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Abstrakt 

Diplomová práce „Problematika referend v demokracii: srovnání skotského a 

katalánského případu“ se věnuje fenoménu referend v demokracii, které jsou nástrojem 

pro ziskání nezávislosti. Mluvíme tedy o tzv. konstitučním referendu a jeho aplikaci na 

případy Skotska a Katalánska. 

Cílem práce je analyzovat cestu a průběh skotského a katalánského referenda o 

nezávislosti z roku 2014 a zjistit shodné nebo naopak odlišné rysy obou případů. Obě 

referenda jsou srovnávána celkem v sedmi kategoriích: 1) ústavně právní rámec 

politického systému pro možnost uskutečnit referenda; 2) identifikace základních 

politických procesů vedoucích k referendu; 3) administrativně-organizační regulace 

referenda; 4) základní průběh kampaně k referendu; 5) představení průzkumů veřejného 

mínění k problematice; 6) výsledky samotného referenda a volební účast;  

7) předpokládané důsledky referenda. 

 Sekundární snahou práce je nalézt význam těchto referend pro současnou 

konstituční praxi v demokracii. 

Abstract 

The diploma thesis called ‘the concept of referendums in democracy:  

a comparison of the Scottish and Catalan models’, deals with the question of 

referendum in democracy which is an instrument for countries to become independent. 



 

The referendum is correctly known as a constitutional referendum. This thesis also deals 

with the application of a constitutional referendum in the cases of Scotland and 

Catalonia. 

The main purpose of this research is to analyse the conduct of the Scottish and 

Catalan referendums for independence, both of which were held in the autumn of 2014. 

The paper looks to identify the similarities and differences between these two examples. 

Both cases are based on seven variables in the research of referendums: 1) constitutional 

framework for holding a referendum of independence, 2) identification of the basic 

political process leading to a referendum, 3) organizational-administrative regulation of 

a referendum, 4) issues during the referendum campaign, 5) opinion polls for the 

referendum, 6) results of the referendum and 7) predicted consequences of the 

referendum. 

The final purpose of this thesis is to assess how these two models reflect on the 

current constitutional practice in a democratic society. 
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Nástin tématu: 

Problematika referend patří mezi významné fenomény v politologickém 

diskurzu. Referendum je nedílnou součástí rozhodovacího procesu v demokraciích a 

v posledních letech je také velmi často využíváno jako nástroj rozhodovacího procesu   

o vzniku nového státu, mluvíme tedy o referendu jako o klíčovém prostředku pro 

současnou konstituční praxi. Právě tato problematika bude zkoumána v diplomové 

práci. Hlavní cíle diplomové práce budou především dva. Za prvé, práce se zaměří a 

rozebere teoretické otázky a problematiku referend jako rozhodovacího procesu o 

samostatnosti daného území – fenomén tzv. konstitučního referenda. Za druhé, bude 

snaha zanalyzovat a přiblížit průběh dvou plánovaných referend – referendum o 

nezávislosti Skotska a Katalánska.  

V první části této diplomové práce, která bude částí teoretickou, budou 

představeny základní pohledy na fenomén referenda v demokratických režimech. Budou 

zde rozebrány primární definice a koncepty referend, důraz však bude kladen na 

konstituční referenda a jejich problematiku. Práce se zaměří také na problémy spjaté 

s referendy jako je financování, agenda-setting či otázka participace v referendech apod. 

V druhé, empirické, části bude věnována pozornost referendu o nezávislosti ve 

Skotsku a Katalánsku. Obě referenda budou zkoumána z několika kategorií: příprava 

referenda, kampaň klíčových aktérů a průzkumy veřejného mínění, průběh referenda, 

výsledky a předpokládané důsledky. 

Výsledkem empirického zkoumání by mělo být nalezení shodných a rozdílných 

rysů referend ve Skotsku a Katalánsku a také nalezení významu těchto referend pro 

současnou konstituční praxi. 

Předběžná osnova práce: 

Úvod – stanovení hypotéz, metodologie, popis struktury práce, rozbor použité literatury 

1. Teoretický pohled na problematiku referend v demokraciích   

1.1 Základní vytyčení pojmů – zaměření se na konstituční referendum 



 

1.2 Otázky spjaté s referendy – financování, participace, příprava referend 

1.3 Kritika referenda jako rozhodovacího prostředku 

2. Skotské referendum o nezávislosti – cesta k referendu, příprava referenda, kampaň, 

pozice centrální vlády, průběh a výsledky referenda, plánované důsledky 

3. Katalánské referendum o nezávislosti – katalánské hnutí za nezávislost a jeho 

formování, plánování referenda, problematické postoje španělských vlád, průběh 

referenda, výsledky hlasování, předpokládané důsledky pro Katalánsko a celé Španělsko 

Závěr – shrnutí hlavních tezí práce 
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Úvod 

Tato diplomová práce s názvem Problematika referend v demokracii: srovnání 

skotského a katalánského případu se věnuje otázce referend v demokracii, která jsou 

nástrojem pro zisk nezávislosti. 

Problematika referend patří bezpochyby mezi významné fenomény 

v politologickém diskursu. Instituce referenda se formovala po několik staletí, až se 

stala nedílnou součástí rozhodovacího procesu v demokraciích. V posledních letech je 

instituce referenda velmi často využívána k řešení etnických konfliktů a při rozhodování 

o vzniku nového státu, mluvíme tedy o klíčovém prostředku pro současnou konstituční 

praxi. 

Tato práce se nesnaží obsáhnout celou problematiku referend v demokracii, 

proto je pro tento výzkum zbytečné se zaměřovat na lokální či regionální referenda, 

která jsou v českém prostředí označovaná termínem místní respektive krajská referenda. 

Všeobecně je ale známo, že těchto referend je v konsolidovaných demokraciích nejvíce. 

Práce se naopak zaměří na referenda na celostátní respektive na sub-státní rovině 

politického systému, která řeší konstituční otázky země. Konstitučních otázek opět 

může být celá řada od změn v absolutním základu každé ústavy, tedy v moci 

zákonodárné či výkonné, až po otázky přenesení suverenity na nadnárodní úroveň, jako 

je případ Evropské unie. Hlavní důraz však bude kladen na takové konstituční otázky, 

které se týkají secesionistických tendencí zemí či regionů, které se následně snaží využít 

konstituční referendum (někdy označované za secesionistické referendum) k získání 

nezávislosti. 

Právě nejednotnost termínů je důležité zmínit hned v úvodu. V diplomové práci 

se užívá termín konstituční referendum ve smyslu širšího uchopení takto definovaných 

referend podle základního přístupu Stephena Tierneyho (2012). Zároveň je snahou 

vyhnout se označování případů termínem tzv. secesionistického referenda, neboť 

v politologickém prostředí neexistuje jednoznačná shoda nad jeho užíváním. Místo toho 

raději využíváme termín referendum o nezávislosti. Vysvětlení terminologické 

nejednotnosti bude zmíněno v teoretické části diplomové práce. 
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Hlavní cíle diplomové práce jsou především dva. Za prvé, práce se zaměří a 

rozebere teoretické otázky a problematiku referend jako rozhodovacího procesu o 

samostatnosti daného území – fenomén tzv. konstitučního referenda. Za druhé, práce se 

snaží zanalyzovat cestu a průběh dvou referend – referendum o nezávislosti Skotska 

konané 18. září 2014 a referendum o nezávislosti Katalánska ze dne 9. listopadu 2014. 

Výsledkem empirického zkoumání by mělo být nalezení shodných nebo naopak 

rozdílných rysů referend ve Skotsku a Katalánsku a také nalezení významu těchto 

referend pro současnou konstituční praxi. 

Diplomová práce se skládá ze tří částí. Z teoretické části a dvou empiricky 

zaměřených případových studií. Teoretická část je teoretickým exkurzem do 

problematiky konstitučních referend. Kromě základního vymezení pojmů a typologií 

referend či popsání nejvýznamnějších administrativně-organizačních otázek pro 

uskutečnění spravedlivého a akceptovatelného referenda se práce snaží doplnit rozsáhlý 

výzkum v oblasti konstitučních referend Matta Qvortrupa (2014) o současné dva 

případy – referenda o nezávislosti Skotska a Katalánska. Sekundární snahou je aplikace 

Qvortrupovy typologie konstitučních referend na jmenované případy. 

Empirická část práce bude založena na dvou případových studiích, na případu 

Skotska a na případu Katalánska. Všeobecně je Skotsko s Katalánskem velmi často 

srovnáváno a řazeno do podobné kategorie. Skotsko i Katalánsko jsou regionální entity 

s vlastní kulturou, tradicí, vlastními zastupitelskými orgány i vládou, jsou 

charakteristické vlastním stranickým systémem i výrazně proevropsky zaměřenou 

politiku. Dále, disponují poměrně vysokou mírou autonomie díky devolučnímu procesu 

ve Velké Británii či procesu regionalizace ve Španělsku. Jak v Katalánsku, tak i ve 

Skotsku podobně dochází k nárůstu secesionistických tendencí, které si dávají za cíl 

nezávislost na mateřském státu. Autonomní vlády obou regionů se proto v rámci 

demokratických principů rozhodly jít podobnou cestou, vybraly si nástroj přímé 

demokracie – referendum k prosazení svého cíle, kterým je nezávislost. Dalším 

shodným rysem je doba konání referend, protože se obě referenda konala ve stejný rok 

v rozpětí pouze několika měsíců. Přestože se oba případy zdají být velmi podobné, 

úkolem diplomové práce bude poukázat nejen na shodné, ale i odlišné rysy obou 

uskutečněných referend. 



 

5 

Diplomová práce s aktuálním tématem obvykle přináší celou řadu výzkumných 

otázek, na které by práce mohla odpovědět. V případě srovnání katalánského a 

skotského případu se těchto otázek nabízí mnoho, proto se tato práce snaží odpovědět 

pouze na ty dle našeho pohledu nejvýznamnější. Základní výzkumnou otázkou je, 

v jakých ústavně právních aspektech se oba případy pro uskutečnění referenda shodují 

či odlišují? Kdo v demokraciích disponuje právem vyhlášení podobného typu 

referenda? Jaké jsou signifikantní shodné nebo rozdílné rysy v samotném provedení 

obou referend či v kampani doprovázející referenda? Snahou diplomové práce také je 

falzifikovat resp. verifikovat hypotézu Beoganga He (2002), který tvrdí, že u 

secesionistických referend se snadněji mobilizují voliči a volební účast v referendech je 

tedy podstatně vyšší než u běžných parlamentních voleb. 

Metodologicky práce využívá synchronní komparaci, která porovnává dva 

případy referenda ve dvou odlišných politických systémech, ale konající se téměř ve 

shodném časovém bodě. V rámci komparativní metody se soustředíme především na 

sedm proměnných, které jsou stanovenými kritérii a na kterých je výzkum založen:  

1) ústavně právní rámec politického systému pro možnost uskutečnit referenda;  

2) identifikace základních politických procesů vedoucích k referendu;  

3) administrativně-organizační regulace referenda; 4) základní průběh kampaně 

k referendu; 5) představení průzkumů veřejného mínění k problematice; 6) výsledky 

samotného referenda a volební účast; 7) předpokládané důsledky referenda. 

 V první části diplomové práce je představen teoretický pohled na otázku 

referend v demokraciích. Zaměříme se na základní dělení referend a vybrané typologie. 

Vysvětlíme fenomén konstitučního referenda, který následně ukážeme na příkladech 

z 20. a 21. století. Zabýváme se zde i administrativně-organizačními náležitostmi 

konstitučních referend. V této podkapitole vysvětlíme celý proces referenda od iniciace 

referenda, registrace voličů, složení kontrolní komise až po samotné principy hlasování. 

Dále zde poukážeme na důležitost kampaní a s nimi spojené financování, zkreslování 

informací či požadavek rovného přístupu do médií. Závěrečná část první kapitoly patří 

základním postřehům a požadavkům pro uskutečnění bezproblémového referenda o 

nezávislosti. 
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V druhé části práce je pozornost věnována referendu o skotské nezávislosti. 

V první kapitole jsou představena referenda konaná na území Velké Británie, které nám 

znázorní ústavně právní rámec pro konání referenda a odhalí i jeho slabiny. V druhé 

kapitole případové studie se věnujeme cestě k referendu. Je nezbytné začít se vzestupem 

Skotské národní strany, která zahájila cestu k uskutečnění hlasování. Následující části 

práce se zabývají opoziční reakcí na sílící snahu získat nezávislost vytvořením 

Calmanovy komise, následném schválení novelizace Scotland Actu a problematikou  

tzv. Edinburghského kompromisu a jeho aplikací na skotské referendum. Třetí kapitola 

případové studie skotského referenda se věnuje přesnému nastavení referenda  

tzv. franchise a jeho administrativně-organizačním otázkám. Zde se zabýváme specifiky 

referenda, jako jsou věková hranice pro hlasování, položení otázky v referendu, přesná 

registrace voličů či jak konkrétně mělo probíhat hlasování. Zaměříme se zde i na 

mechanismy kontroly referenda prostřednictvím instituce volební komise a jejího 

předsedy či nastavení pravidel pro vedení a financování spravedlivé kampaně 

k referendu. Čtvrtá část případové studie analyzuje kampaň k referendu v praxi, 

poukážeme zde na tři nejdůležitější témata, která vyhodnotila BBC jako rozhodující pro 

nerozhodnuté voliče, tedy na skotskou měnu, otázku zásob nerostných surovin 

v Severním moři a otázku Evropské unie. Další kapitola se věnuje průzkumům 

veřejného mínění, které by především měly zmapovat preference k otázce nezávislosti 

ve Skotsku. Předposlední kapitolou je prezentace samotných výsledků referenda či 

analýza volební účasti. V poslední částí případové studie Skotska se nastíní 

předpokládané důsledky referenda pro Skotsko, ale i pro Anglii, Wales a Severní Irsko. 

Případová studie je zakončena shrnutím zjištěných poznatků. 

Třetí část diplomové práce se věnuje případové studii katalánského referenda. 

Struktura případové studie Katalánska je velmi podobná skotské případové studii, čímž 

otevírá prostor pro závěrečné srovnání obou případů, které je prezentováno v samotném 

závěru diplomové práce. V první kapitole se studie o Katalánsku zabývá tradicí a právní 

úpravou referend ve Španělsku, na které navazuje podkapitola o doposud 

uskutečněných referendech v Katalánsku. Druhá kapitola má za úkol chronologicky 

zaznamenat cestu k referendu, které se mělo konat 9. listopadu 2014. Za první událost 

vedoucí k referendu, kterou podle nás cesta k referendu začala, můžeme označit 
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schválení nového autonomního statutu pro Katalánsko, a právě proto je toto téma 

zařazeno do první podkapitoly. Následuje první nález Ústavního soudu Španělska, který 

je rozebírán ve druhé podkapitole. Pro pochopení katalánské touhy uskutečnit 

referendum je nutné zmínit i politický vývoj v Katalánsku od roku 2010, konkrétně se 

zaměřit na volby v roce 2010 a 2012, které formovaly lídry pro uskutečnění referenda. 

Ve čtvrté podkapitole je zaznamenán velmi dynamický proces klíčových sporů mezi 

Madridem a Barcelonou, které znamenaly změnu vnímání celého referenda. Třetí 

kapitola případové studie se zaměřuje na administrativně-organizační zabezpečení 

hlasování. Zde jsou představeny specifické zákonitosti katalánského referenda: přesné 

znění otázky, jaké byly podmínky pro hlasování na území Katalánska, ale i v zahraničí, 

či způsoby hlasování. Zabýváme se také mechanismy kontroly prostřednictvím orgánu 

volební komise či úpravou pravidel pro vedení férové kampaně. Čtvrtá kapitola 

případové studie Katalánska shrne základní poznatky o kampani k referendu a její 

specifika. Tato kapitola obsahuje tři témata, která byla veřejnosti předkládána velmi 

jednostranně, a díky specifickému charakteru kampaně doprovázející referendum se 

opoziční názory vyskytovaly především v akademické sféře či na vědeckých 

pracovištích jako je například think-thank FAES. Pátá kapitola se věnuje průzkumům 

veřejného mínění k otázce nezávislosti Katalánska, jsou zde prezentovány závěry dvou 

agentur ICPS a CEO. Šestá kapitola případové studie prezentuje samotné výsledky 

referenda a volební účasti. V sedmé kapitole jsou nastíněny všeobecné důsledky 

hlasování. Případová studie Katalánska je zakončena shrnutím případu. 

Závěrem této práce je komparace dvou zvolených případů, které ilustrují 

problematiku konstitučních referend a nalézá shody nebo naopak odlišnosti v těchto 

zvolených demokraciích.  

Diplomová práce vychází především ze zahraničních zdrojů kvůli chybějícím 

překladům z anglických originálů, zároveň i kvůli aktuálnosti tématu byly užity 

zahraniční zpravodajské portály raději než přejaté, české zprávy o problematice. Dalším 

důvodem volby zahraniční literatury je i charakter práce, který vyžaduje zkoumání 

ústavních textů, vládních dokumentů a jednotlivých zákonů k problematice. 
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Námi zvolené téma je zpracováno přednostně na základě rozsáhlé odborné 

literatury. Teoretická část je založena na monografiích politologa Matta Qvortrupa 

(2014): Referendums and ethnic conflict nebo ústavního právníka Stephena Tierneyho 

(2012): Constitutional Referendums. The Theory and Practice of Republican 

Deliberation. Snahou této diplomové práce je synchronizovat obě rozsáhlá díla 

výzkumu konstitučních referend. Zatímco Tierneyho pojetí je zaměřeno spíše 

normativně na ústavně právní otázky těchto referend a je tak zároveň významným 

zdrojem informací pro ideální uskutečnění demokratického konstitučního referenda, 

Qvotrupovo pojetí je spíše empiricky založený politologický výzkum o konstitučních 

referendech od konce 19. století, a proto je cenným praktickým zdrojem o doposud 

uskutečněných konstitučních referendech.  

Případová studie Skotska je charakteristická užitím několika typů zdrojů.  

Za prvé se jedná o primární zdroje, kterými mohou být zákony např. Zákon o 

politických stranách, volbách a referendech z roku 2000 nebo publikace skotské či 

britské vlády. Primární zdroje jsou zcela nezbytné pro tento výzkum, neboť brání 

rámování problematiky a jsou zcela nepostradatelné pro pochopení případu. Druhou 

skupinou zdrojů jsou odborné články, např. článek autorky Elisenda Casanas Adam 

(2014): Self-determination and the Use of Referendums: the Case of Scotland, která se 

snaží problematiku skotského referenda mapovat chronologicky podle 

nejvýznamnějších politických událostí. Čtvrtou skupinou zdrojů jsou monografie o 

skotském referendu, příkladem je Iain McLean, Jim Gallagher a Guy Lodge (2013): 

Scotland’s Choices: The Referendum and What Happens Afterwards či publikace 

Jamese Foleye a Peta Remanda (2014): YES. The radical case for Scottish 

independence. Monografie autorů Iain McLean, Jim Gallagher a Guy Lodge je 

především významná pro svoji širokou kontextualizaci skotského referenda. Monografie 

Jamese Foleye a Peta Remanda se výstižně soustředí na kampaň ke skotskému 

referendu či výzkumy veřejného mínění. Poslední skupinou zdrojů jsou zpravodajské 

servery britských médií především BBC, Independent či Guardian. 

Případová studie Katalánska je oproti skotskému případu více zaměřená na 

primární zdroje, jelikož to vyžaduje i samotný charakter případové studie Katalánska. Je 

proto často zmiňovaná Ústava Španělska, články autonomního statutu Katalánska, 
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jednotlivé zákony týkající se referend, či nálezy Ústavního soudu Španělska. Druhou 

skupinou použitých zdrojů jsou opět odborné články, příkladem může být článek 

Montserrat Guibernau (2014): Prospects for an Independent Catalonia, v němž se 

autorka především soustředí na faktory, které započaly odklon od decentralizačních 

snah katalánské vlády k zisku nezávislosti. Třetí skupinou jsou monografie zastoupené 

dílem Kathryn Crameri (2014): Goodbye Spain? The Question of Independence for 

Catalonia. Tato monografie řeší katalánskou otázku v širším pojetí, čímž nám umožní 

lépe pochopit mentalitu Katalánců a jejich růst secesionistických tendencí. Poslední 

skupinou jsou internetové zdroje opět evropských zpravodajských portálů tak i 

katalánské zpravodajské agentury Catalan News Agency. 
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1. Teoretický pohled na otázku referend v demokracii 

Referendum je všeobecným a přímým hlasováním o zásadní politické, 

společenské či mezinárodní otázce. V zásadě se rozhoduje pro nebo proti 

předkládanému návrhu (Beigbeder 2011: 1). Referendum je také vnímáno jako základní 

nástroj přímé demokracie. Přímá demokracie však již není jedinou alternativou 

k reprezentativní demokracii právě od doby, kdy referendum bylo začleněno také do 

reprezentativního systému (Mendelsohn; Parkin 2001: 3-4). Podle významného 

britského politologa a historika Vernona Bogdanora se referendum v Evropě prakticky 

stalo také synonymem pro demokracii. “V krajním případě, argumenty proti referendu 

jsou … argumenty proti demokracii“ (Bogdanor 1981: 93). 

V českém prostředí1 se pro referendum využívá termín všelidové hlasování 

někdy i plebiscit. Zatímco termín všelidové hlasování není kontroverzní, užití termínu 

plebiscit již jistou kontroverzi přináší. Slovo plebiscit pochází z antického Říma a 

doslova znamená zákon uzákoněn obyčejným lidem (plebei scitum).2 Termín záhy 

dostal negativní konotaci, protože plebiscit je často považován za vysoce manipulativní. 

Termín plebiscit se proto často využívá pro vládou iniciované referendum, od kterého 

vládní činitelé očekávají potvrzení své suverenity a zajištění důvěry lidu (Morel 2012: 

501). Na druhou stranu se toto označení využilo i mnohem méně problematickým 

způsobem, kdy byly plebiscitem vyřešeny hraniční spory po konci první světové války 

(Morel 2012: 502). 

Termín referendum se prvně objevil mnohem později, pravděpodobně 

v šestnáctém století ve Švýcarsku. Samotný výraz referendum pochází z latinského 

slova referendus, které znamená „věc“, o níž má být podaná zpráva (Rigel 2009: 295). 

Původně totiž referendum znamenalo postup, kterým zástupci kantonů předložili určité 

otázky svým voličům k ratifikaci. Tato procedura ad audiendum et referendum dala 

patrně instituci jméno (Morel 2012: 502).  

                                                 
1 Označení všelidové hlasování lze samozřejmě nalézt i v dalších státech jako je Švýcarsko apod. 
2 Oxfordský naučný slovník, dostupné na: 

<http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/plebiscite>[cit. 15.7.2014]. 
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1.1  Základní typologie referend 

V politické praxi existuje celá řada různých typologií, názorů a dělení referend, 

proto je prakticky nemožné problematiku referend snadno generalizovat či formulovat 

všezahrnující jednu teorii referend. Je to dáno také proto, že existuje celá řada modalit a 

odlišností, které prezentují jednotlivé ústavy nebo přináší i samotná praxe.  

I přes velkou snahu se doposud nepodařilo kompletně definovat problematiku 

referend. Na druhou stranu se teoretici dokázali shodnout, že nejdůležitějším kritériem 

pro jistou typologizaci referend je otázka iniciace referenda, tedy kdo prakticky 

referendum iniciuje. Podle iniciace referenda můžeme referenda dělit na fakultativní a 

obligatorní (mandatorní). Fakultativní referendum se vyznačuje tím, že k vyvolání 

hlasování dojde jen na základě požadavku určitých činitelů, může to být hlava státu, 

vláda, parlament či lid. Mandatorní referenda jsou referenda, která jsou jasně 

předepsaná samotnou ústavou. Mnoho autorů (Ian Budge, David Butler, Larry LeDuc, 

Stephan Tierney) používá termín referendum pro referenda mandatorní, zatímco 

fakultativní referenda jsou velmi často označována jako iniciativy (Marthe Fatin-Rouge 

Stéfanini, Raymond Carré de Malberg, Michael Bützer), čímž se celá problematika 

komplikuje (Morel 2012: 508).  

Další dělení je podle toho, zda je referendum závazné či nikoliv. Mluvíme o 

referendech mandatorních, která jsou závazná, decizivní. V protikladu k nim stojí 

referenda konzultativní, která mají pouze poradní funkci, konečným rozhodnutím 

disponuje vláda či parlament. Otázka, zda jsou podmínky referenda a hlasování v něm 

upraveny podrobně předem, rozděluje referenda dále na předběžně upravená a 

předběžně neupravená (Bartáková 2006: 3). 

Vedle poměrně jednoduchých, základních typologií stojí typologie 

komplexnější, reflektující více faktorů. S takovou typologií přišel politický teoretik 

Gordon Smith (1976), který referenda klasifikuje podle dvou kritérií:  

a) Za prvé, zdali je referendum iniciováno vládou nebo jestli je iniciátorem někdo 

jiný (Smith 1976: 33). Podle jeho úhlu pohledu referenda, která iniciuje vláda, 

obvykle produkují výsledky shodující se s vládními postoji. Na druhou stranu 
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referenda, která nejsou iniciovaná vládou, obvykle reflektují odpor vůči vládě 

(Smith 1976: 34).  

b) Za druhé, kritériem Smithovy typologie je samotný dopad referenda: tzv. pro-

hegemonický účinek referenda, které je kontrolované vládou a anti-

hegemonický, kdy je referendum kontrolované nevládními činiteli. Podle 

Gordona Smitha je však možné, že referendum iniciované nevládními složkami 

skončí posílením vlády a naopak vládou iniciované referendum ji v samotném 

důsledku může velmi poškodit. Proto Gordon Smith dále svoji typologii 

rozšiřuje na čtyři typy:  

1) kontrolované/pro-hegemonické,  

2) kontrolované/proti-hegemonické,  

3) nekontrolované/pro-hegemonické a  

4) nekontrolované/proti-hegemonické (Smith 1976: 35).  

Z Gordonovy typologie lze vyvodit, že vládou kontrolovaná referenda mohou 

být méně demokratická než referenda vládou nekontrolovaná. U vládou kontrolovaných 

referend může docházet k manipulaci kampaně k jejímu prospěchu či 

k předpokládanému výsledku referenda. Může také docházet k nastavení neobjektivních 

pravidel pro samotné referendum. To však zároveň neznamená, že vládou 

nekontrolované referendum je vždy bez strategických manipulací (Morel 2001: 49). 

Každý, kdo iniciuje referendum, je politickým aktérem, který se vždy snaží někomu 

omezit nebo sobě posílit politickou moc. 

1.2 Konstituční referendum 

Z jednotlivých typologií referend se odvozují samotné typy referend. Podle 

závaznosti referend můžeme identifikovat referenda závazná nebo doporučující, podle 

právní nutnosti obligatorní a fakultativní či podle území, kde se referenda konají, na 

referenda celostátní a lokální. Zvláštní kategorií referend jsou referenda konstituční, 
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která kombinují jednotlivé typy referend dohromady v závislosti na ústavě nebo 

konstituční praxi. 

Tato diplomová práce se soustředí především na fenomén tzv. konstitučního 

referenda.3 Kategorie konstitučního referenda je velmi široká a opět velmi nejednotná, 

protože terminologická či typologická nejednotnost převládá i zde. Lze však vysledovat 

základní dva proudy k výzkumu konstitučních referend – právní přístup a politologický 

přístup. Právní přístup prosazují konstituční právníci jako je Stephen Tierney nebo 

Elisenda Casanas Adam, politologický přístup zastupují autoři, jako jsou Matt Qvortrup, 

Brendan O’Leary, John McGarry a další. 

V konstitučně právní oblasti výzkumu referend je akceptováno základní dělení 

na referenda ústavní změny (constitutional-changing) a referenda ústavního rámování 

(constitutional-framing). Prvním typem referenda jsou taková konstituční referenda, 

která v rámci existující ústavní struktury slouží jako nástroj ke změnám jednotlivých 

článků ústavy, příkladem může být přesun kompetencí na nadnárodní úroveň.  

Druhým typem jsou referenda, která slouží k vytvoření nových ústav či ke 

vzniku nových samostatných států. Příklad vytvoření nové ústavy konstitučním 

referendem můžeme nalézt v Iráku v roce 2005. Státy Eritrea, Východní Timor, Černá 

Hora a Jižní Súdán byly vytvořeny také na základě referenda typu constitutional-

framing (Tierney 2012: 11). 

Takto jednoduché dělení konstitučních referend však není dostatečné pro 

politologickou obec. Jedna skupina autorů např. Jean Laponce, Alexandar Pavkovič a 

Peter Radan tvrdí, že konstituční referenda mající za cíl vytvořit nezávislý stát by měla 

být označována jako secesionistická referenda (secession referendum). Druhá skupina 

autorů jako jsou Gerald Sussman, Micha Germann a Fernando Mendez tato referenda 

označují za referenda suverenity (sovereignty referendum) a třetí skupina autorů jako je 

Brendan O’Leary, Matt Qvortrup a John McGarry vidí secesionistická referenda pouze 

                                                 
3 Podle Benátské komise Rady Evropy je konstituční referendum lidovým hlasováním, které má 

za cíl částečně nebo úplně měnit ústavu, dostupné na: 
<http://www2.ohchr.org/english/law/compilation_democracy/guidelines1.htm>[14.9.2014]. 
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jako další podkategorii ve výzkumu konstitučních referend (srov. Pavkovič, Radan 

2007; Qvortrup 2014a). 

Právě typologie Brendana O’Learyho a Johna McGarryho, kterou dále 

rozpracoval Matt Qvortrup (2014b), je doposud jednou z nejpropracovanějších svého 

druhu. Podle autorů je ve výzkumu konstitučních referend nejdůležitější tzv. národní 

rovina referenda (v anglickém smyslu ethnonational referendum), ze které lze vyvodit 

čtyři konkrétní kategorie referend. V této typologii je důležité rozlišit, jestli se referenda 

vztahují k národní (national) či mezinárodní (international) rovině a zároveň, jestli 

vedou k homogenizaci nebo k heterogenizaci (McGarry; O’Leary 1994: 95). 

Z kategorie národní homogenizace (national homogenizing) se odvozují tzv. 

difference-eliminating referenda, která legitimizují politiku homogenizace. Difference-

eliminating referenda se vyskytla především v nedemokratických režimech, příkladem 

může být anšlus Rakouska v roce 1938. Referendum tohoto typu má za cíl 

homogenizovat a asimilovat společnost. Druhou kategorií je národní heterogenizace 

(national heterogenizing), kterou představují difference-managing referenda mající za 

cíl řešit etnické a národní rozdíly. Hlavním smyslem těchto referend je vytvořit takové 

uspořádání, které bude v demokratických společnostech výhodné pro obě strany. 

Příklady těchto referend lze nalézt ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku v roce 1997 a 

1998 v souvislosti s devolucí. Za třetí, s mezinárodní homogenizací (international 

homogenizing) souvisí secesionistické referendum, které schvaluje či neschvaluje 

teritoriální secesi od větší entity. Podle Qvortrupa se secesionistická referenda vyskytují 

sice u dlouhotrvajících mezinárodních hegemonů, ale pouze v případě, pokud je zde 

široký společný závazek napříč politickými elitami vytvořit stabilní demokratickou 

vládu. Příkladem může být secesionistické referendum v Eritreji. Poslední čtvrtou 

kategorií je mezinárodní heterogenizace (international heterogenizing), ze které vychází 

čtvrtý typ referenda – right-sizing referendum. Podle Qvortrupa right-sizing referenda 

řeší otázku sporných hranic mezi státy. Right-sizing referenda se konají až po výrazných 

změnách v mezinárodním systému jako byla např. druhá světová válka. Státy, které jsou 

úspěšné na válečném poli, tyto referenda nechtějí a odmítají. Příkladem tohoto typu 

referenda může být referendum o hraničních sporech mezi Slovinskem a Chorvatskem 

v roce 2010 (Qvortrup 2014a: 145-146). 
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Tato typologie patří mezi jednu z nejpropracovanějších v oblasti výzkumu 

konstitučních referend. Qvortrupova typologie je doložená rozsáhlým empirickým 

výzkumem založeným na výzkumu více než 200 secesionistických referend od roku 

1791 do současnosti, které autor rozebírá v díle Referendums and Ethnic Conflict 

(Qvortrup 2014a: 146). Přesto je autory Michaem Germannem a Fernandem Mendezem 

kritizovaná. Autoři ji vyčítají, že chybí jakákoliv klasifikace konstitučních referend ve 

vztahu k Evropské unii (Germann; Mendez 2014: 4). Na tuto kritiku lze reagovat 

tvrzením, že Qvortrup se ve výzkumu soustředí na referenda, která řeší etnický konflikt 

na celostátní či sub-státní rovině politického systému, nikoliv vztah k nadnárodní 

úrovni. Matt Qvortrup referendum o evropské integraci ve svém díle zmiňuje a řadí ho 

jako pátý typ své typologie, na druhou stranu ho nijak blíže nevysvětluje (Qvotrup 

2014a: 145).  

