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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou přímé demokracie ve veřejné diskuzi a politické 

praxi v České republice. Práce se zabývá politickými aktéry, kteří prosazují zavedení prvků 

přímé demokracie do českého politického systému. K těmto navrhovaným tezím chci v rámci 

této práce kriticky přistoupit, zhodnotit jejich relevanci a uskutečnitelnost. Po teoretickém 

představení prvků přímé demokracie jsou představeny konkrétní země, které mají dlouholetou 

zkušenost s využíváním prvků přímé demokracie, konkrétně se jedná o Švýcarsko a 

Kalifornii. Taktéž se zabývám referendem o nezávislosti ve Skotsku z roku 2014 a 

referendem o manželství a rodině na Slovensku z roku 2015. Hlavní část práce se zabývá 

konkrétními politickými aktéry, kteří prosazují nebo prosazovali zavedení prvků přímé 

demokracie do českého politického systému. Jedná se o Úsvit přímé demokracie, Věci 

veřejné, Hnutí za přímou demokracii, Českou pirátskou stranu, o vládní návrh zákona o 

celostátním referendu Jiřího Dienstbiera nebo o marginální záležitosti typu knihy Úsvit od 

Pavla Kohouta nebo politického aktivisty Petra Cibulky. V práci se také zaměřuji na 

využívání prvků přímé demokracie na místní úrovni, z čehož chci vyvodit konkrétní závěry 

využívání tohoto institutu přímé demokracie. Rovněž musí být zmíněny zásadní náležitosti 

zákona o místním a krajském referendu. Závěrečná kapitola se zabývá veřejnou diskuzí, 

politickou participací a mobilizací vzhledem k užívání prvků přímé demokracie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The Diploma thesis will deal the main actors who support elements of direct democracy in 

Czech political system. Concurrently I want critically approach to their thesis and valorize its 

relevance, viability and potential impact for Czech society. First of all I will present each of 

elements of direct democracy, which are town meeting, initiative, referendum and recall. I 

refuse that a direct election of president or other political actor is an element of direct 

democracy. I classify a direct election of political actor like a synonym of representative 

democracy in this Diploma thesis. I will also present examples of countries like Switzerland 

or California, which has huge experience with using of direct democracy. Focus of my 

interest will be also on Scottish independence referendum and Slovak referendum about 

family and marriage. After this theoretical and empirical introduction I will critically 

approach to thesis about elements of direct democracy of Czech political actor like the Dawn 

of Direct Democracy, the Public Affairs, the Movement for Direct Democracy and the Czech 

Pirates Party, however I will mention other political actors and theirs ideas of elements of 

direct democracy, mainly I will mention the Czech government´s proposition of law about 

general referendum in Czech republic. The last chapter is about elements of direct democracy, 

which are using in Czech political system like a local referendum and regional referendum. I 

would like to make some conclusion about using of local referendum too, but it is not possible 

in case of regional referendum because of absence of empirical material. 
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Přímá demokracie ve veřejné diskuzi v ČR 

Projekt diplomové práce 

1. Vymezení tématu 

V současné době je v České republice poměrně živá diskuze, která se týká problematiky 

přímé demokracie, což mimo jiné dokládá i úspěch populistického hnutí Úsvit přímé 

demokracie Tomia Okamury v podobě zisku poslaneckých křesel v Poslanecké sněmovně. Na 

začátku práce je nezbytné teoretické vymezení přímé a polopřímé demokracie, přičemž se 

budu zabývat v obecném rámci taktéž kompetentností voličů při zavedení přímé demokracie. 

Dále je nutné charakterizovat zastupitelskou demokracii, vůči které se někteří aktéři silně 

vymezují a pokusit se naznačit její obecná pozitiva a negativa. V další části práce se zaměřím 

na dva klasické příklady zemí, které prvky přímé demokracie využívají ve svém politickém 

systému. Jedná se o Švýcarsko, které je často uváděno za vzor aktéry prosazujícími přímou 

demokracii a o Kalifornii, která jakožto příklad za vzor příliš dávána není. U těchto dvou 

příkladů se pokusím nastínit využívání přímé demokracie v praxi, přičemž není záměrem 

práce je komplexně postihnout.  

