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Abstrakt 

Diplomová práce „První a druhé irské referendum o Lisabonské smlouvě“ je 

komparativní případovou studií, která s využitím konceptu evropeizace analyzuje 

příčiny, které vedly ke změně názoru irských občanů na Lisabonskou smlouvu mezi lety 

2008 a 2009. Zatímco při prvním hlasování v červnu 2008 Irové smlouvu v referendu 

zamítli, o 16 měsíců později ji výraznou většinou přijali, když pro ni hlasovalo téměř 

o půl milionu voličů více.  

Práce objasňuje, jaké faktory způsobily zcela odlišný průběh a výsledek, zkoumá 

názory jednotlivých aktérů, jako jsou politické strany, vláda, odbory, zájmová sdružení 

či významné firmy, sleduje průběh kampaně před referendem, shrnuje a analyzuje 

výsledky a následné reakce na domácí i unijní úrovni. 

Ze zjištěných skutečností je vyvozeno, že za změnou postoje Irů stály především 

vnější vlivy. Na jedné straně tlak ostatních členských států unie i EU jako celku 

na dokončení procesu institucionální reformy a také jednoznačné odmítnutí opakování 

scénáře z roku 2005, kdy byla po nesouhlasu Francie a Nizozemska ukončena ratifikace 

Ústavy pro Evropu. Na druhé straně přijetí tzv. irských záruk, kterými se Evropská rada 

snažila reagovat na nejčastější výhrady a obavy Irů, a také počátek globální finanční 

krize, která na Irsko silně dopadla právě na přelomu let 2008–2009 a připomněla tak 

na výhody členství Irska v EU a eurozóně. 
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Abstract 

Master thesis "The First and Second Referendum on the Treaty of Lisbon in Ireland" is 

a comparative case study, which - using the concept of europeanization - analyses 

causes, which led to the opinion shift of Irish citizens on the Treaty of Lisbon between 

years 2008 and 2009. Whereas during the first poll in June 2008 Irish rejected the 

Treaty, 16 months later it was accepted by an expressive majority, when almost half 

a million people more voted for it. 

The thesis clarifies, which elements caused a totally different course and result, 

explores opinions of individual players such as political parties, government, trade 

unions, associations of interest or significant companies, observes course of the 

campaign before the referendum, summarizes and analyses outcomes and subsequent 

reactions both on national and Union level. 

From the discovered facts the thesis concludes, that behind the change of attitude 

of the Irish stood especially external effects. On one side pressure of the other member 

states of the Union and even the EU as a whole to finalize the process of institutional 

reform and also explicit refusal of repeating the scenario from 2005, when ratification 

of the Treaty establishing a Constitution for Europe was terminated after disagreement 

of France and the Netherlands. On the other side acceptance of so called Irish 

guarantees, which the Council of Europe used to react to the most frequent  reservations 

and concerns of the Irish, and also the beginning of global financial crisis, which struck 

Ireland hardly between 2008 and 2009. 
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Úvod 

Irsko bylo jediným z tehdejších 27 členských států EU, který uspořádal referendum 

o ratifikaci Lisabonské smlouvy. Přestože vláda a všechny parlamentní politické strany 

s výjimkou Sinn Féin schválení smlouvy podporovaly, voliči v červnu 2008 rozhodli 

jinak. Přispěla k tomu masivní a účinná kampaň nejrůznějších zájmových organizací 

i široká kritika především z krajně levicových, ultrakatolických a libertariánských pozic. 

Zamítnutí smlouvy v referendu poměrem 53:47 bylo pro Evropskou unii nepříjemným 

překvapením.  

Zkušenost ovšem úplně nová nebyla, podobně se již Irové zachovali v roce 2001 

ke Smlouvě z Nice, Dánsko zase v roce 1992 odmítlo Smlouvu o Evropské unii. V obou 

případech následovalo opakované hlasování, v nichž už byly smlouvy přijaty. Irské 

odmítnutí Lisabonské smlouvy však bylo pro EU bolestivější, protože cesta k novému 

uspořádání EU nebyla vůbec jednoduchá. Počátek snahy o reformu lze nalézt už 

v Laekenské deklaraci z roku 2001, z níž později vycházel Konvent při vytváření 

Smlouvy o Ústavě pro Evropu, ta ale v roce 2005 neprošla v referendech ve Francii 

a Nizozemsku. Trvalo další dva roky, než se politici shodli na nové smlouvě, která sice 

obsahově vycházela ze zamítnuté „ústavní smlouvy,“ nekladla si ale tak velkolepé cíle 

a namísto úplného nahrazení veškerých zakládajících smluv přistoupila pouze k jejich 

novelizaci a revizi. 

Irská vláda se k řešení následků neúspěšného referenda zpočátku stavěla 

vyhýbavě a upozorňovala, že je nejprve potřeba objasnit důvody, které k zamítnutí 

vedly. Premiér varoval před rychlým řešením a naznačoval, že Irové nejsou jediní, kteří 

mají se smlouvou potíže. Odkazoval tím především na Českou republiku a Polsko, 

jejichž prezidenti Václav Klaus a Lech Kaczyński se proti smlouvě dlouhodobě 

vymezovali.  

Hlavy států a vlád EU se ovšem chtěly vyhnout opakování scénáře z roku 2005 

a zastavení nebo dokonce ukončení ratifikačního procesu jednoznačně odmítly. 

Neschválení smlouvy v jednom referendu označily za irský vnitřní problém, který si 

země musí vyřešit sama. Několik dní po referendu se navíc měla předsednictví ujmout 

Francie v čele s ambiciózním prezidentem Nicolasem Sarkozym, který odmítl diskusi 

o reformě EU znovu jakkoli otevírat. 
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Kompromisem, který Irsko přiměl k opakování referenda a zároveň ho mohl 

obhájit před veřejností, se stal balíček tzv. irských záruk. Vycházel vstříc nejčastějším 

výhradám Irů vůči Lisabonské smlouvě i obavám ze ztráty irské neutrality a suverenity 

v některých otázkách. Přestože existovaly (a dosud trvají) pochybnosti o právním 

charakteru těchto záruk, Irsko druhé referendum vyhlásilo a smlouva v něm hladce 

prošla. Krátce poté dokončila ratifikaci jako poslední z členských zemí i Česká 

republika. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola představuje roli institutu 

referenda v irském politickém systému, jeho legislativní ukotvení a také shrnuje dosud 

uskutečněná referenda o evropských otázkách. Druhá a třetí kapitola se věnují dvěma 

referendům o Lisabonské smlouvě – představeny jsou názory klíčových aktérů, jako je 

vláda, politické strany, odbory, zájmová sdružení či významné firmy, zachycen je 

průběh kampaně před referendem a shrnuty a analyzovány výsledky. Kapitolu vždy 

uzavírají reakce na výsledky z vnitropolitického hlediska i ze strany Evropské unie či 

členských států, z nichž je zvláštní pozornost věnována České republice. Ve čtvrté 

kapitole je na základě analýzy obou referend provedena komparace a jsou 

identifikovány rozdíly obou hlasování v kontextu evropeizace, změn vnitřních 

a vnějších okolností. V závěru práce je ověřováno, zda došlo, či nedošlo k potvrzení 

platnosti stanovené hypotézy. Časově je práce ohraničena prvním a druhým irským 

referendem, tedy obdobím let 2008–2009. Výjimkou je nezbytný vysvětlující kontext, 

který zasahuje mimo tento časový rámec. 

Práce tematicky volně navazuje na bakalářskou práci Ratifikační proces 

Smlouvy o Ústavě pro Evropu úspěšně obhájenou na Institutu mezinárodních studií 

Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v roce 2009. Zabývala se problematikou 

referend při schvalování ústavní smlouvy – na základě čtyř případových studií, 

věnovaných referendům ve Španělsku, Francii, Nizozemsku a Lucembursku, byla 

především analyzována role referenda v procesu revize primárního práva tehdejších 

Evropských společenství a vlivy vnitřních i vnějších okolností na rozhodování. 
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Teoretický a metodologický rámec 

Cílem práce je zodpovědět, jaké faktory vedly ke změně názoru irské veřejnosti mezi 

prvním a druhým referendem o Lisabonské smlouvě. Hypotézou práce je, že v období 

mezi prvním a druhým hlasováním došlo k zásadní evropeizaci veřejné a politické 

debaty v Irsku a změně vnitřních i vnějších podmínek.  

Z metodologického hlediska lze práci charakterizovat jako komparativní 

případovou studii. Ta se zabývá soustředěným studiem případů, přičemž zkoumá dva 

nebo více případů a provádí jejich srovnávací analýzu. Komparativní případová studie 

v současnosti patří mezi hlavní kvalitativní metody výzkumu mezinárodních vztahů 

a politologie.
1
 Vzhledem k převážně empiricky orientovanému typu výzkumu lze studii 

zařadit k formě „kontrastu kontextů“, která usiluje více o analýzu zkoumaného souboru 

případů než o vyvozování rozsáhlých teoretických závěrů. Cíl srovnávání spočívá 

v odhalování specifických rysů jednotlivých případů a platnosti stanovených konceptů, 

aniž by se vytvářela nová zobecnění.
2
 

Práce se teoreticky opírá o koncept evropeizace.
3
 Jde o analytický nástroj, jehož 

využívání v sociálních vědách v posledních letech výrazně roste, přestože ještě stále 

podléhá postupnému formování a zpřesňování svého obsahu. Obecně je koncept 

používán k analýze procesů změn v politice a institucích evropských zemí v souvislosti 

s procesem evropské integrace.
4
 Řada autorů preferuje perspektivu z pohledu Evropské 

unie a jejích politik, evropeizaci pak vnímají jako určitou reakci národní politiky 

na měnící se evropské prostředí, instituce, hodnoty a politiky, které samy o sobě nejsou 

objekty výzkumu evropeizace.
5
 

Podle Břetislava Dančáka, Petra Fialy a Víta Hlouška je koncept evropeizace 

vhodný zejména pro evropská studia, politologii a s jistou obezřetností i pro 

mezinárodní vztahy. Za legitimní oblast bádání považují v této souvislosti zejména 

                                                 
1
 KARLAS, Jan. Komparativní případová studie. In: DRULÁK, Petr a kol. Jak zkoumat politiku: 

kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008.  

ISBN 978-80-7367-385-7 
2
 Ibid. 

3
 V české odborné literatuře se lze též setkat s variantami europeizace, europeanizace, euizace, EUizace 

a dalšími. V této práci se podržíme v současnosti mírně převažující podoby termínu – evropeizace. 
4
 RADAELLI, Claudio M. Whither Europeanization? Concept Stretching and Substantive Change. SSRN 

Electronic Journal. 
5
 HLOUŠEK, Vít; PITROVÁ, Markéta. Pojem evropeizace a jeho konceptualizace. In: FIALA, Petr a kol. 

Evropeizace zájmů. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 

ISBN 978-802-1049-208. 
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výzkum procesu adaptace národních politických struktur na měnící se kompetence dané 

rozvojem oblastí regulovaných na úrovni EU a výzkum taktiky nejrůznějších aktérů 

(politických stran, zájmových skupin, hnutí apod.), kterým evropeizace otevírá nové 

pole pro jejich aktivity, artikulaci a prosazování svých zájmů. Podle autorů může nárůst 

významu evropských témat ovlivnit podobu politiky, politické soutěže a veřejné 

debaty.
6
 

Mezi obecně nejpřijímanější a také nejcitovanější definice evropeizace patří ta 

od italského profesora z Univerzity ve Florencii Claudia Radaelliho: „Evropeizace 

sestává z procesů a) utváření, b) rozšiřování a c) institucionalizace formálních 

a neformálních pravidel, procedur, paradigmat politiky, stylů, způsobů ‚jak dělat věci‘ 

a sdílených názorů a norem, které jsou nejprve definovány a konsolidovány 

v politickém procesu EU a poté začleněny do logiky domácího (národního nebo 

nadnárodního) diskurzu, politických struktur a veřejných politik.“
7
  

Podle Radaelliho musí být evropeizace chápána jako interaktivní proces mezi 

EU a členskými státy, při kterém dochází nejen k ovlivňování národní politiky děním 

na úrovni EU, ale také ke zpětné vazbě od národních států směrem k EU. V konceptu 

evropeizace také podle něj nelze počítat jen s účinkem formálních pravidel a institucí, 

ale zahrnout je třeba i ostatní vlivy.
8
 

Němečtí politologové Tanja Börzelová a Thomas Risse rozlišují vliv 

evropeizace v rovinách polity, policy a politics. Z pohledu této práce je stěžejní 

především evropeizace politics, tedy procesu formování, agregace a reprezentace zájmů 

a veřejný diskurz. Autoři přijímají pojetí evropeizace jako souhrnu dopadů evropské 

integračního procesu na domácí úroveň, tedy změn vyvolaných integračními procesy 

v různých sférách vnitřního prostředí státu. Podle Börzelové a Risseho jde o tři okruhy 

otázek: a) ve kterých oblastech EU státy ovlivňuje (dimenze vnitřních změn), b) jak EU 

státy ovlivňuje (mechanismy vnitřních změn) a c) jaké jsou efekty vlivu EU na státy 

(výsledná podoba vnitřních změn).
9
 

                                                 
6
 DANČÁK, Břetislav; FIALA, Petr; HLOUŠEK, Vít (eds.). Evropeizace: nové téma politologického 

výzkumu. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2005.  

ISBN 80-210-3865-9. 
7
 RADAELLI, Claudio M. Europeanisation: Solution or problem? [online]. European Integration online 

Papers, 2004, roč. 8, č. 16. [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: http://eiop.or.at/eiop/pdf/2004-016.pdf 
8
 Ibid. 

9
 BÖRZEL, Tanja. RISSE, Thomas. Conceptualizing the Domestic Impact of Europe [online]. 2009.  

[cit. 2013-12-10]. Dostupné z: http://www.gs.uni.wroc.pl/files/BOERZEL%20-

%20RISSE%20Conceptualizing%20the%20domestic%20impact%20of%20Europe.pdf 

http://eiop.or.at/eiop/pdf/2004-016.pdf
http://www.gs.uni.wroc.pl/files/BOERZEL%20-%20RISSE%20Conceptualizing%20the%20domestic%20impact%20of%20Europe.pdf
http://www.gs.uni.wroc.pl/files/BOERZEL%20-%20RISSE%20Conceptualizing%20the%20domestic%20impact%20of%20Europe.pdf
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EU tedy vyvíjí na státy přímý i nepřímý tlak. Jak vysvětluje Štěpánka 

Zemanová, nepřímý tlak vyplývá ze samotného faktu přenesení pravomocí 

na komunitární orgány, z příslibu států podrobit se příslušným rozhodnutím, popřípadě 

ze skutečnosti, že se přizpůsobují ostatní státy. Přímý tlak představuje možnost využití 

různých stimulů, například příslib poskytnutí finanční pomoci, ale i kontrolních 

a donucovacích mechanismů (pravidelná hodnocení států Evropskou komisí, žaloby 

na neplnění povinností a podobně).
10

 Přenášením tzv. euromodelů vznikají v domácím 

prostředí explicitní a implicitní změny. Explicitní změny mají cílený charakter 

a podobu, zpravidla přímo či nepřímo vyžadované unijními institucemi. Implicitní 

změny jsou rozhodnutím pouze indukovány, ale přímo z nich nevyplývají. Zemanová si 

všímá i případů evropeizace vedoucí ke změně veřejného mínění nebo agendy 

politických stran.
11

 

Změny uvnitř států se pak zpravidla sledují ve třech úrovních: „1) v politikách 

vyvíjených jednotlivými státními orgány (zahraniční, bezpečnostní, obchodní, ochrana 

životního prostředí, ochrana spotřebitele, regulace hospodářské soutěže a jiné), 

2) v politickém procesu (formulace společenských zájmů, utváření veřejného mínění, 

jednání politických stran, elektorátu, nátlakových skupin, vztahy uvnitř vlády 

a podobně), 3) v politickém systému (politické, ústavněprávní a administrativní 

struktury, kognitivní a normativní struktury, vztah státu a společnosti a podobně).“
12

 

Vzhledem ke zvolenému tématu se v této práci budeme pohybovat především 

v oblasti druhé úrovně, tedy sledování změn v politickém procesu. Jistou nevýhodou 

koncepce je v tomto případě náročnější prokazování příčinných souvislostí mezi 

působením EU a děním na národní úrovni, než například při zaměření na změny 

vnitřních politik či institucí, neboť se dá očekávat, že se bude jednat převážně o nepřímé 

vlivy. 

                                                 
10

 ZEMANOVÁ, Štěpánka. Výzkum europeizace – aktuální problémy a perspektivy. Mezinárodní vztahy 

[online]. 2007, roč. 42, č. 4. [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: 

http://www.mezinarodnivztahy.com/article/download/277/283  
11

 Ibid. 
12

 BÖRZEL, Tanja. RISSE, Thomas. When Europe hits Home: Europeanization and Domestic Change. 

European Integration online Papers [online]. 2000, roč. 4, č. 15. Vienna: ECSA, 2000. 

Dostupné z http://eiop.or.at/eiop/pdf/2000-015.pdf 

http://www.mezinarodnivztahy.com/article/download/277/283
http://eiop.or.at/eiop/pdf/2000-015.pdf
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Literatura 

Podrobné seznámení se základními kvalitativními metodologiemi využitelnými v oboru 

přináší kniha Petra Druláka Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii 

a mezinárodních vztazích. Každá metodologie je v knize detailně popsána, rozebrány 

jsou její silné i slabé stránky a zhodnocena její použitelnost pro výzkum. Komparativní 

případové studii se věnuje kapitola zpracovaná Janem Karlasem, působícím 

mj. na Institutu politologických studií FSV UK. 

Základním zdrojem pro studium samotného konceptu evropeizace byly práce 

italského profesora z Univerzity ve Florencii Claudia Radaelliho, především články 

Whither Europeanization? Concept stretching and substantive change z roku 2000 

a o čtyři roky mladší Europeanisation: Solution or problem? Oba jsou dostupné v rámci 

databáze European Integration online Papers, která od roku 1997 shromažďuje vybrané 

významné teoretické texty v oboru evropských studií.  

Pro hlubší pochopení konceptu byla využita také aktualizovaná studie 

německých politologů Tanji Börzelové a Thomase Risseho z roku 2009 

Conceptualizing the Domestic Impact of Europe, která poprvé vyšla v roce 2000 

a později se objevila v rozsáhlém sborníku Kevina Featherstonea a Claudia 

M. Radaelliho The Politics of Europeanisation. 

První rozsáhlejší pokus o uchopení tématu evropeizace v českém prostředí 

představuje sborník Evropeizace: nové téma politologického výzkumu editovaný 

Břetislavem Dančákem, Petrem Fialou a Vítem Hlouškem, kteří působící 

na Masarykově univerzitě v Brně. Rozsáhlý sborník obsahuje 33 příspěvků 

z konference, která proběhla v roce 2005 na půdě Mezinárodního politologického 

ústavu Masarykovy univerzity. 