1.2.1 Konstituční referenda ve 20. a 21. století  

Fenomén konstitučního referenda se v posledních třech dekádách stal symbolem 

především pro snahy o vznik nezávislého státu. Kde však hledat kořeny referenda, které 

má za cíl právě nezávislost? Tato kapitola nemá za cíl chronologicky popsat všechna 

konstituční referenda. Jen od konce druhé světové války se uskutečnilo více jak 50 

referend usilujících o nezávislost (Qvortrup 2014b: 153). Zaměříme se zde na významná 

referenda v průběhu 20. a 21. století, která jsou udávána jako příklad úspěšných či 

neúspěšných konstitučních referend, věnujeme se historickému vývoji především 

podtypu konstitučního referenda constitutional-framing, ale zmíněn je i typ 

constitutional-changing.  

 Jedno z nejvíce oslavovaných nikoliv však prvních4 referend o nezávislosti, 

konaných ještě před první světovou válkou, bylo hlasování v Norsku roku 1905, kdy 

norský parlament požadoval secesi od unie se Švédskem trvající od roku 1814. Švédský 

parlament souhlasil s konáním referenda pouze pod podmínkou spravedlivě 

provedeného referenda. Stockholm zcela jistě neočekával, že předseda norské vlády 

                                                 
4 Za první případ takovéhoto referenda je označovaná situace ve Spojených státech v 60. letech 

19. století, kdy se několik států Konfederace oddělilo od zbytku a následně došlo k americké 
občanské válce (Pavkovič; Radan 2007: 73). 
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Christian Michelsen uspořádá hlasování o nezávislosti Norska téměř do dvou týdnů. 

Stockholm pravděpodobně také neočekával téměř 85procentní5 podporu pro oddělení 

Norska od Švédska (Pavkovič; Radan 2007: 73). Podle řady historiků a politických 

teoretiků byla secese Norska od Švédska bezproblémová především proto, že Švédsko 

nebylo ctižádostivá velmoc a vztah s Norskem nebyl až tak ekonomicky či politicky 

významný (Pavkovič; Radan 2007: 74). Podle Matta Qvortrupa byl však skutečný 

důvod mnohem pragmatičtější. V době konání referenda vrcholila kampaň pro švédské 

parlamentní volby a švédské politické strany se raději soustředily na tyto parlamentní 

volby, než aby bránily norské nezávislosti (Qvortrup 2014a: 26-27). 

Referendum plnilo významnou úlohu také po skončení první světové války,  

kdy se v rámci deseti bodů Woodrowa Wilsona a práva na sebeurčení kvůli 

konstitučním referendům měnily hranice v Evropě hned několikrát. Za zmínku stojí 

úspěšné6 referendum v Horním Slezsku, kde toto území připadlo Polsku, nebo 

neúspěšné v Tyrolsku, kde 90 % voličů sice projevilo touhu připojit se k Německu, 

americká vláda však toto referendum neschválila. Hlavním podporovatelem referend 

mezi světovými válkami bylo Německo, které zpočátku zastávalo politiku, že nároky na 

území nelze řešit cestou referenda. S nástupem Hitlera k moci však Německo začalo 

tento nástroj využívat kdykoliv to jen bylo možné (Qvortrup 2014a: 28). Mimo Evropu 

se v období mezi světovými válkami podobné referendum konalo na Filipínách, kterým 

USA touto cestou umožnilo nezávislost. A v roce 1933 se Západní Austrálie referendem 

snažila odtrhnout od zbytku federace, kdy premiér a lídr Nacionalistické strany 

Austrálie James Mitchell zorganizoval referendum současně s federálními 

parlamentními volbami. Pro odtržení se sice vyslovilo 68 % voličů, ale zároveň 

nacionalisté volby prohráli, čímž byl návrh de facto pohřben. Neúspěch byl zpečetěn 

poté, co byla petice za nezávislost poslána do britského parlamentu, který ji zcela odmítl 

s vysvětlením, že na základě konvence takovýto návrh může předložit pouze Federace 

Austrálie nikoliv individuální stát federace (Williams; Hume 2010: 8). 

                                                 
5 Tohoto referenda se mohli zúčastnit pouze muži (Pavkovič; Radan 2007: 74). 
6 Úspěšné v tomto smyslu znamená, že bylo mezinárodně akceptované. 
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Čtyřicátá léta 20. století jsou významná především kvůli dvěma případům 

referend o nezávislosti, případu Islandu a Faerských ostrovů. Zatímco islandské 

referendum7 za nezávislost dánská vláda ještě během okupace Německem rozhodla 

akceptovat, referendum na Faerských ostrovech bylo mnohem problematičtější a nikdy 

nebylo uznáno (Thorarensen 2011: 3). 

Krátce po skončení druhé světové války se v Evropě od hojného využívání 

konstitučních referend ustoupilo. K využívání instituce referenda přesto docházelo 

především v nedemokratických režimech, jako bylo Řecko či Španělsko, kde byla 

konstitučním referendem (typ constitutional-changing) v roce 1946 stvrzena monarchie 

po smrti generála Franka či dalším referendem schválena nová španělská ústava v roce 

1966 (Qvortrup 2014a: 43). Je však pravda, že v této době lze najít významná 

konstituční referenda i v konsolidovaných demokraciích jako byla např. Francie. 

Francouzi v konstitučním referendu hlasovali o podobě ústavy v roce 1958, o tři roky 

později se využilo referendum na hlasování o sebeurčení Alžírska a v roce 1962 

Alžířané v referendu rozhodli o své nezávislosti (Morel 2001: 54). V padesátých letech 

se konala i významná referenda usilující o nezávislost. Týkala se především 

dekolonizace Afriky (referenda se konala v Togu v roce 1956, nebo v Guineji, Nigerii, 

Horní Voltě, Súdánu, Senegalu, Gabonu, Pobřeží slonoviny, Madagaskaru, Mauritánii, 

Kamerunu vše v roce 1958). Referendum na Maltě v roce 1956 nasměrovalo zemi 

k nezávislosti, i když bylo původně vyhlášeno se zcela jiným záměrem8 (ibidem). 

Ke změně diskurzu konstitučních referend dochází od 70. let dvacátého století, 

kdy dochází k výraznému navýšení počtu referend v konsolidovaných demokraciích, 

které nemají takovou zkušenost s přímou demokracií. Mluvíme o nové vlně přímé 

konstituční demokracie. Referenda se zabývala především otázkami Evropského 

společenství či otázek sub-státních entit ve Velké Británii a Španělsku (Tierney 2012: 

                                                 
7 97% Islanďanů bylo pro samostatnost při účasti více jak 98% (Thorarensen 2011: 3). 
8 Referendum na Maltě mělo umožnit užší propojení s Velkou Británií v politické i ekonomické 

oblasti, de facto se kolonie Malta měla stát integrální součástí Velké Británie. Opoziční 
Nacionalisté referendum bojkotovali, a proto se volební účast nepřehoupla přes 60 %. Nejenže 
referendum nevstoupilo v platnost kvůli nízké účasti, ale vedlo i k pádu labouristické vlády na 
Maltě a otevřelo tak cestu k nezávislosti Malty na Velké Británii (zdroj: Referenda in Malta, 
dostupné na: <http://www.vassallomalta.com/Referenda.htm> [cit.10.8.2014]. 
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66). Na druhou stranu klasické referendum o nezávislosti v 70. letech bylo pouze jedno. 

V roce 1975 odhlasovala Mikronésie nezávislost na Spojených státech amerických 

(Qvortrup 2014a: 49). 

Podobně jako sedmdesátá léta tak i léta osmdesátá se týkala spíše referend, která 

mění ústavy, než řeší otázku nezávislosti. Přesto se velmi důležité referendum konalo 

v roce 1980 ve frankofonním Québecu, které odmítlo nezávislost na zbytku kanadské 

federace. Téměř 59 % voličů při účasti 85 % odmítlo návrh nacionální strany Parti 

Québécois na nezávislost (Tierney 2012: 107). 

Pokud mluvíme o tom, že v 70. a 80. letech se referenda o nezávislosti prakticky 

nevyskytovala, 90. léta a především pád komunismu a rozpad Sovětského svazu 

znamenal signifikantní nárůst počtu secesionistických tendencí. Z tabulky 1.1 v příloze 

č. 1 této diplomové práce vyplývá, že mezi lety 1990 až 1999 se konalo celkem 33 

referend mající za cíl nezávislost, z toho 19 se jich konalo již v roce 1991. Velké 

množství uskutečněných referend je vysvětlováno dvěma důvody. Za prvé, referenda 

měla světu ukázat, že různá hnutí za nezávislost mají velkou podporu. Za druhé, 

referenda se konala proto, že mezinárodní společenství, zvláště hlavní evropské 

mocnosti, si podmiňovaly mezinárodní uznání nových států podle výsledku v referendu. 

Velké množství referend se konala i na sub-státních úrovních, příkladem mohou být 

referenda v Gruzii – Abcházie, v Bosně – Krajina, či v Srbsku – Sandjak. Žádné 

z těchto sub-státních referend nebylo mezinárodně uznáno (Tierney 2012: 71; Qvortrup 

2014a: 60). 

Konstituční referenda proběhla i po roce 2000, Somaliland v referendu o 

nezávislosti na Somálsku nezískal mezinárodní uznání, stejně tak Tokelau nezískalo 

nezávislost na Novém Zélandu. Úspěšným referendem se oddělila Černá Hora od 

Srbska v roce 2006 a Jižní Súdán od Súdánu v roce 2011 (Qvortrup 2014c: 60). Největší 

kontroverzi vyvolalo referendum na Krymu, který se následně stal integrální součástí 

Ruska. Když opomineme dvě referenda, která jsou předmětem této diplomové práce, tak 

se v nejbližší době očekávají referenda o nezávislosti Bougainvillu, patřící Papuy-Nové 

Guineji, či nové hlasování na ostrovech Svatý Kryštof a Nevis nebo i na souostroví 

Nové Kaledonie. 
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Díky tomuto postupnému vývoji instituce konstitučního referenda můžeme dnes 

identifikovat čtyři typy konstitučního procesu, ve kterém je referendum využíváno. Za 

prvé, k vytvoření nového státu, příkladem může být Jižní Súdán v roce 2011 nebo Černá 

Hora v roce 2006. Za druhé, referendum sloužící k vytvoření dodatků k ústavě nebo 

k vzniku samotné ústavy, jak se stalo v Iráku v roce 2005. Za třetí, se referenda využívá 

k vytvoření komplexních nových modelů sub-státních autonomií, lze poukázat na 

případy Španělska a Velké Británie. Za čtvrté, referenda sloužící k přesunu části 

suverenity ze státní na mezinárodní úroveň, čímž se využívají k ratifikaci smluv 

Evropské unie (Tierney 2012: 1). 

1.3 Administrativně-organizační otázky konstitučních 
referend  

Konání velmi významných referend, která rozhodují o budoucnosti celé země, 

jsou vždy spojené s celou škálou otázek a problémů. Vždy se objeví teoretici či 

nespokojení občané, kteří budou tvrdit, že referendum je zmanipulované. Poměrně 

výstižně problematiku administrativně-organizačních otázek znázorňuje citát Josifa V. 

Stalina: „Volby nerozhodují voliči, ale ti, co počítají hlasy.“9 Dokonce i v demokraciích 

během voleb existují způsoby, jak docílit tíženého výsledku. Za zmínku stojí uvést např. 

gerrymandering při kterém dochází k účelovému překreslování volebních okrsků tak, 

aby to dané politické straně vyhovovalo. Proč by se něco podobného nedalo nalézt 

v praxi konstitučních referend, které rozhodují o nezávislosti země? 

Tato podkapitola se zabývá hlavními administrativními problémy spjatými 

s konáním takto významných referend. Budeme se zde zabývat iniciací referenda, 

problematikou definování voliče v referendu. Položíme otázku, zda je vhodné nastavit 

požadovanou hranici volební účasti. Představíme orgán kontroly referenda i samotný 

proces hlasování.  

                                                 
9 Citát J.V. Stalina, dostupné na: 

<http://www.goodreads.com/author/quotes/138332.Joseph_Stalin>[cit. 15.10.2014]. 
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1.3.1  Akceptace a iniciace konstitučního referenda 

Konstituční referendum musí být vždy vyhlášeno, pokud text ústavy takovéto 

referendum vyžaduje. Jedná se tedy o referendum mandatorní, kterým se potvrzují 

změny ústavy schválené parlamentem. Může se konat na základě občanské iniciativy, 

kdy část voličů předkládá text, o kterém je pak v referendu hlasováno, nebo když část 

voličů požaduje, aby byl text přijatý parlamentem předložen k hlasování v referendu. 

Podle textu Benátské komise10 může být konstituční referendum také vyvoláno 

samotným parlamentem či určitým počtem členů parlamentu, hlavou státu či vládou 

nebo i jednou či více teritoriálních entit (Venice Commission 2007: 8).  

Potvrzení konstitučních změn v demokraciích konstitučním referendem má 

následně za následek, že budoucí vlády a parlamenty budou muset v případě revize 

těchto změn využít opět konzultaci obyvatel dalším referendem (Adam; Guibernau; 

Rocher 2014: 1). 

Problém nastává, pokud daný stát mandatorní referendum ve své ústavě nemá 

zahrnuté, nebo pokud nemá psanou ústavu, to často vede k legální černé díře pro vznik 

secesionistického referenda. Otázkou je, zdali v tomto případě to vede spíše k povolení 

nebo k odmítnutí tohoto konstitučního referenda. Základní premisou pro úspěch 

referend o nezávislosti tedy je, že hlavní aktéři musí akceptovat výsledek referenda a 

zároveň musí garantovat jeho platnost. Podle významné politické teoretičky Sarah 

Wambaughové11 konání secesionistického referenda musí být ještě před samotným 

hlasováním formálně stvrzené oběma stranami. Pokud k tomu nedojde, legitimita 

referenda je sporná (He 2002: 91). 

V demokraciích ale často nestačí, aby se vláda státu pouze dohodla 

s představiteli secesionistické entity na uspořádání referenda. Klíčovou součástí dělby 

moci v demokraciích je nezávislá soudní moc, která také hraje velmi důležitou úlohu při 

                                                 
10 Text Benátské komise udává všeobecné náležitosti pro konání konstitučních referend. Jedná se 

de facto o kodex správné praxe pro konstituční referenda. 
11 Sarah Wambaugh byla americká politická teoretička, která takřka celý svůj výzkum věnovala 

referendům a plebiscitům mezi světovými válkami. 
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posuzování legálnosti a může výrazně zasáhnout do plánů uskutečnit referendum o 

nezávislosti.  

Příkladů, kdy ústavní soud znemožnil konat referendum o nezávislosti, je celá 

řada. Na americkém kontinentu se to stalo již několikrát. Nejvyšší soud Aljašky v roce 

2006 rozhodl, že referendum, kterým Aljaška chtěla usilovat legální cestou o svou 

nezávislost na USA, bylo ultra vires a znemožnil jeho konání. Soud citoval případ 

White vs. Texas z roku 1869, ve kterém Nejvyšší soud rozhodl, že jednostranná secese 

by byla v rozporu s americkou ústavou (Radan 2006: 187). Podobný případ lze nalézt i 

v Kanadě, kdy královský nejvyšší soud (Royal Supreme Court) v roce 1998 rozhodl, že 

jakýkoliv pokus o secesi provincie od zbytku Kanady musí být proveden v souladu 

s kanadskou ústavou nebo jinak by došlo k porušení kanadského právního řádu. 

V kanadském slova smyslu to znamenalo, referendum o nezávislosti není povolené, 

pokud před tím není schválen konstituční dodatek ústavy (Radan 2006: 187). V Evropě 

je známý příklad španělského Ústavního soudu, který v nálezu 103/2008 rozhodl, že 

baskický parlament jednal v rozporu s ústavou, a zneplatnil zákon, který de facto měl 

vést k referendu o nezávislosti (Qvotrup 2014a: 72). 

V případě, že se na snaze uskutečnit secesionistické referendum shodnou obě 

strany, jak vláda, tak i představitelé secesní entity a toto referendum neodporuje ústavě, 

tak lze přejít k samotné iniciaci referenda. 

Kdo je však v praxi hlavním iniciátorem konstitučních referend? Teoretici přímé 

demokracie často tvrdí, že instituce referenda je využíváno tehdy, pokud jsou v systému 

slabé politické strany. Politický teoretik Ian Budge (2001) demonstruje ale přesný opak. 

Podle něj právě politické strany často hrají klíčovou roli při iniciaci konstitučního 

referenda a často se podílejí i na organizaci debat ke kampani. Referendum často bývá 

skvělou příležitostí pro malé politické strany, které díky kampani v referendu mohou 

přilákat větší pozornost než velké politické strany. Tento trend je možný pozorovat 

především tehdy, pokud velká politická strana zastává opačné stanovisko v kampani než 

malá politická strana. Kvůli kampani na referendu se malá politická strana může stát 

velkou konkurencí pro zaběhlou velkou politickou stranu (Budge 2001: 68).  
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1.3.2 Registrace voličů 

Další problém spjatý s konáním referend o nezávislosti daného území je, jak 

přesně definovat voliče a následně jej registrovat. Základní podmínkou při registraci by 

mělo být občanství dané země. V návrhu referenda se musí jasně počítat s tím, jaká 

bude věková hranice voličů, kteří se referenda mohou účastnit. Dále, jestli se bude 

jednat o volbu pouze geograficky vymezenou, tedy volič v referendu je pouze 

rezidentem oblasti, či zda může žít i mimo geografickou oblast a zároveň se hlásit 

k dané etnické příslušnosti. Pokud se přistoupí k možnosti hlasování v referendu, 

kterého se mohou účastnit pouze rezidenti dané oblasti, je nutné zvážit i délku pobytu 

voličů. Podle Benátské komise by šest měsíců na daném území mělo stačit, stanovit více 

měsíců komise nedoporučuje (Venice Commision 2007: 5). 

Příkladem problému registrace voličů může být situace Západní Sahary. 

V Západní Sahaře se jednalo o hlavní překážku, proč se referendum neuskutečnilo. 

Podle Erika Jensena je prakticky nemožné zde určit, kdo je příslušníkem etnika Sahrawi 

a kdo Západosaharan, který má právo se tohoto referenda účastnit (Jensen 2005: 1). 

1.3.3 Požadovaná minimální účast a kvórum pro schválení referenda 

Velmi významnou otázkou při nastavení konstitučního referenda je zavést či 

nezavést předem požadovanou hranici minimální účasti či předepsané kvórum pro 

schválení (approval quorum). 

Požadavek minimální volební účasti u referend o nezávislosti je velmi častý. 

Důvod je poměrně jasně zřetelný, pokud je volební účast velmi nízká, referendum je 

snadno zdiskreditovatelné, jelikož takováto většina referendu neposkytuje požadovanou 

legitimitu. Protipólem velmi nízké volební účasti je extrémně vysoká volební účast. 

Pokud se volební účast blíží k maximální hranici 100 %, legitimita referenda je opět 

velmi diskutabilní. Doposud nejvyšší oficiální volební účast u referenda byla v roce 

1938, kdy Rakušané hlasovali o připojení k nacistickému Německu, účast v referendu 

měla být 99,5 % (He 2002: 78). Samozřejmě takto vysoké volební účasti se 

v demokratických režimech zpravidla nevyskytují. 
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Mnozí teoretici však upozorňují, že nastavení minimální volební účasti nahrává 

zastáncům statusu quo. Je to dáno tím, že neúčast v referendu může hrát významnou 

úlohu v „NE“ kampani, jelikož je snazší přemluvit voliče k neúčasti v hlasování než ho 

přesvědčit pro variantu „NE“. Již ve zmiňovaném textu Benátské komise se vyžadované 

kvórum minimální účasti také nedoporučuje. Podle Benátské komise nejsou tyto umělé 

prahy zdravé pro demokracii. Navíc hrozí pokušení zfalšovat číslo volební účasti 

(Venice Commission 2007: 22-23). 

Na druhou stranu, pokud předem požadovaný práh volební účasti není stanoven, 

lidé se často obávají, že volební účast v referendech o nezávislosti daného území může 

být nízká, což by mohlo mít automaticky za následek, že referendum dopadne příznivě 

pro secesi, jelikož podle hypotézy Beoganga He se zastánci změny statusu quo snadněji 

mobilizují (He 2002: 78). Tzv. falešná většina v těchto typech referend je však málo 

pravděpodobná, jelikož podle empirických dat vyplývá, že volební účast u 

secesionistických referend je vyšší než u všeobecných parlamentních voleb (He 

2002:79). 

Druhou kvantitativní podmínkou při hlasování v referendu může být předepsané 

kvórum pro schválení (approval quorum). Aby došlo ke změně statusu quo tímto 

referendem, nestačí souhlas padesáti procent plus jednoho hlasu, ale musí být splněna 

předem známá procentuální hranice z celkového elektrolátu, která samozřejmě musí 

hlasovat pro návrh (Aguiar-Conraria; Magalhães 2008: 7-8). Toto kvórum se většinou 

nevyskytuje, jelikož poměrně snadno napomáhá k nespravedlivému referendu. 

Příkladem může být referendum o nezávislosti v Lotyšsku, kdy pro schválení secese 

Lotyšska od Sovětského svazu bylo vyžadované dvoutřetinové kvórum pro schválení. 

Ruská menšina však v této době tvořila 34 % celkové populace Lotyšska (He 2002:77). 

Přesto referendum změnilo status quo, neboť pro samostatnost se vyslovilo 88 % všech 

obyvatel Lotyšska (Qvortrup 2014a: 59). 

1.3.4 Skladba kontrolní komise referenda 

Kontrolní komise by měla být základním administrativně-organizačním tělesem 

celého hlasování v referendu. Kontrolní komise referenda má tudíž za úkol monitorovat, 
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kontrolovat a zajistit přesnost, transparentnost a legitimitu referenda. Kontrolní komise 

se v demokraciích obvykle skládá z několika nezávislých těles. 

Pro zajištění spravedlivého a bezproblémového referenda o nezávislosti je podle 

Benátské komise zapotřebí, aby se centrální komise vždy skládala z těchto členů: 

minimálně z jednoho zástupce nezávislé soudní moci; ze zástupců politických stran, 

které jsou v parlamentu; svoje zastoupení by zde mělo mít i ministerstvo vnitra a 

reprezentanti jednotlivých menšin (Venice Commission: 2007: 10). 

Za ideální příklad se uvádějí tři nezávislá administrativní tělesa, která tvoří 

kontrolní komisi pro referenda na Novém Zélandě. Komisi tvoří: šéf volebního úřadu 

ministerstva spravedlnosti, který je zodpovědný za provádění všeobecných či 

doplňkových voleb a referend. Druhým orgánem je centrum pro registraci voličů, které 

provádí kontinuální zápis voličů, a třetím orgánem je volební komise, jako nezávislý 

statutární orgán, který registruje politické strany, dohlíží na finanční transparentnost, 

přiděluje vysílací čas a prostředky oprávněným stranám a zároveň provádí veřejné 

vzdělávání, informuje veřejnost o volebních záležitostech a zajišťuje i kontrolu 

samotného hlasování (Qvortrup 2014a: 129).  

Pokud se takovéto referendum koná v nedemokratických státech nebo 

v problematických politických režimech, kde je vysoká pravděpodobnost falšování 

hlasování, tak zde se z pravidla vyskytují ještě mezinárodní pozorovatelské komise, 

které dohlíží nad celým průběhem referend a zároveň by tito pozorovatelé měli mít 

přístup všude tam, kde je jakákoliv spojitost s referendem, např. kde se dohlíží nad 

samotným hlasováním, kde se sčítají hlasy nebo vyhlašují výsledky.12 

1.3.5 Samotný systém volby 

I samotný způsob, jak volič zaznamenává své rozhodnutí do volebního lístku, 

může být diskutabilní. Příkladem může být referendum o nezávislosti v Jižním Súdánu. 

Bylo zde navrženo, že volební lístek bude rozdělen na dvě poloviny. První polovina 

                                                 
12 Příklad práce OBSE, mezinárodní pozorovatelská mise konstitučního referenda v Kyrgystánu, 

dostupné na: <http://www.osce.org/odihr/elections/70938?download=true>[cit. 20.10.2014]. 
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bude patřit k hlasování pro secesi, dolní polovina měla sloužit proti secesi. Relevantní 

část se měla vhodit do hlasovací urny. Podle iniciátorů se tak mělo jednat o tzv. user-

friendly hlasování. Takovýto způsob hlasování nakonec nebyl implementován a naopak 

byl ostře kritizován. Důvodem bylo, že referendum o nezávislosti znamená, že voliči 

ikdyž jsou negramotní, jsou perfektně srozuměni s odlišnými možnostmi. Tímto 

způsobem negramotní voliči mohli být lehce zmanipulovatelní (Qvotrup 2014a: 132). 

Podle Benátské komise je tak pro hlasování v referendu nezbytné, aby samotné 

hlasování bylo dobře voličům vysvětleno. Je doporučeno volit vždy ve volebních 

místnostech. Jiné formy hlasování (poštou, elektronicky, hlasování mobilním 

telefonem) by mělo být umožněno pouze tehdy, pokud je tento způsob bezpečný, 

spolehlivý a není možné ho jakýmkoliv způsobem zmanipulovat (Venice Comission 

2007: 8). 

1.4 Nastavení pravidel pro kampaň v konstitučních 
referendech 

Významnou kapitolou v konstitučních referendech je vedení, průběh a 

financování kampaní. Kampaň v referendu je především rozhodujícím faktorem, který 

pomůže nerozhodnutým či váhajícím voličům hlasovat pro nebo proti návrhu. Zároveň 

však i kampaně mohou přispět k neférovému referendu. V této podkapitole je řešena 

problematika financování, zkreslování informací a přístup do médií, které jsou hlavními 

problémy v kampaních konstitučních referend. 

Nejprve je důležité vymezit aktéry, kteří figurují v kampaních referend, jsou to:  

1. politické elity (politické strany i jednotliví kandidáti); 2. občanská společnost, 

zainteresované organizace a lobbisté; 3. média a veřejné mínění; 4. voliči. Tito 

jednotliví aktéři se chovají v referendech jinak, než je tomu u jiných typů voleb. 

Samozřejmě to závisí na kontextu politického systému země, a to především na 

politickém a volebním systému, na tradici demokracie včetně zkušenosti s referendy, na 

struktuře financování politických aktivit a systému nastavení a kontroly médií (Vreese 

2007: 8). 
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 Kampaně k referendu mnohem více připomínají kampaně v bipartismech, 

protože voliči de facto mají pouze dvě možnosti volby – Ano či Ne. Druhým 

kontextuálním faktorem kampaní referend jsou volební systémy, které představují, jak 

se hlasy přepočítají na mandáty. V rámci různých typů voleb je celá řada možností 

přepočtu hlasu na mandáty v závislosti na volební klauzuli, volební formuli či na 

volebním děliteli. Tímto se pro řadového voliče bez znalostí zákonitostí daného systému 

stává systém velmi složitým a nepřehledným. V případě referend tato nesrozumitelnost 

mizí, jednou z podmínek může být pouze dosáhnout minimální volební účasti nebo 

požadovaného kvora pro schválení. Dalším významným kontextuálním faktorem 

kampaní referend je samotná podstata demokratického systému a také předchozí 

zkušenosti s konáním referend. Vedle států jako je Švýcarsko nebo Kalifornie, kde 

konání referend je nezbytnou součástí fungování politického systému, existují 

demokratické země, kde se důležitá referenda konají jen velmi zřídka, což kampaň 

referenda může opět velmi ovlivnit. Financování politických aktivit a systém médií také 

ovlivňuje dynamiku kampaně referend. Kampaně referend v zemích, které nemají 

restriktivní finanční omezení politických aktivit, mohou svou dynamikou připomínat 

prezidentské kampaně amerických prezidentů. A naopak státy s výraznými restrikcemi 

na financování kampaní mohou kampaň referend vést v mnohem skromnějších 

podmínkách např. přes média (Vreese 2007:8-9).  

1.4.1 Financování kampaně referenda 

Na rozdíl od parlamentních voleb, které se pravidelně opakují, se konstituční 

referenda konají jednou za velmi dlouhou dobu13. Z tohoto důvodu jsou na ně 

vynakládány nemalé finanční prostředky (Vreese; Smetko 2004: 11). Financování 

kampaně je tak velmi důležitou otázkou problematiky konstitučních referend. 

Kampaně referend jsou většinou financovány ze dvou hlavních zdrojů. Mluvíme 

o vládních či státních výdajích na kampaně nebo o financování ze soukromých zdrojů. 

Problematika financování velmi důležitých konstitučních referend je předmětem 

                                                 
13 Secesionistická referenda se podle Alexe Salmonda konají jednou za celou politickou generaci, 

dostupné na: <http://www.blisty.cz/art/74837.html>[cit. 27.10.2014]. 
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rozsáhlé diskuze. Mnozí kritici instituce referenda jako takového vnímají peníze jako 

klíčový prostředek pro úspěch či neúspěch referenda. Podle nich je žádoucí, aby 

referendum nebylo koupeno bohatší stranou, a proto by měl být vždy zaveden finanční 

strop pro obě strany kampaně a zároveň i jasná transparentnost financování. 

V protikladu stojí názor, že finanční strop příliš limituje efektivní informační kampaň 

(Lutz; Hug 2010: 2). 

Do této velmi rozsáhlé diskuze přispěla i Elisabeth R. Gerber svým empirickým 

výzkumem. Všimla si, že různé zainteresované skupiny v referendu mají různé zdroje 

k ovlivnění výsledku. Zatímco tzv. „občanské“14 subjekty mohou disponovat více 

dobrovolníky pro kontaktní kampaň referenda, na druhou stranu podnikatelské subjekty 

disponují více penězi využívanými pro nepřímou kampaň. Podnikatelské subjekty 

s tímto však často neuspějí, protože voliči jsou k nim mnohem více nedůvěřiví. 

Občanské subjekty tak i s menšími rozpočty mohou být v konečném důsledku mnohem 

efektivnější (Lupia; Matsusaka 2004: 13). 

Druhým aspektem problému je financování konstitučních referend ze státních 

peněz. Není tajemstvím, že vlády států často finančně podporují jednu stranu sporu 

v referendu. Jsou státy, které mají tuto problematiku upravenou zákonem. Vládní 

finanční podpora tak není zakázaná, jako je tomu např. v Rakousku nebo ve Španělsku. 

Opačným příkladem může být Irsko, kde vládní finanční podpora pro jednu stranu 

v referendu může být shledaná jako nelegální (Qvotrup 2014a: 134). 

V otázce referend usilujících o nezávislost je v demokratických systémech 

všeobecně akceptováno, že není legální, aby vlády využívaly daně poplatníků na 

podporu strany referenda, která se chce odtrhnout (Qvotrup 2014a: 134). 