Prvky přímé demokracie nebo přímou demokracii jako takovou, jakožto alternativu 

k liberální demokracii zastupitelského typu akcentují mimo Úsvitu i další aktéři veřejného 

prostoru jako například Česká pirátská strana, Věci veřejné, Hnutí za přímou demokracii, a 

další. Právě tito aktéři a jejich návrhy, které obsahují návaznost na přímou či polopřímou 

demokracii jako takovou, budou hlavním tématem této práce.  

Nelze také zapomenout, že prvky přímé demokracie se vlastně v České republice 

objevují už na místní úrovni, avšak většinou je cílem oněch zmíněných aktérů zavést prvky 

přímé demokracie do celostátního fungování politického systému. V této části práce se tedy 

v obecných souvislostech zaměřím na již aplikované a užívané prvky přímé demokracie 

v České republice.  

 

2. Cíle práce 

Cílem práce je kriticky přistoupit k navrhovaným tezím, jež mají prosazovat prvky přímé 

demokracie na území České republiky a zhodnotit jejich relevanci, uskutečnitelnost a 

případný dopad na českou společnost. Takovýto přístup bude možné využít právě díky 

teoretickému vymezení tématu a poukázáním na příklady fungování přímé demokracie u dvou 

typických politických systémů, kde jsou prvky přímé demokracie užívány, tedy Švýcarska a 

Kalifornie.  



 

 

Příklady hypotéz: Je na český politický systém vhodné aplikovat další prvky přímé nebo 

polopřímé demokracie?  

Na kolik souvisí téma přímé demokracie s politickým populismem? 

Je možné očekávat při zavedení přímé demokracie zvýšení participace občanů?  

 

3. Předpokládané metody práce 

Pro teoretickou část práce a fungování politických systémů Švýcarska a Kalifornie budou 

využívány odborné publikace a časopisy české i zahraniční provenience, přičemž se pokusím 

v obecném rámci poukázat případné dopady využití prvků přímé demokracie v daných 

politických systémech. U politických aktérů v rámci ČR, kteří prosazují zavedení prvků přímé 

a polopřímé demokracie, budou využívány především jejich politické programy, prohlášení, 

vystoupení v médiích, kampaně před volbami a jejich úspěšnost ve volbách. V průběhu 

zkoumání těchto primárních pramenů, budu k těmto kriticky přistupovat, přičemž svou 

kritičnost budu opírat zejména o odbornou literaturu. V poslední části, která se bude zabývat 

již zavedenými prvky přímé demokracie v ČR, taktéž využiji odbornou literaturu nebo 

statistická data.  
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Úvod 

Ve své diplomové práci se zabývám přímou demokracií v současné veřejné diskuzi a politické 

praxi v České republice, přičemž se převážně zaměřuji na politické aktéry, kteří prvky přímé 

demokracie podporují. Ve své práci si nekladu za cíl pojmout veškerou veřejnou diskuzi, 

která se v České republice týká problematiky přímé demokracie, ale chci se zaměřit právě na 

konkrétní politické aktéry, kteří mají různou relevanci a jsou těmi, kdo do určité míry tuto 

veřejnou diskuzi podněcují, navrhují konkrétní teze, či vyvíjejí legislativní činnost ve 

prospěch prvků přímé demokracie. V závěrečné kapitole se pak pokusím tuto veřejnou diskuzi 

shrnout a taktéž zmíním postoj občanů k možnosti podílet se na rozhodování o určitých 

otázkách přímo. Bude taktéž poukázáno na faktory jako participace občanů nebo na nástup 

nových politických uskupení v souvislosti s určitou krizí zastupitelské demokracie v ČR. 