Druhou významnou českou publikací je kniha Evropeizace zájmů: politické 

strany a zájmové skupiny v České republice od kolektivu autorů pod vedením profesora 

Petra Fialy vydaná v roce 2009 taktéž na Masarykově univerzitě. Kromě teorie 

evropeizace a tématu zdůrazněného v podtitulu knihy se autoři věnují také evropeizaci 

politiky a zájmových skupin na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. 

Teoreticky se evropeizací zabývá například politoložka Štěpánka Zemanová, 

první komplexní příspěvek Výzkum europeizace – aktuální problémy a perspektivy vyšel 
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v časopise Mezinárodní vztahy v roce 2007. Opominout nelze ani monotematické 

vydání časopisu Sociální studia na stejné téma. Řada dalších českých autorů se pak 

evropeizaci věnuje v rámci výzkumu jednotlivých „vlastních“ témat, například 

z pohledu geopolitiky (Michael Romancov), zahraniční politiky ČR (Petr Drulák, Petr 

Kratochvíl), veřejné správy a práva (Ivo Šlosarčík), bezpečnostní a obranné politiky ČR 

(Radek Khol), politického extremismu (Miroslav Mareš) či komunální politiky (Petr 

Jüptner, Stanislav Balík). 

Pro bližší vhled do politické a ústavní struktury Irska posloužila monografie 

Politický systém Irska od Iva Šlosarčíka z roku 2007, z níž tato práce vychází 

mj. v použité terminologii vztahující se ke zvláštním irským výrazům. Kniha přehledně 

shrnuje historický vývoj a vysvětluje i specifické postavení irských politických stran, 

které se v mnohém vymykají z tradiční podoby běžné v jiných západoevropských 

zemích. Přestože kniha vzhledem k datu vydání pochopitelně ještě nemůže obsahovat 

popis referend o Lisabonské smlouvě, případová studie o schvalování Smlouvy z Nice 

je pro pochopení pozdějších událostí přínosná. 

Pojetí referenda jako důležitého nástroje přímé demokracie se věnuje kniha 

Evropská referenda vydaná týmem autorů pod vedením Petra Fialy a Markéty Pitrové 

z roku 2005. Kapitolu zaměřenou na Irsko napsal David Müller, který uvádí 

do problematiky postavení institutu referenda v politickém systému a dále se zaměřuje 

především na referenda týkající se evropského integračního procesu. 

V práci byla použita řada odborných článků dostupných v elektronických 

databázích. Důležitým zdrojem byly například studie autorů sdružených v European 

Parties Elections and Referendums Network (EPERN), která působí na britské 

univerzitě v Sussexu pod vedením profesorů Alekse Szczerbiaka a Paula Taggarta. 

Studie EPERN se zaměřují především na analýzu voleb a referend v členských 

i kandidátských zemích EU, včetně role evropské integrace v těchto hlasováních. První 

irským referendem se zabýval Michael Holmes, druhým John FitzGibbon. 

Dalším zdrojem byly články zveřejněné v médiích, v případě irských událostí 

byla snaha vycházet především ze zpravodajství veřejnoprávní RTÉ (Raidió Teilifís 

Éireann, Radio and Television of Ireland). Okrajověji byla použita i média jako BBC, 

The Irish Independent a odborné servery jako EUobserver nebo EurActiv. 
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Podkladem pro části věnované názorům politických stran byly především programy, 

informační materiály či letáky samotných stran. V řadě případů už jsou však původní 

materiály nedostupné – často došlo ke změně internetových stránek, odstranění 

původního obsahu (například strana Fine Gael má na svých stránkách všechny 

dokumenty až od roku 2011) nebo dokonce zániku celého uskupení (například strana 

Progresivní demokraté nebo hnutí Libertas). V takových případech pak bylo nutné 

vycházet pouze ze sekundárních zdrojů. 

Údaje o názorech veřejnosti vycházejí z průzkumů renomované společnosti 

Red C připravovaných pro list The Sunday Business Post a analytických zpráv 

Eurobarometer provedených Gallupovým ústavem pro Evropskou komisi. 

Z primárních zdrojů je dále nutné zmínit také Ústavu Irské republiky, zápisy 

ze zasedání Evropské rady a závěry předsednictví, zprávy Komise pro referendum nebo 

souhrnná publikace o všech dosud konaných referendech v Irsku vydaná ministerstvem 

životního prostředí a místní správy. Užitečným zdrojem informací a dat byly také 

Statistické ročenky vydávané irským Centrálním statistickým úřadem, které pravidelně 

na téměř 400 stranách shrnují vše podstatné o vývoji Irska v uplynulém roce.  

V případě podkapitol věnovaných reakcím České republiky byly využity 

především nálezy Ústavního soudu, články a tisková prohlášení zveřejněná prezidentem 

republiky na jeho internetových stránkách a příspěvky v médiích. 

Terminologie 

Pojem Irsko či irský se v textu používá výhradně ve spojení se suverénním státem 

zabírajícím zhruba pět šestin ostrova Irsko. Podle článku 4 Ústavy Irska
13

 je oficiálním 

názvem státu Irsko (Éire, Ireland), přestože zákon z roku 1948 stanovuje jako oficiální 

název Irská republika (Poblacht na hÉireann, Republic of Ireland). 

V irském politickém systému se používají některé specifické termíny, které 

někteří autoři v odborných textech nepřekládají. Pro lepší srozumitelnost pro českého 

čtenáře však v této práci používáme české ekvivalenty všude tam, kde je možné irské 

názvy adekvátně nahradit. Vycházíme při tom z terminologie použité v knize Politický 

                                                 
13

 Constitution of Ireland [online]. Irish Statute Book. Dublin: Government of Ireland, 2012.  

[cit. 2013-12-10]. Dostupné z: http://www.irishstatutebook.ie/en/constitution/index.html  

http://www.irishstatutebook.ie/en/constitution/index.html
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systém Irska od Ivo Šlosarčíka.
14

 Mezi specifické irské pojmy patří například označení 

prezidenta (Uachtarán), premiéra (Taoiseach), vicepremiéra (Tánaiste), parlamentu 

(Oireachtas), dolní komory parlamentu neboli Poslanecké sněmovny (Dáil Éireann), 

horní komory neboli Senátu (Seanad Éireann) a poslance (Teachta Dála, případně 

zkratka TD). 

Naopak názvy politických stran naopak ponecháváme až na výjimky v jejich 

zažité původní podobě; mimo jiné i proto, že jejich překlad do češtiny je často kostrbatý 

nebo nepřesný. Jde například o strany Fine Gael (Kmen Keltů či Irský národ), Fianna 

Fáil (Vojáci osudu), Sinn Féin (My sami) a Labour Party (irský název Páirtí an Lucht 

Oibre se prakticky nepoužívá). U stran s jednoznačnými názvy odkazujícími 

na konkrétní politický směr je používána jejich česká verze – Socialistická strana (Páirtí 

Sóisialach, Socialist Party), Strana zelených (Comhaontas Glas, Green Party) či 

Pokrokoví demokraté (An Páirtí Daonlathach, Progressive Democrats případně i The 

Democratic Party). 

Ženská jména jsou v textu z praktických důvodů a v souladu s českými pravidly 

přechylována. Výjimkou jsou pouze odkazy na literaturu, kde jsou uváděna jména 

v originální podobě. 

 

                                                 
14

 ŠLOSARČÍK, Ivo. Politický systém Irska. Praha: Slon, 2007, 270 s. Politické systémy, sv. 5.  

ISBN 978-808-6429-618. 
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1 Referendum v irském politickém systému 

1.1 Legislativní úprava referenda 

Institut referenda má v irském politickém systému relativně dlouhou tradici, 

zakotven je v Ústavě Irské republiky platné od roku 1937. Pořádání referend je dále 

upraveno volebním zákonem, zákonem o referendu a zákonem o ministrech. Ústava 

v současnosti rozlišuje dva typy referenda – o návrhu ústavního dodatku (tzv. ústavní 

referendum) a o jiném návrhu než o ústavním dodatku (tzv. běžné referendum). 

Běžné referendum vypisuje prezident a může se konat jen o návrhu zvlášť 

významného zákona, dosud však žádné takové hlasování neproběhlo,
15

 dále se proto 

budeme věnovat pouze referendu ústavnímu. 

Ústavní referendum je upraveno článkem 46 ústavy. Podle něj může být ústava 

doplněna jen tak, že konkrétní návrh změny v podobě zákona musí nejprve schválit obě 

komory parlamentu a teprve poté je předložen k hlasování občanům. Pokud se většina 

zúčastněných voličů vysloví pro návrh, zákon je podepsán prezidentem a ústava je 

odpovídajícím způsobem doplněna.
16

 

Dle článku 47 je v referendu oprávněn hlasovat každý občan, který má právo 

volit do Poslanecké sněmovny, tedy osoba starší 18 let s volebním právem zapsaná 

v seznamu voličů (v současné době 3,1 milionu osob), která je občanem Irska a zároveň 

žije na jeho území. Výsledek ústavního referenda určuje prostá většina hlasů, pro 

platnost referenda přitom není stanovena žádná minimální účast. Pokud je určitý návrh 

v referendu zamítnut, je možné o něm vypsat nové hlasování.
17

 

Za proces referenda je odpovědný ministr životního prostředí a místní správy. 

Ten určuje datum a čas konání referenda a zároveň jmenuje nejvyššího volebního 

komisaře, který nese odpovědnost za samotný průběh referenda. Hlasování musí být 

voličům umožněno po dobu nejméně 12 hodin, a to v časovém rozpětí od 7.00 do 22.30 

hodin. Na ostrovech lze čas na hlasování zkrátit na pouhé 4 hodiny. Korespondenční 

hlasování mohou využít příslušníci policie, ozbrojených sil a státní zaměstnanci 

                                                 
15

 Referendum Results 1937–2012 [online]. Dublin: Department of the Environment, Community and 

Local Government, 2012. [cit. 2013-12-10]. 

Dostupné z: http://www.environ.ie/en/Publications/LocalGovernment/Voting/FileDownLoad,1894,en.pdf 
16

 Constitution of Ireland. 

http://www.environ.ie/en/Publications/LocalGovernment/Voting/FileDownLoad,1894,en.pdf
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působící v zahraničních misích, a dále lidé nemocní či hendikepovaní, kterým jejich 

stav neumožňuje dojít do volební místnosti. Zaslat hlas poštou mohou například 

i studenti žijící mimo své trvalé bydliště nebo lidé ve vazbě. Za lidmi v nemocnicích či 

domovech důchodců je možné vyslat zvláštního úředníka s přenosnou volební urnou, 

kterého doprovází policista.
18

 

Voliči hlasují na stejných místech jako při volbách do Poslanecké sněmovny. 

Každý oprávněný volič obdrží poštou leták s informacemi o času a místě konání voleb. 

Součástí může být i zpráva vysvětlující obsah referenda, jejíž znění stanovuje 

parlament. Tato informace je zároveň vyvěšena i ve volebních místnostech, které jsou 

zpravidla umístěny ve školách a dalších veřejných budovách. Otázka referenda a způsob 

volby jsou vytištěny též na samotných hlasovacích lístcích, které dále obsahují úřední 

razítko a sériové číslo. Volič označuje křížkem možnost ano, nebo ne. Jistou zvláštností 

je, že se odevzdané hlasy počítají až následující den v centrální místnosti volebního 

obvodu.
19

 

Důležitou roli má Komise pro referendum (An Coimisiún Reifrinn, Referendum 

Commission), která je od roku 1998 ustavována ad hoc pro každé referendum ministrem 

životního prostředí a místní správy. Zákon o referendu stanovuje, že předsedou komise 

je vždy jmenován bývalý soudce Nejvyššího či Vrchního soudu, případně současný 

soudce Vrchního soudu. Členy jsou dále zástupci Poslanecké sněmovny, Senátu, 

ombudsman a vrchní státní auditor.
20

 

Úkolem komise coby nezávislého arbitra je připravit dokument objasňující 

předmět referenda, šířit jej ve sdělovacích prostředcích, podporovat povědomí 

veřejnosti o referendu a usilovat o co nejvyšší volební účast.
21

 Od schválení novely 

zákona o referendu v roce 2001 už není úkolem komise poskytovat argumenty pro 

a proti v rozhodované otázce.
22

  

                                                                                                                                               
17

 MÜLLER, David. Irsko. In: FIALA, Petr; PITROVÁ, Markéta (eds.). Evropská referenda. Brno: 

Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. ISBN 80-732-5051-9. 
18

 Referendum Results 1937–2012. 
19

 Ibid. 
20

 Referendum Act, 1998 [online]. Irish Statute Book. Dublin: Government of Ireland, 1998.  

[cit. 2013-12-10]. Dostupné z: http://www.irishstatutebook.ie/1998/en/act/pub/0001/index.html 
21

 Referendum Commission – About Us – Legislation [online]. Dublin: Referendum Commission.  

[cit. 2013-12-10]. Dostupné z: http://www.refcom.ie/en/About-Us/Legislation/ 
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Komise také rozděluje finanční prostředky určené na informační kampaň před 

referendem a měla by i rovnoměrně podporovat všechny názorové skupiny. 

Samozřejmě tím není nijak dotčeno právo politických stran, sdružení, firem či 

jednotlivců vést samostatnou kampaň, pokud je financována z vlastních zdrojů.
23

 

Komisi se dlouhodobě daří zachovávat svou pověst o nestrannosti, v minulosti byla 

naopak dokonce kritizována za příliš velké soustředění se na vyváženost kampaně bez 

ohledu na obsah.
24

 

1.2 Role referenda v evropských otázkách 

Ve srovnání s většinou evropských zemí je v Irsku konání referend časté a značnou roli 

při tom sehrává i evropská integrace a nutnost schvalovat ústavní změny všelidovým 

hlasováním. Irsko při vstupu do tehdejších Evropských společenství v roce 1973 zvolilo 

jednoduchou ústavní formuli, která povolovala vstup do ES, deklarovala ústavní 

konformitu domácí legislativy vyžadované či vynucené členstvím a zároveň 

umožňovala přímý účinek komunitárního práva na území Irska.
25

  

Změna nastala až s rozhodnutím irského Nejvyššího soudu v roce 1987 

v případu Crotty v. An Taoiseach,
26

 kdy byla napadena ústavnost irského souhlasu se 

změnou komunitárního práva. Soud dal stěžovateli částečně zapravdu a rozhodl, že 

přijetí Jednotného evropského aktu není vynucené členstvím Irska a je zcela na něm, 

zda jej ratifikuje. Zároveň potvrdil, že Jednotná evropský akt překračuje zmocnění dané 

irskou euronovelou v roce 1972 před vstupem do ES. Nejvyšší soud proto stanovil, že 

ústavní novela musí být přijata vždy, když „podstatným způsobem“ dojde ke změně 

rozsahu evropské integrace nebo jejích cílů. Od tohoto rozsudku nechávají irské vlády 

každou změnu zakládajících smluv schvalovat ve formě ústavního dodatku 

v referendu.
27
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Kromě přistoupení do ES (1972) tak Irové v referendu rozhodovali o ratifikaci 

Jednotného evropského aktu (1987), Smlouvě o Evropské unii (1992), Amsterdamské 

smlouvě (1998), dvakrát o Smlouvě z Nice (2001 a 2002) a dvakrát o Lisabonské 

smlouvě (2008 a 2009). Zatím poslední „evropské“ referendum (2012) se týkalo 

Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v Hospodářské a měnové unii, tzv. fiskálního 

paktu. 

V porovnání s jinými členskými zeměmi patřilo Irsko vždy k těm, kde měla idea 

evropské integrace nejvyšší podporu veřejnosti i politiků a přesvědčení o přínosnosti 

členství v EU bylo téměř národním konsensem. Výrazněji začaly skeptické hlasy 

narůstat až s koncem tisíciletí a blížícím se východním rozšířením. Před referendem 

o Smlouvě z Nice v roce 2001 se zformovalo několik silných protievropských hnutí, 

které vyjadřovaly obavy především o národní zájmy a neutralitu. Zřetelný však byl 

i strach z důsledků rozšíření EU, z budoucí ztráty vlivu Irska v evropských institucích 

a v neposlední řadě i ze snížení příjmů z fondů EU.  

Smlouva z Nice byla napoprvé skutečně odmítnuta, přestože za hlavní důvod 

byla označena velmi nízká volební účast způsobená nedostatečnou informovaností 

voličů a jejich nezájmem o evropské záležitosti. Při rozsáhlé kampani před druhým 

referendem o Smlouvě z Nice v roce 2002 se zdůrazňovala především pozitivní 

zkušenost Irska s členstvím v EU, které napomohlo nebývalému rozvoji země. Irové si 

uvědomili, že nemohou tuto možnost upřít i dalším zemím, zároveň existovala i obava, 

aby Irsko nebylo označeno za odpůrce rozšiřování EU a nedostalo se tak do izolace. 

Vláda zároveň vyjednala deklaraci potvrzující irskou neutralitu a stanovila podmínky 

pro účast v ozbrojených akcích EU. Druhé referendum už bylo úspěšné a Irové 

výraznou většinou smlouvu schválili. Obavy z následků rostoucí skepse v zemi 

považované za jednu z nejvíce proevropských už však přetrvaly.
28
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2 První referendum 

2.1 Pozice klíčových aktérů 

Vláda ustavená po volbách do Poslanecké sněmovny v květnu 2007 se skládala 

z dominantní strany Fianna Fáil (11 ministrů a premiér Bertie Ahern), doplněné o dva 

ministry za Stranu zelených a jedné ministryně za Pokrokové demokraty. Podporována 

byla i čtyřmi nezařazenými poslanci, přesto měla ve 166členné sněmovně jen křehkou 

většinu 85 poslanců. 

Ze stran zastoupených ve sněmovně (Fianna Fáil, Fine Gael, Labour Party, 

Strana zelených, Sinn Féin a Progresivní demokraté) se pouze Sinn Féin deklarovala 

jako kritická k evropské integraci, měla však jen čtyři poslance. Výsledky voleb v roce 

2007 navíc naznačovaly mírné oslabování protievropských hlasů – Sinn Féin ztratila 

jeden mandát a krajně levicová Socialistická strana se do sněmovny vůbec nedostala. 