1.4.2 Zkreslování informací v kampani referenda 

Je všeobecně známo, že novináři často konstruují příběhy kampaně k referendu 

na základě několika společných rámců, které mohou mít politické důsledky a dopady na 

                                                 
14 Autorka vnímá občanské subjekty jako odbory a nekorporátní veřejné zájmové skupiny. 
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výsledky referenda, jelikož mohou ovlivnit, co si recipient má myslet. Vystihují to 

autoři Page a Sharpio, kteří tvrdí, že pokud občané nejsou pevně rozhodnutí nebo 

nemají všechny potřebné informace o problematice, tak jakékoliv nové informace a 

argumenty snadno změní voličovu preferenci (Page; Sharpio 1992: 15). K podobnému 

závěru došel i odborník na masová média a komunikaci Denis McQuail, který tvrdí, že 

lidé si myslí to, co jim bylo řečeno, ať si myslí (Vreese; Smetko 2004: 15). Dalším 

faktorem je, že kampaně konstitučních referend, na rozdíl od všeobecných voleb do 

parlamentu, jsou zpravidla mnohem delší a tím je může snadněji ovlivnit 

nepředvídatelný politický vývoj, událost nebo zkreslené informace.  

Komparativní studie kampaní referend ukázaly, že média kampaně referend 

popisují jako soutěž mezi dvěma tábory, jako strategický boj mezi dvěma skupinami elit 

či boj dobra se zlem. Například u skotského referenda z roku 1979, kterému se média 

podrobně věnovala, lze ukázat na novinářské konstrukty. Média se zde nezabývala 

vlastní podstatou devoluce a referendum nevnímala jako právo Skotů rozhodnout se 

v této otázce samostatně, ale vykreslovala referendum pouze v souvislosti s kampaní, 

spojovala to s jednotlivými osobami rozdělenými do kategorie dobra a do kategorie zla 

či problematiku vykreslovala jako konflikt mezi Londýnem a celým Skotskem (Jenkins; 

Mendelsohn 2001: 225-226). 

1.4.3 Rovný přístup do médií 

V demokraciích je zvykem, že by všechny kandidující subjekty měly mít 

podobnou nikoliv zcela rovnoměrnou možnost na svojí prezentaci ve veřejnoprávních 

sdělovacích prostředcích.  

Tuto problematiku lze ukázat na příkladu voleb do Parlamentu České republiky, 

kde se k této otázce několikrát vyjádřil Nejvyšší správní soud. Podle Nejvyššího 

správního soudu: „Vyváženost a rovný přístup do veřejnoprávních médií nelze chápat 

mechanicky jako absolutní rovnost kandidujících subjektů, nýbrž pohledem tzv. 

odstupňované rovnosti. To znamená, že jednak musí každý kandidující subjekt dostat 

alespoň určitou minimální šanci ke své prezentaci tak, aby byl naplněn požadavek jejich 

plurality; nad tuto minimální úroveň musí být zastoupení kandidujících subjektů ve 
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vysílání, zejména v pořadech zpravodajských či v publicistických debatách, přiměřené 

jejich politickému a společenskému významu.“15 

Podobný princip by se měl nalézt v zákonech všech demokratických států. 

Zároveň se nejedná pouze o parlamentní kampaně, ale totéž by mělo platit i pro 

kampaně referend, kde by zastánci i odpůrci návrhu měli dostat stejný prostor. Podle 

Benátské komise by oba tábory měly dostat vždy stejný prostor ve veřejnoprávních 

médiích, stejně tak i v dalších masových médiích. Zároveň komise upozorňuje, že 

v případě velkého počtu zainteresovaných politických stran v referendu, by se mělo 

přihlédnout i na volební zisky jednotlivých politických stran a následně jim podle toho 

alokovat prostor (Venice Commission 2007: 23). 

 Korektní příklad rovného přístupu do médií lze nalézt v roce 1975 v britském 

celostátním referendu o setrvání Velké Británie v Evropském společenství, kdy obě 

strany kampaně měly alokovány čtyři desetiminutové spoty ve vysílání. Naopak 

nekorektní příklad rovného přístupu do médií lze najít o čtyři roky později rovněž ve 

Velké Británii. V referendech o skotské a velšské devoluci Independent Broadcasting 

Authority alokovala vysílací čas podle politických stran, nikoliv stejný vysílací čas pro 

Ano a Ne kampaň. Takto nastavené schéma bylo velmi kontroverzní, jelikož tři ze čtyř 

politických stran podporovalo devoluci (Jenkins, Mendelsohn 2001: 222). Jednalo se 

tak, zcela o neregulérní přístup do médií.  

1.5 Základní poznatky pro uskutečnění bezproblémového 
referenda o nezávislosti 

Shrneme-li základní poznatky z administrativně-organizačních problémů a 

problémů plynoucích z vedení kampaně, můžeme sumarizovat tyto závěry pro 

uskutečnění bezproblémového referenda o nezávislosti. 

                                                 
15 Nejvyšší správní soud, právní věty, dostupné na: 

<http://www.nssoud.cz/main2col.aspx?cls=EvidencniListVety&evl_id=24808&menu=>[cit. 
21.10.2014]. 
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Za prvé, zcela primárním a nejdůležitějším poznatkem pro uskutečnění 

bezproblémového referenda o nezávislosti je formální shoda obou stran konfliktu na 

uskutečněná referenda a zároveň dodržování ústavy. Za druhé, při registraci voličů by se 

mělo přihlížet i na voliče v diaspoře či vysídlené voliče, kteří by také měli být 

registrováni pro hlasování v referendu. Jejich volba by však měla být pod dohledem 

nezávislých pozorovatelů. Za třetí, neměl by se vyskytovat žádný většinový požadavek 

ve smyslu uměle vytvořené hranice minimální účasti či kvóra pro schválení referenda. 

Princip 50 % plus jeden hlas je dostatečný. Za čtvrté, vždy by měla být zřízena 

kontrolní komise a její členové by měli reprezentovat neutrální tělesa – právo, 

ombudsman apod. Za páté, financování kampaní referend by mělo být transparentní a 

všechny zaznamenané výdaje by měly být předány volební komisi. Za šesté, daně 

poplatníků by neměly být utraceny na podporu jedné či druhé strany. Za sedmé, finance 

na kampaň by měly být poskytnuté ve stejné míře pro obě strany pod kontrolou 

zaštiťující organizace na obou stranách a za osmé, veřejné vysílání a prostor v médiích 

by měl být rozdělen zcela rovnoměrným dílem pro obě strany kampaně (Qvortrup 

2014a: 137-138). 
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2. Případová studie Skotsko 

Skotské referendum o nezávislosti je v západní Evropě bezprecedentním 

hlasováním o otázce samostatnosti daného území. Lze sice namítnout, že podobná 

referenda se již konala po celém světě (viz kapitola 1.2.1), na druhou stranu skotský 

případ má řadu specifik, která budou prezentována v této případové studii. Zároveň se 

skotský případ stane precedentem pro případná další referenda o samostatnosti 

v demokraciích. 

Základním smyslem této případové studie je analyzovat referendum, které se  

ve Skotsku konalo 18. září 2014. Bude na něj nahlíženo z více úhlů pohledu. Za prvé, je 

nutné zmínit tradice referend ve Velké Británii, která nám umožní skotské referendum 

zasadit do rámce uskutečněných referend. Za druhé, bude přiblížena komplikovaná 

cesta vyjednávání mezi britskou a skotskou vládou, která referendum umožnila 

uskutečnit. Třetí část se bude věnovat administrativně-organizačním otázkám referenda, 

která obsahují: nastavení otázky v referendu, pravidla pro registraci voličů, vedení a 

financování kampaně ale i principy samotného hlasování, následného sčítání hlasů či 

vyhlašování výsledků. Čtvrtá část případové studie se soustředí na analýzu kampaně, 

především na klíčové otázky, které oba tábory nesmiřitelně rozdělily. Pro empiricky 

zaměřenou případovou studii o referendu je nezbytné zmínit i průzkumy veřejného 

mínění pro tuto otázku, které se objeví v páté části práce. Předposlední část se věnuje 

výsledkům proběhlého referenda a v poslední části jsou předkládány důsledky referenda 

pro Skotsko i pro celou Velkou Británii. Případová studie je zakončena shrnutím 

skotského případu. 

2.1 Referenda ve Velké Británii 

Britský politický systém je založen na tradičních hodnotách, jedná se o typický 

reprezentativní (zastupitelský) model parlamentní demokracie. Systém umožňuje zvolit 

si své zástupce v přímých všeobecných volbách. Naopak model přímé demokracie, kdy 
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se občan přímo účastní politického rozhodování, nikdy neměl ve Velké Británii širokou 

podporu. 

Prakticky až do 70. let 20. století bylo celostátní referendum jako nástroj přímé 

demokracie zcela neznámé. Dokonce i po zavedení přímé demokracie do konstituční 

praxe bylo referendum v Británii vnímáno jako něco zcela nepřirozeného, nežádoucího 

a v rozporu se suverénním parlamentem. První referenda ve Velké Británii se proto 

netýkala každodenní místní politiky. Výjimkou byla snad pouze referenda v 70. letech 

ve Walesu a Skotsku, ve kterých se přímo rozhodovalo o otázce prodeje alkoholu 

(McLean; Gallagher; Lodge 2013: 2). 

Dalším problémem konání referend na území Velké Británie je, že Spojené 

království nemá kodifikovanou ústavu a žádné formální nástroje, jak ústavu změnit. 

Z toho vyplývá, že Británie nemá žádné ústavně právní požadavky na konání referenda. 

Nicméně referendum, jako velmi významná součást britského politického systému, se 

do praxe etablovalo v roce 1975, kdy se rozhodovalo o členství v Evropském 

společenství a setrvání v jednotném evropském trhu, následně se referendum stalo 

významnným  nástrojem v procesu devoluce Skotska, Walesu a Severního Irska 

(McLean; Gallagher; Lodge 2013: 2-3).  

Z tabulky 2.1 v příloze č. 2 této diplomové práce vyplývá, že na území Velké 

Británie se od roku 1975 do roku 2013 konalo celkem deset referend. Sedm referend se 

přímo či nepřímo týkalo devolučních procesů v Británii. Další tři referenda se zabývala 

otázkou členství v Evropském společenství, voleb starosty Londýna a změny volebního 

systému do dolní komory britského parlamentu. Z tabulky je také patrné, že sedm 

předložených referend bylo občany schváleno, a tudíž pouze u tří uskutečněných 

referend převážila negativní odpověď. Důležitým ukazatelem jsou i volební účasti 

v těchto referendech, nejmenší zájem o referendum bylo v roce 1998 v Londýně (34 %), 

naopak největší účast byla zaznamenaná ve stejném roce v Severním Irsku (81 %). 

Průměrně se referend účastní více než 50 % oprávněných voličů. 

Jak již bylo zmíněno, vyhlášení referenda v Británii nemá žádná ústavně právní 

pravidla, která by jasně říkala, kdy může a kdy nemůže být referendum vyhlášeno. Proto 
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je referendum v Británii velmi často kritizováno, jelikož může být využíváno 

k politickým hrám, jak tomu bylo v roce 2011, kdy se hlasovalo o tom, zda má dojít ke 

změně volebního systému na systém alternativního hlasování (McLean; Gallagher; 

Lodge 2013: 2-3). Na druhou stranu právě těmto problémům se již v roce 2000 

labouristická vláda snažila předejít, kdy parlament přijal Zákon o politických stranách, 

volbách a referendech (Political Parties, Elections and Referendums Act), který položil 

alespoň základní legislativní rámec pro konání referend.  

Podle tohoto zákona je možné využít referendum na celém území Velké Británie 

tak i na úrovni sub-jednotek Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska. V případě 

konání celostátního či regionálního referenda je však požadováno přijetí specifické 

legislativní úpravy před konáním každého konkrétního referenda (Čl. 101, odst. 4, 

Zákona o politických stranách, volbách a referendech z roku 2000). 

2.2 Cesta ke skotskému referendu 

Podle skotského úhlu pohledu cesta k referendu o nezávislosti trvala stovky let, 

podle reálného úhlu pohledu skutečné úvahy uskutečnit referendum nastaly až po 

vzestupu Skotské národní strany po skotských volbách v roce 2007. Je proto nutné 

zmínit v této souvislosti politický vývoj ve Skotsku, který započal komplikovanou cestu 

ke skotskému referendu. Dále je nutné vysvětlit reakci britské vlády na sílící národní 

cítění ve Skotsku vytvořením Calmanovy komise a následnou revizi Scotland Actu. 

V závěru této podkapitoly představíme samotnou Edinburghskou dohodu, která zcela 

zásadním způsobem otevřela cestu ke konání skotského referenda. 

2.2.1 Vzestup Skotské národní strany (SNP) 

Jedním z klíčových faktorů, proč Skotsko požadovalo referendum o nezávislosti, 

je volební úspěch Skotské národní strany ve volbách do skotského parlamentu v roce 

2007. SNP má politiku secese od zbytku Velké Británie ve své agendě prakticky od 

svého založení. 
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Skotské parlamentní volby v roce 2007 znamenaly pro SNP zcela zásadní 

průlom. Pro Skotskou národní stranu byly tyto volby nejúspěšnější v její dosavadní 

historii. Straně SNP se podařilo získat 47 ze 129 křesel ve skotském parlamentu a o 

jeden mandát SNP předstihla skotské labouristy, což se žádné politické straně na území 

Skotska nepodařilo od roku 1964 (Bennie; Clark 2005: 106).  

Po volbách vítězná16 SNP sestavila menšinovou vládu17 poté, co selhala koaliční 

vyjednávání s Liberálními demokraty. Prvním skotským ministrem18 se stal Alex 

Salmond, který byl současně i předsedou strany SNP. Křeslo prvního ministra se mu 

podařilo získat na základě dohody s předsedkyní skotských Toriů Annabelou 

Goldiovou. Za zdržení se skotských konzervativců v hlasování o důvěře vládě Alex 

Salmond nabídl snížení obchodních poplatků a redukci počtu státních zaměstnanců – 

především policie (Macwhirter 2014: 283-284). Následně vyhlásil menšinovou vládu 

jako novou formu kooperativní politiky nového Skotska. Podle Salmonda měla nová 

skotská vláda pracovat pro dobro celého Skotska nikoliv pro výhody politické strany, a 

to raději prostřednictvím silných argumentů než silou počtu členů v parlamentu 

(Macwhirter 2014: 284). 

Krátce po úspěchu SNP ve skotských parlamentních volbách byl pod vedením 

Alexe Salmonda vytvořen manifest White Paper obsahující závazek skotského 

referenda o nezávislosti. Následně byl v srpnu 2007 vytvořen dokument s názvem 

Choosing Scotland’s Future – A national conversation. Tento dokument je označován 

jako první krok k široké diskusi o směřování a budoucnosti Skotska. Zároveň zde byly 

nastíněny tři možné scénáře vývoje Skotska: a) zachování stávajícího devolučního 

rámce; b) přenesení nových pravomocí na skotský parlament a vládu; c) nejvíce 

preferovaná možnost – nezávislost pro Skotsko (Casanas Adam 2014: 47-48). Skotská 

vláda následně rozšířila tento koncept dalším White Paper s označením Your Scotland, 

Your Voice v listopadu 2009, kde předpokládala konání referenda v roce 2010, a 

zároveň byl publikován první návrh skotské ústavy. Nakonec tento návrh ústavy 

                                                 
16 Ve Skotsku neexistuje pravidlo, že vítěz voleb vždy musí sestavit vládu. 
17 Menšinová vláda se udržela po celé volební období i přes nepřátelsky naladěný parlament. 
18 Označení prvního skotského ministra je ekvivalentem ke skotskému premiérovi. 
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neprošel skotským parlamentem. Na druhou stranu se stal hlavním stěžejním bodem 

kampaně a následných skotských voleb v roce 2011 (Casanas Adam 2014: 48). 

Skotská národní strana vyhrála skotské parlamentní volby v roce 2011 s velkým 

rozdílem. Tyto parlamentní volby znamenaly velký propad podpory liberálních 

demokratů a vedly k dalšímu nárůstu počtu křesel pro SNP, která získala celkem 69 ze 

129 křesel v Hollyroodu19. Na druhém místě skončili skotští labouristé, kteří získali 

pouze 37 mandátů.20 Ve výsledku to znamenalo, že SNP mohla utvořit stabilní 

většinovou vládu. 

Jednalo se o vůbec první většinovou vládu po zřízení skotského parlamentu 

v roce 1999. Skotský volební systém totiž nahrává spíše koaličním vládám. Jedná se o 

tzv. additional member system (AMS, systém dodatečných mandátů). Volební systém 

kombinuje obsazování poslaneckých mandátů na základě většinové a proporční volby, 

kdy volič disponuje dvěma hlasy, jedním právě pro většinovou volbu a druhým pro 

volbu politické strany v proporčním volebním obvodu (Říchová 2008: 132-133). Proto 

jednoznačné vítězství SNP a jednobarevnou vládu SNP nikdo neočekával, na druhou 

stranu tímto došlo k silnému schválení secesionistické politiky SNP a především k 

možnosti rozhodnout o osudu Skotska v referendu. Zároveň se upevnilo postavení 

Alexe Salmonda v křesle prvního skotského ministra (Nicoll 2014: 118-119). 

Volební úspěch ve dvou posledních skotských volbách je připisován dvěma 

důvodům. Prvním faktorem je právě osoba Alexe Salmonda, která je podle mnohých 

klíčová pro následné události vedoucí k uskutečnění referenda. Alex Salmond, který byl 

předsedou SNP od roku 1990 až do roku 2000 a následně od roku 2004 do konání 

skotského referenda o nezávislosti, věnoval prakticky celou svojí politickou kariéru boji 

za nezávislost Skotska (Black 2014a). 

Druhým faktorem úspěchu SNP v posledních dvou volebních obdobích je její 

levicová profilace. Strana tak zaplnila mezeru na politické scéně, jelikož New Labour se 

                                                 
19 Hollyrood je sídlo skotského parlamentu v Edinburghu. 
20 Výsledky skotských voleb 2011, dostupné na: 

<http://www.electionguide.org/elections/id/1595/?PageSpeed=noscript >[cit. 26.11.2014]. 
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od dob Tonyho Blaira vychýlila doprava (Nicoll 2014: 113). Podle Mcwhirtera (2014) 

byla vláda SNP zdaleka nejvíce levicová v celé Británii od dob vlády Atleeho nebo Nye 

Bevana a pravděpodobně zdaleka nejvíce populární (Macwhirter 2014: 287). 

2.2.2 Calmanova komise a Scotland Act 2012 

S opozičními názory na konání referenda o nezávislosti a pro zachování unie 

s Velkou Británií přišli skotští labouristé, konzervativci a liberální demokraté, které 

můžeme označovat za unionisty. Unionisté se stavěli a stále staví skepticky k fungování 

samostatného Skotska. 

Po skotských parlamentních volbách v roce 2007 většina ve skotském 

parlamentu ideu nezávislého Skotska nesdílela, a proto zvolila odlišný přístup než 

menšinový kabinet SNP. Unionisté si dali za cíl přezkoumat devoluční proces ve 

Skotsku a zaměřili se především na finanční odpovědnost (Casanas Adam 2014: 48). 

Skotský parlament tak 6. prosince 2007 založil nezávislou komisi ke skotské devoluci. 

Vznik komise dostal souhlas od britské vlády, které předsedal Gordon Brown. Komise 

začala výzkum v dubnu 2008 pod vedením rektora Glasgow University Kennetha 

Calmana, podle něhož pak komise získala své jméno – Calmanova komise (Macwhirter 

2014: 289). Členové komise byli nominovaní třemi unionistickými stranami (celkem 

šest členů), další členové komise nebyli příslušníci žádné politické strany, jednalo se 

celkem o 15 členů komise (ibidem). Většina členů tak nebyla příslušníky žádné 

politické strany, tímto se komise měla stát nezávislou a objektivní institucí pro řešení 

skotské otázky. 

Výzkum byl podporován britskou vládou a skotským parlamentem, ale nikoliv 

skotskou vládou. Komise během 14 měsíců vyprodukovala dva obsáhlé výzkumy: první 

s předběžnými doporučeními v prosinci 2008 a druhý s velkým počtem doporučení 

v červnu 2009 (McLean; Gallagher; Lodge 2013: 50). Komise dospěla k názoru, že 

skotské otázky jsou diskutovány a rozhodovány ve Skotsku a prohloubení devoluce je 

jedinou správnou cestou. Komise nakonec doporučila celkem 24 bodů pro budoucí 

devoluci ve Skotsku. Mezi hlavní doporučení patří změna v problematice růstu daní 

(Casanas Adam 2014: 48; Macwhirter 2014: 289). 
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Skotský parlament má podle Calmanovy komise disponovat mocí k 

adekvátnímu zvýšení daní. Současný stav je podle ní nevyhovující, neboť umožňuje 

měnit sazbu daně pouze o 3 pence k jedné libře. Jelikož se jedná o nepatrný rozdíl, 

skotský parlament tuto minimální korekci daní ani nikdy nevyužil. Podle zprávy má 

Hollyrood disponovat nastavením roční daňové sazby, která by se měla pohybovat 

minimálně okolo hranice 10 pencí k jedné libře. Dále by skotskému parlamentu mělo 

být umožněno zvýšit veřejný dluh na 2,5bn liber za rok a Hollyrood by také měl mít 

možnost vybírat i další menší daně, jako jsou daně z prodeje alkoholu, letištní daně či 

daně z odpadu. V praxi by to pro Hollyrood znamenalo, že by tak mohl kontrolovat až 

30 % příjmů z celkového skotského rozpočtu (McLean; Gallagher; Lodge 2013: 55-56).  

Závěrečná zpráva Calmanovy komise byla britskou labouristickou vládou 

všeobecně vítána. Labouristé potvrdili, že se budou otázkou revize devoluce ve Skotsku 

zabývat na základě konsenzu politických stran, které byly v komisi zahrnuty. Závěry 

Calmanovy komise však labouristická vláda nestihla aplikovat do parlamentních voleb 

v roce 2010 (Casanas Adam 2014: 53). Ve všeobecných parlamentních volbách v roce 

2010 sice došlo k alternaci moci ve Westminsteru, ale i přesto se labouristé, 

konzervativci a liberální demokraté zavázali pokračovat ve změně devolučních otázek 

Skotska a plnit výstupy Calmanovy komise, k tomu následně došlo ještě v roce 2010. 

Samotný zákon vyšel v roce 2012, kdy nová koaliční vláda implementovala návrhy 

Calmanovy komise do revize Scotland Actu z roku 1998. Dnes tak mluvíme o Scotland 

Actu z roku 2012 (McLean; Gallagher; Lodge 2013: 61-62). 

V otázce financí se jedná o největší přenos kompetencí od dob vytvoření 

Spojeného království. Skotskému parlamentu by mělo být umožněno disponovat se 

svým rozpočtem až do výše 35 %, což představuje 20 % nárůst oproti současnému 

stavu. Skotský parlament také dostane možnost redukovat sazbu daní o 10 pencí na 

jednu libru a bude moct vybírat nové skotské daně jako je kolkovné či daň z odpadu. 

Vybírat daně i z letištních poplatků není vyloučeno, ale musí být nejprve přezkoumáno 

u Evropského soudu. Scotland Act 2012 má nabýt účinnosti po skotských parlamentních 

volbách v roce 2016 (McLean; Gallagher; Lodge 2013: 63-64). Byla však stanovena 

jedna velmi důležitá podmínka, v plánovaném referendu o nezávislosti Skotska se 

Skotové museli vyjádřit pro setrvání v unii s Velkou Británií. 
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Skotské parlamentní volby v roce 2011 však jasně ukázaly, že tyto devoluční 

reformy unionistů nejsou dostatečné. Problémem Calmanovy komise bylo, že plánované 

změny v pravomocích skotského parlamentu nebyly prakticky možné jednoduše 

vysvětlit voličům (Foley; Remand 2014: 43). Společná snaha skotských unionistů a 

britských vlád tak nezabránila již zmiňovanému zcela nepředvídatelnému vítězství 

strany SNP, která se se závěry komise, respektive s revizí devolučních pravomocí, 

nesmířila. 

Od volebního vítězství SNP bylo jasné, že SNP se myšlenky na konání referenda 

tak snadno nevzdá. Britská vláda postupně připustila, že referendum bude nevyhnutelné 

a zároveň deklarovala, že chce mít nad referendem plnou kontrolu. Celkové nastavení 

tohoto významného hlasování viděla vláda v Londýně jinak, než si to představovala 

skotská vláda v Edinburghu. Začal tak proces výrazného soupeření parlamentů v 

Londýně a v Edinburghu (Casanas Adam 2014: 54). 

V lednu 2012 se paralelně konaly konzultace obou vlád, skotské vlády 

v Hollyroodu a britské vlády ve Westminsteru, k otázce skotského referenda o 

nezávislosti. Krátce na to následoval první kontroverzní rozdíl mezi oběma vládami: zda 

je vůbec možné, aby skotský parlament mohl legálně vyhlásit referendum v rámci 

existujícího devolučního rámce (the legality issue). Britská vláda silně zastávala názor, 

že vyhlášení referenda není zahrnuto v pravomocích skotského parlamentu, protože by 

se jednalo o otázku Velké Británie jako celku. K opačnému názoru se dospělo v 

Edinburghu, kde představitelé vlády tvrdili, že vyhlášení referenda by jednoduše bylo 

konzultováno pouze se skotskými občany o jejich otázce budoucnosti, nikoliv o 

nezávislosti jako takové (Casanas Adam 2014: 54). 

Následovala celá řada dalších větších či menších nesrovnalostí ve stanoviscích 

obou vlád, jako např. kolik bude otázek v referendu, jaká bude věková hranice pro 

volbu, kdy referendum proběhne, kdo celkově zabezpečí takto významné hlasování 

apod.  

Navzdory celé řadě odlišných názorů na průběh referenda se obě vlády dohodly, 

že nepostaví otázku referenda před soud, chtěly se tak vyhnout otevření otázky 
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legálnosti celé problematiky. Zároveň se obě vlády jasně zavázaly konzultovat sporné 

body a nechaly si prostor pro další vyjednávání. Právě legálnost vyhlášení referenda 

byla stěžejní otázkou obou vlád. Dospělo se ke shodě, že se pro vyhlášení referenda 

využije odstavec 30 Scotland Actu z roku 1998, podle kterého skotský parlament 

disponuje mocí, aby předložil návrh skotské vládě vyhlásit referendum. To však 

vyžaduje souhlas britské i skotské vlády, a také samozřejmě skotského parlamentu a 

obou komor britského parlamentu, což znamenalo najít kompromisy pro obě strany 

(Casanas Adam 2014: 55). 

2.2.3 Edinburghská dohoda 

Dne 15. října 2012 se britská a skotská vláda dohodla na vypsání referenda tzv. 

Edinburgh Agreement (Edinburghská dohoda). Základní premisou bylo, že referendum 

bude obsahovat pouze jednu otázku: zda má být Skotsko nezávislým státem? (Casanas 

Adam 2014: 47) Den, kdy byla podepsána dohoda, byl prezentován jako 

nejvýznamnější den ve skotské historii od roku 1707, kdy došlo ke skotskému 

sjednocení s Anglií. 

Edinburghská dohoda byla podepsána mezi Davidem Cameronem a Alexem 

Salmondem. Jednalo se o závazek, že obě vlády budou spolupracovat, aby se 

referendum mohlo uskutečnit: a) podle jasných legálních pravidel; b) návrh referenda 

bude vytvořen skotským parlamentem; c) referendum bude provedeno tak, aby mu 

parlamenty, obě vlády a obyvatelstvo důvěřovalo; d) snaha doručit spravedlivý průběh 

hlasování a jehož výsledek bude respektován všemi.21 

Za prvé, bylo tak jasně deklarováno, že skotský parlament bude moci vytvořit 

návrh referenda (The Referendum Bill) i zvolit přesné datum konání referenda, které 

nesmělo kolidovat s jakýmkoliv jiným hlasováním o legislativních otázkách skotského 

parlamentu. Za druhé, skotské vládě bylo de facto umožněno nastavit zákonitosti 

volebního systému pro referendum, na druhou stranu finální rozhodnutí měl opět 

                                                 
21 Edinburghská dohoda, dostupné na: 

<http://www.scotland.gov.uk/About/Government/concordats/Referendum-on-independence>[cit. 
12.1.2015]. 
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v rukách skotský parlament. V referendu tak bylo umožněno volit podle pravidel 

lokálních voleb. Podle lokálního klíče voleb se referenda mohli účastnit Britové, Irové, 

občani EU i Commonwealthu trvale žijící na území Skotska. Skotské vládě bylo také 

umožněno budoucí rozšíření aktivního volebního práva na 16 a 17 let. Za třetí, podle 

Edinburghské dohody byla volební komise (the Electoral Commission) orgánem, který 

bude dohlížet na obecná pravidla demokratického referenda, zajištovat samotnou volbu 

a vyhlašovat finální výsledky spolu s Scotland’s electoral management structure a 

koordinované Scottish Electoral Management Board. Za čtvrté, kompromis umožňoval 

vytvořit referendum pouze s jednou otázkou o nezávislosti Skotska.22 

Britská vláda de facto přistoupila na všechny podmínky skotské vlády pro 

uskutečnění referenda, výměnou za slib, že referendum nebude zahrnovat „střední 

otázku“ větší pravomoci pro skotský parlament bez nezávislosti (Casanas 2014: 56). 

Edinburghský kompromis se tvořil déle než rok velmi důkladným, zdlouhavým 

a veřejnosti nepřístupným vyjednáváním. Symbolismus celého aktu byl ale velmi 

zřetelný a jasný. Skotsko se od tohoto dne již cítilo a vypadalo jako nezávislý národ. 

Konstitučně výše postavený David Cameron odcestoval do Edinburghu namísto toho, 

aby Alex Salmond podnikl tuto cestu do Londýna. K podpisu Edinburghské dohody 

došlo před dominantní žlutou mapou Skotska. Stejná žlutá barva dominovala i 

majoritnímu vítězství Skotské národní strany ve volbách 2011 na všech mapách 

zobrazujících výsledky skotských parlamentních voleb, čímž se dominantní postavení 

Alexe Salmonda potvrdilo. 

Obě vlády Edinburghskou dohodu prezentovaly jako vítězství. Velmi důležité je, 

že britská vláda akceptovala referendum pro obyvatelstvo Skotska a jejich svobodnou 

vůli rozhodnout, zda chtějí být nezávislým státem a zároveň připravila cestu 

k referendu. Toto je zcela signifikantní rozdíl oproti katalánskému referendu, které bude 

řešeno v druhé případové studii této diplomové práce. 

                                                 
22 Edinburghská dohoda, dostupné na: 

<http://www.scotland.gov.uk/About/Government/concordats/Referendum-on-independence>[cit. 
12.1.2015]. 
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2.3 Administrativně-organizační náležitosti skotského 
referenda  

Edinburghská dohoda otevřela cestu k vyjednávání o finální podobě zákona o 

skotském referendu. Z několika měsíčního vyjednávání vyšel dokument tzv. Scottish 

Independence Referendum Act 2013 (Zákon o referendu o skotské nezávislosti), který 

byl vytvořený skotským parlamentem, schválený britským parlamentem a podepsán 

královnou 17. prosince 2013.23 Referendum Act je zákon, který reflektuje 

Edinburghskou dohodu a stojí na jejím základě. Zároveň udává přesné podmínky pro 

férové, legitimní a demokratické referendum.  

2.3.1 Otázka v referendu 

Zákon o skotském referendu stanovil přesné znění otázky, která byla stanovena 

pro referendum. Původní otázka navržená skotskou vládou byla změněna. První verze 

otázky byla formulovaná v tzv. White Paper Your Scotland, Your Referendum 

publikováném v lednu 2012: „Souhlasíte, že Skotsko by mělo být nezávislým státem?“ 

(„Do you agree that Scotland should been Independent country?“) (Scottish 

Government 2012: 11). 