Nejprve je nezbytné, aby byly představeny jednotlivé prvky přímé demokracie, mezi které 

v této práci řadím lidová shromáždění, iniciativu, referendum a odvolání (recall) volených 

zástupců. Každý z těchto jednotlivých prvků přímé demokracie představuje určitou 

samostatnou kapitolu, přičemž dohromady tvoří teoretický rámec přímé demokracie. V rámci 

těchto jednotlivých prvků přímé demokracie se pak pokusím poukázat na určitou 

problematičnost, která je s každým prvkem přímé demokracie spojena, např. na kontext 

lidových shromáždění, různou míru restrikce při iniciativách, terminologickou nejednotnost u 

kategorizace referend nebo specifičnost prvku odvolání v konkrétních zemích. Následně 

představím problematiku polopřímé demokracie s tím, že zmíním i fenomény jako občanskou 

participaci nebo stranickou identifikaci v souvislosti s užíváním prvků přímé demokracie. 

V práci pak nemůže být opomenut ani princip zastoupení, který se využívá v demokratických 

zemích, přičemž upozorňuji na to, že např. přímá volba hlavy státu není prvkem přímé 

demokracie.  

 Další větší celek kapitol se zabývá konkrétními příklady fungování a využívání prvků 

přímé demokracie ve Švýcarsku a také v americké Kalifornii. V těchto kapitolách je jejich 

vývoj k přímé demokracii představen v určitém historickém kontextu, následně je představeno 

legislativní ukotvení zde využívaných prvků přímé demokracie a poté je přistoupeno 

k analýze užívání prvků přímé demokracie v praxi, přičemž se pokusím z těchto reálií vyvodit 

určité závěry. Cílem těchto dvou podkapitol o Švýcarsku a Kalifornii pak není kompletně 

zpracovat daný politický systém, ale po rámcovém představení těchto zemí, se zaměřit právě 

na užívané prvky přímé demokracie. V souvislosti s Kalifornií se také pokusím zamyslet nad 

kompetentností voličů v kontextu téměř neregulovaného užívání prvků přímé demokracie. 
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V rámci této kapitoly budou ještě zmíněna dvě konkrétní referenda, která se konala v září 

2014 ve Skotsku, tedy referendum o nezávislosti, a v únoru 2015 na Slovensku, tedy 

referendum o manželství a rodině, kdy budou představeny hlavní aktéři kampaní, průběh 

kampaní a následně výsledky hlasování. 

 Po představení teoretických i empirických náležitostí, které se v současném světě pojí 

s využíváním prvků přímé demokracie, se zaměřím na jednotlivé politické aktéry, kteří 

prosazují zavedení prvků přímé demokracie do českého politického systému, a následně jejich 

teze podrobím kritickému přístupu s ohledem na případné dopady aplikování těchto 

požadovaných prvků přímé demokracie. Je také třeba zdůraznit, že zmínění političtí aktéři 

mají různou míru relevance, kdy je možné říci, že jejich relevance se postupem času mění, 

což se týká zejména hnutí Úsvit přímé demokracie a Věcí veřejných. Mimo tato dvě politická 

uskupení, která mají nebo měla zastoupení v dolní komoře parlamentu, a která mají a měla 

odlišný preferenční vztah k přímé demokracii, zmíním také občanské sdružení Hnutí za 

přímou demokracii a Českou pirátskou stranu, pro niž však problematika přímé demokracie 

není rozhodujícím tématem. V rámci tohoto bloku pak budou představeni ještě další aktéři, 

kteří se prosazují aplikaci prvků přímé demokracie na český politický systém. Konkrétně bude 

zmíněn vládní návrh zákona o obecném referendu Jiřího Dienstbiera, rámcově s ohledem na 

přímou demokracii Pavel Kohout a jeho kniha Úsvit a zcela okrajově pak politický aktivista 

Petr Cibulka. Velká pozornost bude věnována mimo samotné propagace přímé demokracie 

danými aktéry, také konkrétním legislativním kroků, které učinil Úsvit přímé demokracie. U 

každého z aktérů pak není cílem práce provést komplexní analýzu jejich programatiky či 

historického působení, ale zaměřit se na jimi prosazované prvky přímé demokracie, přičemž 

se samozřejmě nelze obejít bez obecného představení těchto aktérů.  

 Závěrečná kapitola pak shrnuje prvky přímé demokracie, které jsou v českém 

politickém systému legislativně ukotvené. Konkrétně se tedy jedná o zákon č. 22/2004 Sb. o 

místním referendu a o zákon č. 118/2010 Sb. o krajském referendu. Shrnu nejdůležitějších 

aspekty těchto zákonů, přičemž se pak zaměřím na empirické zhodnocení fungování institutu 

místního referenda mezi lety 2006 a 2015, kdy je k dispozici materiál Ministerstva vnitra, 

který shrnuje oznámená místní referenda.  