Naprostá většina parlamentních politických stran tak schválení Lisabonské 

smlouvy podporovala. Přesto se představitelé nedokázali shodnout na společném 

postupu. Jednotnou platformu nakonec vytvořili zástupci stran Fianna Fáil, Fine Gael 

a Labour Party pouhé tři dny před hlasováním, zásadní politické rozpory však překonat 

nedokázali.
29

 

2.1.1 Příznivci smlouvy 

Fianna Fáil, nejsilnější strana sněmovny i vládní koalice, sice schválení smlouvy 

podporovala, ale v této době řešila především své vnitřní problémy. Premiér Bertie 

Ahern čelil podezření z korupce a byl nucen před soudem vysvětlovat kontroverzní 

platby z 90. let, kdy zastával post ministra financí. Premiér trval na tom, že k žádnému 

porušení zákonů nedošlo, kvůli neustávající publicitě a rostoucímu tlaku však 

na počátku května 2008 na post předsedy vlády rezignoval.
30

 

Ve své rezignační řeči se Ahern věnoval především svým úspěchům ve straně, 

sněmovně a vládě. Téma Evropské unie naopak prakticky nezmínil, s výjimkou velmi 
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obecné věty „Stojíme tváří v tvář nejisté ekonomické době a brzy budeme hlasovat 

o Lisabonské smlouvě.“
31

 Také další Ahernova vyjádření potvrzují, že navzdory 

blížícímu se referendu nebyla pro stranu Fianna Fáil v tomto období problematika 

Evropské unie příliš důležitá. V následujících dnech se pozornost nejsilnější strany 

soustředila především na nástup nového lídra a premiéra, jímž se 7. května stal tehdejší 

ministr financí Brian Cowen, zkušený politik, který působil už v šesti vládách. 

Vyšetřování Bertieho Aherna, do té doby mezi Iry relativně oblíbeného politika, 

výrazně přispělo k rostoucí skepsi lidí vůči politice.
32

 

Fine Gael, opoziční, ale s přehledem druhá nejsilnější strana ve sněmovně, se 

dlouhodobě profiluje jako liberální a výrazně proevropská politická strana.
33

 

Podporovala už předchozí Smlouvu o Ústavě pro Evropu a dokonce i vznik společné 

evropské armády. Ve své kampani s hesly jako „Ano pracovním místům, ano Evropě“ 

nebo „Ano obnově, ano Evropě“ vyzdvihovali především výhody členství Irska v EU. 

Opakovaně také kritizovala pasivitu vlády, která otálela s vyhlášením referenda 

i se spuštěním intenzivnější kampaně, což podle Fine Gael vytváří „vakuum“, ve kterém 

mohou protievropské skupiny bez omezení šířit své dezinformace o smlouvě. Strana ale 

požádala veřejnost, aby hlasování o smlouvě nevyužívalo jako záminku k potrestání 

vlády.
34

 

Labour Party (Páirtí an Lucht Oibre) je stranou sociálnědemokratického typu se 

silnou vazbou na odborová hnutí, je blízká britské Labour Party. Radikálnější část členů 

byla v 90. letech ze strany vyloučena a založila si Socialistickou stranu.
35

 Labour Party 

je však proevropskou stranou a schválení Lisabonské smlouvy podporovala. Své voliče 

přesvědčovala především o tom, že není nijak ohrožena irská neutralita a naopak 

připomněla stále významnější roli EU v prosazování a udržování míru například 

na Balkáně. Labouristé v souladu se svým levicovým program upozornili také 

na aktivity EU v oblasti rozvojové pomoci a snahu omezit chudobu ve světě, pro což 

Lisabonská smlouva poskytuje mnohem konkrétnější právní základ.
36

 K podpoře 
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smlouvy své voliče labouristé přesvědčovali také plakátem, na němž byl v jedné 

polovině pod slovem „Yes“ seznam výhod, které smlouva Irům přinese, zatímco 

v druhé, černě podbarvené polovině, se pod slovem „No“ nacházel jen velký otazník.
37

 

Strana tím vyjadřovala obavy z nejasného vývoje, který by následoval po případném 

odmítnutí smlouvy. 

Strana zelených (Green Party, Comhaontas Glas) je ekologicky zaměřenou 

stranou a v minulosti byla vždy spíše euroskeptická. Do sněmovny se dostala pouze 

v roce 2007 a ihned se stala členem vládní koalice, což však ve straně vyvolalo značné 

pnutí.
38

 Zelení zahájili vnitrostranickou diskusi o postoji k Lisabonské smlouvě už 

v roce 2007. Na mimořádném shromáždění v lednu 2008 sice 63 procent účastníků 

souhlasilo s tím, aby strana schválení ústavního dodatku a tím i ratifikaci Lisabonské 

smlouvy podpořila, stanovy strany však vyžadovaly minimálně dvoutřetinovou 

podporu. K dosažení této většiny chybělo 13 hlasů.
39

 Zelení se tak na jednotném 

stanovisku neshodli a představitelé strany se mohli přiklonit k jedné či druhé straně dle 

svého uvážení. Šest poslanců a dva senátoři této strany schválení smlouvy podpořili.
40

 

Proti naopak byli někteří prominentní členové strany, například bývalá poslankyně 

Evropského parlamentu Patricia McKennaová.
41

 

Pokrokoví demokraté (Progressive Democrats, An Páirtí Daonlathach) byli 

liberální středopravicovou stranou, která podporovala především ekonomickou 

liberalizaci, nízké daně a sociální reformy. Přestože nikdy nezískali větší počet 

poslanců, účastnili se čtyř vládních koalic. Volby v roce 2007 pro Pokrokové demokraty 

znamenaly výrazný neúspěch, když získali pouze dva mandáty. Do kampaně 

na podporu Lisabonské smlouvy se z těchto důvodů zapojili jen zcela okrajově. 

Následující rok se strana rozpadla.
42

 

Do kampaně na podporu smlouvy se zapojilo i několik občanských sdružení 

a zájmových spolků. Jedním z největších byla Irská aliance pro Evropu (Irish Alliance 
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for Europe),
43

 která však byla natolik heterogenní skupinou, že spolu jednotliví členové 

téměř nedokázali spolupracovat. Předseda sdružení a labouristický politik Ruairi Quinn 

přesto prohlašoval, že hlavním cílem bude uvádět na pravou míru zkreslená 

a nepravdivá vyjádření, která o smlouvě šíří její odpůrci. Smlouva je podle něj 

nejlepším možným řešením pro Irsko, protože chrání jeho životní zájmy, hlas v Evropě 

a umožnuje, aby se Evropa posunula kupředu. Kampaň podpořili například bývalý 

premiér Garret FitzGerald, bývalý ministr zahraničí a evropský komisař Michael 

O'Kennedy nebo bývalý předseda Evropského parlamentu Pat Cox. Odpůrce Lisabonské 

smlouvy FitzGerald označil za „hnidopichy z extrémní pravice i levice“.
44

 

Z celkového pohledu však byla kampaň příznivců velmi obecná, většinou 

zdůrazňovala spíše výhody plynoucí z členství země v Evropské unii než konkrétní 

změny zaváděné smlouvou. Upozorňovali také na politická rizika případného odmítnutí 

smlouvy. Oboje nahrávalo spíše odpůrcům smlouvy, kteří tvrdili, že postavení malých 

zemí bude ještě více marginalizováno a v podtónu cítili nátlak ze strany větších 

členských zemí. Kontraproduktivní byl i přístup vlády k opozici, například premiér 

Bertie Ahern označil účastníky antikampaně za šílence.
45

 

2.1.2  Odpůrci smlouvy 

Nejviditelnějším odpůrcem smlouvy na politické scéně byla strana Sinn Féin. 

Nesouhlasně se vyjadřovaly i některé menší politické subjekty, především levicová 

Socialistická strana a Socialistické dělnická strana. Z pravicových pozic kritizovalo 

Lisabonskou smlouvu nově ustavené hnutí Libertas, z konzervativních pak některé 

fundamentalistické katolické skupiny. 

Sinn Féin je levicová strana hlásící se k demokratickému socialismu a zároveň 

republikánství. Její postoje vůči evropské integraci jsou poměrně nevstřícné.
46

 

Ve volbách v roce 2007 získala pouze čtyři mandáty ze 166, byla však jedinou 

parlamentní stranou, která od počátku vystupovala proti ratifikaci Lisabonské smlouvy. 

Strana své výhrady shrnula v 11stránkovém dokumentu nazvaném Alternativní 
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průvodce Lisabonskou smlouvou (An alternative guide to the Lisbon Treaty) a průběžně 

je zveřejňovala též na zvláštní webové stránce www.no2lisbon.ie.
47

 

Podle Sinn Féin je Lisabonská smlouva pro Irsko nevýhodná, protože dává příliš 

mnoho moci Evropské unii a omezuje schopnost Irska zabránit rozhodnutím, která 

nejsou v jeho zájmu. Strana kritizovala i snížení hlasovací síly Irska v Radě o více než 

polovinu a zrušení pravidla jeden stát – jeden komisař. Neutralitu Irska podle Sinn Féin 

narušuje také skutečnost, že EU bude moci na mezinárodní scéně vystupovat jako stát 

(výslovně získá mezinárodněprávní subjektivitu), bude moci vytvářet vlastní 

diplomatický sbor a ustavena bude i pozice „ministra zahraničí“ EU.
48

 

Strana se obávala, že unie směřuje ke vzniku společné obrany a nutila by Irsko 

ke zvyšování vojenských výdajů. EU by také údajně získala zmocnění k podpoře 

jaderné energetiky, byť tuto výtku strana blíže neupřesňuje.
49

 Sinn Féin jako levicově 

orientovaná strana také tvrdí, že Lisabonská smlouva podkopává práva pracujících, vede 

k omezování veřejných služeb a neřeší závazky unie k řešení chudoby a nerovnosti 

ve světě.
50

 

Socialistická strana (Socialist Party, Páirtí Sóisialach) je krajně levicová strana 

vzniklá odštěpením radikálního křídla Labour Party v roce 1996. V současnosti je 

členem jedné z mezinárodních asociací trockistických stran, Výboru za dělnickou 

internacionálu, a sama se označuje za jedinou skutečnou revoluční sílu v Irsku. Rétorika 

strany je výrazně protievropská, podle socialistů dominují současné EU zájmy byznysu 

nad zájmy pracujících a unie by se měla přeměnit v socialistickou konfederaci států.
51

  

Strana Lisabonskou smlouvu tvrdě a obsáhle kritizovala. Například Joe Higgins, 

který se později stal poslancem irského a posléze i Evropského parlamentu, varoval 

před „vážnými a dalekosáhlými důsledky“, pokud bude smlouva schválena. Členské 

státy by podle něj ztratily možnost mít nezávislou zahraniční politiku, pokud by byla 

v rozporu s přáním většiny států EU. Higgins upozorňuje na článek 27 (v konečném 

znění jde o článek 24 Smlouvy o Evropské unii), který členské státy zavazuje „aktivně 

a bezvýhradně“ podporovat zahraniční a bezpečnostní politiku Unie v duchu loajality 
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a vzájemné solidarity a respektovat činnost Unie v této oblasti. Poukazuje také 

na článek 50 (v konečném znění jde o článek 32 Smlouvy o Evropské unii), který 

stanovuje, že diplomatická zastoupení členských států a delegace Unie ve třetích zemích 

a při mezinárodních organizacích mezi sebou spolupracují a přispívají k vytváření 

a provádění společného přístupu.
52

 

Tyto články podle něj nezaručují zachování irské neutrality, protože vyžadují 

přinejmenším politickou podporu případné vojenské akce. Socialisté varují, že Společná 

zahraniční a bezpečnostní politika umožňuje například společné odzbrojovací operace, 

vojenské poradenství a pomoc nebo boj proti terorismu. Jazyk Lisabonské smlouvy 

podle nich připomíná rétoriku Bushovy administrativy při obhajování operace v Iráku. 

Údajná „militarizace“ EU je podle Socialistické strany dostatečným důvodem, proč 

Lisabonskou smlouvu odmítnout. „Hlas pro NE znamená ANO ukončení zločinného 

plýtvání zdroji na zbrojení a rozvoji takové zahraniční politiky, která bude ku prospěchu 

evropských pracujících, milionů utlačovaných a chudých po celém světě,“ uzavírá 

Higgins esej, která se zároveň stala oficiálním postojem strany.
53

 

Další kritika ze strany socialistů a části odborových organizací poukazovala 

mimo jiné na rozhodnutí Soudního dvora EU v případech Laval
54

 a Rüffert, která podle 

nich dokazují, že Evropská unie je neoliberální a proobchodní projekt nepřátelský vůči 

právům pracujících. Prohloubení integrace by podle nich znamenalo posun k další 

liberalizaci veřejných služeb.
55

 

Významná kritická skupina vznikla z podnětu multimilionáře a kontroverzního 

podnikatele Declana Ganleyho pod názvem Libertas, která Lisabonskou smlouvu 

kritizovala z liberálně ekonomických pozic. V kampani nazvané Fakta, ne politika 

(Facts, not politics) hnutí například varovalo před omezením možnosti země stanovit si 

vlastní daňový režim, především pro daně z příjmu právnických osob, které by mohlo 

vést k ohrožení konkurenceschopnosti Irska. Obávali se, že by nová smlouva mohla vést 

                                                 
52

 HIGGINS, Joe. Column Vote no to the Lisbon Treaty and EU militarisation. [online]. Socialist Party. 

[cit. 2013-12-10]. Dostupné z: http://www.socialistparty.net/pub/pages/socialist032feb08/3.html 
53

 HIGGINS, Joe. Column Vote no to the Lisbon Treaty and EU militarisation. 
54

 Případ Laval Un Partneri Ltd vs. Svenska Byggnadsarbetareförbundet (C-341/05) se zabýval sporem 

lotyšské firmy Laval a švédských odborů. Lotyšská firma vyslala několik desítek zaměstnanců na práci do 

Švédska, za práci jim však platila méně, než odpovídalo minimálně mzdě ve Švédsku. Tamní odboráři se 

proto snažili blokádou staveniště donutit firmu k vyjednávání o mzdách a podpisu kolektivní dohody. 

Evropský soudní dvůr však rozhodl, že jednání Švédů bylo v rozporu s pravidly pro poskytování služeb. 

Podle kritiků se tím rozšířil prostor pro „mzdový dumping“, především ze strany nových členských zemí. 

[online] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0341:EN:HTML 
55

 HOLMES, Michael. Referendum Briefing Paper No 16. 

http://www.socialistparty.net/pub/pages/socialist032feb08/3.html
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0341:EN:HTML


   28 

ke sbližování daní v Evropské unii a Irsko by tak ztratilo možnost lákat firmy 

na relativně nízkou sazbu daně. Libertas v kampani argumentovalo také nutností 

zachovat suverenitu a identitu Irska, kritizovalo i navržené změny v zastoupení menších 

zemí v evropských institucích. Hnutí získalo podporu řady významných byznysmenů, 

například podnikatele v leteckém průmyslu Ulicka McEvaddyho.
56

 

Z náboženských a konzervativních pozic se proti smlouvě vymezovalo 

především nově vzniklé katolické hnutí Cóir (Spravedlnost). V souvislosti 

s Lisabonskou smlouvou varovalo před údajným rostoucím tlakem na legalizaci 

eutanázie a prostituce, ale také brojilo proti potratům, rozvodům a homosexualitě. Cóir 

kritizovalo Listinu základních práv, kterou označovalo za „trojského koně“ zavádějícího 

„extrémně sekulární legislativu“ a narušujícího irskou identitu úzce propojenou 

s křesťanstvím. Mezi další výhrady skupina zařadila demokratický deficit v Evropské 

unii, změnu poměru sil v unijních institucích nebo obavy o ztrátu suverenity.
57

 

2.1.3  Komise pro referendum 

Jak už bylo vysvětleno v kapitole pojednávající o roli referenda v irském ústavním 

systému, před každým referendem je ustavována ad hoc komise. Ta se před referendem 

o Lisabonské smlouvě poprvé sešla až v březnu 2008, kdy navíc stále nebylo stanoveno 

datum konání referenda. Komise se rozhodla pro informační kampaň trvající čtyři 

týdny, na níž dostala přiděleno 5 milionů eur. Problémy s neúspěšným výběrovým 

řízením na zhotovení a vytištění brožury, které měla původně zajistit irská firma se 

španělským subdodavatelem, a následné nové výběrové řízení, celý proces značně 

protáhlo. Komise pro referendum – jak si postěžovala v závěrečné zprávě – tak měla 

pouhé tři týdny na sestavení brožury, její korekturu, posouzení odborníky na evropské 

právo a překlad do irštiny.
58

 

Informační brožuru dostaly všechny domácnosti v Irsku prostřednictvím pošty 

do poloviny května. Měla 36 stran formátu A5 a k dispozici byla i ve verzích pro 

nevidomé v Braillově písmu a zvukové verzi na CD. Součástí kampaně byly také 
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reklamy v televizi, rádiu, tisku, na billboardech a internetu. Zřízena byla i zvláštní 

telefonní linka a internetové stránky www.lisbontreaty2008.ie.
59

 Závěr kampaně byl 

veden s cílem povzbudit občany k účasti na hlasování. 