Na základě Edinburghské dohody tato otázka byla poslána na přezkoumání 

k volební komisi (Electoral Commission). Ta tvrdila, že fráze „Do you agree“ by 

nabádala voliče hlasovat ANO, proto navrhla změnit otázku na „Mělo by být Skotsko 

nezávislým státem?“ („Should Scotland been Independent country?“) Nově 

formulovanou otázku skotská vláda akceptovala (Tierney 2014: 247; McLean; 

Gallagher; Lodge 2013: 15). 

                                                 
23 Zákon o skotském referendu o nezávislosti, dostupné na: 

<http://www.legislation.gov.uk/asp/2013/14/enacted>[cit. 10.11.2014]. 
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2.3.2 Věková hranice pro hlasování 

Na základě Edinburghské dohody a následně podle skotského Zákona o 

referendu o nezávislosti byl pouze pro účely referenda rozšířen elektorát o voliče 

šestnácti a sedmnáctileté. Jedná se o první a unikátní precedent na území Velké 

Británie, jelikož občanům mladším 18 let doposud nebylo umožněno volit v žádných 

jiných britských volbách.  

Cesta ke snížení věkové hranice nebyla snadná, i přestože se v britském 

parlamentu objevují snahy na snížení věkové hranice pro volby kontinuálně od roku 

1999.24 První parlamentní stranou podporující snížení věkové hranice pro všechny 

britské volby byla v roce 2001 Liberální demokracie, žádný z jejích návrhů však 

nenalezl potřebnou podporu, i když veřejnost byla na základě průzkumů veřejného 

mínění myšlence snížení věkové hranice nakloněna.25 

Ve Skotsku přišla s myšlenkou snížení věkové hranice SNP na výroční 

konferenci v roce 2007.26 Následně skotští nacionalisté v roce 2009 vyhlásili, že snížená 

věková hranice by mohla být prvně užita právě v referendu o nezávislosti. V rámci 

jednání o možnosti uskutečnit referendum si skotská vláda nechala vypracovat rozsáhlý 

průzkum27, který mimo jiné obsahoval otázku na rozšíření elektorátu o občany ve věku 

16 a 17 let. Závěry byly prezentovány v dokumentu Your Scotland, Your Referendum, 

ve kterém bylo potvrzeno snížení věkové hranice (Scottish Government 2012: 21). Vše 

bylo následně stvrzeno v Edinburghské dohodě. 

Na druhou stranu snížení věkové hranice na 16 let již není ve světě zcela 

unikátní. Rakousko se v roce 2007 stalo první zemí Evropské unie, která na snížení 

věkové hranice přistoupila (Scottish Government 2012: 21). Mimo Evropu se 

                                                 
24 Votes at 16, dostupné na: <http://www.votesat16.org/about/campaign-history/>[cit. 17.9.2014]. 
25 Votes at 16, dostupné na: <http://www.votesat16.org/about/campaign-history/>[cit. 17.9.2014]. 
26  BBC, Vote at 16' move backed by SNP, dostupné na: 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/scotland/7065046.stm>[cit. 17.9.2014]. 
27 Do online průzkumu se celkem zapojilo více než 26 000 respondentů. Průzkum celkem 

obsahoval devět otázek, dostupné na:  
<http://www.gov.scot/Publications/2012/10/3849>[cit. 17.9.2014]. 
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šestnáctiletí mohou účastnit voleb například v Argentině nebo Brazílii. Na sub-národní 

úrovni byla věková hranice snížena ve svobodném hanzovním městě SRN v Brémách.28 

2.3.3 Registrace voličů pro volbu 

Podle skotského zákona se hlasování o nezávislosti Skotska mohl účastnit každý 

plnoprávný volič, který dne 18. září 2014 dosáhl věku minimálně 16 let a byl zároveň 

pro tuto volbu registrován. 

Voleb se mohli účastnit Britové či Irové žijící ve Skotsku, občané EU trvale 

žijící ve Skotsku a také občané Commonwealthu žijící ve Skotsku, kteří mají povolení 

ke vstupu a k setrvání ve Velké Británii a kterým není nařízeno odjet ze země.29 

Druhou podmínkou účasti v referendu byla registrace, která probíhala  

až do 2. září 2014 prostřednictvím lokálních volebních registračních úřadů. Úřady 

celkem zaznamenaly 4 283 938 platně registrovaných voličů pro referendum o 

nezávislosti Skotska, což tvořilo celkem 97% oprávněných voličů. Počet registrací 

doposud znamenal největší elektorát, který se kdy účastnil jakýchkoli voleb či referenda 

v zemi. 30 

2.3.4 Samotné hlasování 

Samotný proces hlasování obsahoval tři způsoby, jak v referendu hlasovat. 

Jednalo se o volbu osobní, korespondenční či volbu na základě zastoupení.  

Nejvíce bylo využito osobního hlasování. Volební místnosti se otevřely  

v 7 hodin ráno a byly uzavřeny ve 22 hodin. Volič měl na volebním lístku pomocí 

                                                 
28 Snižování věku pro volby, dostupné na: 

 <http://www.fairvote.org/reforms/right-to-vote-amendment/lowering-the-voting-age/>[cit. 
20.2.2015]. 

29 Pravidla volební účasti pro referendum, dostupné na: 
<http://www.aboutmyvote.co.uk/referendum_scotland.aspx>[cit. 17.9.2014]. 

30 Statistika registrovaných voličů pro skotské referendum, dostupné na: 
<http://www.theguardian.com/uk-news/2014/sep/11/referendum-registered-voters-scotland-four-
million-97-per-cent>[cit. 27.11.2014]. 
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jednoho zřetelného X označit svoji volbu a vhodit volební lístek31 do zapečetěné urny 

pod dohledem členů volební komise.  

Pro využití korespondenční metody bylo nezbytné se předem zaregistrovat u 

lokálního registračního úřadu, který volební lístek zaslal poštou na uvedenou adresu 

voliče. Aby hlas byl uznán za platný, musel být vyplněný hlasovací lístek doručen na 

určenou adresu do 22 hodin v den konání referenda.  

Třetím způsobem hlasování byla volba v zastoupení. Pokud se volič osobně 

nemohl volby zúčastnit a nechtěl hlasovat korespondenčně, měl možnost nechat volit 

svého zástupce. Zástupce musel splňovat všechny podmínky voliče v referendu. Tato 

volba musela být opět předem registrována a především vysvětlena z jakého důvodu se 

volič nemůže dostavit k volbám. Především se jednalo o voliče dlouhodobě nemocné 

(Electoral Commission 2014: 5-6). 

2.3.5 Volební komise 

Zákon o skotském referendu také formalizoval a formuloval roli volební komise 

(Electoral Commision). Ta měla za úkol vysvětlit proces volby v referendu samotným 

voličům (čl. 23, Zákona o skotském referendu o nezávislosti), ale i publikovat návod 

pro úředníky, kteří počítají hlasy (čl. 24, Zákona o skotském referendu o nezávislosti). 

Další povinností komise bylo i řádně registrovat voliče (čl. 13, Zákona o skotském 

referendu o nezávislosti). Volební komise měla také na starosti shromažďovat a 

vyhodnocovat finanční transparentnost kampaně (čl. 12, Zákona o skotském referendu o 

nezávislosti). Klasickou funkcí volební komise samozřejmě bylo dohlížet nad průběhem 

referenda ve volebních místnostech a dohlížet také na regulérnost sčítání hlasů (čl. 18, 

Zákona o skotském referendu o nezávislosti). Základním a nezbytným předpokladem 

bylo, že komise měla být zcela nezávislá na skotské či britské vládě.32 

                                                 
31 Náhled hlasovacího lístku viz Příloha č. 3. 
32 Kompletní znění Zákona o skotském referendu o nezávislosti, dostupné na: 

<http://www.legislation.gov.uk/asp/2013/14/enacted>[cit. 20.11.2014]. 
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Právě povinnost nestranně a objektivně vysvětlit občanům problematiku 

referenda o nezávislosti, byla v rámci probíhající kampaně pro komisi největším 

problémem. Volební komisař pro Skotsko John McCormich tuto povinnost vysvětlil tak, 

že komise nehledá pro voliče vysvětlení, co nezávislost pro Skotsko znamená a jaké 

důsledky by samostatnost pro Skotsko přinesla, ale má za cíl registrovat právoplatné 

voliče a informovat je, jak funguje hlasování (Tierney 2014: 247). 

2.3.6 Instituce předsedy sčítací komise 

Zákon o skotském referendu také přesně stanovil pravomoci a úkoly spojené se 

sčítáním hlasů. Nejdůležitější osobou v procesu sčítání hlasů byl předseda sčítací 

komise (Chief Counting Officer – CCO), který musel být jmenován skotskou vládou 

výhradně pro účel sčítání hlasů v tomto referendu. Tato osoba byla také zodpovědná za 

zajištění řádného a účinně provedeného referenda, a to včetně provádění hlasování a 

sčítání hlasů (čl. 7, Zákona o skotském referendu o nezávislosti). 

Předseda sčítací komise byl jedinou oprávněnou osobu vyhlásit konečné 

výsledky, prezentovat počet odevzdaných platných a neplatných hlasovacích lístků. 

Tuto pozici zastávala Mary Pitcaithlyová, na kterou byla během referenda upřena velká 

pozornost. 

Samotné sčítání hlasů byl proces, který byl opět velmi podrobně popsán před 

plánovaným referendem. Sčítání hlasů mělo začít ihned po uzavření volebních 

místností. Hlasy měly být sčítány ve všech volebních okrscích zároveň. Sčítací komisař 

Counting Officer – CO) každého volebního okrsku musel nahlásit konečné výsledky ze 

svého volebního okrsku právě předsedovi sčítací komise, který musel verifikovat 

předložená čísla a povolit CO vyhlásit výsledky daného volebního okrsku. Až po 

zveřejnění všech 32 volebních okrsků, mohl CCO vyhlásit konečné výsledky skotského 

referenda.33 

                                                 
33 Pravomoci Chief Counting Officera, dostupné na:  

<http://scotlandreferendum.info/chief-counting-officer-issues-statement-on-referendum-
recounts/>[cit. 15.12.2014]. 
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Podle zákona o skotském referendu nebylo možné, aby CCO nebo jakýkoliv CO 

znovu přepočítával hlasy, když jsou již vyhlášeny výsledky daného volebního okrsku. 

Po zveřejnění výsledků volebního okrsku měl CO povinnost všechny hlasovací lístky 

zapečetit. Žádný z CO nesměl pak tyto zapečetěné lístky otevřít, mohly být otevřeny 

pouze na základě rozhodnutí Nejvyššího civilního soudu (Court of Session) nebo 

z iniciativy Hlavního soudce hrabství (Sheriff Principal).34 

2.3.7 Pravidla financování a vedení kampaně 

Zákon o skotském referendu také nastavuje a reguluje správné vedení kampaně a 

především nastoluje rámec pro financování kampaně skotského referenda. 

Podle Zákona o politických stranách, volbách a referendech (PPERA) z roku 

2000 se každá kampaň britských voleb musí řídit tzv. „purdah period“ obdobím. Jedná 

se o předem vymezené období, ve kterém orgány státní správy či lokální vlády nesmějí 

iniciovat žádné návrhy, které by vedly k administrativním nebo legislativním změnám 

voleb (Carter; Williams 2011: 1-2). V skotském případě se jednalo o období 28 dnů 

před plánovaným referendem, kdy skotská vláda nesměla přijít s žádnou novou 

legislativou, která by mohla výsledky referenda ovlivnit (Tierney 2014: 248). Zároveň 

bylo na základě Edinburghské dohody stanoveno, že britská vláda se v tomto období 

bude držet stejných restrikcí, jaké byly stanoveny pro skotskou vládu či orgány skotské 

veřejné správy. Jednalo se především o zákaz poskytovat všeobecné informace o 

referendu, zabývat se otázkami vznesenými v souvislosti s referendem před „purdah“ 

obdobím, uvádět jakékoliv argumenty pro a proti jakýmkoliv výsledkům či nabádat 

k volební účasti.35 Je však důležité zmínit, že podle volební komise média nebyla 

předmětem tohoto volebního zákona (Black 2014b). 

                                                 
34 Pravomoci Chief Counting Officera, dostupné na:  

<http://scotlandreferendum.info/chief-counting-officer-issues-statement-on-referendum-
recounts/>[cit. 15.12.2014]. 

35 Průvodce pro skotské referendum, dostupné na: 
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/344686/Scottish
_referendum_guidance_for_UK_government_civil_servants_on_their_roel_and_conduct_15_Au
gust_2015.pdf>[cit. 17.12.2014]. 
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Zákon o skotském referendu vedle 28denní lhůty také vymezuje a reguluje 16 

týdnů před konáním referenda. Jedná se především o regulace kampaně v otázce 

financování, jelikož snahou skotského zákona o referendu bylo zajistit spravedlivou 

podporu pro obě strany kampaně, aby ani jedna strana nebyla finančně znevýhodněna 

(čl. 11, Zákona o skotském referendu o nezávislosti). 

Obě strany kampaně se tak mohly zaregistrovat u volební komise jako 

designované36 organizace „designated organisations“. Jak kampaň Yes Scotland, tak i 

Better Together toho využila. Přistoupily na pravidla, že nebudou financovány 

z veřejných zdrojů, protože obě organizace počítaly s dostatečným financováním ze 

soukromých zdrojů (Tierney 2014: 248). 

Již Edinburghská dohoda nastínila samotné financování kampaně, zákon o 

skotském referendu to následně detailněji upřesnil a stanovil finanční rozsah kampaně. 

Základní podmínkou bylo, že se musela pravidelně informovat volební komise o 

výdajích spjaté s kampaní, čímž se zaručovala transparentnost celé kampaně na obou 

stranách.37 

Zákon o skotském referendu o nezávislosti dále stanovil čtyři kategorie 

zainteresovaných aktérů, kteří mají nárok utratit peníze v rámci kampaně. Designované 

organizace mohly utratit (každá) £1 500 000, politické strany (registrované jako 

povolení účastníci „permited participans“) a další registrovaní účastníci kampaně mohli 

utratit nejvýše £150 000, v poslední řadě neregistrovaní účastníci (kteří nejsou 

registrovaní jako povolení účastníci) kampaně mohou utratit částku do £10 000 (Tierney 

2014: 249). 

Politické strany registrované u volební komise jako permited participants mohly 

dohromady utratit £3 000 000 v závislosti na procentuálním výsledku voleb do 

skotského parlamentu 2011 nebo £150 000 podle toho, co představovalo vyšší částku 

                                                 
36 Designované organizace v přeneseném slova smyslu jako jmenované do úřadu. 
37 Edinburghská dohoda, odstavec financování a vedení kampaně, dostupné na: 

<http://www.scotland.gov.uk/About/Government/concordats/Referendum-on-independence>[cit. 
1.10.2014]. 
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(Tierney 2014: 249). Podle této formule je nastaven finanční strop pro politické strany 

takto: 

Tabulka 2.2 Finanční stropy politických stran v referendu 

Politická strana Finanční strop kampaně 

Skotská národní strana £1 344 000 

Skotská Labour Party £834 000 

Skotští konzervativci & Unionisté £396 000 

Skotští Liberální demokraté £201 000 

Skotská strana zelených £150 000 

(Zdroj: Tierney 2014: 249) 

Další otázkou související s financováním kampaně k referendu bylo, jak přesně 

definovat výdaje na kampaň – co je možné z těchto peněz financovat. Do této kategorie 

spadají finanční otázky spjaté s veřejnoprávním vysíláním, reklamou, letáky 

adresovanými voličům, výzkumem volebního trhu a agitací, tiskovými konferencemi a 

PR, dopravou, výdaji na mítinky či dalšími výdaji na pronájem budov a zařízeních pro 

kampaň. Volební komise disponovala výsadním právem určit, co se může dále zahrnout 

do výdajů ke kampani (Tierney 2014: 248). 

Na první pohled se takto nastavená pravidla zdají velmi spravedlivá, jelikož 

politické strany usilující za nezávislost Skotska (Skotská národní strana a Zelení) mají 

prakticky shodné maximální výdaje na kampaň jako strany Unionistické (Labour Party, 

Konzervativci-unionisté a Liberální demokraté), na druhou stranu tyto regulace jsou 

platné pouze posledních 16 týdnů před samotným referendem. Zákon o skotském 

referendu neřeší finanční výdaje před touto dobou a v případě skotské kampaně za 

nezávislost kampaň prakticky začala před osmnácti měsíci (Tierney 2014: 249).  
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V konečném důsledku to přináší jistý finanční nepoměr obou kampaní. Podle 

oficiálních údajů volební komise organizace Better Together vybrala na kampaň 2,7 

milionu liber a Yes Scotland pouze 1,8 milionu liber.38 

2.4 Analýza kampaně k referendu o nezávislosti Skotska 

Smyslem této podkapitoly je soustředit se na kampaň a diskuzi k otázce 

nezávislosti Skotska. Je zde nahlíženo na hlavní priority obou kampaní v komparativní 

analýze. 

Kampaně v referendu hrají zcela zásadní roli. Volič by díky nim měl získat 

potřebné informace, které mu mohou pomoci při jeho rozhodování, na kterou stranu se 

má v hlasování přiklonit. V referendu o nezávislosti Skotska proti sobě stály dva tábory: 

stoupenci nezávislosti nazvali kampaň Yes Scotland, odpůrci samostatnosti se 

označovali Better Together. Na obou stranách se vyskytla celá řada dalších menších 

organizací, které vedly kampaně na jedné či druhé straně. Tato podkapitola se soustředí 

především na dvě hlavní oficiální kampaně k referendu (Carrell 2012). 

Kampaň Yes Scotland byla oficiálně zahájena 25. května 2012. Ve skutečnosti 

však kampaň začala již mnohem dříve, když SNP postupně začala realizovat svůj 

předvolební program, tedy uskutečnit hlasování o nezávislosti Skotska. S oficiálním 

vyhlášením kampaně byla deklarovaná i touha sehnat jeden milion podpisů pro podporu 

nezávislosti Skotska, čímž usilovala stát se největším hnutím, které kdy na území 

Skotska existovalo.39 Tento cíl se podařilo naplnit v srpnu 2014, kdy počet podpisů pro 

podporu nezávislosti Skotska překročil jeden milion oprávněných voličů (Brooks 

2014a). 

                                                 
38 Více peněz vybrala Better Together kampaň, dostupné na:  

<http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-29206608>[cit. 11.11.2014]. 
39 Zahájení kampaně Yes Scotland, dostupné na:  

<http://newsnet.scot/2012/05/yes-scotland-launches-with-bid-for-one-million-signatures-of-
support/>[cit. 25.11.2014]. 
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Odpůrci samostatnosti Skotska odstartovali svoji kampaň o měsíc později, tedy 

25. června 2012. Již při spuštění kampaně zazněla slova, že Skotsko musí mít to nejlepší 

z obou světů, tedy silný parlament v Holyroodu a bezpečné místo v rámci jednotné 

Velké Británie. Podobná formulace se u odpůrců nezávislosti vyskytovala prakticky po 

celou dobu kampaně.40 

Ačkoliv se obě strany kampaně snažily být nadstranické, tedy necílily pouze na 

své voliče, tak bylo takřka od počátku zřejmé, které politické strany proti sobě v této 

kampani stály. Kampaň Yes Scotland byla podporována především SNP, Skotskou 

stranou zelených a Skotskou socialistickou stranou. Better Together tvořily unionistické 

strany, tedy konzervativci, labouristé a liberální demokraté. Poměrně snadno čitelné 

bylo i to, kdo hrál hlavní úlohu v každé z kampaní. Na straně Yes Scotland byl 

jednoznačně vůdčí osobou první ministr skotské vlády a zároveň předseda SNP Alex 

Salmond, kampaň Better Together vygenerovala na pozici lídra bývalého ministra 

financí a dlouholetého poslance za Labour Party Alistaira Darlinga. 

Důležitou roli v kampani hrála i podpora významných osobností z kultury nebo 

sportu, které podpořily jednu či druhou stranu kampaně. Skotskou nezávislost 

podporovali např. herec Sean Connery, mediální magnát Rupert Murdoch nebo tenista 

Andy Murray. Tvářemi kampaně Better Together byla např. spisovatelka J. K. 

Rowlingová nebo zpěvačka Susane Boyleová. Významné osobnosti nebyly pouze 

mediálními tvářemi kampaní, ale i kampaně finančně podpořily, např. J.K. Rowlingová 

darovala Better Together 1 milion liber (Johnson; Furness2014). 

V poslední řadě velmi důležitou otázkou v kampani bylo, na jakou stranu se 

přikloní britská královna Alžběta II., jelikož podle průzkumů veřejného mínění (viz kap. 

2.5) byly obě strany velmi vyrovnané. V případě nezávislosti Skotska by se Alžběta II. 

stala panovnicí i skotského státu. Královnina preference by také znamenala velmi 

významnou podporu pro jednu ze stran kampaně. Britská královna Alžběta II. však 

jasně deklarovala své neutrální stanovisko a nechtěla podpořit žádnou ze stran kampaně. 

Během celé kampaně se o Skotsku téměř nezmiňovala nebo její prohlášení byla 

                                                 
40 Kampaň Better Together odstartována, dostupné na:  

<http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-politics-18572750>[cit. 25.11.2014]. 
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omezena pouze jen ve smyslu, že věří, že se lidé ve Skotsku budou rozhodovat o své 

budoucnosti velmi pečlivě (Watt; Carrell; Quinn 2014). 

 Jak již bylo zmíněno, kampaň ke skotskému referendu prakticky trvala dva a 

půl roku. Témat, která byla předmětem diskuzí, byla celá řada. Následující podkapitoly 

se proto soustředí pouze na témata, která BBC vyhodnotila za klíčová pro úspěch či 

neúspěch referenda. Mezi nejvíce diskutované otázky patřily: skotská měna, těžba ropy 

a členství v EU (Davison 2014). 

2.4.1 Skotská měna 

Klíčová témata zařadila britská BBC celkem do dvou velkých televizních debat, 

kterých se účastnili lídři obou kampaní Alexander Salmond a Alistair Darling. 

Prvním a pravděpodobně největším tématem byla skotská měna. Debata o 

budoucnosti zachování měnové unie v případě skotské nezávislosti rezonovala na všech 

stranách od politiků přes podnikatele až po samotný finanční sektor.  

Alex Salmond byl pevně přesvědčen, že i po secesi Skotska od zbytku Británie 

si Skotsko udrží britskou libru a i nadále zůstane v měnové unii se zbytkem Británie. 

Salmond neustále opakoval, že Westminster nemůže zakázat Skotsku používat libru. 

Lídr Yes Scotland kampaně poukazoval i na podobně fungující model Lucemburska 

s Belgií, kteří užívají stejnou měnu desítky let, přestože mají zcela odlišnou daňovou 

politiku a jsou dvěma zcela nezávislými státy (Foley, Ramand 2014: 95). 

Na druhou stranu Alistar Darling oponoval, že jak Westminster tak i Hollyrood 

musí souhlasit s librou jako společnou měnou i po rozdělení obou zemí a varoval, že 

vláda by ve Westminsteru v případě nezávislosti Skotska společnou měnu 

neakceptovala.  Darling ponechání si britské libry přirovnal k manželskému rozvodu, po 

kterém oba manželé stále sdílejí jeden společný bankovní účet (Cockburn 2014). 

Téma skotské měny výrazně pomohlo Better Together kampani, neboť kampaň 

Yes Scotland nedokázala přijít s alternativou (tzv. plánem B) v případě, že by Skotsko 
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muselo opustit společnou měnovou unii,41 přestože se zde alternativy nabízely. Alex 

Salmond mohl prosazovat zavedení např. vlastní skotské libry nebo přijetí eura. Vlastní 

skotská libra se nabízela jako nejlepší z variant, neboť příklad zadluženého Řecka nebo 

Irska dokazuje nebezpečí evropské měnové unie, ve které se vyskytují ekonomicky silné 

státy, jejichž politika má negativní vliv na ekonomicky slabší státy.  

2.4.2 Zásoby ropy a zemního plynu v Severním moři 

Druhým velkým tématem kampaně byly zásoby ropy a zemního plynu 

v Severním moři a jejich význam pro ekonomiku Skotska. Právě z tohoto tématu 

vyplynuly především dvě otázky, o kterých se diskutovalo. Za prvé, kolik zásob ropy a 

zemního plynu v Severním moři ještě zbývá, a za druhé, jak by bylo nezávislé Skotsko 

závislé na měnících se cenách ropy (Davison 2014). 

Na první otázku není snadná odpověď, neboť obě strany kampaně přinesly 

vlastní výzkumy o zůstatku ropy a zemního plynu v Severním moři. Alex Salmond již 

ve svém prvním White Paper zveřejnil, že v Severním moři zbývá vytěžit 18,5 bilionů 

barelů ropy, což by v případě nezávislosti představovalo pro Skotsko bohatství 

v hodnotě 1 trilionu liber (Currie 2012). Alister Darling takto vysoké zásoby ropy 

označil za příliš optimistické, podle unionistů je v Severním moři nanejvýš 10 bilionů 

barelů ropy (Tinto 2014). 

Také druhá otázka spojená s ropou byla velmi rozporuplná. Kampaň Yes 

Scotland se snažila Skotsko přirovnat k Norsku, kdy Norsko znárodnilo 80 % těžby 

ropy, díky čemuž zabezpečilo své obyvatelstvo. Velká Británie naopak pro těžbu ropy 

využívá nadnárodní korporace a daňové příjmy jdou do centrálního britského rozpočtu. 

Peníze z těžby ropy tak vůbec nemusí přijít na skotské území. Je důležité také zmínit, že 

podle těchto pravidel Velká Británie obdrží pouze 30 % profitu z těžby a prodeje ropy, 

zbylých 70 % zůstává v nadnárodních korporacích (Foley, Ramand 2014: 111-112). 

                                                 
41 Co je plán B,Alistair Darling: what's your Plan B, MrSalmond?, dostupná na: 

<http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scottish-independence/11015068/Alistair-Darling-
whats-your-Plan-B-Mr-Salmond.html>[cit. 1.12.2014]. 
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Podle Alexe Salmonda by nezávislost Skotska vedla k následování norského příkladu a 

také zisk z ropy by sloužil pouze jen pro Skoty. 

Naopak Better Together kampaň poukazovala na velmi nestabilní ceny ropy na 

světových trzích. Skotská ekonomika by tak byla velmi náchylná k cenovým výkyvům. 

V případě výrazného snížení světových cen ropy, by mohlo dojít až k úplnému 

zastavení těžby ropy v Severním moři v důsledku vysokých ekonomických nákladů na 

těžbu.42 

2.4.3 Členství v Evropské unii 

Třetím velkým tématem kampaně bylo členství v Evropské unii. V Evropské 

unii se doposud nestalo, aby došlo ke vzniku samostatného státu secesí od člena 

Evropské unie a aby se zároveň takto vytvořený stát snažil setrvat v EU. Jistou paralelu 

však najít lze v příkladu Alžírska, které však během secese bylo „zámořským“ 

departmentem Francie a následně o členství v EHS ani nežádalo, nebo příklad Grónska, 

které není plně samostatným státem v mezinárodním systému a které se naopak snažilo 

z Evropského společenství vystoupit (Igarashi 2002: 19-20). Kvůli neexistenci zcela 

shodného příkladu, nastolila otázka členství Skotska v Evropské unii celoevropskou 

diskuzi. 

Zástupci kampaně Yes Scotland byli názoru, že v případě schválení nezávislosti 

by Skotsko automaticky pokračovalo v členství v Evropské unii. Toto tvrzení se 

vyskytuje téměř ve všech manifestech SNP již od první poloviny 90. let (Dalle Mulle; 

Wedekind; Depoorter; Sattich; Malby 2013: 3). Z počátku to však bylo vysvětlováno 

odkazem na grónský precedent, kdy Komise uznala práva Grónska na sebeurčení a 

svobodnou vůli lidu z EHS odejít. Z příkladu Grónska se vyvozovaly závěry, že skotští 

občané jsou členy EU nebo EHS více než 40 let, a bylo by proto proti jakýmkoliv 

demokratickým principům Evropské unie zbavit je dříve nabytých práv jen kvůli 

                                                 
42 Stanovisko britské vlády k zásobám ropy a zemního plynu, dostupné na: 

<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201213/ldselect/ldeconaf/152/15204.htm>[cit. 
3.12.2014]. 



 

54 

svobodné vůli a právu na sebeurčení (Dalle Mulle; Wedekind; Depoorter; Sattich; 

Malby 2013: 33).  

Druhým argumentem bylo tvrzení, že v Evropské unii chybí jakýkoliv nástroj, 

který by řešil otázku secese uvnitř EU. Skotské členství by proto mělo být odvozeno 

podle Vídeňských úmluv o následnických státech v otázce řešení mezinárodních 

smluv43 (Dalle Mulle; Wedekind; Depoorter; Sattich; Malby 2013: 33), které v článku 

34(1) stanovují, že nově vzniklé státy zůstanou svázány mezinárodními smlouvami 

státu, od kterého se oddělily.44 Na druhou stranu je nutné zmínit, že tuto konvenci Velká 

Británie ani většina států EU nepodepsala.  

Z tohoto důvodu se Alex Salmond začal soustředit na článek 48 Lisabonské 

smlouvy, který dává prostor pro změnu smluv Evropské unie na základě společné 

dohody vlád členských států. Zástupci Yes Scotland viděli dostatečnou dobu na případná 

jednání od konání referenda po samotné vyhlášení nezávislosti, během kterých by si 

Skotsko zajistilo plynulý přechod od „limitovaného“ členství ještě v rámci Velké 

Británie k plnému členství v EU (Scottish Government 2013: 221). Je nutné upozornit 

na zcela evidentní posun v prohlášeních skotské vlády, kdy skotská vláda od tvrzení, že 

členství bude automatické, přešla k možnosti, že budou probíhat jednání. 

Britská vláda a zástupci kampaně Better Together zastávali opačný názor než 

předkládala vládní SNP. Prezentovali závěry profesorů mezinárodního práva 

Edinburghské univerzity Alana Boyla a Jamese Crawforda, kteří tvrdili, že nezávislé 

Skotsko by se automaticky nestalo členem EU. Odkazují na článek 49 Lisabonské 

smlouvy s tvrzením, že by na Skotsko v případě nezávislosti bylo nahlíženo jako na 

nový stát, který musí plnit stejné podmínky jako všichni ostatní uchazeči o členství 

(Crawford; Boyle 2012: 98). Podle jejich analýzy není také možné jakkoliv odkazovat 

na případy Alžírska nebo Grónska, neboť se jedná pouze o vodítko nikoliv o precedent 

(Crawford; Boyle 2012: 99). 

                                                 
43 Originální název úmluvy v angličtině je:Vienna Convention on Succession of States in respekt of 

Treaties 
44 Vídeňská úmluva o následnických státech, dostupné na: 

<http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/3_2_1978.pdf>[cit. 7.12.2014]. 
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Kampaň mezi Yes Scotland a Better Together v otázce Evropské unie se de facto 

zredukovala pouze na tvrzení, který článek Lisabonské smlouvy by byl v případě 

Skotska použit. Shoda nepanovala ani u nestranných odborníků. 

Během kampaně Evropská komise nabídla vypracovat právní analýzu pro 

britskou vládu, která by spor o články 48 a 49 jasně vysvětlila. Britská vláda to však 

odmítla s tvrzením, že nebudou vyjednávat podmínky nezávislosti před samotným 

referendem.45 Předseda Evropské komise José Manuel Barroso později tvrdil, že 

Skotsko bude vnímáno jako nový stát a bude muset projít souhlasem všech států unie.46 

Skotská problematika EU následně rezonovala i ve Španělsku, kde premiér Mariano 

Rajoy varoval, že nezávislé Skotsko bude muset začít o svém členství v EU vyjednávat 

zcela od začátku. Celý proces by mohl trvat i několik let a nebylo by vůbec jisté, že by 

se všechny členské státy na přijetí Skotska shodly (Johnson; Waterfield 2014). 