 V projektu k diplomové práci jsem pak předložil příklady výzkumných otázek, na něž 

bych chtěl v průběhu konkrétních kapitol nastínit možnou odpověď, přičemž ke shrnutí těchto 

odpovědí se dostanu v závěru této práce. Znění daných hypotéz jsou: Je na český politický 

systém vhodné aplikovat další prvky přímé nebo polopřímé demokracie? Na kolik souvisí 
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téma přímé demokracie s politickým populismem? Je možné očekávat při zavedení přímé 

demokracie zvýšení participace občanů?  

 V rámci celé práce pak byla využívána odborná literatura v podobě odborných knih a 

článků, a to jak české tak zahraniční provenience. Zejména pak v souvislosti s teoretickou 

částí a příklady fungování prvků přímé demokracie ve Švýcarsku a v Kalifornii byla užita 

převážně cizojazyčná literatura, především pak články kalifornského autora Johna G. 

Matsusaka
1
, práci kolektivu autorů Direct democracy. The international IDEA Handbook

 2
 a 

taktéž český překlad práce Fareeda Zakarii
3
. Z českých politologických prací se částečně 

zabývá přímou demokracií kniha kolektivu autorů Demokracie: Teorie, modely, osobnosti, 

podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie
4
. Je však třeba říci, že v českém 

politologickém prostředí momentálně chybí práce, která by se ve větším měřítku zabývala 

teoretickými či empirickými záležitostmi přímé demokracie, přičemž jedinou shrnující prací 

je právnický pohled na přímou demokracii od Pavla Pechance.
5
 Jedním z cílů této práce je 

přispět k prohloubení povědomí o tomto fenoménu. V práci pak bylo použito další množství 

materiálů, které jsou shrnuty v seznamu použité literatury. Klíčovou záležitostí pak byly 

primární prameny s ohledem na kampaň zmíněných referend, návrhy jednotlivých politických 

aktérů, či konkrétní legislativní kroky, jež podnikl Úsvit přímé demokracie.  
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1. Teoretická část 

1.1 Teoretické přiblížení přímé demokracie 

Kdybychom se měli zaměřit na čistou přímou demokracii, kterou v moderních státech 

nenalezneme, bylo by to takové státní uspořádání, ve kterém by veškerou státní moc 

vykonávali občané bez volených zástupců.
6
 Přímá demokracie je pak zastřešující termín pro 

možnost rozhodování běžných občanů, kteří se podílejí na schvalování legislativy přímo, tj. 

bez reprezentantů. Základními prvky přímé demokracie jsou iniciativa občanů, tedy prostor 

navrhnout hlasování o nějaké problematice, pokud se požadované množství občanů vysloví 

pro, a dále referendum, které může např. odmítnout návrh předložený zastupitelským sborem, 

nebo přijmout návrh, či zákon iniciovaný samotnými občany.
7
 Mezi prvky přímé demokracie 

patří také odvolání (recall) zvoleného zástupce pomocí petice, jímž se zkrátí jeho volební 

období a vypíší se nové volby na jeho místo.
8
 Za další formu přímé demokracie můžeme také 

označit i jakási obecní lidová shromáždění, která však nejsou tolik využívány a jsou spíše 

marginální záležitostí ve Švýcarsku nebo v minulosti v americkém státu Nová Anglie.
9
  Nyní 

bych se v textu chtěl zaměřit na rozbor jednotlivých prvků přímé demokracie.  