Komise v závěrečném hodnocení přiznává, že kampaň z její strany příliš úspěšná 

nebyla. V průzkumu totiž jí vydanou brožuru označila jako zdroj informací o smlouvě 

jen zanedbatelná část občanů. Publikace byla podle většiny respondentů napsána příliš 

nesrozumitelným a těžkým jazykem, což nepřímo uznala i komise, i když poukázala, že 

zhustit 400 stránek textu do stručné brožury je velmi obtížné.
60

 

2.1.4 Veřejnost 

Podle průzkumů renomované společnosti Red C připravovaných pro list The Sunday 

Business Post se podpora smlouvy mezi irskými občany v prvním pololetí roku 

pohybovala mezi 37 až 45 procenty. Odpůrců však postupně přibývalo, ještě v lednu 

2008 jich bylo 25 procent, v červnu už 38 procent.
61

 

Poslední průzkum před referendem zveřejněný 8. června potvrzoval zmenšující 

se rozdíl mezi táborem příznivců a odpůrců. Rostl především počet odpůrců, a to hlavně 

na úkor nerozhodnutých voličů. Autoři průzkumu upozornili, že za pouhé dva týdny 

od posledního průzkumu vzrostl podíl odpůrců o 6 procentních bodů. Pokud by se 

nerozhodnutí, kterých bylo 19 procent, rozdělili poměrně mezi obě strany, získala by 

smlouva sice těsnou většinu 52 procent, ovšem udávaná statistická odchylka průzkumu 

činila ± 3 procenta.
62

 

Také zájem o účast na hlasování, který mnohem rychleji rostl mezi odpůrci 

smlouvy (o 10 procent během posledních čtyř týdnů před hlasování oproti 4 procentům 

u příznivců), nahrával spíše odmítnutí ratifikace.
63

 

Významnou roli ve veřejném mínění sehrálo i doznání několika významných 

osobností, které sice smlouvu podporovaly, avšak přiznaly, že ji nečetly. Například 
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premiér Brian Cowen – jen pět dní po svém jmenování a přesně měsíc před referendem 

– v rozhovoru pro irský veřejnoprávní rozhlas RTÉ prohlásil, že smlouvu „nečetl 

od začátku do konce“. Uvedl, že voliči i přesto vědí, co smlouva přináší a že chápou, 

o co jsou žádáni v zájmu vyšší efektivity fungování Evropské unie. Cowen také 

uklidňoval, že smlouva nijak neovlivní daňovou politiku Irska, které v této oblasti 

zůstává zcela suverénním státem.
64

 

Neznalosti detailů Lisabonské smlouvy využila ke kritice především opoziční 

strana Sinn Féin. Poslankyně Evropského parlamentu Mary Lou McDonaldová, zvolená 

za Sinn Féin, kritizovala bývalého ministra pro podnikání, obchod a zaměstnanost 

Micheála Martina za to, že popíral, že Irsko ztratí právo veta nad mezinárodními 

obchodními dohodami. Ministra obrany Willie O'Dea zase obvinila z neznalosti toho, že 

Irsko nebude schopno zablokovat rozhodnutí členských států EU vytvářející malé 

vojenské aliance. McDonaldová poznamenala, že ministři by si měli zopakovat znalosti 

podrobností smlouvy ještě před tím, než budou pokračovat v prosazování jejího 

schválení.
65

 

Irský komisař pro vnitřní trh a služby a bývalý ministr financí za stranu Fianna 

Fáil Charlie McCreevy zase prohlásil, že sám smlouvu od začátku až do konce nečetl 

a že by to neudělal ani „žádný duševně zdravý a rozumný člověk“. „Nepředpokládám, 

že by běžný Ir nebo kdokoli jiný na světě strávil hodiny a hodiny čtením částí 

o podčástech odkazujících na články o podčláncích,“ řekl McCreevy v Dublinu.
66

 

Na veřejnost také unikly e-maily odeslané vysoce postaveným úředníkem 

ministerstva zahraničních věcí, ve kterých stálo, že smlouva je „velice nepochopitelná 

pro běžného čtenáře“. Předseda Komise pro referendum Justice O'Neill zase 

poznamenal, že smlouva „rozhodně nebude oblíbené čtení na dovolenou, je to hutný 

právní dokument.“
67

 

Nový premiér Cowen se také dostával pod stále větší tlak kvůli možnému využití 

práva veta na jednání Světové obchodní organizace, pokud by dohoda dostatečně 

nechránila zájmy Irska, především zemědělského sektoru. Podle premiéra by bylo 
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„hloupé“, kdyby Irská asociace farmářů spojovala jednání ve Světové obchodní 

organizaci s Lisabonskou smlouvou. Farmáři však vládě pohrozili, že svým členům 

doporučí hlasovat proti smlouvě, pokud nebudou s výsledky jednání a přístupem 

evropského komisaře pro obchod Petera Mandelsona spokojeni. Svůj postoj 

vysvětlovali tím, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost by už Irsko nemělo 

možnost veta využít.
68

 

2.1.5 Výsledek a analýza hlasování 

Referendum o Lisabonské smlouvě (28. ústavním dodatku) se konalo ve čtvrtek 

12. června 2008. Hlasování se mohl zúčastnit každý oprávněný volič zapsaný 

v seznamu voličů pro rok 2008/2009, v době vyhlášení referenda jich bylo 3 051 278. 

Lidé, kteří nebyli v seznamech, ale splňovali podmínky účasti – tedy občané Irska, 

kterým bylo v den hlasování více než 18 let a měli v zemi trvalé bydliště – se mohli do 

seznamu voličů nechat zapsat dodatečně až do 24. května.
69

 Každý volič dostal před 

hlasováním pětistránkový informační leták shrnující změny ústavy, plné znění si mohli 

lidé přečíst nebo zdarma vyzvednout na každé poště.
70

 

Z celkového počtu 3 051 278 oprávněných voličů se jich zúčastnilo 1 621 037, 

tedy 53,13 procenta. Pro schválení hlasovalo 752 451 (46,6 procenta), proti 862 415 

(53,4 procenta). Neplatných hlasů bylo 6171.
71

 

Hlasování probíhalo ve 43 volebních obvodech používaných i při volbách 

do dolní komory parlamentu. Pouze v deseti obvodech, z nichž se čtyři nacházejí 

v hlavním městě Dublinu, se nadpoloviční většina voličů vyslovila pro schválení.
72

 

Průzkum Eurobarometer prováděný Gallupovým ústavem od 13. do 15. června 

na vzorku 2000 respondentů zjišťoval důvody účasti, či neúčasti v referendu, argumenty 

pro rozhodování a také celkové reakce na výsledek. 

Nejvýraznějším sociodemografickým činitelem ovlivňující účast u referenda byl 

věk. Zatímco oprávněných voličů ve věkové kategorii 18–24 let přišlo hlasovat jen 

36 procent, v kategorii 25–39 let to bylo 43 procent a u voličů starších 55 let dokonce 
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69 procent. Značné rozdíly vykazovaly také skupiny rozdělené dle typu zaměstnání. 

Referenda se tak zúčastnilo jen 40 procent manuálně pracujících a 49 procent 

zaměstnanců, u nepracujících (včetně důchodců či matek na rodičovské dovolené) to 

bylo 56 procent a u osob samostatně výdělečně činných 61 procent. Téměř srovnatelná 

byla míra účasti u mužů a žen (54, respektive 52 procent), stejně jako se nelišila dle 

velikosti obce voliče.
73

 

Nejčastějším důvodem pro neúčast byl podle průzkumu nedostatek informací. 

52 procent respondentů uvedlo, že neporozuměli tématu referenda, 42 procent o něm 

nebylo informováno a 37 procent neznalo obsah Lisabonské smlouvy (dotazovaní mohli 

uvést více důvodů současně). Značná část respondentů také označila referendum 

za nedůležité, 45 procent lidí prý nemělo čas jít volit a 38 procent se v době hlasování 

zabývalo důležitějšími věcmi. Tyto odpovědi sdělovali nejčastěji mladší voliči. Třetinu 

voličů znechutil průběh kampaně před referendem, stejný počet lidí jako důvod uvedl 

nezájem o politiku a čtvrtina nezájem o evropské záležitosti, tyto důvody zmiňovaly 

zejména ženy. Tři z deseti dotázaných nehlasovali, protože se domnívali, že jejich hlas 

nic nezmění.
74

 

Celé dvě třetiny lidí, kteří volit přišli, považovalo za přesvědčivější kampaň 

odpůrců smlouvy, pouze 15 procent bylo opačného názoru. Tento názor převažoval 

hlavně u voličů žijících ve městech, kde byla kampaň nejintenzivnější. Poměrně 

překvapivé je, že 57 procent z těch, kteří hlasovali pro smlouvu, označilo kampaň druhé 

strany za přesvědčivější, necelá třetina si myslela opak. Právě intenzivnější kampaň 

odpůrců smlouvy zřejmě přispěla k výsledku referenda. Z průzkumu je totiž zřejmé, že 

velká část voličů dlouho nebyla rozhodnuta jak hlasovat. Celých 55 procent voličů se 

rozhodovalo během posledního týdne před referendem, 15 procent dokonce až v den 

hlasování. Pětina lidí také přiznala, že v průběhu kampaně svůj názor změnila.
75

 

Také při analýze důvodů pro samotné rozhodování se ukazuje, že podpora 

Lisabonské smlouvy klesala spolu s věkem. Ve skupině lidí nad 55 let hlasovalo pro 

58 procent voličů, ve věkové kategorii 18–24 let to bylo pouze 35 procent. Podpora 

smlouvy však rostla se vzděláním, výjimkou byli pouze dosud studující, u nichž 
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podpora smlouvě dosáhla jen necelé třetiny. Pro hlasovalo 60 procent osob samostatně 

výdělečně činných a téměř polovina zaměstnanců, ale pouze čtvrtina manuálně 

pracujících. 

Poměrně pozoruhodná je také velmi nízká míra ztotožnění se voličů s postojem 

politických stran, kterým dali hlas ve volbách v předchozím roce. Jednoznačně 

„disciplinovaní“ byli pouze voliči Sinn Féin, která se jako jediná z významných stran 

od počátku proti smlouvě vymezovala, a 95 procent z nich se vyslovilo proti. V případě 

voličů hlavní vládní strany Fianna Fáil však respektovalo její názor jen 60 procent, 

u Fine Gael šlo o 51 procent lidí a u Labour Party a Strany zelených o necelou 

polovinu.
76

 

Většina respondentů, kteří hlasovali pro schválení smlouvy, uvedla, že to je 

v nejlepším zájmu Irska (32 procent) a že Irsko na členství v EU vydělává (19 procent). 

Dalším často zmiňovaným důvodem bylo zapojení Irska do evropských struktur a 

pozitivní vliv na irskou ekonomiku, k oběma odpovědím se přiklonilo po devíti 

procentech respondentů. Někteří poukazovali na nutnost efektivnějšího rozhodování 

v EU nebo silnějšího působení na mezinárodní scéně.
77

 

Mezi důvody pro zamítnutí se nejčastěji objevovala výtka na nedostatek 

informací o smlouvě a jejích dopadech (22 procent). Následovala obava o irskou 

identitu (12 procent), neutralitu v otázkách bezpečnosti a obrany, nedůvěru v politiky, 

ztrátu stálého místa komisaře a zásahy do daňového systému (vše po šesti procentech). 

Čtyři procenta dotázaných přiznala, že se rozhodli hlasovat proti jen na protest proti 

vládní politice. Další důvody často zmiňované v kampani, jako strach ze ztráty vlivu 

malých států v EU, tlak na změnu potratové politiky, legalizace eutanázie či sňatků osob 

stejného pohlaví, se ve zdůvodněních objevoval jen zcela sporadicky.
78
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2.2 Reakce na výsledky 

2.2.1 Vnitropolitické reakce 

Premiér Brian Cowen reagoval na výsledky referenda zprvu vyhýbavě. Uvedl, že zatím 

neví, jak se jeho vláda a Evropská unie k odmítnutí Lisabonské smlouvy v Irsku postaví. 

V rozhlase dokonce řekl, že se Irsko ocitlo na „neprozkoumaném území“, které teprve 

bude nutné prozkoumat. Zopakoval však, že Irsko chce zůstat konstruktivním členem 

Evropské unie, v níž země nadále vidí svou budoucnost a že je jeho úkolem zajistit, aby 

výsledek referenda neohrozil zájmy Irska v EU. Cowen připustil, že kampaň před 

hlasováním nebyla zcela efektivní.
79

 

Osm dní po referendu premiér Brian Cowen vystoupil s dalším projevem, 

ve kterém uvedl, že neexistuje „žádné rychlé řešení“ dilematu způsobeného odmítnutím 

Lisabonské smlouvy irskými voliči. Naznačil, že řada členských zemí EU nemá zájem 

na tom, aby schvalování smlouvy pokračovalo. Na dotaz ohledně možného dalšího 

referenda v Irsku premiér odpověděl, že vláda zatím analyzuje výsledky referenda 

a nemůže tedy sdělit, jak bude dále postupovat.
80

 

Výsledek referenda přivítala na domácí politické scéně především strana Sinn 

Féin, podle níž je po odmítnutí smlouva mrtvá a není možné ji ve stávající ani mírně 

pozměněné podobě přeložit irským občanům k opětovnému schvalování. Předseda Sinn 

Féin Gerry Adams označil odmítnutí smlouvy za „velké vítězství zdravého rozumu 

a demokracie.“
81

 Strana předložila vládě dokument nazvaný „Lepší řešení pro Irsko 

v EU je možné“, ve kterém shrnuje své výhrady k Lisabonské smlouvě a tvrdí, že 

představitelé členských států EU musí vyjednat smlouvu zcela novou.
82

 

Nová smlouva by podle Sinn Féin měla být jasněji a srozumitelněji napsaná, 

veřejnosti by měla být včas dostupná konsolidovaná verze smlouvy s jasným označením 

navrhovaných změn a s vysvětlením všech jejich důsledků. Informace by vláda 

a příslušné instituce EU měly předkládat nejméně šest měsíců před konáním referenda. 
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Podle návrhu by členové Komise měli být voleni národními parlamenty a odpovědni 

Evropské radě, celá Komise by pak byla odpovědna nejen Evropskému parlamentu, ale 

též Evropské radě. Strana také odmítla rotační výběru komisařů a trvala na zachování 

principu jeden stát – jeden komisař i po 31. říjnu 2014.
83

 

Z návrhu pak zcela eliminovala zmínky o vysokém představiteli pro zahraniční 

a bezpečnostní politiku. Nesouhlas u Sinn Féin vyvolala i změna pravidel pro hlasování 

kvalifikovanou většinou nebo výslovné potvrzení právní subjektivity EU. Zahraniční 

a bezpečnostní politiku unie by pak omezila výhradně udržení míru a předcházení 

konfliktům v rámci unie. K návrhu byl také připojen protokol o neutralitě, čímž by se 

Irsko vyvázalo z účasti na zahraniční a bezpečnostní politice EU i jejím financování, ale 

také deklarace suverenity v oblasti daní nebo vyvázání se z členství v Euratomu.
84

 

2.2.2 Reakce Evropské unie 

Reakce Evropské rady i představitelů jednotlivých členských na zamítnutí Lisabonské 

smlouvy v Irsku byla zcela odlišná, než když v roce 2005 Nizozemsko a Francie 

v referendech odmítly Smlouvu o Ústavě pro Evropu. Během krátké doby tehdy řada 

států ratifikační proces přerušila nebo dokonce ukončila a hledalo se společné 

východisko z krize. Tentokrát se odmítnutí ratifikace považovalo na úrovni EU 

především za vnitropolitický problém Irska, které si jej musí vyřešit samo. 

Do začátku ambiciózního francouzského předsednictví v Radě EU zbývalo už 

jen několik dnů a tak se iniciativy rychle chopil francouzský prezident Nicolas Sarkozy. 

Ten oznámil, že navštíví Irsko hned během prvního měsíce francouzského 

předsednictví, aby pomohl s hledáním řešení. Předem však upozornil, že nehodlá znovu 

otevírat diskusi o reformě institucí EU.
85

 

Sarkozy zároveň obvinil evropského komisaře pro obchod Petera Mandelsona 

(nominovaného Spojeným královstvím) ze spoluviny na odmítnutí Lisabonské smlouvy 

v Irsku. Mandelson si prý kvůli svým postojům na jednáních Světové obchodní 

organizace znepřátelil irské farmáře, kteří se pak v hlasování přiklonili na stranu 
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odpůrců smlouvy. Komisař mimo jiné prosazoval omezení evropské zemědělské 

produkce o 20 procent.
86

 

Už před zahájením červnového summitu Evropské rady prohlásil vysoce 

postavený člen strany prezidenta Sarkozyho, že vyhlášení dalšího referenda v Irsku je 

jedinou možnou cestou. Také předseda Výboru pro zahraniční věci ve francouzském 

Národním shromáždění Axel Poniatowski řekl, že Irsko by mělo uspořádat další 

hlasování během následujících 12 měsíců. Nevidí prý jinou možnost, protože se Evropa 

nachází „uprostřed řeky“ a Smlouva z Nice, kterou se EU dosud řídila, podle něj Evropu 

paralyzuje.
87

 

V této souvislosti se pozornost upřela také na země, kde mohlo irské odmítnutí 

posílit tábor odpůrců smlouvy a zkomplikovat tak dokončení ratifikace v celé Unii. 

Hovořilo se především o České republice, byť premiér Mirek Topolánek přislíbil, že 

jednání s Irskem o dalším postupu ohledně schvalování smlouvy se uskuteční v první 

polovině roku 2009 během českého předsednictví.
88

 

Polský prezident Lech Kaczyński v reakci na výsledek irského referenda 

prohlásil, že nepodepíše smlouvu do doby, než bude vyřešeno irské zamítnutí. V tu 

dobu už přitom byl prezidentův podpis na příslušném zákonu, ne však pod samotnou 

smlouvou.
89

 

Evropská rada se na jednání v Bruselu 19. a 20. června 2008 shodla jen na tom, 

že je třeba dát „více času“ především samotnému Irsku. Jeho vláda musí začít jednat jak 

s partnery doma, tak s ostatními členskými státy, aby navrhla další postup. Hlavy států 

a vlád upozornily, že cílem Lisabonské smlouvy je pomoci rozšířené Unii jednat 

efektivněji a demokratičtěji a připomněly, že v 19 z 27 členských států už byl ratifikační 

proces ukončen a v dalších stále pokračuje. Evropská rada nakonec souhlasila 

s návrhem Irska, aby se k otázce znovu vrátilo na summitu 15. října 2008, kde se 

rozhodne o dalším postupu.
90
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Ani říjnové jednání však řešení nepřineslo. Irský premiér Brian Cowen pouze 

představil analýzu výsledků neúspěšného referenda a slíbil, že bude pokračovat 

v konzultacích a pokusí se nalézt řešení. Evropská rada souhlasila s odložením 

rozhodnutí na prosincový summit.
91

 

Skutečný posun tedy nastal až na jednání 11. a 12. prosince 2008, v závěru 

francouzského předsednictví. Evropská rada připustila, že ačkoli platné smlouvy 

(ve znění Smlouvy z Nice) předpokládaly, že se v roce 2009 sníží počet komisařů, bude 

Lisabonská smlouva upravena tak, aby i nadále mohl mít každý členský stát v Komisi 

svého zástupce. Evropská rada jednala i o dalších obavách Irů týkajících se daňové 

politiky, rodinných, sociálních a etických otázek a společné bezpečnostní a obranné 

politiky s ohledem na irskou tradiční politiku neutrality, jak o nich informoval premiér 

Brian Cowen. Pod podmínkou, že bude irská vláda usilovat o ratifikaci Lisabonské 

smlouvy do konce funkčního období tehdejší Komise (31. října 2009), přistoupila 

Evropská rada na tři body, ke kterým se zavázala poskytnout i nezbytné právní záruky:
92

 

„(1) Žádné ustanovení Lisabonské smlouvy nijak nemění pro žádný členský stát 

rozsah nebo výkon pravomocí Unie v oblasti zdanění.  

(2) Lisabonskou smlouvou nejsou dotčeny bezpečnostní ani obranná politika 

členských států, včetně tradiční irské politiky neutrality, ani závazky většiny 

dalších členských států.  