Španělsko by patřilo ke státům, které by přijetí podle článku 49 mohlo blokovat. 

2.5 Průzkumy veřejného mínění 

Průzkumy veřejného mínění jsou vždy důležitou součástí předvolebního boje. 

Lze říci, že v anglo-saském prostředí mají snad ještě větší význam, relevanci a historii 

než v ostatních státech světa. Samotné průzkumy volebních preferencí bývají jedním z 

nejsledovanějších produktů agentur, které se průzkumy veřejného mínění zabývají. Jsou 

cenným zdrojem informací, které se prostřednictvím médií dostávají zpět k veřejnosti. 

Na druhou stranu se nesnaží jen reflektovat sociální realitu, ale v některých případech 

sociální realitu i spoluutváří, především to souvisí s načasováním zveřejnění daného 

průzkumu (Lebeda; Krejčí; Leontiyeva 2004: 1). 

Tato podkapitola shrne vývoj preferencí skotských voličů v otázce nezávislosti 

Skotska. Soustředíme se na výzkumy veřejného mínění agentury YouGov a Ipsos 

                                                 
45 Britská vláda nehledá odpověď u EU, dostupné na:  

<http://www.bbc.com/news/uk-scotland-20164826>[cit. 10.12.2014]. 
46 Podle Barrosa bude členství v EU pro Skotsko složité, dostupné na: 

<http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-26215963>[cit. 10.12.2014]. 
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MORI, jelikož to jsou jediné dvě agentury, které pravidelně mapovaly veřejné mínění 

k otázce skotské nezávislosti. 

2.5.1 Průzkumy veřejného mínění k nezávislosti Skotska 

Průzkumy veřejného mínění k otázce nezávislosti Skotska se konají poměrně 

pravidelně. Od roku 2007 průzkumy reflektovaly rozdělení skotské společnosti na tři 

tábory: a) zachování statusu quo 27 % (2007), 21 % (2008) a 24 % (2009); b) větší 

pravomoci pro skotský parlament bez nezávislosti 32 %, 29 % a 23 % a c) samotná 

nezávislost 28 %, 43 %, 35 %. Druhá možnost postupně z průzkumu vymizela 

v souvislosti s vývojem otázky v referendu, jak již bylo zmíněno, upustilo se od varianty 

větších pravomocí pro skotský parlament bez nezávislosti (Casanas Adam 2014: 49). 

Průzkumy veřejného mínění začaly být vážněji sledovány až s rozběhnutím obou 

kampaní, tedy od roku 2012. Z tabulky 2.3 je patrné, že téměř po celou dobu konání 

průzkumů převažoval ve skotské společnosti odmítavý postoj k nezávislosti Skotska. 

Od roku 2012 do června 2014 zastánci zachování unie s Velkou Británií pravidelně 

přesahovali padesátiprocentní hranici, zároveň procento nerozhodnutých voličů 

neklesalo pod 10 %. Od července 2014 se preference obou stran začaly vyrovnávat. 

Mohlo to být dáno dvěma faktory: a) kampaň Better Together byla velmi negativní a 

podle politologů prázdná a stereotypní (Foley; Remand 2014: 87) a poměrně s nevhodně 

zvoleným lídrem kampaně; a za b) nerozhodnutí voliči se začali přiklánět spíše na 

stranu pro nezávislost Skotska.  
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Tabulka 2.3 Přehled průzkumů veřejného mínění 2012-2014 

Datum Agentura/publikováno Vzorek Ano Ne Neví 

17. 06. 2012 YouGov/Fabian Society 1029 30 % 54 % 16 % 

22. 10. 2012 YouGov/DC Thomson 1004 29 % 55 % 14 % 

04. 02. 2013 Ipsos MORI/The Times 1003 32 % 52 % 16 % 

29. 04. 2013 Ipsos MORI/ The Times 1001 28 % 57 % 15 % 

19. 08. 2013 YouGov/Devo Plus 1171 29 % 59 % 10 % 

13. 09. 2013 YouGov/The Times 1139 32 % 52 % 13 % 

29. 11. 2013 Ipsos MORI/STV News 1006 34 % 57 % 10 % 

21. 01. 2014 YouGov 1192 33 % 52 % 15 % 

24. 02. 2014 YouGov/Scottish Sun 1257 35 % 53 % 12 % 

20. 03. 2014 YouGov/The Times 1072 37 % 52 % 11 % 

25. 04. 2014 YouGov/Channel 4 1208 37 % 51 % 12 % 

26. 05. 2014 Ipsos MORI/STV 1003 36 % 54 % 10 % 

25. 06. 2014 YouGov/The Times 1206 35 % 54 % 12 % 

28. 07. 2014 Ipsos MORI/STV 1006 40 % 54 % 7 %  

28. 08. 2014 YouGov/The Times 1063 42 % 48 % 10 % 

02. 09. 2014 YouGov/The Sunday Times 1084 47 % 45 % 7 % 

09. 09. 2014 YouGov/The Times/The Sun 1268 45 % 50 % 5 % 

15. 09. 2014 Ipsos MORI/STV 1373 47 % 49 % 5 % 

15. 09. 2014 YouGov/The Times/The Sun 3237 45 % 49 % 6 % 

16. 09. 2014 Ipsos MORI/Evening Standard 991 45 % 50 % 5 % 

(Zdroj: Data z YouGov; Ipsos MORI) 

Zlom ve výzkumu preferencí nastal na začátku září 2014, kdy preference poprvé 

ukazovaly větší podporu pro nezávislost. Tyto preference vystupňovaly doposud 

nevýraznou kampaň unionistů. Do kampaně musel být zapojen ve Skotsku populární 

bývalý premiér Gordon Brown nebo i současný předseda vlády David Cameron. 

Volební preference se opět zvýšily na straně pro jednotnou Velkou Británii. Poslední 

předvolební průzkum naznačoval, že výsledky referenda mohou být velmi těsné. 
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2.6 Výsledky referenda 

Voliči ve Skotsku rozhodli, že chtějí i nadále setrvat ve svazku s Velkou 

Británií. Celkem 2 001 926 voličů vhodilo do urny možnost „NE“, což představuje  

55,3 %. Zastánců pro nezávislost bylo jen 1 617 989, což znamená 44,7 % voličů. 

Volební účast byla vysoká a dosáhla 84,59 %.47 

Tabulka 2.4 Výsledky referenda o nezávislosti Skotska 

 Hlasy Procenta 

ANO 1 617 989 44,7 % 

NE 2 001 926 55,3 % 

Platné hlasy 3 619 915 

Neplatné hlasy 3 429 

Hlasy celkem 3 623 344 

Volební účast 84,59 % 

Zdroj: <http://www.electionsscotland.info/>[cit. 20.12.2014]. 

Skotsko bylo rozděleno celkem do 32 volebních okrsků tzv. councils. Z tabulky 

2.5 v příloze č. 4 této diplomové práce vyplývá, že odpověď „ano“ převážila pouze ve 

čtyřech volebních okrscích: Dundee City, West Dunbartonshire, North Lanarkshire a v 

největším městě v Glasgow.  

Velmi zajímavý byl ukazatel volební účasti. Volební účast ve skotském 

referendu vytvořila rekord, žádné volby či referendum na území Velké Británie neměly 

doposud větší volební účast. Například volební účast na území Skotska pro parlamentní 

volby v roce 2010 byla 63,8% a následující rok ve volbách do skotského parlamentu 

hlasovalo jen 50,4% voličů (Brooks 2014b). 

Podle Alexe Salmonda byla takto vysoká volební účast jednou z nejvyšších 

v jakýchkoliv typech voleb a referend v historii demokratických států. Skotský premiér 

mluvil o triumfu pro demokratický proces a participaci v politice (Saul 2014). 

                                                 
47 Výsledky referenda, dostupné na:  

<http://www.electionsscotland.info>[cit. 20.9.2014]. 
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Z tabulky 2.5 v příloze č. 4 také vyplývá, že v oblastech jako je East 

Dunbartonshire, East Renfrewshire nebo Stirling hranice volební účasti překročila 90 %, 

naopak Glasgow mělo tradičně nejmenší volební účast, pouze 75 % následované 

Dundee s 78,8 %.  

2.7 Dopady referenda pro Skotsko a zbytek Velké Británie 

Referendum skončilo vítězstvím kampaně Better Together, většina voličů 

rozhodla i nadále setrvat v unii s Británií. Na druhou stranu se téměř 45 % Skotů 

v referendu vyjádřilo pro samostatnost, Skotsko tedy zůstalo názorově rozdělené. Co to 

v konečném důsledku může znamenat pro Skotsko i pro celou Velkou Británii? 

Již před samotným hlasováním bylo zřejmé, že na základě Scotland Actu 2012 

dojde k výraznému prohloubení devoluce ve Skotsku, která má začít platit od roku 

2016. Když však průzkum YouGov dva týdny před referendem poprvé ukázal převahu 

zastánců nezávislosti, tak to vyvolalo velkou aktivitu Westminsteru. Následovala 

dohoda tří lídrů největších parlamentních stran Eda Milibanda, Nicka Clegga a Davida 

Camerona, která slibuje ještě více nových pravomocí pro skotský parlament (Travis; 

Clark 2014). 

V následujících podkapitolách jsou nastíněny primární důsledky referenda pro 

Skotsko a ostatní části Velké Británie. 

2.7.1 Prohloubení devoluce ve Skotsku 

Primárním důsledkem referenda pro Skotsko byla rezignace skotského premiéra 

Alexandra Salmonda, který rezignoval jak z pozice prvního skotského ministra, tak i 

později na post předsedy SNP, kterou vedl 20 let. Salmond zůstal pouze poslancem 
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Skotské národní strany za Aberdeenshire East. Do čela kabinetu a strany SNP byla 

následně zvolena Nicola Sturgeonová.48 

Lze říci, že změny ve vedení SNP jsou pouze marginální v porovnání se 

slíbenými novými pravomocemi skotského parlamentu. Několik dní po referendu David 

Cameron pověřil Lorda Smitha z Kelvinu49 k sestavení komise, jejímž cílem byla 

dohoda mezi všemi skotskými parlamentními stranami a britskou vládou na budoucím 

prohloubení devolučního procesu ve Skotsku.50 

Návrh zákona o novém skotském uspořádání byl prezentován v lednu 2015 a 

měl by být projednán v britském a skotském parlamentu, a také zmíněn v proslovu 

královny při otevírání nového parlamentu na konci května 2015.51 Podle návrhu zákona 

by měla být rozšířena finanční nezávislost Hollyroodu na Westminesteru. Skotský 

rozpočet by mohl být tvořen více než z 50 % z vlastních skotských příjmů, jednalo by o 

další navýšení oproti schválenému Scotlandu Actu 2012, který udával pouze 35 % 

skotského rozpočtu (Carmichael 2015: 7).  

Podle návrhu zákona bude Skotsko nově určovat sazby daně z příjmu a celý 

výnos bude příjmem skotského rozpočtu. Dosud v Británii existuje jednotná daň z 

příjmu, která je příjmem celobritského rozpočtu, o kterém rozhoduje britský parlament. 

Ten má nadále určovat jen daňový základ a odečitatelné položky. Skotové mají takto 

být odpovědní jen za daň z příjmu fyzických osob, zatímco daň ze zisku firem má být 

nadále britskou kompetencí. Do skotského rozpočtu má jít nově také prvních deset 

procentních bodů daně z přidané hodnoty vybrané ve Skotsku. Současná základní sazba 

DPH ve Velké Británii je 20 %, takže polovina z toho by šla do skotského rozpočtu 

(Holopová 2014). 

                                                 
48 Salmond končí v čele vlády po referendu, dostupné na:  

<http://www.bbc.com/news/uk-scotland-29277527>[cit. 7.1.2015]. 
49 Komise je známa pod označením Smithova komise. 
50 David Cameron představil změny pro celou Velkou Británii, dostupné na: 

<http://www.bbc.com/news/uk-politics-29271763>[cit. 7.1.2015]. 
51 Plán nových pravomocí pro skotský parlament, dostupné na:  

<http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-30915457 >[cit. 30.1.2015]. 
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 V praxi by to znamenalo větší odpovědnost skotského parlamentu za 

hospodaření země. Tímto by se skotský parlament stal jedním z nejmocnějších mezi 

decentralizovanými shromážděními v demokraciích.52 Další novou devoluční 

pravomocí skotského parlamentu by měla být možnost vytvořit vlastní sociální dávky 

pro sociálně slabší občany, pro invalidy i možnost řešit otázku státního bydlení. Další 

významnou změnou by mělo být stanovení věkové hranice 16 let pro účast ve volbách 

do skotského parlamentu (Carmichael 2015: 7-8). 

Prohloubením skotské devoluce se bude muset pravděpodobně zabývat nově 

zvolený parlament, i přes shodu tří předsedů největších parlamentních politických stran 

však úspěch pro tzv. devomax variantu není automaticky zaručen. Prohloubení devoluce 

je jednou z významných otázek předvolební kampaně, stejně tak opominutí předsedy 

strany UKIP Nigela Farage může přijetí nových pravomocí pro Skotsko zkomplikovat. 

2.7.2 Dopady referenda pro Anglii, Wales a Severní Irsko 

Skotské referendum položilo základ pro transformaci současného devolučního 

uspořádání ve Velké Británii. David Cameron, v debatě následující po referendu, 

naznačil dokončení devolučního procesu ve Velké Británii, tedy angličtí poslanci by 

měli sami rozhodovat o svých otázkách. Na druhou stranu však odmítl vytvořit 

autonomní anglický parlament. Mluví se spíše o variantě, že plénum anglických 

poslanců by se scházelo bez účasti skotských, velšských a severoirských poslanců při 

projednávání anglických otázek. 53 

Jedná se o další logický krok, protože posílení pravomocí skotského parlamentu 

na úkor Westminsteru vyvolává nevoli poslanců zvolených právě za Anglii. Podle 

britského politologa Johna McCormicka musí dojít z dlouhodobého hlediska 

k transformaci současné kvazi-federace na plnohodnotnou de jure federaci, neboť 

současný stav není po skotském referendu udržitelný (McCormick 2014). 

                                                 
52 Pouze jednotlivé kantony ve Švýcarsku a zastupitelský orgán v Quebecu by disponovaly více 

kompetencemi než skotský parlament. 
53  English parliament not remotely near - David Cameron, dostupné na: 

<http://www.bbc.com/news/uk-29170545>[cit. 15.2.2015]. 
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McCormickova slova se de facto potvrzují, neboť hlasování Angličanů pro anglické 

zákony (English votes for English laws) bude jedním z velmi sledovaných zákonů 

v britském parlamentu, otázkou však je, jestli se stihne schválit před parlamentními 

volbami, a pokud ne, jak se k němu postaví nová vláda (Chakelian 2015). 

Druhou otevřenou otázkou je, jak se k výrazné asymetrii ve prospěch pravomocí 

skotského parlamentu postaví autonomní shromáždění v Severním Irsku a ve Walesu. A 

zda skotské referendum neinspiruje Iry uskutečnit referendum k připojení Severního 

Irska k Irsku.  

2.8 Shrnutí skotského případu 

Skotské referendum o nezávislosti bylo jednou z nejvíce sledovaných 

politických událostí roku 2014. Bylo hlasováním, které v západní Evropě nemá 

precedent. Na základě této případové studie bylo skotské referendum shledáno 

unikátním hned z několika důvodů. 

Velkou Británii řadíme mezi země, kde se instituce referenda používá méně 

často. Referendum jako nástroj přímé demokracie je zde spíše cizorodým prvkem 

systému, i přesto se na zcela zásadním hlasování pro Skotsko i zbytek Británie britská a 

skotská vláda dokázala shodnout. Právě dlouhá cesta k Edinburghské dohodě je jedním 

z klíčových faktorů pro pochopení celé problematiky. Edinburghská dohoda byla 

prezentována jako velký kompromis a exemplární příklad fungující demokracie. 

Z druhého úhlu pohledu by se to však dalo označit za jednoznačné vítězství Alexe 

Salmonda a jeho SNP. 

Samozřejmě Edinburghské dohodě předcházel vzestup nacionalismu ve Skotsku, 

jehož důsledkem bylo vítězství SNP ve skotských parlamentních volbách. Následovala 

britská snaha utlumit touhu po skotské nezávislosti rozšířením pravomocí pro skotský 

parlament revizí Scotland Actu. Sebevědomé SNP to však nestačilo, chtěla referendum.  

Po schválení Edinburghské dohody se upírala pozornost k zákonu, který by 

referendum umožnil. Vznikl Zákon o referendu o skotské nezávislosti, který velmi 

důkladně stanovoval všechny administrativně-organizační otázky referenda. Zákon se 

nijak výrazněji nelišil od ostatních zákonů, které upravují referenda v demokraciích. 
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Pravděpodobně nejvýznamnějším bodem zákona bylo snížení věkové hranice elektorátu 

na 16 let, což se na území Spojeného království doposud nestalo. 

Zákon o skotském referendu stanovil i přesné principy a pravidla pro férovou 

kampaň k referendu, byla snaha o transparentnost financování či rovný přístup do médií. 

Z tohoto úhlu pohledu bylo problematické, že kampaň Better Together dokázala vybrat 

mnohem více finančních prostředků než kampaň pro nezávislost Skotska, ta naopak 

informovala Skoty o výhodách samostatnosti mnohem déle. Je proto nutné upozornit, že 

přesně stanovené principy i ve vyspělých demokraciích nelze vždy zcela dodržet. 

Další rovinou případové studie byla prezentace veřejných průzkumů k referendu, 

které vždy mohou mít vliv na nerozhodnuté voliče. Předkládané průzkumy veřejného 

mínění reflektovaly výsledky samotného hlasování, které bylo poměrně vyrovnané. 

Zajímavým ukazatelem je volební účast, která téměř dosáhla 85 %, což je nejvyšší 

volební účast zaznamenaná na území Velké Británie. 

Je sice pravda, že Skotsko nezávislost prostřednictvím referenda nezískalo, ale 

již po půl roce od konání hlasování je zřejmé, že Skotsko v rámci Velké Británie bude 

velmi posíleno. Referendum otevřelo prostor pro další vyjednávání o prohlubování 

devolučních procesů. Referendum o nezávislosti Skotska se tak může stát prvním 

krokem k de jure federalizaci Británie. Změny v britském politickém či stranickém 

systému se v posledních měsících konají nezvykle rychle, nelze proto predikovat vývoj 

po britských parlamentních volbách, které se konaly 7. května 2015, a s jistotou 

konstatovat, k čemu skotské referendum o nezávislosti vedlo. S jistotou však lze říci, že 

britský politický systém již nebude stejný, jak ho známe před samotným referendem. 
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3. Případová studie Katalánsko 

Katalánské referendum o nezávislosti, v některých případech označované i 

referendem o sebeurčení Katalánska, je dobrým příkladem velmi složitých vztahů mezi 

centrem – Madridem a periférií – Barcelonou. Jedná se o velmi komplexní spor, který se 

postupně od pádu Frankova režimu stupňuje a který by v budoucnu mohl skončit 

vyhlášením samostatného Katalánska. 

Základním smyslem případové studie Katalánska je snaha poukázat na 

problematické vyhlášení referenda o nezávislosti, jelikož bylo od samého počátku 

zpochybňováno španělskými státními institucemi. Je právě proto důležité seznámit se 

nejprve s ústavně právní úpravou referend ve Španělsku a jeho užití v praxi. Následují 

kapitoly, které se snaží chronologicky zaznamenat politické události vedoucí 

k referendu dne 9. listopadu 2014.  Budou předkládány faktory, které hrály 

nejdůležitější roli v prosazení referenda v Katalánsku.  

Druhá část případové studie se soustředí na administrativně-organizační otázky 

referenda, tedy na to, podle jakého klíče se referendum uskutečnilo. Práce se soustředí 

na procesy registrace voličů, principy samotné volby nebo nastavení kontrolních 

mechanismů. Velmi významnou součástí každé přípravy referenda je i kampaň a 

průzkumy veřejného mínění, které budou podrobeny zkoumání v samostatných 

kapitolách, a stejně tak i výsledky samotného hlasování v referendu. Poslední kapitolou 

případové studie jsou důsledky referenda a nastínění možného dalšího vývoje. 

Případová studie je zakončena shrnutím poznatků o katalánském referendu. 

3.1 Tradice referend ve Španělsku 

Španělská ústava z roku 1978 je velmi rozsáhlým dokumentem, který přímo 

zahrnuje referendum jako nástroj přímé demokracie. Druhým stěžejním bodem pro 

úpravu referend ve Španělsku je tzv. ústavní zákon z roku 1980 (Ley Orgánica 2/1980), 

který nastavuje základní pravidla a průběh referend ve Španělsku. Z ústavy a ústavního 

zákona vyplývá, že se referendum používá na celostátní, regionální i lokální úrovni. 
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Na celostátní úrovni jsou umožněny lidové konzultace, ale i mandatorní a 

konzultativní (fakultativní) referenda. Podle španělské ústavy se konzultativní referenda 

mohou konat pouze v případě, že se týkají „politických rozhodnutí mimořádného 

rozsahu“ (čl. 92, Ústavy). Konzultativní referenda jsou vysvětlena v článku 92 

španělské ústavy: „Politická rozhodnutí mimořádného rozsahu mohou být předložena 

poradnímu referendu všech občanů. Referendum je vyhlášeno králem na návrh premiéra 

a po předchozím schválení dolní komory parlamentu. Organický zákon upravuje 

podmínky a postup u různých referend, jež stanoví Ústava Španělska.“ (čl. 92, Ústavy). 

Konzultativní referendum ve Španělsku tedy navrhuje premiér země54, který 

musí nejprve získat povolení od dolní komory parlamentu. Žádost iniciovat referendum 

musí obsahovat přesné podmínky samotného referenda. Je-li souhlas dolní komory 

udělen, navrhuje jeho vypsání předseda vlády králi, který ho vyhlásí (čl. 92, Ústavy). 

Druhý způsob je, že samotný panovník vyvolá referendum prostřednictvím královského 

nařízení, které musí být schváleno Radou ministrů (Consejo de Ministros)55. Královské 

nařízení musí obsahovat rozhodnutí, přesné znění otázky a datum konání referenda  

(čl. 62, Ústavy). Ústava se přímo nezmiňuje k závaznosti konzultativního typu 

referenda.  

Závazná mandatorní referenda se mohou konat ve věci schvalování změn 

ústavy. Změny ústavy musí schválit obě komory parlamentu 3/5 většinou. Následně 

může na základě žádosti 1/10 členů jedné z komor parlamentu být iniciováno 

referendum (čl. 167, odst. 3, Ústavy). V případě úplné revize ústavy nebo revize prvních 

článků musí být tyto změny následovány novými parlamentními volbami. Pokud nově 

zvolený parlament ratifikuje změny 2/3 většinou v obou komorách, tak je automaticky 

vypsáno referendum (čl. 168, odst. 3, Ústavy). 

                                                 
54 Vláda jako kolektivní orgán je v iniciaci konzultativního referenda na národní úrovni 

ignorována. 
55 Z hlediska terminologického je obecně problematické odlišit vládu od Rady ministrů, neboť i 

v samotné ústavě jsou tyto pojmy používány promiscue. Dalo by se konstatovat, že vláda je 
širším pojmem zahrnujícím i jiné orgány vlády než jen Radu ministrů (např. Radu státu či různé 
komise) a že Rada ministrů je užším kolegiálním orgánem, jenž se schází pravidelně jednou 
týdně, v pátek. Existují však i opačné názory, že vládu a Radu ministrů je třeba považovat za 
jeden jediný orgán (Kolba 2010: 39). 
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Doposud se ve Španělsku konalo celkem šest celostátních referend. První čtyři 

celostátní referenda se konala ještě před platností současné španělské ústavy. V prvním 

referendu konaném roku 1947 Španělé rozhodovali o politickém zřízení po rezignaci 

nebo smrti generála Franca. Při volební účasti 88 % se 95 % voličů rozhodlo formálně 

zřídit Španělské království. Druhé celostátní referendum, které se konalo v roce 1966, 

se týkalo schválení nové španělské ústavy. Volební účast byla opět 88 % a 98 % voličů 

souhlasilo s novou ústavou, která byla platná až do roku 1978. V roce 1976 se konalo 

třetí celostátní referendum, které pokládalo otázku politických reforem a tím položilo 

základ pro přechod k demokracii. V referendu přišlo hlasovat 77 % Španělů a 97 % 

z nich s politickými reformami souhlasilo. V roce 1978 byla referendem opět schválená 

nová Ústava Španělska. K volebním urnám přišlo celkem 67 % voličů a téměř 92 % 

vyjádřilo souhlas. V roce 1986 se nekonalo referendum o vstupu do EHS56, jak by se 

dalo očekávat, ale uskutečnilo se referendum o setrvání Španělska v NATO. Při volební 

účasti 56 % se 59 % voličů vyjádřilo setrvat v Severoatlantické alianci. Doposud 

poslední celostátní referendum se ve Španělsku konalo v roce 2005, ve kterém se 

ratifikovala Ústava EU. K hlasování se dostavilo pouze 42 % oprávněných voličů a 

smlouva byla ratifikována 77 % hlasů (Qvortrup 2014a: 272).  

Teprve politická praxe ukázala, zda jsou pro politické aktéry konzultativní 

referenda závazná či nikoliv. Jak výsledky referenda o setrvání Španělska v NATO, tak 

i ratifikace Smlouvy o Ústavě EU byly závazné. 

3.1.1 Referenda v Katalánsku 

Španělská ústava stanovuje možnost iniciace referenda i jednotlivým 

autonomním společenstvím (tzv. referéndum autonómico). Regionální referendum se 

zde vyhlašuje při vzniku autonomního společenství, kdy se vznikem autonomního 

společenství musí souhlasit příslušné provincie (čl. 151, odst. 1, Ústavy), které by 

autonomní společenství tvořily. Dále se referendum na regionální úrovni koná při 

schvalování statutu autonomního společenství (čl. 151, odst. 2 Ústavy) a jeho reformy 

                                                 
56 Španělsko se stalo členem EHS právě v roce 1986, členem NATO je od roku 1982. 
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(čl. 152, odst. 2, Ústavy). Dosud proběhla taková referenda pouze v Andalusii, 

Baskicku, Galicii a Katalánsku, tedy v historických regionech Španělska. 

Samotné Katalánsko má s referendy bohatou zkušenost. První regionální 

referendum na území Katalánska se konalo již v roce 1931, kdy se hlasovalo o prvním 

autonomním statutu. Referenda se účastnilo 75 % oprávněných voličů.57 Souhlas 

s autonomním statutem pro Katalánsko vyslovilo 99 % dotázaných  

(Colomines 2008: 69). Druhé referendum se v Katalánsku konalo až v roce 1979 a opět 

se týkalo schválení nového katalánského autonomního statutu. Volební účast v roce 

1979 dosáhla téměř 60 %. Pro nový autonomní statut se vyjádřilo 92 % voličů.58 I třetí 

referendum se týkalo autonomního statutu pro Katalánsko, někdy označovaného za 

katalánskou ústavu. Dne 18. června 2006 přišlo hlasovat o novém statutu pouze 49% 

oprávněných voličů, z toho 74 % vyjádřilo svůj souhlas.59 

Mimo španělskou vládou schválená referenda o autonomních statutech se na 

katalánském území konalo ještě také neoficiální referendum o nezávislosti. Mezi zářím 

2009 až dubnem 2011 se na 549 územích z celkového počtu 947 katalánských 

municipalit konalo referendum, ve kterém byla položená otázka: „Měl by se katalánský 

národ stát nezávislým, demokratickým a sociálním státem v rámci Evropské Unie?“ 

(Munoz, Guinjoan 2012: 45). Odpověď Ano zaškrtlo 92 % hlasujících, volební účast 

celkem dosahovala pouze 20,5 %.60 I když byla volební účast nízká, v praxi se 

hlasování účastnilo okolo 800 000 Katalánců, proto toto referendum hrálo velmi 

důležitou psychologickou úlohu pro následující katalánské parlamentní volby v roce 

2012 a pro myšlenku uskutečnit závazné referendum o katalánské nezávislosti (Munoz, 

Guinjoan 2012: 44). 

                                                 
57 Ženám v tomto referendu ještě nebylo umožněno hlasovat, i když oficiálně získaly volební právo 

v roce 1931, prvních voleb se však mohly účastnit až v roce 1933. 
58 Databáze přímé demokracie, referendum 1979, dostupné na: 

<http://www.sudd.ch/event.php?lang=de&id=es021979>[cit. 16.2.2015]. 
59  Databáze přímé demokracie, referendum 2006, dostupné na: 

<http://www.sudd.ch/event.php?lang=de&id=es012006>[cit. 26.11.2014]. 
60  Databáze přímé demokracie, referendum 2009-2011, dostupné na: 

<http://www.sudd.ch/event.php?lang=de&id=es012011>[cit. 16.2.2015]. 
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3.2 Cesta ke katalánskému referendu o nezávislosti 

Otázka katalánského referenda o nezávislosti je velmi komplikovaná, proto je na 

ni nutné nahlížet komplexně. Tato kapitola se proto bude snažit vysvětlit a 

chronologicky zaznamenat cestu k uskutečnění referenda ze dne 9. listopadu 2014. 

Soustředíme se na autonomní statut z roku 2006, který je pomyslným odrazovým 

můstkem k referendu, a zároveň je předmětem velké tenze mezi Madridem a 

Barcelonou, která je následně umocněna rozhodnutím španělského Ústavního soudu. 

Vztah mezi centrem a periférií však není jediným určujícím faktorem problému, druhou 

rovinou je samotný politický vývoj v Katalánsku, kde je nutné se soustředit na 

parlamentní volby v roce 2010 a 2012, které zformulovaly lídry tažení k uskutečnění 

referenda.  

3.2.1 Nový autonomní statut Katalánska 

Cesta k referendu přímo nezapočala schválením autonomního statutu v roce 

2006, přesto je právě tento dokument stěžejním odrazovým bodem, který je nezbytné 

zmínit pro pozdější pochopení vývoje a následného směřování k referendu o 

nezávislosti.  

Zjednodušeně lze říci, že autonomní statut z roku 2006, který významně reviduje 

katalánský statut z roku 1979, lze označit za katalánskou ústavu. Tento dokument se 

skládá z preambule a ze sedmi hlav, které upravují nejen vymezení mezi zákonodárnou, 

výkonnou a soudní mocí, ale i označují Katalánsko za národ.61 Označení Katalánska za 

národ je však velmi sporné, neboť Ústava Španělska z roku 1978 mluví o nerozlučitelné 

jednotě španělského národa stejně jako o společné a nedělitelné vlasti všech Španělů. 

Uznává a zaručuje pouze právo na autonomii národností a regionů (čl. 2, Ústavy). 

Katalánsko je tak podle katalánské ústavy označované za národ (nació, španělsky 

nación), ale podle Ústavy Španělska pouze za národnost (nacionalidades). 

                                                 
61 Autonomní statut 2006, dostupné na:  

<http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2006.tp.html#al>[cit. 9.10.2014]. 
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Autonomní statut také zavádí katalánštinu jako úřední jazyk Katalánska. 

Kastilština je však plně akceptovaná a oba jazyky občané Katalánska mají povinnost 

znát. Problematické je, že katalánština je preferovaná v běžném používání stejně tak i 

v komunikaci s úřady, je jazykem veřejných médií a slouží i k vzdělávání (čl. 6, 

Statutu).62 

Autonomní statut upravoval také ještě celou řadu dalších oblastí od fiskálních 

změn přes zřízení národních symbolů až po budování zahraniční politiky Katalánska. 

Samotný schvalovací proces autonomního statutu nebyl bez problémů. 

V katalánském parlamentu se proti návrhu postavila Lidová strana (PP), která 

upozorňovala na protiústavnost. Autonomní statut však byl katalánským parlamentem 

schválen díky hlasům levice63. V praxi to znamenalo, že téměř 90 % katalánského 

parlamentu bylo pro přijetí návrhu. Ze 135 členů parlamentu bylo 120 poslanců pro a 

pouze 15 poslanců proti (Guibernau 2013: 381). 

