “voto en blanco” would have been counted 

among the invalid votes. Political party ARARLAR, indeed thanks to “voto en 

blanco”, did not get through the threshold. In the situation that the “voto en 

blanco” would have been an invalid vote, this party would have exceeded the

limit.  

It is clear that in most communities the situation would not have changed

even without “voto en blanco”, but in the elections to local councils in 2011, in 
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two municipalities happened that voto en blanco significantly influenced the 

outcome of the election.

“Voto en blanco” phenomenon has played an important role in the Spanish 

local election 2011 and showed us that this is a vote that can really influence 

elections. We do not hear about “voto en blanco” only in connection with the 

results in the province of Guipúzcoa, but also in connection with the formation of 

a new political party “Escaños en blanco”. This political party, aimed not to 

occupy the mandate, is leading the same campaign as the other parties and in 

Spain it is well-known and party. We can now only wait whether some other 

party sharing the same objective spill its support from region to region and 

become an established party as “Escaños en blanco”.

The “voto en blanco” phenomenon is showed as well outside the state-

organized voting events. For example, when young people plot in which 

restaurant or bar will they meet or in other similar situations, votes “en blanco”

are not an exception.

On the other hand, people are often unaware or underestimate the power of 

“voto en blanco” in the election, and if it would have been more familiar institute, 

it could affect the election results in a far greater extent in the future. 