(3) Ustanovení irské ústavy týkající se práva na život, vzdělání a rodiny nejsou 

nijak dotčena právním statusem, který Lisabonská smlouva přiznává Listině 

základních práv Evropské unie, ani ustanoveními Lisabonské smlouvy 

týkajícími se spravedlnosti a vnitřních věcí.“
93

 

Na summitu v červnu 2009 přijala Evropská rada dokument nazvaný „Rozhodnutí hlav 

států nebo předsedů vlád 27 členských států Evropské unie, zasedajících v Evropské 

radě, ve vztahu k obavám irského lidu týkajícím se Lisabonské smlouvy,“ zjednodušeně 

nazývaný irské záruky. Irům se dostalo ujištění, že žádné ustanovení Lisabonské 

smlouvy ani Listiny základních práv neovlivňuje rozsah a platnost ochrany práva 
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na život, ochrany rodiny ani ochrany práv týkajících se vzdělání zakotvených v irské 

ústavě. Rozhodnutí také potvrdilo neměnnost pravomocí EU v oblasti zdanění.
94

 

Nejpodrobnější, třetí část garantuje nedotknutelnost bezpečnostní a obranné 

politiky jednotlivých členských států včetně Irska při současné existenci Společné 

bezpečnostní a obranné politiky EU. Evropská rada upozornila, že Lisabonskou 

smlouvou není ovlivněna ani dotčena tradiční irská politika vojenské neutrality a že 

jakékoli rozhodnutí, které by vedlo ke společné obraně, bude vyžadovat jednomyslné 

rozhodnutí Evropské rady, tedy i souhlas Irska. Ujistila rovněž, že smlouva nevytváří 

evropskou armádu, nezakládá povinnou vojenskou službu ani nestanovuje výši výdajů 

na obranu.
95

 

2.2.3  Reakce České republiky 

Jedním z mála evropských politiků, který rozhodnutí Irů přivítal, byl český prezident 

Václav Klaus. Projekt Lisabonské smlouvy podle něj rozhodnutím irských voličů 

skončil a v ratifikaci již nebylo možné pokračovat. „V jedné jediné z 27 zemí EU 

proběhlo o Lisabonské smlouvě referendum. Jen v jedné jediné zemi EU umožnili 

politici občanům vyjádřit svůj názor. Výsledek je snad pro všechny jasným sdělením. Je 

vítězstvím svobody a rozumu nad umělými elitářskými projekty a evropskou 

byrokracií,“ uvedl Klaus.
96

 

Irské odmítnutí znovu rozdělilo českou politickou scénu a stejně jako 

po neúspěšných referendech o Smlouvě o Ústavě pro Evropu v Nizozemsku a Francii 

v roce 2005 se strany nebyly schopny shodnout, zda v ratifikaci dále pokračovat. 

„Jestliže to jedna země odmítne, tak to znamená konec celého projektu. Nemá žádný 

smysl pokračovat v ratifikaci mrtvého dokumentu,“ řekl tehdejší místopředseda ODS 

Petr Nečas. Irské ne podle něho musí vážit stejně jako dřívější odmítnutí původního 

návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu a obdobně se později vyjádřil i premiér Mirek 

Topolánek. Koaliční Strana zelených naopak požadovala co nejrychlejší ratifikaci 
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smlouvy. Opoziční ČSSD navrhovala, aby Evropská komise objasnila příčiny irského 

odmítnutí a nabídla Irsku řešení, aby se za půl roku až rok mohlo hlasování opakovat.
97

 

V červenci 2008 prezident Klaus přijal na zámku v Lánech irského podnikatele 

a předsedu hnutí Libertas Declana Ganleyho, který se v kampani proti Lisabonské 

smlouvě výrazně angažoval. Shodli se, že irské odmítnutí má stejnou váhu jako 

odmítnutí jiného státu. Klaus také vyjádřil podporu aktivitám sdružení Libertas 

a snahám dát občanům v rámci Evropské unie možnost projevit své postoje k otázkám, 

které podle něj zasahují do suverenity členských zemí.
98

 

Za reakci svého druhu lze považovat i to, že před volbami do Evropského 

parlamentu v roce 2009 vznikla po vzoru irského hnutí Libertas obdobná uskupení 

v několika dalších zemích – například v Portugalsku, Francii, Bulharsku, Řecku, Litvě, 

na Slovensku a v Česku. Dominantním tématem pro ně zpravidla byla kritika 

Lisabonské smlouvy a často i evropské integrace jako takové. V České republice 

vzniklo hnutí Libertas.cz v lednu 2009. Založil jej tehdejší poslanec Evropského 

parlamentu Vladimír Železný se záměrem integrovat všechny české euroskeptické 

strany. Zakladatel irského hnutí Libertas Declan Ganley však o Železného iniciativě 

předem nevěděl, a proto se od něj nejprve distancoval. Ganley prohlásil, že nepožádal 

Vladimíra Železného, aby hnutí zaregistroval a ani aby stál v čele kandidátky 

Libertas.cz v červnových volbách do Evropského parlamentu. Roli údajně hrály hlavně 

nevyřešené kauzy, ve kterých Železný figuroval. Irské Libertas později názor změnilo 

a tvrdilo, že české hnutí je jejich pobočkou. Další stranou vznikající v této době 

a založené především na kritice Lisabonské smlouvy a směřování evropské integrace 

byla Strana svobodných občanů, jejímž zakladatelem byl přítel prezidenta Václava 

Klause a výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku Petr Mach.
99

 

V této době již Ústavní soud ČR posuzoval soulad Lisabonské smlouvy 

s českým ústavním pořádkem. Návrh na preventivní přezkum schválil Senát 24. dubna 

2008 a žádal v něm o prověření především šesti konkrétních částí, ale obecně také prvků 

Lisabonské smlouvy, které by podle senátorů mohly vést ke změně charakteru České 
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republiky jako svrchovaného, jednotného a demokratického právního státu.
100

 Poměrně 

krátké zdůvodnění senátorů se formálně blížilo spíše dotazu k poradnímu orgánu než 

jasnému zdůvodnění, v čem by údajná neústavnost měla spočívat. 

Senátoři ve svém podání upozornili například na novou klasifikaci pravomocí, 

která je podle nich charakteristická spíše pro federální státy, včetně zavedení kategorie 

výlučných pravomocí EU. Problematická je i možnost přijímání opatření nad rámec 

unijních kompetencí, tj. mimo rozsah přenesení pravomocí podle článku 10a Ústavy 

ČR, což senátoři vnímají jako riziko především v citlivých otázkách trestních věcí. Třetí 

výhradou je možnost zjednodušeného postupu pro přijímání změn primárního práva EU 

prostřednictvím exekutivního aktu, kterým se mění podoba řádně ratifikovaných 

zakládacích smluv. V této souvislosti upozorňují především na obecnou přechodovou 

klauzuli (passerelle), která by mohla vést k jednosměrnému přesunu pravomocí.
101

 

Senátorům se též nelíbí možnost uzavírání mezinárodních smluv jménem EU, 

aniž by k tomu byl nutný souhlas všech členských států – pro uzavření smlouvy by 

postačovala kvalifikovaná většina v Radě. Česká republika by byla takovou smlouvou 

vázána, aniž by s ní vyslovila souhlas a navíc by podle Senátu nebyl možný ani 

předběžný přezkum takové smlouvy s ústavním pořádkem. S tím souvisí i pátá výhrada, 

která směřuje k výslovnému uznání právní subjektivity EU a rozšíření kompetencí 

i v rámci bývalého druhého a třetího pilíře, které dosud stály téměř výhradně 

na mezivládní spolupráci. Posledním bodem je otázka právní závaznosti Listiny 

základních práv EU a možností jejího vymáhání v členských zemích.
102

 

Ústavní soud zveřejnil svůj nález 26. listopadu 2008 – konstatoval, že žádná 

z šesti napadených částí smlouvy není v rozporu s českým ústavním pořádkem. 

Odůvodnění je velmi rozsáhlé a jde daleko nad rámec obsahu podání Senátu i námitek 

prezidenta Klause. Soud mimo jiné dospěl k názoru, že Lisabonská smlouva charakter 

Evropské unie výrazně neproměňuje. Unie může i nadále jednat pouze v rámci 

pravomocí, které jsou jí svěřeny členskými státy, přičemž o tomto svěření rozhodují 

národní reprezentace. Samotný způsob schvalování Lisabonské smlouvy, k jejíž 
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platnosti je třeba jednomyslného souhlasu všech členských států, podle Ústavního soudu 

potvrzuje, že jde o organizaci mezinárodněprávní povahy, nikoli federální, jak naznačují 

senátoři a prezident. V nálezu se také uvádí, že Evropská unie ani po vstupu Lisabonské 

smlouvy v platnost nezískává pravomoc k tvorbě vlastních nových kompetencí a „pány 

smluv“ zůstanou členské státy. Nově je navíc ve smlouvě výslovně zavedena možnost 

vystoupení z EU, což podle Ústavního soudu naopak posiluje suverenitu členských 

zemí.
103

 

Soud uznal, že použitelnost tzv. doložky flexibility se skutečně rozšiřuje, protože 

nově bude možné ji využít i na jakýkoli z cílů politik vymezených smlouvami (nikoliv 

jen v případě vnitřního trhu jako dosud) s výjimkou společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky. K využití doložky je však nutné jednomyslné schválení Radou, souhlas 

Evropského parlamentu a nezbytnost k dosažení některého z cílů EU. Podle soudu je 

zřejmé, že jde o podmínky značně striktní a omezující, které dostatečně uzavírají cestu 

k tomu, aby byl článek aplikován nepřiměřeně či zneužit. Závaznost Listiny základních 

práv EU pro členské státy podle Ústavního soudu odpovídá současné judikatuře 

i nepsaným lidskoprávním zásadám. Zahrnutí listiny do primárního práva není 

v rozporu s ústavním pořádkem, protože garantuje práva ve srovnatelném rozsahu, jako 

ústava a zákony České republiky.
104

 

Rázně se pak soud vypořádal s argumenty Senátu o právní subjektivitě EU, které 

podle něj „spočívají na ne zcela přesném pochopení stávající mezinárodněprávní 

subjektivity ES a EU, právního postavení mezinárodních smluv uzavíraných v rámci 

pravomoci Unie a přenosu samotných pravomocí jednotlivých států na EU.“ Soud 

upozornil, že Evropská společenství mají už dnes mezinárodněprávní subjektivitu 

a vstoupily do stovek mezinárodních smluv a implicitně má pravomoc uzavírat smlouvy 

se třetími státy také EU. Zároveň ale soud uznal, že článek o sjednávání mezinárodních 
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smluv je „pro svou vágnost na hranici slučitelnosti s nároky na normativní vyjádření 

právního textu, které plynou z principů demokratického právního státu.“
105

 

Prezident Václav Klaus na nález Ústavního soudu reagoval velmi kriticky. Poukázal 

především na některé úvahy filozofického rázu o globalizovaném světě či měnícím se 

konceptu suverenity, které tvoří značnou část odůvodnění. Podle prezidenta přesunul 

soud jednání o souladu Lisabonské smlouvy s ústavou z roviny právní do roviny 

politické. „Vykládat laicky a zcela subjektivním (navíc koncepčně chybným) způsobem 

‚integraci a globalizaci‘ a mluvit o ‚integrující se evropské civilizaci‘ nebo 

o ‚eurokonformním výkladu‘ různých právních norem je v kontextu úkolu, který 

Ústavní soud měl, téměř neuvěřitelné. To otevírá cestu k vážné politické debatě 

v následujícím období,“ uvedl Klaus. Ústavní soud se v odůvodnění svého nálezu podle 

prezidenta s předloženými argumenty náležitě nevypořádal, a proto Klaus očekává, že 

skupina poslanců či senátorů tyto i další argumenty vznese znovu.
106
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3 Druhé referendum 

Přestože irská vláda po prvním referendu o Lisabonské smlouvě dlouho tvrdila, že není 

jasné, jaký bude další postup a premiér vytrvale opakoval, že je nutné o výhradách 

občanů diskutovat, tlak Rady EU a paralelně i některých členských zemí na rychlé 

řešení situace byl značný. V prosinci 2008 se Rada dohodla, že se hlavní obavy Irů 

pokusí rozptýlit pomocí tzv. záruk a Irsko se výměnou za tyto záruky zavázalo 

uspořádat druhé referendum. To se mělo uskutečnit do října 2009, aby Lisabonská 

smlouva vstoupila v platnost nejpozději do konce funkčního období Komise. Na znění 

dohody spolupracovalo francouzské, české a švédské předsednictví. 

Premiér Cowen na prosincovém summitu prohlásil, že ostatní členské státy daly 

zárukami „uspokojivou odpověď na obavy vyjádřené irským lidem.“ Nejtěžší podle něj 

bylo jednání o zachování postu komisaře pro všechny členské země. Cowen připustil, že 

aby byla smlouva v Irsku schválena, bude muset kampaň před referendem probíhat 

jinak než při prvním hlasování. Polský prezident Lech Kaczyński na jednání uvedl, že 

pokud Irsko smlouvu v opakovaném hlasování schválí, ratifikuje ji i Polsko. V té době 

už smlouvu neratifikovala kromě Polska jen Česká republika.
107

  

Zakladatel hnutí Libertas Declan Ganley v reakci na informaci o vyhlášení 

druhého referenda ohlásil úmysl kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu 

v následujícím roce. Zároveň řekl, že pod značkou Libertas budou kandidovat i odpůrci 

smlouvy ve všech ostatních členských zemích.
108

 

Pro irskou vládu bylo přislíbení právních záruk dvojnásobným vítězství. 

Na jedné straně svým občanům vláda dokázala, jak vážně bere jejich obavy a že je 

o nich schopna přesvědčit i ostatní členské země EU. Na straně druhé mohla vyhlásit 

nové referendum o zcela totožné smlouvě, ale argumentovat odlišnými podmínkami 

oproti předchozímu hlasování. 

Odpůrci smlouvy sice tvrdili, že opakování hlasování je nedemokratické, irský 

Nejvyšší soud už ale dříve potvrdil, že vláda může v rámci ústavy vypisovat referenda 
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dle svého uvážení. Navíc už existovalo několik precedentů, například dvě referenda 

o Smlouvě z Nice či o potratech nebo dokonce trojí hlasování o pravidlech rozvodů.
 109

 

3.1 Názory klíčových aktérů 

3.1.1  Příznivci smlouvy 

Všechny relevantní politické strany setrvaly před druhým referendem na svém názoru 

na Lisabonskou smlouvu. Jedinou politickou stranou, která změnila, či spíše upřesnila, 

svůj postoj byla Strana zelených. Zatímco před prvním referendem se strana 

na jednotném postoji neshodla, v červnu 2009 se před druhým hlasováním usnesla 

na podpoře smlouvy. I tentokrát však šlo o velmi těsný výsledek, pro podporu se 

vyslovilo 214 z 321 platných hlasů, tedy přesně minimální dvoutřetinová většina.
110

 

Bývalá poslankyně Evropského parlamentu za irskou Stranu zelených Patricia 

McKenna rozhodnutí tvrdě kritizovala a označila to za další z mnoha názorových obratů 

strany od doby, kdy v roce 2007 vstoupila do vlády se stranou Fianna Fáil. Zelení totiž 

byli v minulosti vůči EU vždy spíše nedůvěřiví, protože se obávali především o tradiční 

vojenskou neutralitu Irska. K přelomovému rozhodnutí ve straně však přispělo 

i schválení tzv. irských záruk.
111

 

Hlavním rysem kampaně před druhým referendem byla výrazně menší role 

politických stran a organizací jako jsou odbory nebo firmy a naopak intenzivnější 

zapojení nejrůznějších občanských sdružení a zájmových organizací. Do kampaně 

na podporu Lisabonské smlouvy se tak zapojily organizace jako Ženy pro Evropu, 

Generace Ano, Právníci pro Evropu, Irsko pro Evropu, Byznys pro Evropu nebo 

skupina Patříme.
112

 

Sdružení Irsko pro Evropu (Ireland for Europe) ustavené před druhým 

referendem argumentovalo především rolí Irska v EU a heslem „V Evropě jsme 
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silnější“. Svým názvem navazovalo na už dříve existující organizaci vzniklou vznikla 

po prvním neúspěšném referendu o Smlouvě z Nice v roce 2001. Jedním z hlavních 

představitelů byl Pat Cox, bývalý poslanec Evropského parlamentu v letech 1989–2004 

a v letech 2002–2004 také jeho předseda.
113

 Do kampaně se sdružení zapojovalo 

především pořádáním veřejných debat, ale také prostřednictvím sociálních sítí Twitter, 

Facebook a videoserveru YouTube.
114

 

Skupina Generace Ano (Generation Yes) sdružovala mladé lidi, převážně 

studenty a absolventy vysokých škol, kteří propagovali své postoje především 

na sociálních sítích, jako jsou Facebook a Twitter. Jako hlavní motiv vzniku skupiny 

uváděli frustraci z politického systému, který nezvládl informovat mladé lidi a nechal 

protilisabonské skupiny „šířit lži a děsit lidi“. Ředitel skupiny Andrew Byrne uvedl, že 

kampaní chce vyvrátit mýtus, že mladí lidé jsou apatičtí a nezajímá je budoucnost 

Irska.
115

 

Ženy pro Evropu (Women for Europe) se zaměřily především na šíření informací 

o Lisabonské smlouvě a pořádání diskusních setkání s významnými ženami ve vysoké 

politice, například se švédskou političkou a místopředsedkyní Evropské komise Margot 

Wallströmovou nebo Catherine Dayovou z Generálního sekretariátu Evropské 

komise.
116

 Ženy pro Evropu také vydaly stručný souhrn změn, které Lisabonská 

smlouva přináší a odpovědi na nejčastější otázky irské veřejnosti, například ohledně 

zachování stálého postu komisaře pro Irsko, vlivu EU na daňovou politiku země nebo 

zahraniční a bezpečnostní politiku. Obšírněji se věnovaly výhodám, které členství v EU 

přináší v oblasti lidských a občanských práv, ať již ženám nebo třeba zaměstnancům. 

Lisabonská smlouva podle nich tato práva a výhody dále rozšiřuje.
117

 

Skupina Patříme (We Belong) přesvědčovala voliče zejména z nižších 

a středních vrstev pomocí populárních osobností veřejného života – herců z populárních 

seriálů nebo sportovců, především fotbalistů a ragbistů. Šéfka organizace Olivia 
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Buckleyová dokonce prohlašovala, že nová smlouva umožní sportovním klubům přímo 

žádat peníze z evropských fondů a že referendum je velkou příležitostí pro milovníky 

a fanoušky sportu.
118

 Vážněji skupina shrnula své důvody ve videoklipu umístěném 

na server YouTube. V něm upozornila například na skutečnost, že 70 procent irského 

exportu míří do evropských zemí a že právě na export jsou vázána dvě ze tří pracovních 

míst. V další části zase označuje Irsko za klíčového hráče v EU a hájí zachování irského 

vliv poté, co se zemi podařilo zachovat si stálý post komisaře. Ve videoklipu se často 

opakuje slovo „future“, které má hlavně mladým Irům připomínat, že rozhodují i o své 

budoucnosti.
119

 

Do kampaně se v nezvyklé míře zapojili i irští podnikatelé. Zřejmě 

nejvýznamnější byl hlas nízkonákladové letecké společnosti Ryanair a jejího 

generálního ředitele Michaela O'Learyho. „Věříme, že je životním zájmem irského 

ekonomického rozvoje a budoucí prosperity, aby Irové řekli hlasité ‚Ano Evropě‘. 

Ryanair věří, že Evropa je pro Irsko nesmírně prospěšná,“ uvedla společnost, která 

do kampaně na podporu smlouvy vložila půl milionu eur. Hlavními argumenty byla 

politika EU v oblasti hospodářské soutěže a deregulace trhu, bez nichž by prý Ryanair 

ani jiná nízkonákladová letecká společnost nepřežila, ale také úspěch Irska při získávání 

přímých zahraničních investic v souvislosti se členstvím v EU a zavedením eura. Irsko 

musí podle Ryanair „zůstat v srdci Evropy, nikoli na její periferii“. Společnost 

upozornila i na probíhající finanční krizi a jen EU a Evropská centrální banka podle ní 

dokáže zabránit kolapsu irských bank a veřejných financí, k jakému došlo na Islandu. 