K podobné situaci došlo i ve španělském parlamentu, kde levicové strany měly 

také většinu. Vládní španělští socialisté PSOE návrh podpořili, španělská pravicová 

Lidová strana byla opět zcela proti. Je důležité zmínit, že ve španělském parlamentu 

došlo k dílčím úpravám statutu, aby byl v plném souladu s Ústavou Španělska. 

V konečném důsledku autonomní statut prošel oběma komorami španělského 

parlamentu a král Juan Carlos I. návrh podepsal. Autonomní statut byl vzápětí ještě dne 

18. června 2006 potvrzen referendem v Katalánsku, kde 73,9 % voličů vyjádřilo souhlas 

s návrhem.64 

                                                 
62 Autonomní statut 2006, dostupné na:  

<http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2006.tp.html#al>[cit. 9.10.2014]. 
63  Levicové strany (Socialistická strana Katalánska- PSC, Katalánská republikánská levice – ERC, 

Stranou zelených Katalánska - ICV-EUiA) uzavřely dohodu v Tinellu, vytvoření nového 
autonomního statutu byl první bod společného vládního programu. 

64 Catalonia Votes, dostupné na:  
<http://www.cataloniavotes.eu/why-a-referendum/>[cit. 9.10.2014]. 
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3.2.2 Španělský Ústavní soud poprvé zasahuje 

V okamžiku, kdy byl autonomní statut zaveden do praxe, byla podána žaloba na 

přezkoumání k Ústavnímu soudu. Hlavním iniciátorem byla Lidová strana (PP), která 

nechala přezkoumat celkem 51,5 % textu, a na dalších 48 % podal návrh na 

přezkoumání španělský ombudsman – člen PSOE (Guibernau 2013: 381). Podle 

politické teoretičky Monserrat Guibernau se Katalánci cítili velmi rozhořčeni, neboť 

zcela legálně schválený autonomní statut, který prošel všemi legálními procedurami, byl 

stále napadán a zpochybňován (ibidem). 

Téměř čtyři roky poté, co byl autonomní statut Katalánska plně zaveden 

do praxe, španělský Ústavní soud shledal celkem 41 článků za problematické a 

v rozporu se španělskou ústavou. Šest z deseti ústavních soudců nechalo přepsat celkem 

14 článku autonomního statutu a dalších 27 reinterpretovat (Guibernau 2013: 381-382). 

Prvním problémem byla interpretace katalánského národa. Ústavní soud tento 

článek reinterpretoval. Užití katalánského národa je možné pouze v ideologickém, 

historickém a kulturním kontextu nikoliv ve významu právních hodnot, které by mohly 

vést k secesi. Ústavní soud se odkazoval na znění ústavy o nerozlučitelné jednotě 

španělského národa (Guibernau 2013: 382). 

V otázce „národních symbolů“ Katalánska Ústavní soud změnil výklad na 

„symboly národnostní“. Podle nálezu Ústavního soudu mohou být pouze španělské 

symboly považovány za národní (Guibernau 2013: 382).  

V rozporu s ústavou bylo také preferování katalánštiny během povinné školní 

docházky či postavení katalánštiny ve významu, důležitosti a legálnosti na stejnou 

úroveň jako je kastilština (španělština)(Guibernau 2014: 16). 

 Ústavní soud také zcela zamítl, aby byla katalánská ústava zrovnoprávněna se 

španělskou ústavou. Stejně tak zcela zamítl, aby Katalánsko mohlo samo nastavovat a 

vybírat své daně. V poslední řadě bylo shledáno za protiústavní, aby Katalánsko mohlo 

zřídit vlastní soudy a aby katalánský ombudsman byl volen výhradně katalánskou 

administrativou, stejně tak, aby předseda Katalánského nejvyššího soudu byl jmenován 

španělským panovníkem (Guibernau 2014: 16-17).  
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Po zásahu Ústavního soudu se v Katalánsku konala řada protestů, které 

vyvrcholily 10. července 2010. Katalánská občanská společnost byla mobilizovaná 

skupinou Òmnium Cultural65, která uskutečnila protest proti rozhodnutí Ústavního 

soudu. Celá akce se nesla pod označením „Som una nació. Nosaltres decidim“ „My 

jsme národ, my rozhodneme!“  Podle pořadatelů se protestů účastnilo až 1,5 milionů 

lidí. Podle střízlivějších odhadů to mohlo být okolo jednoho milionu demonstrantů.66 

Právě otázka národa hraje v problematice katalánského referenda významnou 

roli. S přijetím nového autonomního statutu, ve kterém bylo Katalánsko považováno za 

národ, nabrala touha po právu na sebeurčení podle Charty OSN reálného základu. 

Z tohoto důvodu doposud největší demonstrace v Katalánsku nesla název – My jsme 

národ, my rozhodneme! Podle profesorky Kathryn Cameriové tato demonstrace 

lavinovitě spustila v roce 2010 řetěz událostí, které se vždy týkaly práva Katalánců 

rozhodnout o své budoucnosti a následně měly vyústit v referendum o nezávislosti 

Katalánska (Crameri 2014: 6). 

3.2.3 Politický vývoj v Katalánsku po roce 2010 

Otázka nezávislosti Katalánska nerezonuje pouze mezi centrem (Madridem) a 

periférií (Barcelonou), ale i uvnitř politického respektive stranického systému 

Katalánska. Podobně jako ve stranickém systému Skotska nebyly všechny strany pro 

nezávislost, je katalánský případ v tomto aspektu velmi podobný. 

Nález Ústavního soudu a následné občanské protesty měly dopady na volby do 

katalánského autonomního parlamentu v listopadu 2010. Doposud vládní koalice stran 

Socialistická strana Katalánska – PSC-PSOE, Katalánská republikánská levice – ERC a 

                                                 
65 Ómnium Cultural je nezávislou organizací založenou již v roce 1961 a jejím hlavním cílem je 

bránit a propagovat katalánský jazyk, kulturu a soudržnost. Zároveň je organizace hlavním 
organizátorem protestů na podporu nezávislosti Katalánska a pro uskutečnění závazného 
referenda (Crameri 2014: 31). 

66 Lavanguardia, Un millón de personas inundan Barcelona en una histórica manifestación de 
rechazo a la sentencia contra el Estatut, dostupné na: 
<http://www.lavanguardia.com/politica/20100710/53961206706/un-millon-de-personas-
inundan-barcelona-en-una-historica-manifestacion-de-rechazo-a-la-sentencia-co.html>[cit. 
13.10.2014]. 
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Strana zelených Katalánska – ICV-EUiA si od předešlých voleb v roce 2006 pohoršila o 

12 křesel. Zisk 48 mandátů z celkového počtu 135 znamenal přechod do opozice. 

Naopak vítězná nacionalistická strana Konvergence a jednota (CiU) si polepšila o 14 

mandátů, celkový počet 62 mandátů však neznamenal absolutní většinu 67 

Katalánské volby v roce 2010 pro CiU znamenaly velký úspěch. Lídr CiU Artur 

Mas zformoval menšinovou vládu po sedmi letech, kdy politická strana CiU byla 

v opozici. Šest křesel scházelo k parlamentní většině, proto CiU uzavřela formální 

dohodu s konzervativní Lidovou stranou Partido Popular (PP). K dohodě mezi CiU a PP 

došlo především proto, že poměrně umírněný předseda CiU Artur Mas až do roku 2012 

nepožadoval nezávislost Katalánska a podobně jako CiU i PP byla před volbami 2010 

v opozici (Rico; Liñeira 2014: 259).  

Z počátku bezproblémová spolupráce mezi CiU a PP se radikálně zhoršila 

v listopadu 2011, kdy ve španělských všeobecných parlamentních volbách doposud 

opoziční PP vedená Marianem Rajoyem získala absolutní většinu všech křesel. Mezitím 

v Barceloně byl hlavním bodem volebního programu CiU prosadit nový fiskální pakt se 

španělskou vládou. Artur Mas se snažil reformovat nevyvážené financování mezi 

Madridem a Barcelonou a snížit tak dopady hospodářské krize na region. Volební 

vítězství a návrat Lidové strany do španělské vlády dalo jasně najevo, že bude velmi 

komplikované dosáhnout mezi Madridem a Barcelonou fiskálního paktu (Rico; Liñeira 

2014: 262). 

Zářijové jednání o fiskálním paktu mezi předsedou katalánské autonomní vlády 

Arturem Masem a premiérem Španělska Marianem Rajoyem k dohodě nevedlo. 

Hlavním opěrným bodem argumentu revize fiskálního paktu byl fakt, že obvykle velmi 

prosperující Katalánsko bylo postiženo hospodářskou krizí zdaleka nejvíce ze všech 

regionů Španělska (Rico; Liñeira 2014: 263). Podle dat z roku 2012 Katalánsko 

přispívalo do španělského rozpočtu 19,40 % celkového počtu a naopak získalo pouze 

14,03 % zpátky, čímž došlo za vlády Mariana Rajoye do roku 2013 ke zvýšení 

                                                 
67  Výsledky všech katalánských voleb, dostupné na: 

<http://www.historiaelectoral.com/acatalunya.html>[cit. 20.10.2014]. 
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katalánského deficitu na 8 % ročního HDP, či snížení investice do katalánské 

infrastruktury o 45 % (Guibernau 2013: 383).  

Na základě selhání vyjednávání o fiskálním paktu a neustále sílícímu tlaku 

katalánské veřejnosti za nezávislost vyhlásil doposud umírněný předseda autonomní 

vlády Katalánska Artur Mas předčasné volby. Datum stanovil na 25. listopadu 201268 a 

zároveň slíbil, že pokud znovu ve volbách uspěje, v Katalánsku se uskuteční referendum 

na sebeurčení (Guibernau 2013:389). Předčasnými volbami se Artur Mas snažil zjistit, 

jak moc je Katalánsko myšlence nezávislosti nakloněno. Zároveň očekával stabilnější 

vládu, jelikož spolupráce s PP zcela přestala fungovat. Artur Mas doslova během 

kampaně žádal o mimořádnou podporu pro mimořádnou dobu. Sliboval, že absolutní 

většina zajistí zásadní krok směrem k nezávislosti (Rico; Liñeira 2014: 263). 

Předčasné volby 2012 pro CiU neznamenaly volební úspěch, Artur Mas nezískal 

požadovanou mimořádnou podporu pro svoji stranu, ba dokonce CiU získala oproti 

předchozím volbám o 12 mandátu méně, tedy pouze 50 křesel. Na druhou stranu 

Katalánci deklarovali touhu směřovat Katalánsko k referendu o nezávislosti, neboť 

druhou nejsilnější stranou se stala Katalánská republikánská levice (ERC). 

Secesionistická levicová politická strana ERC si polepšila na 21 mandátů. Celostátní 

politické strany, které se prezentovaly pro zachování jednotného Španělska, získaly 

pouze 20 mandátů PSC-PSOE, respektive 19 mandátů PP. Do katalánského parlamentu 

se dostalo celkem sedm politických stran, což znamenalo, že parlament se stal nejvíce 

fragmentovaný od svého založení.69 

Podle analýzy výsledků se zdá, že se mnoho tradičních podporovatelů CiU 

rozhodlo raději volit radikálnější ERC s vidinou lepšího vedení Katalánska 

k nezávislosti. Dalším faktorem podle Guibernau bylo, že vláda Artura Mase zavedla v 

souvislosti se špatnou ekonomickou situací Katalánska vysoké dálniční poplatky. 

                                                 
68 Artur Mas vyhlásil předčasné volby dva roky před regulérními volbami. Tím končící parlament 

měl vůbec nejkratší volební období od svého založení v roce 1980. 
69 Argos, informační portál státní správy, dostupné na: 

<http://www.argos.gva.es/ahe/pls/argos_elec/DMEDB_ElecComunidades.informeElecDetallado
?aNComuId=9&aNNumElec=1&aVTipoElec=A9&aVFechaElec=2012&aVLengua=c>[cit. 
1.11.2014]. 
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Třetím faktorem bylo, že unitární strany (především PP, PSC-PSOE) bránící suverenitu 

celého Španělska byly v kampani úspěšné ve vysvětlování španělské ústavy a nálezu 

Ústavního soudu a také varovaly Katalánce, že podle článku 8 Ústavy Španělska je 

povinností armády garantovat suverenitu a nezávislost Španělska (Guibernau 2013: 

389). 

Po předčasných volbách 2012 bylo pro stranický systém Katalánska důležité 

rozdělení katalánských politických stran na politické strany vyžadující nezávislost a 

politické strany proti nezávislosti. Z tabulky 3.1 vyplývá, že kromě dvou hlavních, pro 

nezávislost orientovaných, katalánských parlamentních stran CiU a ERC se na tuto 

stranu kampaně přiklonila i nová katalánská parlamentní strana CUP a s myšlenkou 

nezávislosti se ztotožnila i ICV. Druhou stranu kampaně tvořily dvě celostátní politické 

strany PSC-PSOE a PPC a také menší katalánská politická strana CiuatadansC’s. 

 
Tabulka 3.1 Přehled postojů stran k nezávislosti a jejich zastoupení v katalánském 
parlamentu 

Katalánská parlamentní 
politická strana Pro/Proti nezávislosti Počet mandátů po 

předčasných volbách 2012 

CiU Pro nezávislost 50 

ERC Pro nezávislost 21 

PSC-PSOE Proti nezávislosti 20 

PPC Proti nezávislosti 19 

ICV Spíše pro nezávislost 13 

CiuatadansC‘s Proti nezávislosti 9 

CUP Pro nezávislost 3 

Zdroj: (Rico; Liñeira 2014: 258). 

Artur Mas po předčasných volbách uhájil post předsedy autonomního 

parlamentu Katalánska především kvůli dohodě s lídrem ERC Oriolem Junquerasem, 

který byl také velkým zastáncem katalánského referenda o nezávislosti. Na druhou 

stranu Junquerase pragmaticky odmítl vstoupit do vládní koalice, neboť dobře věděl, že 

by jeho politická strana byla spoluzodpovědná za plánované škrty (Rico; Liñeira 2014: 

258). ERC si za svoji podporu menšinové vládě vydobyla limitované zvýšení daní, 
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zároveň však dohoda obsahovala závazek, že referendum o nezávislosti se uskuteční 

v roce 2014 (Rico; Liñeira 2014: 276). 

Snaha uskutečnit hlasování o nezávislosti Katalánska začala mít reálnější 

podobu, když došlo v lednu 2013 v katalánském parlamentu ke schválení Deklarace 

suverenity Katalánska. Dokument, který se odkazuje na přerušenou státnost Katalánska, 

udává právo Katalánců svobodně rozhodnout o své politické budoucnosti. Text 

deklarace stojí celkem na devíti pilířích.70 Ústřední roli procesu má zastávat katalánský 

parlament jako instituce reprezentující katalánský lid, dále je zde zdůrazněn budoucí 

dialog se španělskou vládou i institucemi EU. Zároveň upozorňuje na demokratické 

principy procesu a svobodnou vůli Katalánců rozhodnout si o své budoucnosti sami.71 

CiU a ERC hledala pro dokument širší podporu, kterou nalezla u Strany 

Zelených Katalánska – ICV-EUiA a radikálně levicových Lidových sjednocených 

kandidátů CUP. Celkem pro deklaraci se vyjádřilo 85 poslanců, proti bylo 41 především 

z PP a PSC-PSOE.72 

3.2.4 Z původního referenda o nezávislosti nezávazná anketa  

Na základě výše popsaného politického vývoje předseda katalánské autonomní 

vlády Artur Mas 26. července 2013 oficiálně požádal španělského premiéra Mariana 

Rajoye zahájit vyjednávání o legálním uskutečnění referenda o nezávislosti Katalánska. 

Při jednání se španělskou vládou Artur Mas zdůrazňoval snahu katalánské vlády najít 

společné řešení (Lang 2013: 5). 

                                                 
70 Deklarace suverenity se skládá z devíti pilířů: Suverenita, demokratická legitimita, 

transparentnost, dialog, sociální koheze, europeanismus, legalita, ústřední role katalánského 
parlamentu v procesu a participace. 

71 Deklarace suverenity Katalánska, dostupné na:  
<http://www.helpcatalonia.cat/2013/01/full-text-declaration-of-sovereignty.html>[cit. 
12.11.2014]. 

72 Catalan News Agency, Katalánský parlament schválil Deklaraci nezávislosti, dostupné na: 
<http://www.catalannewsagency.com/politics/item/the-catalan-parliament-approves-the-
declaration-of-sovereignty-and-the-right-to-self-determination-by-the-people-of-catalonia>[cit. 
12.11.2014]. 



 

76 

Při samotném vyjednávání mezi katalánskou a španělskou vládou se Artur Mas 

opíral o výstupy poradního Výboru pro národní tranzici Consell Assessor per a la 

Transició Nacional73. Výbor předložil celkem pět možných scénářů, které měly vést 

k referendu o nezávislosti Katalánska (Generalitat de Catalunya 2014a: 50).74 

První možnou variantou bylo uskutečnit regulérní referendum v souladu se 

španělskou ústavou, schválené španělským parlamentem a zahrnutí všech Španělů se 

referenda účastnit. Druhý scénář obsahoval vytvoření nového typu referenda, které bude 

schválené ústavním dodatkem. Třetím návrhem výboru bylo dočasné přesunutí 

pravomocí na konání závazného referenda na regionální úroveň podle článku 150, 

odstavce 2, Ústavy Španělska. Čtvrtou možnou variantou bylo uznání katalánského 

zákona 2010 (katalánský zákon 4/2010) na uskutečnění konzultativního regionálního 

referenda, které položí rámec pro hlasování o nezávislosti. Poslední pátou možnou 

variantou na uskutečnění referenda bylo schválit v katalánském autonomním 

shromáždění zákon o všelidových hlasováních (Lang 2013: 5).  

Výstup komise byl podpořen pro každou variantu doporučením a zároveň byly 

popsány výhody či nevýhody pro Katalánsko. Podle komise byla první možnost 

nežádoucí, neboť by marginalizovala význam katalánské vlády, respektive katalánského 

lidu, zároveň by také referendum pravděpodobně dopadlo v neprospěch samostatnosti, 

neboť by se ho účastnili občané celého Španělska. Na druhou stranu by referendum 

mohlo být uskutečněno za krátký časový úsek a nebylo by v rozporu se španělskou 

legislativou (Generalitat de Catalunya 2014a: 50). Druhá předkládaná možnost přináší 

nevýhodu v podobě dlouhého a nejistého procesu, ve kterém by Katalánsko bylo 

v pozici menšiny při hlasováních o ústavních dodatcích. Třetí návrh byl komisí 

hodnocen kladně, neboť takovéto uskutečnění referenda by bylo jednoduché, rychlé a 

srozumitelné a především by bylo inspirováno skotským případem. Zároveň by 

referendum bylo i mezinárodně uznané, jelikož skotský případ nastavil precedent 

v demokraciích (Generalitat de Catalunya 2014a: 51). Čtvrtá možnost již během 

                                                 
73 Výbor pro národní tranzici je poradním orgánem založeným v roce 2013. Jeho cílem je pomoct i 

vládě řešit otázku katalánské tranzice a pomoci docílit legální cestou referendum na sebeurčení. 
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publikování zprávy komise byla podrobena přezkoumání Ústavním soudem, na jehož 

základě komise předpokládala, že čtvrtá možnost je tak nereálná, neboť vyžaduje 

předchozí schválení španělským parlamentem (Generalitat de Catalunya 2014a: 51). 

Poslední pátý návrh komise měl výhody v rychlosti uskutečnění referenda a svěřoval 

katalánské vládě ústřední úlohu při tvorbě referenda. Podle komise lze zde obejít i 

tvrzení, že se jedná o protiústavní krok.75 

Španělská vláda postupně odmítla první, druhou i čtvrtou možnost. Třetí 

možnost o dočasném přesunutí kompetencí v otázce vyhlášení referenda (skotský 

příklad) byla španělským parlamentem definitivně zamítnuta 8. dubna 2014. Katalánská 

vláda se však i nadále snažila najít legální cestu pro uskutečnění hlasování, proto se 

začala soustředit na poslední zbylou možnost, tedy tzv. nezávazné referendum 

vycházející z katalánského zákona o všelidovém hlasování.76 

Na základě páté možnosti byl vytvořen zákon 10/2014 upravující všelidové 

hlasování. Katalánským parlamentem byl schválen 19. září 2014 v poměru 106:28. De 

facto katalánská vláda změnila taktiku, když upustila od myšlenky konání závazného 

referenda o nezávislosti, naopak schválila zákon, který pouze jako referendum vypadá, 

ale jehož výsledek není na Španělsku právně vymahatelný.77 Nicméně tento zákon 

předpokládá, že výsledky lidové konzultace v demokraciích musí být vyslyšeny. Podle 

zákona by se centrální vláda měla výsledky konzultace zabývat nejpozději do dvou 

měsíců od skončení hlasování (odst. 8, Zákona 10/2014) 

Na základě Zákona 10/2014 vznikl prováděcí dekret podepsaný předsedou 

autonomního shromáždění Katalánska 27. září 2014 a stanovující přesný datum 

referenda na 9. listopadu 2014. O dva dny později španělský Ústavní soud na návrh 

                                                                                                                                               
74 Konzultace o politické budoucnosti Katalánska, celý text dostupný na: 

<http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_pu
blicats/inf_1_angles.pdf>[cit. 15.11.2014]. 

75 Cataloni aVotes, The long way to the 9 November independence vote, dostupné na: 
<http://www.cataloniavotes.eu/the-long-way-to-the-9-november-independence-vote/>[cit. 
21.11.2014]. 

76 ibidem 
77 E15, Po Skotsku Španělsko. Katalánci si odhlasovali referendum o nezávislosti , dostupné na: 

<http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/po-skotsku-spanelsko-katalanci-si-odhlasovali-
referendum-o-nezavislosti-1120314>[cit. 5.12.2014]. 
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španělské vlády pozastavil platnost zákona o všelidových hlasováních a prováděcí 

dekret do doby, než bude přezkoumán jejich soulad se španělskou ústavou.78 Podle 

zprávy 74/2014 španělského Ústavního soudu bylo pozastavení katalánského zákona o 

všelidových hlasováních vysvětlováno článkem 161, odstavcem 2 španělské ústavy, 

který tvrdí, že španělská vláda má právo nechat přezkoumat jakýkoliv zákon 

autonomního společenství. Následkem je, že napadený zákon či nařízení je pozastaveno 

na dobu maximálně pěti měsíců79 do doby, než se Ústavní soud k problému vyjádří.80 

I přes pozastavení referenda Ústavním soudem přípravy pokračovaly. Přípravy 

referenda katalánská vláda oficiálně přenechala dobrovolníkům, aby se vyhnula 

jakýmkoliv soudním postihům. 

3.3 Administrativně-organizační úprava hlasování  
z 9. listopadu 2014 

Možnost uskutečnit referendum na území Katalánska vyplývá z článku 122 

autonomního statutu z roku 2006. Je nutné připomenout, že španělský Ústavní soud 

tento článek nechal beze změny. Podle zmíněného článku má Generalitat81 výhradní 

právo uskutečnit jakékoliv lidové konzultace kromě závazného referenda, které může 

vyhlásit pouze španělský premiér či panovník (viz kapitola 3.1) (čl. 122, Statutu).  

V souvislosti s článkem 122 autonomního statutu byl v Katalánsku přijat zákon 

4/2010 o možnosti konání všelidového hlasování a dalších forem participace občanů 

                                                 
78 Český rozhlas, dostupné na španělský Ústavní soud pozastavil katalánské referendum o 

nezávislosti, dostupné na: 
<http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/spanelsky-ustavni-soud-pozastavil-katalanske-
referendum-o-nezavislosti--1402253>[cit. 6.12.2014]. 

79  Dne 25. února 2015 Ústavní soud rozhodl, že dekret a zákon o všelidovém hlasování je 
v rozporu s Ústavou Španělska, jelikož „konzultace“ byla de facto referendem, které může být 
vyhlášeno pouze představiteli španělského státu. Memorandum Ústavního soudu, dostupné na: 
<http://www.cronicaglobal.com/es/downloads2/memorandumcatalonia16.pdf>[cit. 6.12.2014]. 

80 Nález Ústavního soudu, dostupné na: 
<http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2014_074/NOTA%20INFO
RMATIVA%20N%C2%BA%2074_2014%20EN.pdf>[cit. 6.12.2014]. 

81 Generalitat zahrnuje katalánský parlament a katalánskou vládu. 
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prostřednictvím referenda, který přesně stanovuje rámec, podmínky a všechny 

administrativní náležitosti pro konání legálního, spravedlivého a demokratického 

referenda či konzultace. Podle tohoto zákona by však referendum o nezávislosti muselo 

být nejprve schváleno španělskou vládou, což se nestalo, a proto ani zákon 4/2010 

nemohl být využit k administrativně-organizačnímu nastavení referenda. 

Poslední možností pro uskutečnění referenda o nezávislosti na území Katalánska 

tak bylo schválit zákon o všelidových hlasováních 10/2014, který stanovuje základní 

rámec pro všechny lidové konzultace na území Katalánska. Zároveň bylo nutné schválit 

prováděcí dekret č. 129/2014, který byl navržený katalánskou vládou a schválený 

katalánským parlamentem. Dne 27. září 2014 byl dekret podepsán předsedou autonomní 

vlády Katalánska Arturem Masem, tím došlo k vyhlášení referenda.82 

Jak zákon 10/2014, tak i dekret 129/2014 obsahují nastavení všech 

administrativně-organizačních otázek pro uskutečnění referenda o nezávislosti 

Katalánska. 

3.3.1 Otázka v katalánském referendu 

Základní administrativně-organizační otázkou v referendu je přesné znění 

otázky. Oficiální znění otázky stanovil dekret 129/2014. Podle zmíněného dekretu byly 

v referendu o nezávislosti Katalánska položeny dvě otázky: „Chcete, aby se Katalánsko 

stalo státem?“ (Vol quo Catalunya es devingui un Estat?“) V případě souhlasu byla 

požadovaná i druhá odpověď na otázku: „Chcete, aby tento stát byl nezávislým?“ (Vol 

quo aquest Estat sigui independent?“) Obě otázky83 byly napsány v úředních jazycích 

Katalánska, tedy jak v katalánštině, tak i ve španělštině.84 

                                                 
82  Dekret 129/2014, dostupné na: 

<http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/DECRET%20129_ENG.pdf>[cit. 
5.1.2015]. 

83 Náhled hlasovacího lístku viz Příloha č.5. 
84 Dekret 129/2014, dostupné na: 

<http://www20.gencat.cat/docs/consulta/Documents/Arxius/DECRET%20129_ENG.pdf>[cit. 
5.1.2015]. 
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V praxi takto nastavené otázky znamenaly, že v otázce, zda se má stát 

Katalánsko státem, si volič mohl představit, že může hlasovat i o federálním či 

konfederálním uspořádání v rámci Španělska. Znamenalo by to nejprve zaškrtnout ANO 

a následně NE. Pokud volič odpověděl na obě otázky kladně, požadoval, aby 

Katalánsko získalo nezávislost. Naopak negativní odpověď u první otázky téměř 

automaticky znamenala popření katalánské státnosti. 

3.3.2 Podmínky pro hlasování na území Katalánska 

V dekretu bylo také přesně stanoveno, kdo a za jakých podmínek se může 

účastnit hlasování v referendu.  

Referenda o otázce budoucnosti Katalánska se mohli účastnit všichni plnoprávní 

voliči, kteří mají politický statut Katalánce, což se dalo dokázat pomocí platného 

občanského průkazu totožnosti s údaji o adrese a místě trvalého bydliště.85 

Volby se mohli zúčastnit také občané Evropské Unie, občané ze zemí 

Evropského hospodářského prostoru a ze Švýcarska, kteří měli platný pas nebo 

občanský průkaz a zároveň potvrzení o trvalém pobytu na území Katalánska. V případě, 

že se referenda chtěli zúčastnit i občané z jiných států světa, museli se prokázat jak 

platným cestovním pasem a certifikátem trvalého pobytu na území Katalánska, ale i 

platným průkazem cizince (TIE – Tarjeta de Identidad de Extranjer). Další podmínkou 

bylo, že tito voliči na území Katalánska museli žít alespoň tři roky.86 

Po vzoru skotského hlasování o nezávislosti byla i v Katalánsku stanovena 

věková hranice pro účast v referendu na 16 let. Hlavním důvodem snížení věkové 

hranice bylo, aby právě mladí lidé mohli přímo rozhodovat o své budoucnosti, která se 

jich týká (Generalitat de Catalunya 2014a: 85). 

                                                 
85 Informační portál katalánské vlády, dostupné na: 

<http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=275822&idioma=2&d
epartament=42&canal=43>[cit. 27.1.2015]. 

86 Catalonia Votes, pravidla pro referendum, dostupné na: 
<http://www.cataloniavotes.eu/the-vice-president-of-the-catalan-government-presents-the-
arrangements-for-the-9-november-vote>[cit. 25.1.201]. 
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3.3.3 Podmínky volby v zahraničí 

Hospodářská krize, která velmi citelně zasáhla Španělsko respektive i 

Katalánsko, měla za důsledek, že počet Katalánců žijících v zahraničí se prakticky 

zdvojnásobil. Podle katalánských úřadů žije téměř 220 000 Katalánců v zahraničí a 

jejich úloha v zahraničí je značná. Mimo území Katalánska je zřízeno téměř 130 

katalánských komunit a organizací, které plní významnou roli v mezinárodním vědomí 

o Katalánsku. Stejně významnou úlohu v kulturní diplomacii hraje i 114 penyes 

místních asociací fanoušků F.C. Barcelony, které jsou rozmístěny po celém světě.87 

Z tohoto důvodu se již během plánování referenda počítalo s možností volit 

v zahraničí. Celkem na 19 úřadech (katalánských „ambasádách“)88 byly pro tento účel 

zřízeny volební místnosti, ve kterých se mohlo hlasovat při splnění základních 

podmínek pro volbu v zahraničí: volič musel splňovat věkovou hranici pro volbu, musel 

se prokázat občanským průkazem a zároveň musel být katalánským rezidentem. Druhou 

možností, jak volit v zahraničí, bylo dostavit se do volební místnosti s registračním 

certifikátem registru Katalánců žijící v zahraničí nebo se španělským pasem a 

certifikátem registru Španělů žijících v zahraničí (PERE – Padrón de Españoles 

Residentes en el Extranjero), ve kterém je jejich domovem uvedeno Katalánsko 

(Crameri 2014: 55). 

3.3.4 Samotný proces hlasování v referendu 

V katalánském referendu se mohlo hlasovat pouze dvěma způsoby. První 

možností bylo hlasování na základě osobní volby v den konání referenda, nebo druhou 

možností bylo tzv. dřívější hlasování, při kterém byl voličský lístek uložen v Katalánsku 

                                                 
87 Catalonia Votes, Catalonia in the world, dostupné na:  

<http://www.cataloniavotes.eu/catalonia-in-the-world>[cit. 25.1.201]. 
88  Přehled katalánských ambasád, dostupné na: 

<http://www.participa2014.cat/pdf/Locals%20consulta%20exterior%20amb%20logo_1.pdf>[cit. 
25.1.2015]. 
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k pozdějšímu sčítání.89 Hlasovat prostřednictvím internetu nebo poštou umožněno 

nebylo. 

Osobní hlasování probíhalo 9. listopadu 2014 od 9 do 20 hodin celkem  

v 6 695 volebních místnostech napříč Katalánskem a v 19 volebních místnostech v 

zahraničí. Před samotným hlasováním musela komise ve volební místnosti zkontrolovat 

platné ID a zároveň musela označit voliče do předem připravených voličských 

seznamů.90 

Poměrně neobvyklou variantou volby byla možnost hlasovat již dříve a následně 

hlas uložit v Katalánsku pro pozdější sčítání. Volič, který takto hlasoval, musel osobně 

doručit hlasovací lístek v zalepené obálce státním zaměstnancům, kteří byli pro tyto 

účely zvoleni. Zároveň tato volba musela být provedena mezi 20. a 25. říjnem 2014, od 

9 do 20 hodin lokálního času. Dřívějšího hlasování se však mohly účastnit pouze 

stanovené skupiny voličů: 

1) Katalánci trvale žijící v zahraničí;  

2) Katalánci dočasně v zahraničí;  

3) Osoby, které jsou zadrženi ve věznicích či v detenčních ústavech pro mladistvé;  

4) Osoby, které nejsou schopny pohybu a do volební místnosti nemohou přijít a 

zároveň mají na svoje postižení příslušné potvrzení;  

5) Osoby, které mají na termín referenda plánovou hospitalizaci ve zdravotním 

zařízení;  

6) Pracovníci, kteří mají mít na starosti zajištění průběhu referenda. Do této 

kategorie patří i bezpečnostní složky, záchranáři, hasiči a policie, personál 

                                                 
89 Informační portál katalánské vlády, metody hlasování, dostupné na: 

<http://www20.gencat.cat/portal/site/consulta/menuitem.632d5676b2a3b83608d1b110b0c0e1a0/
?vgnextoid=59e193c170197410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=59e193c170
197410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default>[cit. 29.1.2015]. 

90  Catalan News Agency, Catalans start voting in festive atmosphere, without police blocking 
access or identifying volunteers, dostupné na: 
<http://www.catalannewsagency.com/politics/item/catalans-start-voting-in-festive-atmosphere-
without-police-blocking-access-or-identifying-
volunteers?highlight=YTozOntpOjA7czo3OiJwb2xsaW5nIjtpOjE7czo4OiJzdGF0aW9ucyI7aTo
yO3M6MTY6InBvbGxpbmcgc3RhdGlvbnMiO30=>[cit. 1.2.2015]. 
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nemocnic a věznic, který je ve službě, a také personál zajištující nepřetržitý 

provoz infrastruktury jako jsou elektrárny, vodárny a telekomunikace.91 

3.3.5 Kontrola hlasování – volební komise 

Zákon 10/2014 nastavuje základní kontrolní mechanismy pro transparentní, 

demokratické a objektivní provedení lidové konzultace. Dozor nad provedením 

referenda měly zajišťovat celkem tři instituce: dozorčí výbor, monitorovací výbory a 

komise ve volebních místnostech.  

Dozorčí výbor (la comissió de control) byl hlavním orgánem zodpovědným za 

bezproblémové provedení referenda, které mělo být podle pravidel a požadavků 

stanovených zákonem o uskutečnění katalánské lidové konzultace. Základními 

funkcemi dozorčího výboru bylo řešit jakékoliv podněty předložené monitorovacími 

výbory, informovat veřejnost o metodách hlasování a především vyhlašovat konečné 

výsledky (čl. 15, Zákona 10/2014). 

Monitorovací výbory (les omissions de seguiment) na základě transparentnosti, 

objektivity, neutrality a důvěryhodnosti byly orgány odpovědné za průběh referenda 

v souladu s předpisy uvnitř jejich teritoria. Hlavními funkcemi monitorovacího výboru 

bylo sčítání hlasů v daném teritoriu a oznamování výsledků dozorčímu výboru či 

povinnost zabývat se jakýmikoliv incidenty a podněty, které byly předloženy 

jednotlivými komisemi ve volebních místnostech (čl. 17, Zákona 10/2014). 

Třetím kontrolním orgánem byly komise v samotné volební místnosti (les meses 

de consulta), které byly kolegiálním orgánem, u kterých se osobně odevzdávaly hlasy. 

Každá volební místnost měla minimálně tříčlennou komisy: předsedu komise a dva 

členy komise. Předseda i členové komise byli vybráni městskou či obecní radou nebo 

přímo katalánskou vládou. Podmínkou bylo splnění věkové hranice 18 let a zároveň 

daný kandidát musel být voličem daného volebního okrsku. Zároveň se podle stejného 

                                                 
91 Informační portál katalánské vlády, otázky a odpovědi, dostupné na: 

<http://www20.gencat.cat/portal/site/consulta/menuitem.2fad4dd8d6f9e83608d1b110b0c0e1a0/?
vgnextoid=de3c1c037ce58410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=de3c1c037ce5
8410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default>[cit. 30.1.2015]. 
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principu vybírali i dva náhradníci pro každý post volební komise.92 Procesu kontroly 

hlasování ve volebních místnostech se mohli účastnit akreditovaní zástupci politických 

stran, členové sociálních a profesních skupin, kteří mají status zainteresovaného člena 

v procesu či mezinárodní pozorovatelé.93 

3.3.6 Nastavení pravidel kampaně 

Pravidla pro vedení spravedlivé a vyvážené kampaně před referendem jsou 

nastaveny v katalánském zákoně 4/2010, který v této otázce vychází přímo z Ústavního 

zákona 2/1980 o referendech. Zákon o lidových konzultacích 10/2014 je prakticky 

v této otázce totožný. 

Základním pravidlem vedení kampaně pro všelidové konzultace je, že kampaň 

oficiálně začíná dnem vydání příslušného dekretu. Zároveň jakékoliv propagační 

aktivity a kampaně spojené s konzultací musí být ukončeny do půlnoci dne 

předcházejícího konzultaci (čl. 21, Zákona 10/2014). 

Zákon se soustředí i na veřejná vystoupení během kampaně a na vysílací prostor 

ve veřejnoprávních médiích. Právní úprava je však velmi obecná a téměř nic neříkající. 

Podle zákona je umožněno uskutečnit veřejná vystoupení pro sponzory konzultací, 

povolené organizace účastnící se procesu a politické subjekty reprezentované 

v katalánském parlamentu nebo i lokální entity. Lokální autority jsou povinny zajistit 

volné prostory94 pro kampaň, které mohou využívat zmíněné zainteresované skupiny 

v konzultacích pro meetingy ke kampani, pro informování veřejnosti a pro uskutečnění 

                                                 
92 Informační portál katalánské vlády, volební místnosti, dostupné na: 

<http://www20.gencat.cat/portal/site/consulta/menuitem.ae2259cd2514f83608d1b110b0c0e1a0/?vgnextoid
=367dbe65f2197410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=367dbe65f2197410VgnVCM2000
009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=en_GB>[cit. 29.1.2015]. 

93 Informační portál katalánské vlády, systém kontroly referenda, dostupné na: 
<http://www20.gencat.cat/portal/site/consulta/menuitem.632d5676b2a3b83608d1b110b0c0e1a0/?vgnextoi
d=599bbe65f2197410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=599bbe65f2197410VgnVCM200
0009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=en_GB>[cit. 29.1.2015]. 

94 V případě referenda o nezávislosti Katalánska bylo pro tyto účely vyčleněno celkem 241 zařízeních 
především hotelů, center pro seniory či úřadů sociálního zabezpečení a zároveň i 64 kulturních center, 
především knihoven, muzeí a škol pro konání veřejných debat k nezávislosti Katalánska, dostupné na: 
<http://international.reagrupament.cat/?p=9768)>[cit. 30.1.2015]. 
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veřejných diskuzí. Prostory jsou pro aktéry konzultací poskytovány zdarma (čl. 22, odst. 

1, Zákona 10/2014). 

Vágně je upravené i veřejnoprávní vysílání a možnost rovného přístupu aktérů 

do médií. Podle zákona 10/2014 závisí na typu konzultace, který dále determinuje 

podmínky pro udělování prostoru ve veřejnoprávních médiích, který je opět zcela 

bezplatný. Během kampaně mají veřejnoprávní média povinnost respektovat principy 

politické a sociální plurality, neutralitu a rovnost příležitostí v rámci kampaně. V 

případě, že se jedna ze skupiny aktérů cítí být znevýhodněna, může podat protest 

k dozorčímu výboru, který zjedná nápravu (čl. 22, odstavec 3, Zákona 10/2014).  

Zákon 10/2014 i prováděcí dekret k referendu trpí velmi vážným nedostatkem, 

protože chybí jakákoliv zmínka o financování kampaně či transparentnosti vedení 

kampaně. 

3.4 Analýza kampaně katalánského referenda 

Kampaň k referendu o nezávislosti Katalánska má celou řadu specifik, která se 

v podobných typech referend vyskytují sporadicky.  

Prvním specifikem kampaně bylo, že informativní kampaň o nezávislosti 

Katalánska v jisté míře probíhala kontinuálně od předčasných voleb v roce 2012. 

Neprobíhala tak pouze od vyhlášení dekretu referenda do dne předcházejícímu 

hlasování, jak zákon o všelidových hlasováních stanovuje. 

Dalším specifikem kampaně referenda o nezávislosti bylo, že došlo 

k předčasnému ukončení oficiální části kampaně. Na základě rozhodnutí Ústavního 

soudu o pozastavení nezávazného referenda mluvčí katalánské vlády Francesc Homs 

ukončil vládní informační kampaň k referendu, aby se představitelé katalánské vlády 

vyhnuli případným postihům. Na druhou stranu je nutné zmínit, že dobrovolníci v 

kampani pokračovali až do samotného konání referenda. 
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Třetím a asi nejdůležitějším specifikem je úplné odmítání referenda španělskou 

vládou. Nevyprofilovaly se zde proto snadno identifikovatelné oficiální dva tábory, kde 

by jedna zastřešující organizace předkládala voličům pozitivní přínos samostatného 

Katalánska a naopak druhá strana kampaně, která by především poukazovala na 

negativní důsledky tohoto rozhodnutí.  

I přes dogmativní odmítání uskutečnit referendum o nezávislosti Katalánska 

unitárními stranami a španělskou vládou, které se zcela distancovaly od jakékoliv 

tematické kampaně k referendu, nelze jednoduše tvrdit, že kampaň byla zcela 

nevyvážená a naprosto pod kontrolou secesionistických stran, jak by se dalo čekat. 

Jistou protiváhou v kampani byl neziskový think-thank Fundación para el Análisis y los 

Estudios Sociales (FAES), kterému předsedá bývalý premiér a bývalý lídr Lidové strany 

José María Aznar. Think-thank FAES publikoval celou řadu publikací jak ve 

španělštině, katalánštině, tak i v angličtině a snažil se především vyvracet jednostranná 

tvrzení podporovaná katalánskou vládou o výhodách katalánské nezávislosti.95 

Následující podkapitoly shrnují základní rozdíly předkládané veřejnosti během 

kampaně ve třech pro veřejnost nejdůležitějších oblastech (Crameri 2014: 100), tedy 

otázce legálního hlasování, ekonomiky Katalánska a otázky katalánské měny.  

3.4.1 Legálnost referenda 

Primárním a zcela dominantním tématem kampaně referenda k nezávislosti byla 

legálnost celého referenda, která zcela vytlačila jakoukoliv konstruktivní diskuzi nad 

výhodami a nevýhodami Katalánska jako samostatného a nezávislého státu. 

Španělská vláda a katalánské politické strany, které deklarovaly svůj kontinuální 

negativní postoj k nezávislosti, neustále poukazovaly na nelegálnost celého referenda. 

Zmiňovaly nedělitelnost Španělska, které bylo několikrát potvrzeno Ústavním soudem. 

Snažily se dokonce vyvolat v Katalánsku strach tvrzením, že podle ústavy může 

španělská armáda zasáhnout proti nelegálním snahám o secesi. Vyhrožovaly i vězením 

                                                 
95 FAES, o think-thanku, dostupné na: 

<http://www.fundacionfaes.org/en/presentation/about_faes>[cit. 1.2.2015]. 
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pro organizátory protizákonného referenda. Hlavním mluvčím tohoto proudu byl 

především premiér Španělska a lídr PP Mariano Rajoy.  

Naopak předseda autonomní vlády Katalánska Artur Mas se snažil Katalánce 

přesvědčit, že všechny postupy k přípravě referenda byly v souladu se zákony. Opíral se 

o tvrzení, že není možné, aby ve vyspělých demokraciích nebylo umožněno právo 

svobodně se rozhodnout o budoucnosti své země či poukazoval na fakt, že španělská 

vláda zcela odmítla všechna předložená konstruktivní řešení situace. 

3.4.2 Deficit a ekonomika samostatného Katalánska 

Jak již bylo zmíněno, kampaň k referendu byla zcela ovlivněna otázkou 

legálnosti referenda, přesto se našla i další témata, která se v kampani objevila. Jedním 

z takových témat je katalánský deficit a celkově ekonomika samostatného Katalánska. 

Katalánské secesionistické strany neustále upozorňovaly na velmi nevýhodné 

financování Katalánska. Výdaje Katalánska do centrálního španělského rozpočtu jsou 

vyšší než příjmy z Madridu. Tím celá katalánská ekonomika trpí, zvyšuje se 

nezaměstnanost a vzrůstá i zadlužování jinak bohatého regionu (Generalitat de 

Catalunya 2014b: 26). Podle think-thanku FAES se takto prezentovaná problematika 

stává jednou z nejnebezpečnějších prvků populismu, neboť jistá komunita (Katalánci) je 

ohrožována zvenčí, čímž je vyvoláván pocit ohrožení samotné identity. Vysvětlení 

fiskální disproporcionality je však poměrně jednoduché, Katalánci všeobecně mají vyšší 

příjmy než je průměr v ostatních španělských regionech. Na základě principu státu 

blahobytu je logické, že bohatší lidé (nikoliv celý region) dotují chudší (FAES 2014: 

58). Katalánská vláda s tímto tvrzením odpůrců nezávislosti nesouhlasila a naopak 

neustále zmiňovala, že zisk úplné fiskální nezávislosti bude mít výrazně pozitivní dopad 

na katalánskou ekonomiku, protože především sami Katalánci budou moci využít 

vlastní nastavení daní a regulovat tím veřejné výdaje. Podle katalánské vlády to povede 

k pozitivnímu efektu spotřeby a investic v Katalánsku. Při zvýšené míře finančního 

obnosu do veřejných výdajů katalánská vláda předpovídá růst celkové zaměstnanosti a 

ekonomické prosperity i nové možnosti pro zahraniční investory (Generalitat de 

Catalunya 2014b: 36). Think-thank FAES nesouhlasil ani s jedním tvrzením katalánské 
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vlády. Think-thank FAES především nesouhlasil, že se bude snižovat nezaměstnanost 

ani se zvýšením zahraničního kapitálu do Katalánska. Podle FAES naopak dojde 

k výraznému snížení zahraničního kapitálu do Katalánska i zastavení zahraničních 

investic. Vysvětlováno to bylo jednoduše, neboť samostatné Katalánsko by nebylo 

součástí EU, muselo by tak zavést státní hranice, které by omezily nejen volný pohyb 

osob, ale především i pohyb zahraničního kapitálu (FAES 2014: 63). 

Ekonomická rovina kampaně přinesla dva zcela odlišné a někdy až extrémní 

přístupy k nezávislosti Katalánska, kdy jedna strana prezentovala pouze ekonomický 

rozvoj nového státu a druhá strana varovala, že katalánský deficit poroste ještě rychleji 

než doposud, a varovala před negativními vlivy spojenými s ekonomikou samostatného 

Katalánska. 

3.4.3 Měna v Katalánsku 

Další významnou otázkou, nad kterou bylo nutné se v kampani zaměřit, byla 

případná měna samostatného Katalánska. 

V průběhu kampaně Artur Mas několikrát zdůrazňoval, že Katalánsko bude mít i 

nadále euro, bez ohledu na budoucí okolnosti.96 Na druhou stranu vůbec nezmiňoval 

nebezpečí s tím spjatá. Think-thank FAES tvrdil, že nezávislé Katalánsko, které se 

ocitne mimo Evropskou unii, bude současně i mimo ekonomickou a monetární unii.  

Je sice pravda, že Katalánsku nemůže být používání eura zakázáno. Nezávislé 

Katalánsko by se muselo zařadit ke státům jako je Andora, San Marino nebo Černá hora 

a Kosovo, které používají euro se svolením EU (Andora, San Marino, Monako) nebo 

v druhém případě ke státům bez souhlasu EU (Černá Hora, Kosovo).97 

                                                 
96 Catalan News Agency, dostupné na:  

<http://www.catalannewsagency.com/politics/item/the-catalan-president-guarantees-that-
catalonia-will-have-the-euro-as-its-currency-whatever-happens>[cit. 4.3.2015]. 

97 Kde se platí eurem, dostupné na:  
<http://kurzymen.com/euro/kde-se-plati-eurem/>[cit. 5.3.2015]. 
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Největším problémem pro samostatné Katalánsko by bylo, že by sice mohlo 

používat euro, ale zároveň by nebylo bráněno monetární politikou Evropské centrální 

banky (ECB). V praxi by to znamenalo, že by Katalánsko nemělo podporu ECB, 

Katalánci by nemohli být zastoupeni v jejích statutárních orgánech a byli by bez 

možnosti jakéhokoliv vlivu na dění v eurozóně. Zjednodušeně to znamená, že by 

nezávislé Katalánsko přišlo o všechny finanční a obchodní výhody společné měny 

(FAES 2014: 59). 

3.5 Průzkumy veřejného mínění o katalánské otázce 

Průzkumy veřejného mínění k problematice konstitučního uspořádání 

Katalánska mají poměrně dlouhou tradici. Prakticky od přechodu Španělska 

k demokracii a zavedení autonomních regionů se na území Katalánska mapují různé 

preference obyvatel spojené s touto problematikou.  

Na průzkumy veřejného mínění je pamatováno v již několikrát zmiňovaném 

zákoně o všelidových hlasováních 10/2014. Zákon definuje průzkumy veřejného mínění 

v Katalánsku jako účast občanů na procesu, které používají demografické výzkumné 

techniky, které mají zjistit preference občanů v otázkách souvisejících se všelidovým 

hlasováním (čl. 53, odst. 1, Zákona 10/2014). 

V následujících podkapitolách budou prezentovány výsledky průzkumů 

veřejného mínění agentury Institutu politických a sociálních věd univerzity v Barceloně 

(Institut de Ciències Polítiques i Socials ICPS) a Centra názorových studiích (Centre 

d'Estudis d'Opinió CEO).  

3.5.1 Průzkumy ICPS 

Jednou z nejdéle fungujících institucí pro výzkum veřejného mínění Katalánců 

je institut ICPS98 na univerzitě v Barceloně. Průzkumy veřejného mínění provádí ICPS 

                                                 
98 ICPS je Institut de Ciències Polítiques i SocialsUniverzity v Barceloně. 
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kontinuálně již od roku 1989.99 Jeho každoroční výzkumy se zabývají celou řadu 

společenských a politických otázek. Nejdůležitější otázkou jsou preference Katalánců 

nad konstitučním uspořádáním. V odpovědích respondentů jsou kontinuálně 

zaznamenávány čtyři možnosti: a) zachovat stávající autonomní statut v rámci 

Španělska, b) Katalánsko má být pouze regionem Španělska bez výraznějších 

pravomocí c) Katalánsko má být státem v rámci federace Španělska d) nezávislý stát 

(Martí 2014: 14). 

Z grafu 3.1 vyplývá, že až do roku 2011 byla nejvíce preferovaná varianta 

zachovat autonomní statut v rámci Španělska. Naopak podpora varianty nezávislého 

Katalánska se pohybovala mezi lety 1999 a 2010 okolo 20 %. Od roku 2010 však 

docházelo k rapidnímu zvýšení preferencí pro možnost samostatného katalánského 

státu, mezi lety 2010 a 2012 se podpora nezávislosti téměř zdvojnásobila. Nejméně 

preferovanou variantou je dlouhodobě vrácení kompetencí zpátky do Madridu a 

opětovně se stát pouze regionem Španělska. 

Graf 3.1 Výroční průzkum veřejného mínění ICPS o konstitučním uspořádání 
Katalánska 

 
Zdroj: (Martí 2014: 14) 

                                                 
99 ICPS, historie institutu, dostupné na:  

<http://www.icps.cat/research/sondeigs-i-dades/sondeigs/opinion-polls-catalonia>[cit. 5.2.2015]. 
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3.5.2 Průzkumy CEO 

Další agenturou zabývající se průzkumy veřejného mínění je Centre d'Estudis 

d'Opinió (CEO). Jejich průzkumy se konají dvakrát až třikrát ročně od roku 2011. 

Jednou ze základních otázek ve výzkumech bylo: Pokud by se referendum o 

nezávislosti Katalánska konalo již zítra, jak byste hlasoval/a? 

Tabulka 3.2: Průzkum veřejného mínění agentury CEO 2011-2013 

Odpověď Červen 
2011 

Listopad 
2011 

Březen 
2012 

Červen 
2012 

Listopad 
2012  

Únor 
2013 

Červen 
2013 

Pro nezávislost 42,9 % 45,4 % 44,6 % 51,1 % 57,0 % 54,7 % 55,6 % 

Proti 
nezávislosti 28,2 % 24,7 % 24,7 % 21,1 % 20,5 % 20,7 % 23,4 % 

Nezúčastnil 
bych se 23,3 % 23,8 % 24,2 % 21,1 % 14,3 % 17 %  15,3 % 

Nevím 4,4 % 4,6 % 4,6 % 4,7 % 6,2 % 5,4 % 3,8 % 

Bez odpovědi 1,2 % 1,5 % 1,9 % 2,0 % 2,0 % 2,2 % 1,9 % 

Zdroj: (Guibernau 2013:19) 

V roce 2014 CEO provedla dva průzkumy, které již reflektovaly rámec 

plánovaného referenda, tedy i ve výzkumu se objevily obě otázky referenda, jestli se má 

Katalánsko stát státem a jestli tento stát má být nezávislým. 

Tabulka 3.3 Průzkumy veřejného mínění agentury CEO 2014 

Odpovědi Březen 2014 Říjen 2014 

ANO+ANO 47,1 % 49,4 % 

ANO+NE 8,6 % 12,6 % 

NE 19,3 % 19,7 % 

Nezúčastnil bych se 11,1 % 6,9 %  

Bez odpovědi 13,9 % 11,4 % 

Zdroj: (Press Report, BOP. 1st wave 2014: 10) ( Press Report, BOP. 2nd wave 2014: 10) 
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Průzkumy agentury CEO od roku 2011 kontinuálně zaznamenávaly výraznou 

podporu pro nezávislost Katalánska. Zajímavým ukazatelem je i kontinuální snižování 

procent voličů, které by se referenda neúčastnili.  

Celkově lze říci, že průzkumy veřejného mínění kontinuálně ukazovaly značnou 

podporu pro nezávislost Katalánska, samotné výzkumy však nedokázaly odhadnout, 

kolik oprávněných voličů se hlasování nakonec zúčastní. 

3.6 Výsledky katalánského referenda 

Referendum konané symbolicky ve stejný den, kdy padla Berlínská zeď, tedy  

9. listopadu jasně ukázalo podporu nezávislosti Katalánska. Referenda se účastnilo 

celkem 2 305 290 oprávněných voličů.100 Volby v zahraničí se celkem účastnilo 13 573 

voličů.101 Katalánská volební komise nezveřejnila volební účast, kterou média spočítala 

na 37 %. 102 Oficiální volební účast by však měla být 35,81 %.103 

Tabulka 3.4 Výsledky hlasování katalánského referenda 

„Chcete, aby se Katalánsko stalo státem? Chcete, aby tento stát byl nezávislým?“ 

 Procenta Hlasy 

ANO, ANO 80,76 % 1 861 753 

ANO, NE 10,07 % 232 194 

ANO, prázdné pole 0,97 % 22 466 

NE 4,54 % 104 760 

Prázdný lístek 0,56 % 12 986 

Neplatné hlasy 3,09 % 71 131 

Zdroj: <http://www.participa2014.cat/resultats/dades/en/escr-tot.html>[cit. 5.2.2015]. 

                                                 
100  9N2014 konzultace, oficiální výsledky hlasování, dostupné na: 

<http://www.participa2014.cat/resultats/dades/en/escr-tot.html>[cit. 5.2.2015]. 
101 Government of catalonia, A total of 13,573 Catalansparticipate in the 19 internationalpollingstations, 

dostupné na: <http://www.catalangovernment.eu/pres_gov/AppJava/government/news/277305/total-13-
573-catalans-participate-19-international-polling-stations.html>[cit. 5.2.2015]. 

102 Economist, Katalánská nezávislost - ANO a NE, dostupné na: 
<http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2014/11/catalonias-independence-vote>[cit. 5.2.2015]. 
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Z tabulky výsledků referenda vyplývá, že pro nezávislost Katalánska se 

vyslovilo více jak 80 % zúčastněných. Jinou formu státního uspořádání104 než je 

nezávislý stát volilo přes 11 % dotázaných. Naopak proti státnosti Katalánska se 

vyjádřilo 4,5 % dotázaných. 

Katalánsko bylo pro referendum rozděleno celkem do 41 volebních okrsků  

tzv. comarques. Z tabulky 3.5 v příloze č. 6 této diplomové práce vyplývá, že pouze u 

šesti volebních okrsků varianta ANO, ANO nepřesáhla 80 % hlasů. Zcela nejnižší 

podpora katalánské nezávislosti byla zaznamenána ve Val d'Aran, pouze 62,9 %. 

Zároveň zde bylo zaznamenáno i největší množství odpovědí NE 12,79 %. Naopak 

největší podpora pro nezávislost Katalánska byla v Ripollès – 98,18 % hlasujících. 

V největším městě Katalánska – v Barceloně – se pro nezávislost vyslovilo 76,6 % 

hlasujících, pro střední variantu, Katalánska jako státu v rámci Španělska, se rozhodlo 

13,46 %, což představuje třetí nejvyšší údaj. 

Zajímavým ukazatelem v katalánském hlasování je volební účast. Z tabulky 3.5 

v příloze č. 6 také vyplývá, že nejnižší volební účast byla zaznamenaná v Alta 

Ribagorça, kde se do volebních místností dostavilo pouze 16,1 % voličů. Na druhou 

stranu celkem v 10 volebních okrscích byla naměřena volební účast větší než 50 % a 

zároveň nejvíce oprávněných voličů přišlo v okrsku Priorat – 62,5 %. V Barceloně se 

k volebním urnám dostavilo pouze 32,5 % všech oprávněných voličů, což je méně než 

celková volební účast. 

3.7 Důsledky referenda 

Katalánská i španělská vláda prezentovaly výsledky symbolického referenda 

jako své vítězství. Španělský ministr spravedlnosti Rafael Catalá označil referendum, 

které podle něj postrádalo jakýkoliv právní rámec, za zcela bezvýsledné a zbytečné 

(Kassam 2014). Podle Catalá se jednalo čistě jen o akt politické propagandy bez 

                                                                                                                                               
103 Catalonia Votes, Jak interperetovat výsledky, dostupné na:  

<http://www.cataloniavotes.eu/how-to-interpret-catalonias-9n-vote/>[cit. 5.2.2015]. 
104 Při první kladné odpovědi na otázku a zároveň druhé záporné je jinou formou konstitučního 

uspořádání federace či konfederace. 
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demokratické platnosti.105 Zároveň referendum nemělo vypovídající hodnotu, neboť se 

ho účastnila pouze třetina voličů. Na druhou stranu předseda katalánské autonomní 

vlády Artur Mas viděl volební účast v rámci složité cesty k referendu za vysokou. Cílem 

bylo, aby se referenda účastnili všichni voliči, kteří hlasovali v roce 2012 

v katalánských volbách pro politické strany požadující samostatnost106, což se podařilo 

(Sokol 2014). Toto tvrzení katalánské vlády je však sporné, neboť je důležité zmínit 

sníženou věkovou hranici elektorátu na 16 let, čímž se i samotná hranice snižuje, neboť 

katalánských voleb se tento segment společnosti nemohl účastnit. 

Nesporným důsledkem referenda bylo psychologické vítězství katalánské vlády, 

kdy téměř po dvouletém soupeření o uskutečnění referenda se podařilo zabezpečit 

bezproblémový průběh referenda, i když pouze symbolického charakteru. Po sečtení 

všech hlasů Artur Mas ihned obnovil dialog se španělskou vládou o samostatnosti 

Katalánska a navrhl uskutečnit oficiální závazné referendum. Na druhou stranu 

španělská vláda pokračovala i po referendu ve svém postoji ignorace jakýchkoli 

výsledků referenda a zároveň premiér Rajoy prohlásil, že žádné vyjednávání o 

oficiálním referendu o katalánské otázce se konat nebude (Gratiu; Lang 2015: 3). 

Následně Artur Mas představil svůj plán cesty k nezávislosti. Základem jsou 

předčasné katalánské volby, které se budou konat 25. listopadu 2015 a budou 

plebiscitem o otázce nezávislosti. Artur Mas se poučil z nálezů Ústavního soudu a 

označil možnost předčasných voleb jako za poslední možnou, jak může Katalánsko 

legální cestou konzultovat otázku nezávislosti. Plán na uskutečnění plebiscitu 

prostřednictvím předčasných voleb byl ihned zkritizován španělskou vládou a označen 

za nedemokratický (Gratiu; Lang 2015:2).  

Otázka samostatného Katalánska zůstává otevřená. Podle Gratia a Langa bude 

budoucnost záviset na dvou faktorech. Za prvé, na výsledku katalánských předčasných 

voleb a zároveň jestli Madrid změní přístup k problému. Za druhé, na výsledku 

                                                 
105 Reuters, Spain's Catalans vote to secede in symbolic ballot, but turnou tlow, dostupné na: 

<http://uk.reuters.com/article/2014/11/10/uk-spain-catalonia-idUKKBN0IS0HV20141110>[cit. 
9.2.2015]. 

106 V katalánských volbách v roce 2012 hlasovalo pro politické strany požadující nezávislost 2,1 
milionu voličů. 
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španělských parlamentních voleb, které se budou konat na konci roku 2015 (Gratiu; 

Lang 2015: 4). Podle volebních průzkumů dochází k postupné ztrátě popularity 

vládnoucí Lidové strany a naopak k výraznému nárůstu preferencí nové politické strany 

radikální levice PODEMOS, která má na problematiku samostatného Katalánska 

pragmatický názor. Podemos všeobecně uznává právo Katalánců na sebeurčení, ale 

zároveň tvrdí, že pro referendum o nezávislosti je nezbytný ústavní proces. Na druhou 

stranu z prohlášení strany je patrné, že si přeje udržet Katalánsko jako součást 

Španělska, které má být státem zemí a národem národů (Gratiu; Lang 2015: 5). 

Celkově výsledek katalánského referenda nepřinesl žádný posun v otázce 

samostatnosti Katalánska a stal se jen symbolickým odrazovým můstkem k předčasným 

katalánským volbám, které budou plebiscitem o katalánské nezávislosti. 

3.8 Shrnutí katalánského případu 

Katalánský případ referenda o nezávislosti je specifický a v celé řadě faktorů 

velmi problematický.  

Na jedné straně se zde vyskytovala snaha splnit volební slib z předčasných voleb 

2012 a uskutečnit hlasování o nezávislosti Katalánska podporované většinou poslanců 

katalánského parlamentu, průzkumy veřejného mínění, občanskými organizacemi i 

samotnou katalánskou veřejností, a na straně druhé neustálé odmítání jakékoliv 

myšlenky španělského rozpadu španělskou vládou, parlamentem i Ústavním soudem. I 

přes snahu konstruktivního vyjednávání o možnosti uskutečnit závazné referendum a 

následného hledání legálních alternativ se referendum uskutečnilo v podobě pouze 

nezávazné lidové konzultace, která však také byla později shledaná za protiprávní.  

Snahou katalánské vlády bylo od samého počátku uskutečnit a zabezpečit 

hlasování, které bude v souladu se standardy demokracie. Všechny administrativně-

organizační otázky byly právně ošetřeny a vycházely z demokratických principů na 

uskutečnění referenda. Asi za největší nedostatek referenda je považovaná kampaň, 

která se kvůli otázce legálnosti konala především v odborných kruzích. Zároveň nebylo 
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dostatečně ošetřeno financování či transparentnost kampaně. Katalánská veřejnost byla 

často až propagandisticky informovaná pouze o výhodách plynoucích z nezávislosti, 

institucionálně zakotvený protipól předkládající tvrzení pro zachování celistvosti 

Španělska v kampani chyběl.  