Záruka stálého postu komisaře pro Irsko a suverenity v daňové oblasti podle Michaela 

O'Learyho znamená, že je v zájmu irských podnikatelů smlouvu podpořit. Ryanair se 

však opřel i do „neschopných politiků, státní správy či chamtivých odborářských 

bossů“, kteří prý v posledním desetiletí podkopávali konkurenceschopnost Irska.
120

 

Také významné společnosti v oboru informačních technologií, které si jako svou 

základnu pro Evropu často volí právě Irsko, schválení smlouvy podporovaly. Například 

generální ředitel společnosti Microsoft Ireland Paul Rellis uvedl, že pro budoucí 

ekonomický růst a další příliv přímých zahraničních investic je nezbytné, aby Irsko 
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nejen zůstalo součástí EU, ale bylo v jejím centru. „Tři nejdůležitější argumenty pro 

podporu Lisabonské smlouvy jsou – pracovní místa, pracovní místa, pracovní místa. 

(…) Nejen pracovní místa pro tuto generaci, ale hlavně pro generaci příští a to je 

nejdůležitější,“ vysvětlil Paul Rellis v rozhlasové stanici Newstalk.
121

 

3.1.2  Odpůrci smlouvy 

Hlavními odpůrci Lisabonské smlouvy před druhým referendem byly i tentokrát strany 

Sinn Féin a Socialistická strana a také katolická skupina Cóir. 

Sinn Féin vydala před druhým hlasováním poměrně obsáhlou brožuru, v níž 

podrobně vysvětlila své argumenty proti smlouvě. Upozornila, že téměř 900 tisíc Irů 

hlasovalo proti smlouvě, čímž dali vládě mandát vyjednat pro Irsko lepší smlouvu, 

politická reprezentace se o to však ani nepokusila. Podle Sinn Féin smlouva omezuje 

moc Irska v EU, které ztratí svého stálého komisaře (v té době již přitom byly 

dohodnuty tzv. irské záruky, které post komisaře zaručují všem členským zemím) 

a jejich hlasovací síla v Radě bude oslabena na polovinu, zatímco velké státy až 

dvojnásobně posílí. Dalším argumentem bylo, že smlouva prohloubí ekonomickou krizi, 

protože dál prosazuje politiku, která prý recesi způsobila a zároveň omezuje schopnost 

irské vlády přijímat zásadní rozhodnutí. Sníží se údajně i platy, zhorší se pracovní 

podmínky a omezí se veřejné služby.
 122

 

Strana varovala i před omezováním neutrality Irska prostřednictvím společné 

obranné politiky EU a údajného tlaku na růst výdajů na zbrojení. A v neposlední řadě 

prý Irsko ztratí automatické právo na vyhlášení referenda o příštích změnách 

zakládacích smluv.
123

 V podobném duchu se pak nesly i emotivně laděné plakáty 

s hesly jako Lisabon = nižší platy, Lisabon = menší síla v Evropě, Lisabon = více 

výdajů na zbrojení nebo Lisabon = ničení farmářských rodin.
124

 Strana tak vůbec 

nereflektovala již dojednané tzv. irské záruky a další dokumenty, které většinu z jí 

uváděných výhrad vyvracejí. 
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Socialistická strana se kromě obsahu smlouvy zaměřila i na kritiku vyhlášení 

druhého referendum. Korporace podle ní vyvinuly velký tlak na vlády členských států, 

Evropskou komisi i další instituce, aby prosadily pokračování „neoliberálního“ směru, 

kterým prý hospodářská politika EU v průběhu posledních dvou desetiletí směřuje, 

privatizaci veřejných podniků a deregulaci. Podle socialistů se původní záměr 

zjednodušit strukturu a fungování EU změnil v nástroj evropských elit, jak zvýšit svůj 

hospodářský a politický vliv ve světě. Je to podle nich hlavní důvod, proč jsou Irové 

pod tlakem, aby o stejné smlouvě hlasovali znovu.
125

 

Tzv. irské záruky jsou podle Socialistické strany mnoho povyku pro nic a jejich 

hlavním cílem bylo, aby bylo druhé hlasování pro Iry stravitelnější, což označují 

za „krutý podvod.“ Navíc se prý záruky týkají převážně otázek, které levice nikdy 

nerozporovala a jako důvod pro odmítnutí smlouvy je neuváděla. Socialisté upozorňují, 

že na samotném textu Lisabonské smlouvy se nezměnilo nic. To by prý bylo podstatné, 

pokud by Evropský soudní dvůr musel rozhodovat o kontroverzních otázkách, jako je 

například právo zaměstnanců se organizovat a mobilizovat proti firmám, které 

zneužívají přistěhovalce na práci za nižší mzdu, než je v daném odvětví obvyklá.
126

 

Odkazovali tak především na rozsudky v případu Laval a následující. 

Dalším velkým tématem socialistů se opět stala údajná militarizace EU, kterou 

spatřovali například v závazku členských států aktivně a bezvýhradně podporovat 

zahraniční a bezpečnostní politiku Unie v duchu loajality a vzájemné solidarity, 

spolupráci diplomatických zastoupení členských států ve třetích zemích 

a mezinárodních organizací, možnost posílené spolupráce ve vojenské oblasti 

a především pak v závazku členských států zdokonalovat své vojenské schopnosti a roli 

Evropské obranné agentury.
127

 

Tvrdě proti smlouvě brojila fundamentalistická katolická skupina Cóir. Ve svých 

letácích například tvrdila, že nová smlouva sníží počet pracovních příležitostí, což 

zdůvodňovala výhradami EU vůči irskému daňovému systému v oblasti zdanění firem, 

a také že klesnou mzdy, protože se firmy budou snáze stěhovat do zemí s levnější 

pracovní silou. Skupina Cóir strašila veřejnost i tím, že Listina základních práv 
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připojená k Lisabonské smlouvě způsobí, že Evropský soudní dvůr bude moci v Irsku 

prosadit například legalizaci potratů.
128

 Další plakáty upozorňovaly na snížení váhy 

irského hlasu v Radě na 0,8 procenta, zatímco Německo mělo mít dle nového rozdělení 

17 procent, nebo na údajné dopady na irské farmáře vyplývající z nové dohody v rámci 

Světové obchodní organizace.
129

 

Hlavní tváří protilisabonské kampaně tentokrát nebyl podnikatel a šéf Libertas 

Declan Ganley, ale roli si rozdělilo hned několik politiků, kteří sice nebyli zdaleka tak 

známí, ale díky práci v parlamentu dobře znali evropskou problematiku a dokázali o ní 

zasvěceně hovořit. Šlo například o poslance Evropského parlamentu Joe Higginse 

ze Socialistické strany a bývalé europoslankyně Mary Lou McDonaldovou ze Sinn Féin 

a Patricii McKennaovou ze Strany zelených, která však ze strany odešla kvůli její účasti 

ve vládě a spolupracovala na kampani levicového Lidového hnutí (People’s Movement, 

Gluaiseacht an Phobail).
130

 

3.1.3 Komise pro referendum 

Komise pro referendum získala na kampaň před druhým referendem rozpočet ve výši 

4,2 milionu eur, tedy o 800 tisíc eur méně než před prvním hlasováním. Díky tomu, že 

se komise rozhodla poslat brožury voličům neadresně prostřednictvím irské pošty a také 

vlivem silnějšího konkurenčního boje v důsledku krize se podařilo ušetřit 1,1 milionu 

eur, které komise vrátila ministerstvu zahraničních věcí. Závěrečný audit nezjistil 

ve vyúčtování kampaně žádné nedostatky.
131

 

Členové komise se v červenci 2009 dohodli na strategii informační kampaně, 

která měla být od předchozí zásadně odlišná. První referendum a následná debata 

o způsobech řešení krize vzniklé odmítnutím smlouvy vedla k mnohem lepší 

informovanosti Irů. Podle průzkumu zadaného Komisí pro referendum mělo v této době 

alespoň částečné znalosti obsahu smlouvy 60 procent občanů, zatímco ještě v dubnu 
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2008 to bylo pouhých 21 procent. Zatímco v roce 2008 dostali všichni občané rozsáhlou 

publikaci o Lisabonské smlouvě, za což stát zaplatil přes 1 milion eur, před druhým 

referendem komise rozesílala mnohem stručnější brožuru shrnující jen základní body 

smlouvy. V průzkumech se totiž ukázalo, že původní publikace byla příliš složitá 

a nesrozumitelná. Rozsáhlejší informační materiály mohli občané získat elektronicky 

na internetových stránkách www.lisbontreaty2009.ie
132

 a v tištěné podobě pak 

na úřadech či na základě telefonické objednávky.
133

 

Naopak reklamní kampaň, která se před prvním referendem soustředila 

především na informaci o samotném konání referenda a vyzývání k účasti, měla nyní 

být mnohem konkrétnější. Komise se chtěla zaměřit především na zodpovězení otázek, 

které vyvstaly v průběhu předchozí kampaně. Předseda komise vysvětloval klíčové 

body smlouvy také prostřednictvím výstupů v médiích. Výzva k účasti byla součástí 

kampaně až během posledního týdne před referendem. Organizátoři se také snažili 

upoutat pozornost mladých voličů a to především na sociálních sítích Facebook a Bebo 

nebo tzv. virálním videem na serveru YouTube. Vydána byla také publikace pro 

nevidomé v Braillově písmu a zvuková nahrávka, které byly distribuovány Národní 

radou nevidomých.
134

 

Podle průzkumu na vzorku 501 respondentů smlouvě v dubnu 2008 vůbec 

nerozumělo 62 procent lidí, ale jejich počet průběžně klesal a v říjnu 2009 

po uskutečnění druhého referenda už úplnou neznalost připouštělo jen 11 procent 

občanů. Podíl těch, kteří podle svého mínění znali obsah smlouvy velmi dobře nebo 

dobře, vzrostl dokonce z 5 na 64 procent. 

3.1.4 Veřejnost  

Podle průzkumů renomované společnosti Red C připravovaných pro list The Sunday 

Business Post se podpora smlouvy mezi irskými občany v prvním pololetí roku 2009 

pohybovala těsně kolem hranice 50 procent, k 55 procentům vzrostla až během 

posledního měsíce před referendem. Podíl odpůrců činil ve sledovaném období 18 až 24 
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procent. Poslední průzkum před referendem vydaný 27. září potvrzoval rostoucí 

převahu příznivců smlouvy – pro se vyslovilo 55 procent, proti 27 procent a 18 procent 

nebylo rozhodnutých. U dotazovaných, kteří byli přesvědčení jít hlasovat, převažovali 

podporovatelé nad odpůrci v poměru 61:25 a jen 14 procent občanů nebylo 

rozhodnutých. Na rozdíl od prvního referenda nejsou po celé období zaznamenány 

výraznější výkyvy v názorech voličů.
135

  

3.1.5 Výsledek a analýza hlasování 

Druhé referendum o Lisabonské smlouvě (28. ústavním dodatku) se konalo v pátek 

2. října 2009. Každý oprávněný volič dostal informační leták shrnující změny ústavy, 

plné znění si mohli voliči přečíst nebo zdarma vyzvednout na každé poště. Z celkového 

počtu 3 078 032 oprávněných voličů se jich zúčastnilo 1 816 098, tedy 59 procent. Pro 

schválení hlasovalo 1 214 268 (67,1 procenta), proti 594 606 (32,9 procenta). 

Neplatných hlasů bylo 7224.
136

 

Průzkum Eurobarometer provedený Gallupovým ústavem v období od 3. do 7. 

října 2009 na vzorku 2000 náhodně vybraných občanů Irska starších 18 let zjišťoval 

důvody účasti, či neúčasti v referendu, argumenty pro rozhodování a také celkové 

reakce na výsledek.
137

 

Nejvýraznějším sociodemografickým činitelem ovlivňující účast u referenda byl věk. 

Zatímco oprávněných voličů ve věkové kategorii 18–24 let přišlo hlasovat jen 

34 procent, v kategorii 25–39 let to bylo 46 procent a u voličů starších 55 let dokonce 

74 procent. Podíl nejstarší věkové skupiny na hlasování tak byl více než dvojnásobný 

v porovnání se skupinou nejmladších. 

Rozdíly vykazovaly také skupiny rozdělené dle typu zaměstnání. Referenda se 

zúčastnilo 57 procent zaměstnanců, 58 procent manuálně pracujících a podobný podíl 

nepracujících (včetně důchodců či matek na rodičovské dovolené), nejvyšší účast měly 

i tentokrát osoby samostatně výdělečně činné, 67 procent. Téměř srovnatelná byla míra 
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účasti u mužů a žen (56, respektive 60 procent). Nejvyšší zájem projevili voliči 

ve velkých městech (64 procent), ve venkovských oblastech to bylo jen 55 procent. 

Podpora Lisabonské smlouvy rostla úměrně věku. Ve věkové kategorii 18–24 let 

hlasovalo pro 56 procent voličů, ve skupině lidí nad 55 let to bylo už 72 procent. 

Podpora rostla s mírou vzdělání, výjimkou byli pouze dosud studující, u nichž podpora 

smlouvě dosáhla 55 procent, což je však téměř dvojnásobek oproti prvnímu referendu. 

Pro hlasovalo 72 procent osob samostatně výdělečně činných a 66 procent zaměstnanců 

a 53 procent manuálně pracujících. Největší míru podpory měla smlouva ve velkých 

městech, 72 procent, nejnižší na venkově. 

Nejčastějším důvodem pro neúčast ve druhém referendu byla podle průzkumu 

časová zaneprázdněnost, což uváděli výrazně častěji muži a nejmladší věkové skupiny. 

40 procent odradila kampaň před referendem, naopak mnohem méně bylo lidí, kteří 

nešli volit proto, že neporozuměli obsahu smlouvy či tématu referenda. Tři z deseti 

dotázaných nehlasovali, protože se domnívali, že jejich hlas nic nezmění. Zhruba 

čtvrtina uvedla jako důvod nezájem o politiku a o evropské záležitosti. 

Čtyři z deseti voličů měli o svém hlasu jasno už od prvního referenda v roce 

2008. Více než pětina lidí se rozhodla na začátku kampaně a stejný počet během 

posledního týdne před referendem. V samotný den hlasování si ujasnilo názor 8 procent 

voličů. Osm z deseti lidí tvrdilo, že hlasovali stejně jako v prvním referendu, svůj názor 

změnilo 20 procent hlasujících, mnohem více pak ženy než muži. Za hlavní důvod 

změny názoru z ne na ano označila skoro polovina lidí přesvědčení, že Lisabonská 

smlouva pomůže irské ekonomice, následovaný tvrzením o nejlepším zájmu Irska. Celé 

dvě třetiny lidí považovaly za přesvědčivější kampaň příznivců smlouvy, pouze 

18 procent bylo opačného názoru.  

Nejčastějšími argumenty pro schválení bylo, že jde o nejlepší zájem Irska (27 

procent), pomůže to irské ekonomice (23 procent), výhody plynoucí ze členství v EU 

(18 procent) a udržení Irska v evropském dění (9 procent). Ostatní důvody, jako je vyšší 

efektivnost rozhodování v EU, posílení demokratičnosti nebo role na mezinárodní 

scéně, uvádělo jen zanedbatelné procento respondentů. 

Hlavní motivací pro zamítnutí smlouvy byla nejčastěji obava o irskou identitu 

a suverenitu (17 procent), nedůvěra k irským politikům (10 procent), zklamání 

z opakování referenda (9 procent) či obava o neutralitu v otázkách bezpečnosti a obrany 
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(6 procent). Méně než 5 procent občanů zdůvodnilo své ne neznalostí obsahu smlouvy, 

rostoucí rolí velkých států v EU, obavami ze ztráty pracovních míst, ochranou irského 

daňového systému nebo strachem, že by se EU snažila změnit irskou legislativu 

v oblasti potratů, sňatků osob stejného pohlaví či eutanázie.
138

 

3.2 Volby do Evropského parlamentu 

Přestože se očekávalo, že se evropské záležitosti a otázka ratifikace Lisabonské 

smlouvy budou v Irsku jedním z hlavních témat červnových voleb do Evropského 

parlamentu, nestalo se tak. V zemi naplno propukla hospodářská a finanční krize 

a diskusi dominovaly hlavně ekonomické a vnitropolitické otázky.  

Euroskeptické strany navíc ve volbách do EP příliš neuspěly. Voliči nespokojení 

s hospodářskou a politickou situací sice „potrestali“ vládní stranu Fianna Fáil (oproti 

volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2007 ztratila 17,5 procentních bodů), ale 

nejvíce ve volbách získaly relativně proevropské strany Fine Gael a Labour Party. 

Čtvrtou nejsilnější stranou se ve volbách do EP s více než 11 procenty stala Sinn Féin, 

kvůli volebnímu systému však ztratila svůj jediný mandát, který naopak získal kandidát 

Socialistické strany, byť ta obdržela jen 2,7 procenta hlasů. Mandát dokonce neobhájili 

ani dva známí protilisabonští aktivisté Mary Lou McDonaldová ze Sinn Féin a nezávislá 

Kathy Sinnottová.
139

 

Neuspěl ani podnikatel Declan Ganley, který své hnutí Libertas přetvořil 

v politickou stranu a chtěl ve volbách uspět nejen v Irsku, ale i v dalších státech EU, kde 

vznikla obdobná euroskeptická uskupení, často pod stejným názvem. Strana ale 

ve volbách do Evropského parlamentu získala v Irsku jen 5,5 procenta hlasů a Declan 

Ganley ani žádný z dalších dvou kandidátů jeho strany mandát nezískal. Ve 14 zemích 

unie se pod značkou Libertas ucházelo o hlasy voličů přes 600 kandidátů, zvolen však 

byl jen jeden, Francouz Phillippe de Villiers. Declan Ganley poté prohlásil, že před 

druhým irským referendem už žádnou zásadní kampaň proti Lisabonské smlouvě 

nepovede.
140
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Do kampaně se nakonec Ganley pouhé tři týdny před referendem přece jen 

zapojil. Vystoupil v několika velkých debatách přenášených médii, kde byl prakticky 

jediným výraznějším kritikem Lisabonské smlouvy z pravicově ekonomických pozic. 

Strana Libertas v závěru kampaně ještě vydala plakáty varující před koncem 

demokracie v Irsku a Evropě, větší pozornost u veřejnosti ani médií už ale nezískala.
141

 

Volby do Evropského parlamentu nakonec byly především hlasováním o vládě, 

jejíž pověst byla značně poškozena probíhající hlubokou ekonomickou a finanční krizí. 