Průzkumy veřejného mínění kontinuálně poukazovaly na podporu vzniku 

nezávislého katalánského státu, a proto výsledky samotného referenda nebyly 

překvapující. Za překvapující by se však dala označit nízká volební účast, která 

výsledky referenda může limitovat. Referendum prakticky nemělo žádný přímý 

důsledek, pouze formálně posílilo pozici Artura Mase, který i přes odpor Madridu 

prostřednictvím dobrovolníků uskutečnil hlasování o katalánské otázce. Následně po 

dohodě katalánských politických stran prosazujících nezávislost byl vyhlášen termín 

předčasných katalánských voleb, které by de facto měly být plebiscitem o nezávislosti a 

budou tak asi jediným legálním způsobem, jak hlasovat o samostatnosti Katalánska. Na 

druhou stranu je nutné konstatovat, že již předčasné volby v roce 2012 měly plnit 

podobnou úlohu, ale k uskutečnění závazného referenda či samotné nezávislosti 

nedopomohly, nekonaly se však jen pár týdnů před všeobecnými parlamentními 

volbami do španělského parlamentu, které by mohly zcela změnit zastoupení 

politických stran v parlamentu i odstranit Mariana Rajoye z premiérského křesla. 
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Závěr 

Referendum jako nástroj přímé demokracie se vyvíjelo stovky let a nyní patří 

mezi hlavní prvky rozhodovacích procesů v demokracii. Referendum se také postupně 

stalo nástrojem, který začal být využíván při secesionistických snahách jednotlivých 

zemí či regionů získat nezávislost. Tato diplomová práce s názvem Problematika 

referend v demokracii: srovnání skotského a katalánského případu se právě na tento typ 

referenda zaměřila.  

Problematika referend v demokracii je velmi rozsáhlá a složitá. Existuje velké 

množství různých definic, dělení či typologií referend. Prvním hlavním cílem této 

diplomové práce byla především snaha soustředit se na fenomén konstitučního 

referenda, který je opět velmi nejednoznačný v teorii o referendech. Základní shodou je, 

že se jedná o primární podtyp celostátního referenda. Zde však shoda končí, neboť lze 

všeobecně dělit výzkum konstitučních referend do dvou skupin: na školu ústavněprávní 

a na školu politologickou. Obě skupiny přicházejí s odlišnými termíny celé 

problematiky a navzájem se kritizují. Ústavněprávní škola zastoupená Stephenem 

Tierneyem konstituční referenda chápe jako ústřední kategorii pro rozlišení na referenda 

týkající se ústavní změny (constitutional-changing) a referenda týkajícího se ústavního 

rámování (constitutional-framing). Naopak politologická škola toto zjednodušené dělení 

kritizuje, ale zároveň není ve svých stanoviscích jednotná. Doposud lze v politologické 

škole zaznamenat tři proudy o výzkumu konstitučních referend. Podle první skupiny 

autorů (Laponec, Pavkovič a Radan) konstituční referenda mající za cíl vytvořit 

nezávislý stát, by měla být označována jako secesionistická referenda. Druhá skupina 

autorů (Sussman, Germann a Mendez) označují tyto secesionistická referenda za 

referenda suverenity a třetí skupina (O’Leary, McGarry a Qvortrup) označují 

secesionistická referenda pouze jako další podkategorii ve výzkumu konstitučních 

referend.  

Pravděpodobně nejpropracovanější typologií politologické školy ve výzkumu 

konstitučních referend je typologie Matta Qvortrupa, která je doplněna rozsáhlým 
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empirickým výzkumem zahrnujícím případy od konce 19. Století až do počátku roku 

2014. V této typologii je důležité rozlišit, jestli se referenda vztahují k národní 

(national) či mezinárodní (international) rovině politického systému a zároveň, jestli 

vedou k homogenizaci nebo k heterogenizaci společnosti. Na základě těchto 

proměnných lze odvozovat celkem čtyři typy referend: z kategorie národní 

homogenizace se odvozuje difference-eliminating referenda, která mají za cíl 

homogenizovat a asimilovat společnost. Druhou kategorií je národní heterogenizace, 

kterou představují difference-managing referenda mající za cíl řešit etnické a národní 

rozdíly, tak aby byly výhodné jak pro problematickou entitu, tak i pro mateřský stát. 

Z kategorie mezinárodní homogenizace se odvozuje typ secesionistické referendum, 

které schvaluje či neschvaluje teritoriální secesi od větší entity. Může se však jednat o 

secesionistické referendum pouze tehdy, pokud je zde široký společný závazek napříč 

politickými elitami vytvořit stabilní demokratickou vládu. Posledním čtvrtým typem je 

right-sizing referendum, které se odvozuje od kategorie mezinárodní heterogenizace, ve 

kterém se řeší otázka sporných hranic mezi státy. Na základě této typologie můžeme 

skotské referendum zařadit do kategorie secesionistického referenda. Naopak 

Qvortrupova podmínka širokého společného závazku napříč všemi politickými elitami 

vytvořit stabilní demokratickou vládu musí ponechat katalánský případ mimo tuto 

kategorii. 

V teoretické části diplomové práce byla také věnovaná pozornost základním 

administrativně-organizačním náležitostem konstitučních referend pro uskutečnění 

bezproblémového referenda o nezávislosti. Základní premisou pro uskutečnění 

takového referenda je formální shoda mezi představiteli secesionistické entity a 

centrální vládou na nejdůležitějších administrativně-organizačních záležitostech. Při 

registraci voličů by se např. mělo nahlížet i na voliče v diaspoře, kteří by měli mít právo 

také hlasovat. Bylo také zjištěno, že by se neměl vyskytovat žádný většinový požadavek 

ve smyslu uměle vytvořeného kvóra pro schválení. Naprostou samozřejmostí by mělo 

být zřízení kontrolní volební komise pro referendum, jejíž členové by měli 

reprezentovat neutrální tělesa. V problematice financování kampaně je pro zajištění 

bezproblémového referenda nezbytná finanční transparentnost obou stran kampaně, 

v ideálním případě dvěma zastřešujícími organizacemi, které budou mít shodný 
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rozpočet na kampaň. V referendu o nezávislosti by také neměly být utráceny peníze 

daňových poplatníků na podporu jedné či druhé strany. Jak zastánci, tak i odpůrci 

nezávislosti by měli dostat rovnoměrně alokovaný prostor ve veřejnoprávních médiích. 

Druhým hlavním cílem této diplomové práce bylo analyzovat cestu a průběh 

dvou referend – ve Skotsku a Katalánsku. Skotsko a Katalánsko jsou často srovnávány a 

dávány do stejných kategorií decentralizovaných entit s vysokou mírou autonomie, 

proto byly ideálním příkladem pro komparativní analýzu, ve které je snaha najít shodné 

a odlišné rysy obou uskutečněných referend, která se konala v rozmezí dvou měsíců. 

Diplomová práce si vytyčila sedm základních kritérií, která slouží pro srovnání obou 

případů:  

Prvním kritériem byl ústavně právní rámec politického systému pro možnost 

uskutečnit referenda. Jak Španělsko, tak i Velká Británie mají zkušenosti s konáním 

referend na celostátní úrovni, tak i na úrovni sub-státní. Velká Británie ale oproti 

Španělsku nemá žádná ústavně právní pravidla, která by jasně říkala, za jakých 

podmínek referendum může nebo naopak nemůže být vyhlášeno. Ve Španělsku přesné 

podmínky pro konání referenda udává Ústava a Ústavní zákon z roku 1980, případně 

zákon v rámci autonomního statutu daného regionu. Snahou britských vlád bylo tento 

nedostatek odstranit přijetím Zákona o politických stranách, volbách a referendech 

z roku 2000, který udává základní pravidla pro konání referend na území Velké 

Británie. Tento zákon zároveň stanovuje, že pro vyhlášení referenda je nezbytné nejprve 

přijmout specifický zákon.  

Druhým kritériem pro srovnání obou případů je identifikace základních 

politických procesů vedoucích k referendu. Tato problematika je velmi složitá, 

komplexní a není dobré ji schematicky zjednodušovat. Přesto zde lze najít celou řadu 

shodných, ale i zcela odlišných důvodů a motivů k hledání cesty pro vyhlášení 

referenda. Shodným rysem obou případů je vítězství nacionalisticky laděných 

politických stran v autonomních shromážděních vedených charismatickými vůdci, dále 

se může jednat o ekonomickou frustraci obyvatelstva či nerovnou distribuci finančních 

prostředků z centra do periférie a také snaha rozhodovat o všech svých vlastních 

otázkách bez souhlasu centra. Odlišných rysů lze identifikovat mnohem více. Prvním 
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rozdílem je reakce vlády v Londýně a v Madridu na sílící touhu vyhlásit referendum o 

nezávislosti. Zatímco britská vláda se snažila navrhnout alternativu v podobě rozšíření 

devolučních pravomocí na skotský parlament (viz Calmanova komise a revize Scotland 

Actu), ve Španělsku Ústavní soud zcela zrevidoval nový autonomní statut Katalánska, 

který byl čtyři roky v platnosti a který výrazněji posílil pravomoci katalánského 

autonomního shromáždění. Výrazným rozdílem však byla otázka legálnosti a snahy o 

konsenzus se na referendu dohodnout. Vlády v Londýně a Edinburghu měly snahu se 

dohodnout na všech aspektech referenda v rámci Edinburghské dohody, naopak 

španělská vláda v Madridu spolu s Ústavním soudem postupně odmítla všechny 

konstruktivně předkládané návrhy katalánské vlády. Skotské referendum se tak 

uskutečnilo především díky jakési „černé“ díře v ústavně právním systému Velké 

Británie a snaze nepředložit otázku legálnosti referenda k soudu. Ve Španělsku na 

základě Ústavy Španělska a neustálé snaze zkoumat legálnost referenda se hlasování 

mohlo uskutečnit pouze ve formě neoficiální ankety.  

Třetím kritériem analýzy referenda byla administrativně-organizační regulace 

referenda. Od samotného počátku bylo snahou katalánské i skotské vlády zaručit 

spravedlivé, legitimní a nezpochybnitelné hlasování, které bude v souladu se všemi 

aspekty demokracie. Na základě odlišné konstelace akceptace referenda obou 

centrálních vlád se těchto předpokladů podařilo dosáhnout jen z části. Jak ve Skotsku, 

tak i v Katalánsku byla ústřední otázkou v hlasování nezávislost, v katalánském případě 

však hlasovací lístek obsahoval dvě otázky, které de facto umožňovaly i možnost 

Katalánska v rámci federativního či konfederativního modelu Španělska. Ve Skotsku 

byla tzv. třetí možnost, tedy posílení pravomocí skotského parlamentu v rámci setrvání 

v unii s Velkou Británií, vyloučena v Edinburghském kompromisu. Skotský případ je 

specifický rozšířením elektorátu o voliče ve věku 16 a 17 let, kterým bylo umožněno 

volit vůbec poprvé na území Spojeného království. Katalánská vláda se inspirovala 

skotským příkladem a zavedla stejnou věkovou hranici. Procedura hlasování se ale u 

obou případů lišila. Ve Skotsku bylo umožněno volit osobně, korespondenčně a 

v zastoupení, v Katalánsku se mohlo hlasovat pouze osobně a na základě dřívějšího 

uložení, při kterém byl hlasovací lístek uložen u patřičného úřadu v Katalánsku. 

Kataláncům bylo umožněno hlasovat osobně i v zahraničí, obyvatelé Skotska mohli 
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volit pouze ve Skotsku. Nad hlasováním měl dohlížet kontrolní orgán – volební komise, 

ve Skotsku byla pro účel referenda speciálně zvolená předsedkyně sčítací komise, která 

měla výhradní právo vyhlásit výsledky referenda. V Katalánsku takto definovaná 

instituce předsedy sčítací komise zřízena nebyla. Poslední administrativně-organizační 

otázkou byla regulace kampaně a mechanismus financování kampaně. U obou případů 

lze najít podobné principy pro spravedlivé vedení kampaně a nechybí stanovený prostor 

ve veřejnoprávních médiích. Naopak v Katalánsku chybí hlubší právní úprava 

financování kampaně či transparentnost, ale díky specifickému charakteru hlasování to 

nebylo tak podstatné.  

Čtvrtým kritériem byl výzkum samotného průběhu kampaně k referendu a 

analýza základních předkládaných otázek v souvislosti s nezávislostí. Kvůli 

dogmativnímu odmítání uskutečnit referendum španělskou vládou, kampaň ke 

katalánskému referendu se nevyprofilovala do takové míry, jak tomu bylo ve Skotsku, 

kde probíhala na britské poměry vyostřená kampaň mezi zastánci nezávislosti (Yes 

Scotland) a jejími odpůrci (Better Together). Katalánská vláda velmi jednostranně 

informovala o výhodách nezávislého Katalánska, oficiální opozice vůči myšlence 

samostatnosti v kampani chyběla, i když se o to snažila různá vědecká pracoviště či 

zmíněný think-thank FAES. Jednou ze shodných problematik v souvislosti s možnou 

nezávislostí ve Skotsku a Katalánsku byla otázka budoucí měny samostatného státu.  

Ve Skotsku byla zastánci samostatnosti předkládána myšlenka, že Skotsko bude i nadále 

používat libru jako svojí měnu, odpůrci samostatnosti poukazovali na nereálnost tohoto 

tvrzení a přirovnávali to k manželství po rozvodu, ve kterém oba manželé stále 

využívající společný bankovní účet. Podobně v Katalánsku bylo prezentováno 

zachování stávající měny, tedy eura, i po získání samostatnosti. Katalánská vláda však 

zcela opomíjela fakt, že Katalánsko (stejně tak i Skotsko) by bylo po dosažení 

nezávislosti mimo Evropskou unii a s tím souvisí ztráta jakékoliv kontroly a výhod 

spjatých s užíváním společné evropské měny.  

Pátým kritériem pro analýzu obou případových studií byla problematika 

průzkumů veřejného mínění. Snahou bylo zmapovat preference obyvatelstva daných 

regionů a jejich postoj k otázce nezávislosti a to i z dlouhodobého hlediska. Průzkumy 

veřejného mínění v souvislosti s nezávislostí Skotska a Katalánska generovala až do 
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roku 2011 podobné výsledky, kdy nejvíce preferovaná možnost byla zachování statusu 

quo, tedy proti nezávislosti. V Katalánsku ale od roku 2011 postupně docházelo 

k nárůstu preferencí pro nezávislost. Naproti tomu ve Skotsku průzkumy veřejného 

mínění ukazovaly nálady proti nezávislosti až do září 2014, kdy agentura YouGov 

poprvé a naposledy poukázala na převahu zastánců nezávislosti. V případě Skotska 

podle analytiků převažovaly dva důvody poklesu podpory kampaně Better Together: 

negativní vedení kampaně a nešťastně zvolený lídr kampaně proti nezávislosti. 

V Katalánsku je udáván za jeden z klíčových aspektů nárůstu podpory pro nezávislost 

především důsledek hospodářské krize, která postihla Katalánsko respektive celé 

Španělsko ve velkém rozsahu. 

Šestým kritériem komparace byly výsledky samotného referenda a volební 

účast. V tomto bodě není možné oba případy srovnávat, především proto, že katalánský 

případ byl striktně ostrakizován španělskou vládou. Referendum bylo prohlášeno za 

ilegální a hrozilo i násilné potlačení hlasování armádou či policií, proto volební účast 

v Katalánsku nedosáhla takové hodnoty (pouze 35 %), které by za normálních okolností 

pravděpodobně dosáhla. Naopak ve Skotsku se dostavilo téměř 85 % oprávněných 

voličů, což představuje vůbec nejvyšší zaznamenanou volební účast na území Velké 

Británie v doposud uskutečněných volbách či referendech. Výsledky hlasování v obou 

případech reflektovaly poslední průzkumy veřejného mínění.  

Posledním, sedmým kritériem byly plánované důsledky referenda. Zde je velmi 

komplikované predikovat pozdější vývoj. Pro samotný vývoj ve Skotsku i v Katalánsku 

budou klíčové celostátní parlamentní volby konané v květnu 2015 v Británii a v prosinci 

2015 ve Španělsku, které můžou výrazně ovlivnit konstituční uspořádání obou 

království. V případě Skotska již v lednu roku 2015 započal proces schvalování 

výraznějšího navýšení pravomocí pro skotský parlament, který bude znamenat 

zvýraznění asymetrie vůči ostatním zemím Velké Británie, proto se naskýtá otázka 

přechodu z kvazi-federace na de jure federaci, neboť angličtí poslanci volají po právech 

sami rozhodovat o svých vlastních otázkách. V případě Katalánska referendum bylo 

označeno za úspěšné a prvním krokem k zisku nezávislosti, druhým krokem jsou 

označované předčasné katalánské volby na podzim roku 2015, které by měly být 

poslední legální možností, jak hlasovat o otázce nezávislosti. 
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Diplomová práce si kladla za cíl zodpovědět celou řadu výzkumných otázek.  

Na základě obou zkoumaných případů jsme se pokusili doložit, kdo v demokraciích 

disponuje právem na vyhlášení podobného typu referenda. Odpověď však nelze 

jednoznačně definovat, neboť oba příklady nám udaly zcela rozdílné závěry. V případě 

skotského referenda o nezávislosti lze vypozorovat, že právo vyhlásit toto referendum 

měla vláda dané entity, zároveň byl ale nezbytný formální souhlas centrální vlády. 

Naopak právě nesouhlas centrální vlády či dalších složek státní moci může zcela 

marginalizovat jakoukoliv snahu o vyhlášení tohoto typu referenda. Snahou diplomové 

práce také bylo falzifikovat či verifikovat hypotézu, která tvrdí, že u secesionistických 

referend se snadněji mobilizují voliči a volební účast v těchto referendech je vyšší než u 

jiného typu referenda či parlamentních voleb. Ani na tuto otázku nelze najít 

jednoznačnou odpověď, protože katalánského referenda, které bylo pouze neoficiální 

anketou, se účastnilo pravděpodobně mnohem méně voličů než by se očekávalo u 

oficiálního referenda podporovaného i španělskou vládou. Podle skotského referenda 

však tuto hypotézu můžeme za jistých okolností potvrdit, neboť volební účast byla 

nejvyšší, která byla kdy zaznamenaná na území Velké Británie. Na druhou stranu je 

nutné zmínit, že se voleb mohli účastnit voliči šestnácti a sedmnáctiletí, což mohlo 

výslednou volební účast ovlivnit. 

Konstituční referenda dokáží být velmi cenným nástrojem pro současnou 

konstituční praxi v demokraciích. Podle zcela odlišného průběhu referend ve Skotsku a 

v Katalánsku lze dospět k názoru, že řadit Katalánsko a Skotsko do zcela stejných 

kategorií je mylné. Velká Británie a Španělsko se výrazně liší především v ústavně 

právní rovině, stejně tak i v politické kultuře a ve snaze dohodnout se. Díky těmto 

faktorům vznikly ze dvou původně identických snah – získat nezávislost 

prostřednictvím referenda – dva zcela odlišné případy. Oba případy však mohou být 

velmi cenným zdrojem zkoumání, neboť mohou být předlohou i ponaučením pro další 

regionální entity snažící se o nezávislost v demokratických systémech. 
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Summary 

This diploma thesis aimed to analyze the phenomenon of a referendum in 

democracy which is an instrument to achieve independence. This referendum is well 

known as a ‘constitutional referendum’ or ‘secession referendum.’ For the purpose of 

this thesis, it is necessary to describe the constitutional referendum in democracy and to 

undertake a deeper analysis of this political concept by applying the theoretical 

framework to two case studies, that of Scotland and Catalonia.  

The main aims of this thesis are as follows: Firstly to describe and analyse basic 

definitions, typologies and concepts with regards to the ‘constitutional referendum.’ 

Secondly, an analysis of the road and conduct of the Scottish and Catalan independence 

referendum will be made, both of which were held in the autumn of 2014. Based on 

empirical research of this thesis both models were compared and assessed for any 

similarities or differences, and finally the thesis looks to see how these cases may reflect 

on the current constitutional practice in democracy. 

 A fundamental question that was asked was; what conclusions can be 

drawn from all this? Catalonia and Scotland are very often considered as similar 

regional entities from a political perspective. Both have a high level of autonomy as 

exhibited by the presence of an autonomous government and parliament. In Scotland 

and similarly in Catalonia, there has been a noticeable increase in nationalism expressed 

by nationalist parties lead by charismatic leaders. Both regions also tried to solve their 

situation by virtue of a referendum for independence in the same year; that of 2014. 

 On the other hand both cases exhibit many more differences, the 

fundamental difference being a constitutional framework of the parent state. Great 

Britain does not have a written constitution and the notion of a referendum is poorly 

defined. On the other hand Spain has a written constitution with a strongly supervised 

Constitutional court and moreover the notion of referendum is strictly defined. Another 

major difference is the political culture and a political consensus. Scottish and British 
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governments were able to make a deal about a referendum whereas the Spanish 

government or Constitutional court blocked all Catalonian attempts.  Despite the fact 

that the Catalonian referendum was labelled as unconstitutional, a referendum was still 

held and the results illustrated that Catalans are indeed in favor of independence. The 

Catalan referendum was identified as the first step to real independence which some 

argue could happen by way of early elections in autumn 2015. Notably Scotland voted 

against independence, but both results still had a similar outcome; neither were 

successful in their campaign for independence. The Scottish parliament however gained 

a significant increase of devolved powers as a result of their referendum; this was not 

the case for Catalonia. 

This diploma thesis points out that constitutional referendums could have a very 

important meaning for the current constitutional practice in democracy. Due to all the 

above mentioned factors, whilst both regions began their efforts for independence 

indistinguishably, neither were able to gain independence through a referendum, and 

intrinsically these are two completely different cases. Either way, both models can be 

seen as valuable resources; and they could be used as a lesson and example for other 

regions who are striving for independence within democratic systems. 
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Příloha č. 1: Tabulka 1.1 Přehled secesionistických referend 
mezi lety 1991-1999 

Mateřský Stát Odtržená země Rok Oficiální 
účast Ano % Uznaná 

nezávislost 
SSSR Litva 1991 91 84 ANO 
SSSR Estonsko 1991 77 83 ANO 
SSSR Lotyšsko 1991 74 88 ANO 
SSSR Gruzie 1991 98 90 ANO 
SSSR Ukrajina 1991 70 85 ANO 
Gruzie Jižní Osetie 1991 98 90 NE 
Gruzie Abcházie 1991 99 58 NE 

Jugoslávie Chorvatsko 1991 98 93 ANO 
Chorvatsko Srbové (Serbs) 1991 98 83 NE 
Jugoslávie Makedonie 1991 70 75 ANO 

SSSR Arménie 1991 95 90 ANO 
Bosna Srbové (Serbs) 1991 90 - NE 
Srbsko Sandjak 1991 96 67 NE 
Srbsko Kosovo 1991 99 87 NE 
SSSR Turkmenistán 1991 94 97 ANO 
SSSR Karabach 1991 - - NE 
SSSR Uzbekistán 1991 98 94 ANO 

Makedonie Albánci 1991 99 93 NE 
Moldavsko Podněstří 1991 - - NE 
Jugoslávie Bosna 1992 99 64 ANO 
Jugoslávie Černá Hora 1992 96 44 NE 

Gruzie Jižní Osetie 1992 - - NE 
Bosna Krajina 1992 99 64 NE 
Etiopie Eritrea 1993 99 98 ANO 
Bosna Srbové (Serbs) 1993 96 92 NE 
USA Puerto Rico 1993 48 73 NE 
USA Palau 1993 64 68 ANO 

Gruzie Abcházie 1995 96 52 NE 
Quebec Cris 1995 95 75 NE 
Kanada Quebec 1995 94 49 NE 

Sv.Tomáš a Nevis Nevis 1998 57 61 NE 
USA Puerto Rico 1998 50 71 NE 

Indonésie Východní Timor 1999 78 94 ANO 

Zdroj: (Qvortrup 2014c: 59, data z: <www.c2d.ch> [cit. 20.9.2014]) 
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Příloha č. 2: Tabulka 2.1 Přehled referend  
ve Velké Británii 1975-2013 

Předmět 
referenda, místo 

Rok 
konání Otázka referenda ANO Ne Účast 

Členství 
v Evropském 

společenství, celá 
Velká Británie 

1975 Myslíte si, že by Velká Británie měla zůstat 
v Evropském společenství? 67,2% 32,8% 64,0% 

Devoluce, Skotsko 1979 Chcete, aby ustanovení Scotland Act 1978 
vstoupilo v platnost? 51,6% 48,4% 63,6% 

Devoluce, Wales 1979 Chcete, aby ustanovení Wales Act 1978 
vstoupilo v platnost? 20,3% 79,7% 58,8% 

Devoluce, Skotsko 1997 
Mělo by mít Skotsko svůj parlament? 

Souhlasíte, aby skotský parlament měl moc 
měnit výši daní? 

74,3% 
63,5% 

25,7% 
36,5% 

60,2% 

Devoluce, Wales 1997 Souhlasíte, že ve Walesu by mělo být 
velšské shromáždění? 50,3% 49,7% 50,1% 

Volba starosty 
Londýna, Londýn 1998 Souhlasíte s vládním návrhem, že starosta i 

shromáždění budou voleni zvlášť? 72% 28% 34% 

Belfast 
Agreement, 

Severní Irsko 
1998 Podporujete dohodu, která byla stanovena 

v Command Paper 3883? 71,1% 28,9% 81% 

Volené regionální 
shromáždění, 
Severovýchod 

Anglie 

2004 Mělo by být zřízeno shromáždění pro 
severovýchodní Anglii? 22,1% 77,9% 47,1% 

Legislativní 
pravomoci pro 
Wales, Wales 

2011 Chcete, aby velšské shromáždění mohlo 
tvořit legislativu ve 20 oblastech moci? 63,5% 36,7% 35,6% 

Alternativní 
hlasování, celá 
Velká Británie 

2011 
Mělo by se místo jednokolového 

většinového volebního systému užít volební 
systém alternativního hlasování? 

32,1% 67,9% 42,1% 

(zdroj: McLean; Gallagher; Lodge 2013: 2-3) 
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Příloha č. 3: Náhled hlasovacího lístku pro skotské 
referendum o nezávislosti 

 
Zdroj: Dostupné na: <http://www.legislation.gov.uk/asp/2013/14/enacted>>[cit. 9.9.2014]. 
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Příloha č. 4: Tabulka 2.5 Výsledky skotského referenda podle 
volebních okrsků 

Jméno volebního okrsku Volební účast % ANO% NE% Počet hlasů ANO Počet hlasů NE 
Aberdeen 81.7 41.4 58.6 59,390 84,094 

Aberdeenshire 87.2 39.6 60.4 71,337 108,606 
Angus 85.8 43.7 56.3 35,044 45,192 

Argyll and Bute 88.2 41.5 58.5 26,324 37,143 
Clackmannanshire 88.6 46.2 53.8 16,350 19,036 

Dumfries and Galloway 87.5 34.3 65.7 36,614 70,039 
Dundee 78.8 57.3 42.7 53,620 39,880 

East Ayrshire 84.5 47.2 52.8 39,762 44,442 
East Dunbartonshire 91 38.8 61.2 30,624 48,314 

East Lothian 87.6 38.3 61.7 27,467 44,283 
East Renfrewshire 90.5 36.8 63.2 24,287 41,690 

Edinburgh 84.4 38.9 61.1 123,927 194,638 
EileanSiar 86.2 46.6 53.4 9,195 10,544 

Falkirk 88.7 46.5 53.5 50,489 58,030 
Fife 84.1 45 55 114,148 139,788 

Glasgow 75 53.5 46.5 194,779 169,347 
Highland 87 47.1 52.9 78,069 87,739 

Midlothian 86.8 43.7 56.3 26,370 33,972 
Moray 85.4 42.4 57.6 27,232 36,935 

North Ayrshire 84.4 49 51 47,072 49,016 
North Lanarkshire 84.4 51.1 48.9 115,783 110,922 

Orkney Islands 83.7 32.8 67.2 4,883 10,004 
Perth and Kinross 86.9 39.8 60.2 41,475 62,714 

Renfrewshire 87.3 47.2 52.8 55,466 62,067 
Scottish Borders 87.4 33.4 66.6 27,906 55,553 
Shetland Islands 84.4 36.3 63.7 5,669 9,951 
South Ayrshire 86.1 42.1 57.9 34,402 47,247 

South Lanarkshire 85.4 45.3 54.7 100,990 121,800 
Stirling 90.1 40.2 59.8 25,010 37,153 

West Dunbartonshire 87.9 54 46 33,720 28,776 
West Lothian 86.2 44.8 55.2 53,342 65,682 

Zdroj: BBC, dostupné na: <http://www.bbc.co.uk/news/events/scotland-decides/results>[cit. 19.9.2014]. 
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Příloha č. 5: Náhled hlasovacího lístku pro katalánské 
referendum o nezávislosti 

 

Zdroj: La Vanguardia, dostupné na: 
http://www.lavanguardia.com/politica/20140927/54416386658/papeletas-consulta-9n.html 
[cit. 20.10.2014]. 
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Příloha č. 6: Tabulka 3.5 Výsledky katalánského referenda 
podle volebních okrsků  

Zdroj: tabulka autor, data dostupné na: <http://www.participa2014.cat/resultats/dades/en/escr-
tot.html>[cit. 20.4.2016]; <http://elpais.com/elpais/2014/11/10/media/1415657601_845803.html>[cit. 
20.4.2016]. 

Jméno volebního okrsku Volební účast % ANO – ANO % ANO-NE% NE% 
Alt Camp 45,2 87,35 4,92 3,02 

Alt Empordà 31,8 85,74 5,57 3,50 
Alt Penedès 49,4 86,16 6,69 2.88 
Alt Urgell 43,8 86,14 6,10 2,55 

Alta Ribagorça 16,1 79,40 11,53 4,61 
Anoia 39,8 82,92 7,65 4,24 
Bages 46,7 86,41 6,30 3,39 

Baix Camp 34,1 83,04 7,56 4,59 
Baix Ebre 39,9 85,55 5,98 3,51 

Baix Empordà 41,3 87,08 5,4 2,92 
Baix Llobregat 30,1 72,12 15,34 7,56 
Baix Penedès 26,9 80,25 8,94 5,61 
Barcelonès 32,5 76,63 13,46 5,19 
Berguedà 57,3 91,89 3,01 1,41 
Cerdanya 40,9 85,45 5,98 2,94 

Conca de Barberà 56,9 89,51 3,84 1,95 
Garraf 34,2 80,12 10,45 4,74 

Garrigues 56,4 89,80 4,02 1,76 
Garrotxa 55,3 91,49 3,05 1,46 
Gironès 45,6 88,27 5,54 2,51 

Maresme 41,3 83,49 8,97 3,40 
Montsià 38,2 84,05 6,31 4,02 
Noguera 48,5 88,34 4,61 2,42 
Osona 58,8 91,93 3,52 1,45 

Pallars Jussà 47 88,74 4,85 2,03 
Pallars Sobirà 48,7 88,78 5,06 1,69 
Pla d'Urgell 50,5 88,67 4,49 2,55 

Pla de l'Estany 60,4 92,66 3,15 1,16 
Priorat 62,5 91,07 3,30 1,53 

Ribera d'Ebre 50,3 86,91 5,22 3,05 
Ripollès 58 98,18 4,05 2,18 
Segarra 45,8 88,35 4,54 2,28 
Segrià 38,3 82,56 8,39 4,30 
Selva 37,4 85,54 6,23 3,54 

Solsonès 54,6 89,64 4,55 1,71 
Tarragonès 26,8 77,30 10,26 7,23 
Terra Alta 47 85,27 5,46 3,56 

Urgell 51,4 89,06 4,45 2,08 
Val d'Aran 20,6 62,59 13,83 12,79 

Vallès Occidental 35,6 77,06 12,52 5,51 
Vallès Oriental 39,6 80,58 10,06 4,69 
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