Spekulovalo se, že právě obavy o irskou ekonomiku a postavení země v EU by nakonec 

mohly pomoci táboru příznivců Lisabonské smlouvy. Nedalo se však předem 

odhadnout, jak se voliči postaví ke skutečnosti, že kampaň za schválení smlouvy povede 

neoblíbená Cowenova vláda.
142

 

3.3 Ekonomická a bankovní krize 

Irsko bylo po dlouhá léta označováno za výrazný úspěch evropské integrace a vzor 

ekonomického rozvoje. V době vstupu do Evropských společenství v roce 1973 bylo 

nejchudší zemí tohoto uskupení, hrubý domácí produkt dosahoval jen málo přes 

polovinu průměru celého společenství a čtvrtina občanů pracovala v zemědělském 

sektoru. Od konce 80. let však irská ekonomika začala velmi rychle růst a v 90. letech 

se už země dostala mezi nejvyspělejší ekonomiky Evropy i světa.  

Popularitu členství Irska v ES od počátku zvyšovaly i výhodné podmínky, které 

si země vyjednala, především přechodná období v oblasti daní, státní podpory 

podnikům, které měly ulehčit „šok“ z prvních let členství, a společné rybolovné 

politiky.
143

 Země velmi intenzivně a efektivně dokázala čerpat finanční prostředky 

ze strukturálních fondů. Uvádí se, že za dobu svého členství získala zhruba 40 miliard 

eur, na realizaci zatím posledního Národního rozvojového plánu pro období 2007–2013 

se počítá s využitím fondů ve výši cca 2,5 miliardy eur.
144

 

Irská ekonomika jako jedna z nejotevřenějších na světě byla silně vázaná na 

ekonomiku Spojených států. Ta však začala v roce 2007 výrazněji zpomalovat a v druhé 

polovině roku na ni dopadla krize hypotečního trhu způsobená rizikovými úvěry, která 
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vyústila v krizi finanční a brzy se začala přelévat do celého světa. Druhým významným 

obchodním partnerem Irska je Spojené království. Země tak krizi pocítila jako jedna 

z prvních už během roku 2007, kdy poprvé po dlouhých letech klesl hrubý domácí 

i hrubý národní produkt, snížil se dovoz i vývoz a naopak prudce rostl státní dluh 

a stoupat začala i nezaměstnanost.
145

 

Například ve druhém čtvrtletí roku 2008 poklesl hrubý domácí produkt o půl 

procenta a ve třetím čtvrtletí dokonce o 4,9 procenta ve srovnání se stejným obdobím 

předchozího roku. Celkově se za rok 2008 irská ekonomika propadla o 2,3 procenta 

a šlo o vůbec první pokles od roku 1983. Zatímco ještě v roce 2007 byl státní rozpočet 

v přebytku 346 milionů eur, v následujícím roce už se propadl do deficitu přes 

13 miliard eur a celkový vládní dluh dosáhl 94 procent HDP.
146

 

V průběhu roku 2008 se situace postupně zhoršovala, především v souvislosti 

s vývojem ve Spojených státech a prvními bankroty tamních bank. Akcie tří největších 

irských bank – Anglo Irish Bank, Allied Irish Banks a Bank of Ireland – se za krátkou 

dobu propadly na zlomek své původní hodnoty.  

Přelomovým momentem bylo 29. září 2008, pro které se v Irsku vžilo označení 

„černé pondělí.“ Jen několik dní po pádu americké investiční banky Lehman Brothers se 

irská vláda plně zaručila za vklady v bankách. Snažila se tím uklidnit občany, aby 

nezačali hromadně vybírat peníze z bank, o kterých mylně tvrdili, že mají problém 

pouze s likviditou a nejsou nesolventní. Panika mezi občany tak sice nevznikla, ale 

kapitálově poddimenzovaným bankám opatření nepomohlo a na podzim 2008 téměř 

přestaly poskytovat úvěry a irský finanční systém kolaboval. Opatření navíc vedlo 

k výraznému zvýšení rozpočtového schodku, který u zahraničních investorů vyvolal 

obavy o schopnost Irska své dluhy splácet.
147,148

 Právě v této těžké situaci se Irsko 

připravovalo na druhé referendum o Lisabonské smlouvě.  
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3.4 Reakce na výsledky 

3.4.1 Vnitropolitické reakce 

Rozhodnutí voličů přineslo irské vládě značnou úlevu. Premiér Brian Cowen popsal 

výsledek jako „rozhodující krok pro silnější, spravedlivější a lepší Irsko a Evropu“ 

a ocenil výraznou převahu příznivců smlouvy. „Je to dobrý den pro Irsko a je to dobrý 

den pro Evropu,“ řekl. Těžké chvíle ovšem zažila vicepremiérka a ministryně pro 

podnikání, obchod a zaměstnanost Mary Coughlanová, jejíž domovský volební obvod 

Donegal South-West byl jedním ze dvou, ve kterém převážil negativní názor voličů. 

Uvedla, že otázka potratů a minimální mzdy byly dvě hlavní oblasti, proč lidé v její 

oblasti hlasovali proti. Výsledek však ocenila jako dobrou zprávu pro zahraniční 

investory v Irsku.  

Předseda Fine Gael Enda Kenny označil rozhodnutí za uvážené a zralé, ocenil, 

že se lidé povznesli nad cynismus, frustraci a hněv a upřednostnili zájmy Irska. Voliči 

podle něj ukázali, že umějí rozlišit vnitrostátní otázky od problematiky Evropské unie 

a Lisabonské smlouvy. Pozitivně se vyjádřila například Konfederace zaměstnavatelů či 

Asociace irských farmářů.
 149

 

 Z kritiků se proti výsledku nejsilněji ohradila strana Sinn Féin. Její předseda 

Gerry Adams řekl, že irští politici ignorovali rozhodnutí voličů v prvním referendu 

a budou litovat dne, kdy jejich názory nevyslyšeli. Fundamentalistická katolická 

skupina Cóir prohlásila, že válka za změnu podmínek nadále pokračuje. Šéf hnutí 

Libertas Declan Ganley ocenil „mistrovskou“ vládní kampaň před referendem.
150

 

3.4.2  Reakce Evropské unie 

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso výsledek referenda přivítal: „Děkuji, 

Irsko. Je to velký den pro Irsko a pro Evropu. Irský lid promluvil. Řekli hlasité ano 

Evropě. (…) Chci pogratulovat irskému lidu, za jejich ohromující rozhodnutí po tak 

dlouhé a pečlivé úvaze.“ Schválení smlouvy považuje za projev důvěry Irů v Evropskou 
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procent. 
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unii a také za znamení, že Irsko uznává roli EU v řešení hospodářské krize. Barroso 

zdůraznil, že významnou úlohu sehrály tzv. irské záruky, kterými EU uklidnila obavy 

Irů vyjádřených v prvním referend a ujistil, že EU bude i v budoucnu těmto hlasům 

naslouchat a reagovat na ně.
151

 

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy označil výsledek za velmi uspokojující 

pro všechny Evropany a vyjádřil naději na brzké zahájení praktického uplatňování 

Lisabonské smlouvy v praxi.
152

 Britský premiér Gordon Brown podotkl, že smlouva je 

dobrá pro Británii i Evropu, nicméně nyní už je nutné zaměřit se na problémy, které 

podle něj většinu Evropanů skutečně trápí – hospodářské oživení, bezpečnost, boj proti 

světové chudobě a opatření v oblasti změny klimatu.
153

 V podobném duchu se vyjádřil 

i předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek. „Toto není konec příběhu. Nyní 

musíme začít pracovat na překonání obtíží. Naši občané se obávají vývoje energetiky, 

nezaměstnanosti, přistěhovalectví, demografického vývoj.“
154

 

3.4.3 Reakce České republiky 

Týden po druhém irském referendu mluvil prezident Václav Klaus po telefonu se 

švédským premiérem Fredrikem Reinfeldtem a předsedou Evropského parlamentu 

Jerzym Buzkem. Právě Buzek v médiích prozradil, že Klaus vyžaduje trvalou výjimku 

pro aplikaci Listiny základních práv EU v Lisabonské smlouvě, jakou má už vyjednáno 

Spojené království a Polsko, a podmiňuje tím ukončení ratifikace smlouvy v Česku. 

O několik hodin později Klaus potvrdil, že o výjimku skutečně usiluje. Připomněl, že 

vývoj Evropské unie směrem, jakým naznačuje Lisabonská smlouva, vždy pokládal 

za špatný. „[Smlouva] prohloubí dnešní problémy EU, zvýší její demokratický deficit, 

zhorší postavení naší země a vystavuje ji novým rizikům. Mimo jiné i proto, že povede 
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k ohrožení právní jistoty občanů a stability vlastnických vztahů v naší zemi,“ řekl 

prezident.
155

 

Jeho výhrady směřovaly především k Listině základních práv. Obával se toho, že 

na jejím základě bude moci budoucí Soudní dvůr EU moci posuzovat soulad právních 

předpisů, zvyklostí a postupů používaných v členských zemích s listinou. „To umožní 

obcházet české soudy a uplatňovat např. majetkové požadavky osob vysídlených 

po II. světové válce přímo u Soudního dvora EU. Listina dokonce umožňuje 

přezkoumávat již platná rozhodnutí českých soudů,“ prohlásil Klaus.
156

 Prezident sice 

zkritizoval českou vládu, že v této otázce nevyjednala výjimku, sám však nevysvětlil, 

proč o ní nemluvil již dříve, ale až v samém závěru celého ratifikačního procesu. 

Na summitu 29. a 30. října 2009 se hlavy států a vlád dohodly, že „v okamžiku 

uzavření příští přístupové smlouvy bude v souladu s příslušnými ústavními předpisy 

jednotlivých členských států ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování 

Evropské unie připojen protokol,“ který tvořil přílohu závěrů. Protokol o uplatňování 

Listiny základních práv Evropské unie v České republice stanovil, že se pro Česko 

použijí stejná pravidla, jaká si již sjednalo Polsko a Spojené království a obsah se upraví 

tak, aby se vztahoval i Česko.
157

 

„Řešení, které nejvyšší představitelé států EU přijali, zásadně posiluje ochranu 

České republiky před možným prolomením tzv. Benešových dekretů a snižuje riziko 

ohrožení právních jistot a vlastnických práv českých občanů. Neplatnost listiny pro 

Českou republiku nevede ke snížení úrovně sociálních jistot našich občanů. Platnost 

listiny by úroveň svobod našich občanů naopak snižovala. Ze všech těchto důvodů 

pokládám dosažený výsledek za maximální možný a žádné další podmínky k ratifikaci 

Lisabonské smlouvy vznášet nehodlám,“ reagoval Klaus.
158

 

V této souvislosti je nutné upozornit, že i když je protokol součástí závěrů 

Evropské rady, je výslovně uvedeno, že dohodu uzavřeli pouze hlavy států a předsedové 

vlád 27 členských států. Tedy bez předsedy Komise, který je rovněž členem Evropské 
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rady. Jak upozornil Parlamentní institut, česká výjimka stejně jako tzv. irské záruky 

nedosahují úrovně změny zakládacích smluv, protože nebyly přijaty odpovídající 

procedurou. Při uzavírání další přístupové smlouvy tak byli představitelé států a vlád 

povinni vložit do této smlouvy protokol o „české výjimce“, ale poté bude záležet na 

výsledku jednotlivých ratifikačních procesů v členských zemích, zda bude smlouva 

i s tímto protokolem schválena.
159

 

Přestože se očekávalo, že bude protokol začleněn přímo do přístupové smlouvy 

s Chorvatskem, situace se v říjnu 2011 zkomplikovala stanoviskem právní služby EU, 

podle níž mají dokumenty jiné právní postavení a míru závaznosti. Přístupová smlouva 

s Chorvatskem tak „českou výjimku“ neobsahuje a o její budoucnosti stále není 

rozhodnuto.
160

 

Ústavní soud mezitím zkoumal druhý návrh skupiny senátorů na posouzení 

souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem. Podání má celkem 165 bodů 

rozdělených do čtyř částí a senátoři žádají posouzení Lisabonské smlouvy jako celku 

i výslovně několika vybraných částí. Podle nich smlouva nevyhovuje požadavkům 

dostatečné srozumitelnosti a přehlednosti právního předpisu a potenciálně i principu 

zákazu retroaktivity. Smlouva prý vymezuje cíle EU tak, že odporují principu politické 

neutrality, protože předem omezují možná rozhodnutí většiny, tj. vládu lidu, a také 

připouštějí jako dílčí cíl evropské integrace vznik společné evropské obrany 

a nevylučují jako konečný cíl vznik společného evropského federálního státu.
161

 

Senátoři také zpochybňují úpravu umožňující pozastavení práv členského státu, 

popis fungování EU jako zastupitelské demokracie, posílenou spolupráci mezi 
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členskými státy či vymezení společné obranné politiky. Požadují, aby Ústavní soud 

konstatoval, že tzv. irské záruky jsou mezinárodní smlouvou podle článku 10a Ústavy 

a jako takové vyžadují souhlas obou komor Parlamentu ústavní většinou. Navrhovatelé 

také varují před široce a příliš obecně vymezené definovanými sdílenými pravomocemi 

EU, což podle nich umožní jejich rozšiřování vlivem extenzivního výkladu.
162

 

Ústavní soud ve svém druhém nálezu 3. listopadu 2009 všechny námitky 

obsažené v podání odmítl a konstatoval, že tímto nálezem jsou vyvráceny pochybnosti 

o souladu Lisabonské smlouvy s českým ústavním pořádkem a odstraněny formální 

překážky její ratifikace.
163

 

Byly tak splněny podmínky, které si prezident Klaus pro podpis kladl a ještě týž 

den smlouvu podepsal. Opět však neváhal nález tvrdě kritizovat. „Nemohu souhlasit 

s jeho formou, tedy s jeho právní kvalitou. Nález Ústavního soudu není neutrální právní 

analýzou, ale zaujatou politickou obhajobou Lisabonské smlouvy ze strany jejích 

stoupenců. Je to vidět i na zcela neadekvátním konfrontačním způsobu zpracování 

i prezentace tohoto nálezu. Především však nemohu souhlasit s jeho obsahem, neboť 

vstoupením Lisabonské smlouvy v platnost, navzdory politickému názoru Ústavního 

soudu, Česká republika přestane být suverénním státem. Tato změna – pro dnešek i pro 

budoucnost – legitimizuje snahy té části naší veřejnosti, které není věc naší národní 

a státní existence lhostejná a která se s tímto výsledkem nechce smiřovat,“ prohlásil 

Klaus.
164

  

Podpis českého prezidenta umožnil den po úspěšném irském referendu uzavřít 

ratifikační proces Lisabonské smlouvy, premiér Jan Fischer dokument vzápětí 

kontrasignoval. Formálně byla pak ratifikace završena 13. listopadu 2009, kdy Česká 

republika jako poslední z 27 členských států uložila příslušnou listinu u italské vlády. 

Nová smlouva vstoupila v účinnost 1. prosince 2009.
165
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4 Důvody změny názoru mezi prvním a druhým 
referendem 

Aby bylo možné zodpovědět, jaké faktory vedly ke změně názoru irské veřejnosti mezi 

prvním a druhým referendem a zda došlo k evropeizaci veřejné a politické debaty, je 

potřeba obě referenda porovnat a následně zasadit do kontextu s průzkumy veřejného 

mínění, které detailně analyzují důvody účasti, argumenty pro rozhodování, motivaci 

voličů a další okolnosti.  

V počátku je třeba zdůraznit, že první referendum naplňovalo znaky voleb 

„druhého řádu“. Charakterizuje je mimo jiné podprůměrná volební účast, silnější snaha 

voličů vymezovat se vůči vládě i politikům obecně, větší míra naslouchání jinak 

okrajovým názorům a uskupením a významnější vliv podoby kampaně na výsledek. 

Volby druhého řádu také musí více soupeřit o pozornost voličů, neboť jim zpravidla 

nebývá věnován takový prostor a voliči jsou méně vstřícní k přijímání sdělení 

od politiků než například u voleb parlamentních.
166

 Druhé referendum ovšem tyto znaky 

převážně nenaplňovalo. 

Volební účast v prvním referendu dosáhla 54 procent. Ve volbách do Poslanecké 

sněmovny v roce 2007 přitom činila 67 procent, o čtyři roky později dokonce rovných 

70 procent. Účast v referendech se tak z pohledu účasti řadí spíše k volbám jako 

evropským či komunálním v roce 2009 (shodně 58 procent) či prezidentským v roce 

2011 (56 procent). V druhém referendu přišlo hlasovat 59 procent oprávněných voličů, 

což sice zdaleka nedosahuje úrovně sněmovních voleb, i tak je ovšem nutné ho 

považovat z hlediska účasti za úspěšné. Celkem svůj názor vyjádřilo téměř o 200 000 

občanů více než při prvním referendu a hlasovat přišlo nejvíce lidí v historii všech 

referend o evropských otázkách od přístupového referenda v roce 1972. 

Na irské politické scéně k zásadnějším změnám mezi referendy nedošlo. 

Všechny politické strany setrvaly na svém názorů na Lisabonskou smlouvu. Výjimkou 

byla pouze Strana zelených, která se před prvním hlasováním na jednotném postoji 

neshodla, před druhým se usnesla na podpoře smlouvy. Výraznou změnu však lze 

pozorovat v průběhu kampaně. Viditelná je zejména mnohem slabší role politických 
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stran v kampani před druhým referendem. Politici zřejmě správně vycítili, že mimo jiné 

i jejich neoblíbenost u veřejnosti přispěla k neúspěchu prvního hlasování.  

Výrazně větší prostor si naopak vzaly nejrůznější občanská sdružení a zájmové 

organizace, především na straně podporovatelů smlouvy. K nim přibyly i někteří irští 

podnikatelé, například ředitel nízkonákladové letecké společnosti Ryanair Michael 

O'Leary nebo šéf irské pobočky Microsoftu. Podnikatelé argumentovali hospodářskou 

politikou EU, ale také úspěchem Irska při získávání přímých zahraničních investic 

v souvislosti se členstvím v EU a zavedením eura.  

Podstatnou roli se hrála také Komise pro referendum. Před prvním referendem 

sice rozeslala do všech domácností obsáhlou brožuru vysvětlující obsah Lisabonské 

smlouvy, ta byla však kritizována pro svou délku, komplikovanost textu a vágní 

formulace. Pověsti komise uškodilo i to, že její předseda nedokázal reagovat ani na 

elementární otázky týkající se textu smlouvy, jež mu kladli novináři. Předseda komise 

zřízené ke druhému referendu naopak komunikaci zvládal velmi dobře, dokázal jasně 

a srozumitelně vysvětlovat obsah a dopady smlouvy i uvádět na pravou míru argumenty 

příznivců a odpůrců. Upozorňoval také na (ne)relevantnost některých tvrzení ve vztahu 

ke smlouvě, vytrvale například připomínal, že hlasování není o samotném členství Irska 

v EU, byť se o takovou interpretaci příznivci smlouvy snažili.  

Díky tomu se výstupy komise staly respektovaným zdrojem nestranných 

informací, který při prvním hlasování tak citelně chyběl. Lze také předpokládat, že se 

sympatie Irů si v době ekonomické recese získala i skutečnost, že se komisi podařilo 

ušetřit více než pětinu rozpočtu vyčleněného na kampaň, přes jeden milion eur. 

Podstatná pro zodpovězení otázky je ale především analýza veřejného mínění. 

Podle závěrečné zprávy Eurobarometer byla v obou referendech jako nejčastější důvod 

pro podporu smlouvy uváděna skutečnost, že ratifikace je v nejlepším zájmu Irska (32 

procent v roce 2008 oproti 27 procentům v roce 2009). Druhým častým argumentem 

byly výhody plynoucí ze členství Irska v Evropské unii. V porovnání ovšem výrazně 

vzrostl počet lidí, kteří mínili, že schválení pomůže irské ekonomice (z 9 procent na 23 

procent). Podpora smlouvy výrazně vzrostla především u žen, nárůst byl ale 

zaznamenán ve všech sociodemografických skupinách společnosti. Nejčastěji se mezi 

příznivce řadili lidé starší 54 let, vzdělanější a osoby samostatně výdělečně činné. 
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V názorech odpůrců smlouvy lze nalézt menší výkyvy mezi prvním a druhým 

referendem než u příznivců. Je evidentní, že část občanů nereflektovala argumenty, 

které vyvracely řadu rozšířených mýtů, a setrvali na svém názoru. Zatímco v prvním 

referendu byla nejčastějším důvodem pro zamítnutí neznalost obsahu smlouvy 

(22 procent), v druhém hlasování už tento důvod uváděla jen 4 procenta lidí 

a nejčastějším argumentem se stala obava ze ztráty irské identity a suverenity (nárůst 

z 12 na 17 procent). Výrazně narostla nedůvěra v irské politiky (ze 6 na 10 procent) 

a podobný počet lidí přiznával, že hlasoval proti kvůli nesouhlasu s irskou vládou. 

Téměř desetina lidí zvolila zápornou odpověď na důkaz nesouhlasu s opakováním 

referenda. Zcela nově byla oproti prvnímu referendu vyjadřována obava o ztrátu 

pracovních míst (4 procenta). Mezi těmi, kteří hlasovali proti, byli v obou referendech 

nejvíce zastoupeni mladí lidé ve věku 18–24 let, studující, lidé žijící na venkově 

a manuálně pracující. 

Počet občanů, kteří se hlasování nezúčastnili, klesl ze 41 na 49 procent. Snížil se 

i podíl lidí, kteří jako důvod neúčasti uváděli nepochopení tématu referenda (z 52 

na 39 procent), neznalost toho, o co jde (ze 42 na 29 procent) nebo neznalost  obsahu 

smlouvy (ze 37 na 32 procent). Vzrostl však počet lidí, které kampaň odradila, a to 

ze 34 na 40 procent. 

Zatímco v roce 2008 považovalo pouze 15 procent lidí kampaň příznivců 

smlouvy za přesvědčivější než kampaň odpůrců, v roce 2009 se poměr dramaticky 

otočil a bylo jich 67 procent. Časté stížnosti lidí na nedostatek informací z prvního 

referenda se při druhém hlasování objevoval jen zřídkakdy. Díky kvalitnější kampani se 

také většina lidí ujasnila svůj názor dlouho před hlasováním. V roce 2008 se 55 procent 

lidí rozhodovalo až během posledního týdne, při druhém referendu bylo takových jen 

21 procent. V den hlasování se pak rozhodovalo namísto 15 jen 8 procent voličů. 

Kampaň také zasáhla mnohem širší segment irské společnosti, která se 

o evropskou problematiku dříve příliš nezajímala. Strategie zaměřená na získání těchto 

skupin přinesla úspěch – největší nárůst podílu hlasů pro byl zaznamenán u žen (ze 42 

na 64 procent) a mladých lidí (ze 41 na 62 procent), což jsou zároveň skupiny, které 

v prvním referendu mnohem častěji než jiné hlasovaly proti. Jedinou socioekonomickou 

skupinou, kde silný odpor vůči smlouvě přetrval, byli manuálně pracující. 

 

Grafy shrnující výsledky průzkumů a další faktory jsou zařazeny jako příloha této práce. 
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Závěr 

Práce prokázala, že o výsledku prvního referenda rozhodly vnitropolitické faktory, 

především nespokojenost s tehdejší vládou Bertieho Aherna, a také obavy části Irů 

ze skutečných i domnělých změn, které si s Lisabonskou smlouvou spojovali. Jak bylo 

vysvětleno, premiér Ahern čelil v době před referendem podezření z korupce a před 

soudem musel vysvětlovat kontroverzní platby z 90. let, kdy zastával post ministra 

financí. Tlak nakonec neustál a v květnu na premiérský post rezignoval.  

Vnitřní problémy vlády i koaličních stran (dominantní Fianna Fáil poškozena 

kauzou premiéra, Strana zelených vnitřně rozhádaná a Pokrokoví demokraté na pokraji 

zániku) výrazně přispěly jak k podcenění kampaně, tak i ke znechucení občanů 

z politiky, které dosáhlo vrcholu právě v období před hlasováním.  

V důsledku nevýrazné, pozdě zahájené a nevhodně koncipované kampaně měla 

většina občanů nedostatek informací o obsahu smlouvy a jejích dopadech, což 

pochopitelně posilovalo tábor odpůrců smlouvy. Ti vzniklého informačního „vakua“ 

využili a někteří v boji proti smlouvě šířili i zavádějící nebo nepravdivé informace, 

kterým však nebyl prakticky nikdo schopen včas a adekvátně oponovat. 

Právě nepolitičtí aktéři přispěli k zamítnutí smlouvy v prvním referendu, když 

proti hlasovalo 53 procent voličů. Irská vláda se zpočátku k řešení neměla a nově 

jmenovaný premiér Brian Cowen dokonce naznačoval, že potíže s ratifikací mají i další 

země, jako Česká republika nebo Polsko. 

Reakce Evropské rady i představitelů jednotlivých členských zemí na zamítnutí 

však byla zcela odlišná oproti roku 2005, kdy Nizozemsko a Francie v referendech 

odmítly Smlouvu o Ústavě pro Evropu. Neochota přerušit nebo dokonce ukončit 

ratifikaci tentokrát vedla k tomu, že výsledek referenda označili za vnitropolitický 

problém Irska, které si jej musí vyřešit samo. Následný tlak na Irsko ze strany EU 

a francouzského předsednictví vyústil v prosinci 2008 v kompromis – Irsku byly 

nabídnuty „záruky“ v podobě zachování postu komisaře, uznání neutrality ve společné 

bezpečnostní a obranné politice, garanci nezasahování do daňové politiky, rodinných, 

sociálních a etických otázek. Výměnou za to Irsko slíbilo uspořádat nové referendum. 

Druhé referendum se tak odehrávalo za zcela odlišných okolností. Kromě 

přímého i nepřímého tlaku EU byla významným faktorem i postupující globální 

ekonomická krize, která začala výrazně ovlivňovat i Irsko. Země se poprvé po 25 letech 
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propadla do recese. V období 16 měsíců mezi referendy kleslo HDP Irska o 12 procent, 

nezaměstnanost prudce vzrostla z 6 na 12 procent. Irská vláda i občané si uvědomili, že 

členství v EU a eurozóně může ekonomický pád alespoň zbrzdit, pokud ne zcela 

zastavit. Ochranná role EU, výhody vnitřního trhu a eura se najednou projevovaly 

mnohem zřetelněji, než si většina lidí několik měsíců předtím připouštěla.  

Forma kampaně před druhým referendem nevycházela přímo z obsahu 

Lisabonské smlouvy, ale spíše obecně se zaměřovala na zdůrazňování výhod členství 

Irska v EU. Častým argumentem bylo, že odmítnutím smlouvy by se země dostala 

na periferii Evropy, odkud se s námahou v uplynulých desetiletích dostala. Příznivcům 

smlouvy se podařilo diskusi před druhým referendem pojmout tak, aby se stalo spíše 

hlasováním o spokojenosti se členstvím v EU a vyhlídkami na vyřešení ekonomické 

a finanční krize.  

Značně se také proměnila informovanost voličů. Kampaň před druhým 

hlasováním byla mnohem lépe vedená, méně se do ní zapojovali samotní politici a 

naopak se silně aktivizovala občanská společnost. Smlouvu podpořili také významní 

podnikatelé a oproti první referendu i zemědělské organizace a odbory. Lisabonská 

smlouva se z okrajové a opomíjené záležitosti stala celonárodním tématem. Zatímco 

ještě v dubnu 2008 přiznávalo 80 procent občanů, že obsahu smlouvy nerozumí, v říjnu 

2009 jich bylo jen 27 procent. Počet lidí dobře nebo celkem dobře obeznámených 

s tématem vzrostl v uvedeném období z 5 na 32 procent. 

Z argumentů pro schválení nadále převažoval názor, že je to v nejlepším zájmu 

Irska a že má země z členství v EU prospěch. Ztrojnásobil se ovšem počet těch, kteří 

věřili v pozitivní vliv na irskou ekonomiku. Změnily se i hlavní argumenty odpůrců. 

Z 22 na 4 procenta se snížil počet lidí, kteří své ne zdůvodňovali nedostatkem 

informací. Mezi dalšími důvody zůstala obava o irskou identitu a suverenitu a nedůvěra 

v domácí politiky. Argumenty jako ztráta komisaře nebo obava ze změny irského 

daňového systému díky schválení irských záruk výrazně oslabily, avšak zcela 

nezmizely. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, evropská integrace a role Irska v ní se stala 

hlavním tématem a z velké části v debatě vytěsnila národní agendu. Hypotéza, že 

v období mezi prvním a druhým referendem došlo k intenzivnější evropeizaci veřejné 

a politické debaty v Irsku, se tedy v práci v zásadě potvrdila. 
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Summary 

Master thesis "The First and Second Referendum on the Treaty of Lisbon in Ireland" is 

a comparative case study, which - using the concept of europeanization - analyses 

causes, which led to the opinion shift of Irish citizens on the Treaty of Lisbon between 

years 2008 and 2009. Whereas during the first poll in June 2008 Irish rejected the 

Treaty, 16 months later it was accepted by an expressive majority, when almost half 

a million people more voted for it. 

The thesis is divided into five chapters. First chapter presents the role 

of referendum in Irish political system and its legislative tie and also summarizes 

realized referenda about European issues. Second and third chapter address two 

referenda about the Treaty of Lisbon – they present opinions of key players such as 

government, political parties, trade unions, associations of interest or significant 

companies. The chapters also capture course of the campaign before the referendum, 

summarize and analyze the results. Each chapter is always concluded with reactions 

to the results from the internal political point of view and also from the side of European 

Union or its member states. Special attention is addressed to the Czech Republic. Fourth 

chapter – based on detailed analysis of both referenda – performs a comparison and 

identifies differences of both polls in the context of Europeanization and changes 

of internal and external circumstances. 

 The thesis proved that behind failure of the first referendum stood especially 

internal political reasons.  Irish disgust with Bertie Ahern´s government reached its top 

just at the time before poll. The government did not pay greater attention to the Treaty 

of Lisbon, because all three parties of the government coalition were first of all 

occupied with their own problems. In consequence of an inexpressive, late initiated and 

improper campaign majority of the citizens had insufficient information about content 

of the Treaty and its impacts. Opponents of the Treaty used this “vacuum” and some 

spread even misguided or false information, which practically no one was able 

to dispute. 

Reaction of the Council of Europe and representatives of particular member 

states to the refusal was, though, totally different compared to the one in 2005, when 

The Netherlands and France rejected the Treaty Establishing a Constitution for Europe. 

Unwillingness to interrupt or even terminate the ratification led this time to the fact, that 

result of the referendum was identified as internal political problem of Ireland, which 

must resolve it alone. Subsequent pressure on Ireland from the EU and French 
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chairmanship ended in December 2008 in a compromise – the Irish were offered 

“guarantees”, namely maintenance of the commissioner, recognition of neutrality 

in common security and defense policy, guarantee of non-intervention to the tax policy, 

family, social and ethic issues. In exchange Ireland promised to arrange a new 

referendum. 

 The second referendum thus took place within totally different circumstances. 

Except both direct and indirect pressure of the EU the significant factor was also 

ongoing global economic crisis, which started to influence Ireland expressively. The 

country fell for the first time after 25 years into recession. Within 16 months between 

the two referenda the gross domestic product (GDP) of Ireland showed a 12 percent 

decrease, unemployment increased vehemently from 6 to 12 percent. Irish government 

and citizens realized, that membership in the EU may slow down the economic drop, 

if not stop it. 

 Know-how of the voters also changed considerably. Campaign before the second 

poll was much more organized, politicians participated much less in it and on the other 

side the civic society was strongly activated. From marginal and neglected matter the 

Treaty of Lisbon became nation-wide topic. Whereas in April 2008 80 percent 

of citizens admitted, that they do not understand content of the Treaty, in October 2009 

there were only 27 percent of them. Number of people well or quite well informed with 

the topic increased during the mentioned time period from 5 to 32 percent, 40 percent 

confirmed partial understanding. 

 From the arguments for approval of the Treaty opinion prevailed, that it is in the 

best interest of Ireland and that the country benefits from membership in the EU. 

Number of those, who believed in positive effect on Irish economics, tripled. Even main 

arguments of opponents changed. Number of people, who reasoned their disapproval 

with lack of information, decreased from 22 to 4 percent. Among other reasons stayed 

concern for Irish identity and sovereignty and distrust in domestic politicians. 

Arguments such as loss of a commissioner or concern for change of the Irish tax system 

due to approval of the Irish guarantees notably weakened, but did not disappear. 

 Above stated shows, that European integration and role of Ireland in it became 

the main issue and from the great part displaced the national agenda. Hypothesis, that 

in the time period between first and second referendum a more intensive 

Europeanization of public and political debate in Ireland occurred, was in principle 

proved in the thesis. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Názory občanů před prvním referendem (graf) 

 

 

V průzkumu odpovídalo 1006 osob starších 18 let na otázku „V roce 2008 uspořádá 

Irsko referendum o ratifikaci Reformní smlouvy EU. Pokud by bylo referendum zítra, 

hlasovali byste pro podpis Reformní smlouvy, nebo proti?“  Dotazování probíhalo 

po telefonu v období od 30. května do 4. června 2008. 

 

Zdroj dat: EU Referendum Opinion Poll. 8th June 2008 [online]. Red C Poll prepared 

for Sunday Business Post. [cit. 2013-10-10]. Dostupné z: 

http://www.redcresearch.ie/wp-content/uploads/PDF/SBP8thJunePollReport.pdf  

Graf: autor 

 

http://www.redcresearch.ie/wp-content/uploads/PDF/SBP8thJunePollReport.pdf
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Příloha č. 2: Názory občanů před druhým referendem (graf)  

 

 

V průzkumu odpovídalo 1008 osob starších 18 let na otázku „Jak budete hlasovat 

v referendu o Lisabonské smlouvě, které se bude konat v letošním roce?“ Dotazování 

probíhalo po telefonu v období od 21. do 23. září 2009. 

 

Zdroj dat: Voting Intention Opinion Poll 27th Sept 2009 [online]. Red C Poll prepared 

for Sunday Business Post. 27. 9. 2009. [cit. 2013-10-10]. Dostupné z: 

http://www.redcresearch.ie/wp-content/uploads/PDF/SBP27thSeptElectionandLisbonPo

llReport.pdf  

Graf: autor 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redcresearch.ie/wp%1econtent/uploads/PDF/SBP27thSeptElectionandLisbonPollReport.pdf
http://www.redcresearch.ie/wp%1econtent/uploads/PDF/SBP27thSeptElectionandLisbonPollReport.pdf
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Příloha č. 3: Důvody pro neúčast (graf)  

 

 

V průzkumu odpovídalo 2000 osob starších 18 let. Dotazování probíhalo po telefonu 

v období od 3. do 7. října 2009. 

 

Zdroj dat: Lisbon Treaty Post Referendum Survey Ireland 2009: Analytical Report 

[online]. The Gallup Organization, 2009. [cit. 2013-07-01].  

Dostupné z:  http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_284_en.pdf  

Graf: autor 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_284_en.pdf
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Příloha č. 4: Důvody pro hlasování PRO (graf)  

 

 

V průzkumu odpovídalo 2000 osob starších 18 let. Dotazování probíhalo po telefonu 

v období od 3. do 7. října 2009. 

 

Zdroj dat: Lisbon Treaty Post Referendum Survey Ireland 2009: Analytical Report 

[online]. The Gallup Organization, 2009. [cit. 2013-07-01].  

Dostupné z:  http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_284_en.pdf  

Graf: autor 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_284_en.pdf
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Příloha č. 5: Důvody pro hlasování PROTI (graf)  

 

 

V průzkumu odpovídalo 2000 osob starších 18 let. Dotazování probíhalo po telefonu 

v období od 3. do 7. října 2009. 

 

Zdroj dat: Lisbon Treaty Post Referendum Survey Ireland 2009: Analytical Report 

[online]. The Gallup Organization, 2009. [cit. 2013-07-01].  

Dostupné z:  http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_284_en.pdf  

Graf: autor 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_284_en.pdf
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Příloha č. 6: Znalost obsahu Lisabonské smlouvy (graf)  

 

 

V průzkumu vytvořeném pro Komisi pro referendum odpovídalo 501 občanů. 

Respondenti hodnotili své znalosti Lisabonské smlouvy na škále 1 až 5. Průzkum v říjnu 

2009 proběhl až po referendu. 

 

Zdroj dat: Report of the Referendum Commission on the Referendum on the Twenty-

eight Amendment of the Constitution (Treaty of Lisbon) Bill 2009 (Lisbon II) [online]. 

Dublin: Referendum Commission, 2009. [cit. 2013-07-01]. Dostupné z: 

http://www.refcom.ie/en/Past-Referendums/Lisbon-Treaty-2009/Reports/Report-on-the-

referendum-on-the-Lisbon-Treaty.pdf 

Graf: autor 

 

http://www.refcom.ie/en/Past-Referendums/Lisbon-Treaty-2009/Reports/Report-on-the-referendum-on-the-Lisbon-Treaty.pdf
http://www.refcom.ie/en/Past-Referendums/Lisbon-Treaty-2009/Reports/Report-on-the-referendum-on-the-Lisbon-Treaty.pdf
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Příloha č. 7: Míra nezaměstnanosti (graf) 

 

 

Zdroj dat: Unemployment rate by sex and age groups [online]. Eurostat, 2013. 

[cit. 2013-07-01]. Dostupné z: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en  

Graf: autor 
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Příloha č. 8: Míra vládního dluhu v % k HDP v letech 2000–2011 (graf) 

 

 

Zdroj dat: Statistical Yearbook of Ireland 2012 [online]. Central Statistics Office, 

2012. [cit. 2013-07-01]. Dostupné z: 

http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/statisticalyearbook/20

12/c8economy.pdf  
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