 

1.1.1. Lidové shromáždění a jeho historický kontext 

Pokud se zaměříme na historii využívání prvků přímé demokracie, zjistíme, že 

nejstarším takovýmto prvkem je lidové shromáždění, které má své kořeny již v antických 

Athénách. Zásadním obdobím, kdy se Athény přiblížili k větší sociální a politické rovnosti 

mezi občany je vláda Solóna v 6. stol. př. n. l., jehož reformy omezily vládu aristokracie, 

avšak stále nebyl překonán majetkový cenzus pro participaci na veřejných úřadech. V zásadě 

nemajetní athénští občané zůstali omezeni pouze na ona lidová shromáždění.
10

 Větší 

participace občanů pak spadá do tzv. klasického období athénské demokracie a to zejména za 

vlády stratéga Perikla v 5. stol. př. n. l. V kontextu doby je třeba připomenout, že Athény 

tvořili tři základní skupiny obyvatelstva, jejichž počet se odhaduje přibližně na 250 000, 

                                                 
6
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http://www-bcf.usc.edu/~matsusak/Papers/Matsusaka_DD_PC_Encyclopedia.pdf
http://www-bcf.usc.edu/~matsusak/Papers/Matsusaka_DD_PC_Encyclopedia.pdf
http://www-bcf.usc.edu/~matsusak/Papers/Matsusaka_DD_PC_Encyclopedia.pdf
http://www-bcf.usc.edu/~matsusak/Papers/Matsusaka_DD_PC_Encyclopedia.pdf


17 

 

přičemž se jednalo o plnoprávné občany, jichž byla spolu s jejich rodinami asi polovina, o 

otroky, jichž byla asi třetina a o metoiky, jež lze označit za neplnoprávné občany cizího 

původu.
11

  Plnoprávný občan své doby v Athénách měl být v zásadě plně oddán službě 

veřejnosti, jelikož si teoreticky sám vládnul, bojoval za svou obec a pracoval pro svou obec. 

Aby se mohl plně věnovat správě věcí veřejných, musel tím logicky určitým způsobem 

zanedbávat správu věcí soukromých. Sartori ve své Teorii demokracie užívá termínu totálního 

občana, který na sebe vzal příliš mnoho.
12

 Naprosto zásadní byla pro možnost občanů plně se 

věnovat společenským záležitostem práce otroků. Lze říci, že jejich práce vytvářela 

plnoprávným občanům volný čas na to, aby se věnovali správě věcí veřejných. Rovněž je 

třeba zdůraznit, že plnoprávnými občany byli jen muži, přičemž byly nastaveny těžší 

podmínky pro získávání občanství, protože občanem se stal jen ten, jehož oba rodiče byli 

athénskými občany. Metoikům ve výjimečných případech přiznával občanství lidový sněm. Je 

tedy nutné konstatovat, že athénský politický systém měl i přes demokratické instituty silně 

exkluzivní zaměření.
13

 V kontextu mé práce bych se zaměřil na charakter onoho lidového 

sněmu, který lze označit za nástroj přímé, participační demokracie, avšak je třeba mít na mysli 

kontext doby v podobě jasného rozdělení společnosti na plnoprávné a neplnoprávné. 

Lidového sněmu se pak mohli účastnit všichni plnoprávní občané, avšak jen muži. Lidový 

sněm v sobě sdružoval všechny moci, tedy zákonodárnou, výkonnou i soudní, což jedním z 

dalších zásadních rozdílů oproti modernímu pojetí demokracie. Mezi jeho pravomoci patřilo 

rozhodování o otázkách společensko-politického charakteru, volba stratéga, který měl převzít 

velení nad vojskem v době ohrožení, dále uděloval občanství, kde bylo kvórum přítomných 

občanů stanoveno na 6 000, a v kontextu soudní moci rozhodoval o ostrakizování někoho, 

kdo byl sněmem označen za nebezpečnou osobu, a tudíž musel do vyhnanství.
14

 Je si také 

třeba uvědomit, že ne všichni občané, kteří se účastnili lidového sněmu, byli bohatí, což často 

vedlo k tomu, že sněm se stával sněmem chudých, kteří se často mohli nechat ovlivnit 

demagogy. Ti byli ve své době chápáni jak vůdci lidu, přičemž nezřídka se jimi shromážděný 

dav nechal lehce manipulovat a tento lidový suverén, s výjimkou vlády Perikla, nepřistupoval 

k schvalování nezbytných reforem a nepopulárních opatření. Taktéž problematika vzdálenosti 

od místa konání sněmu hrála důležitou roli, jelikož ne všichni athénští občané byli schopni se 
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účastnit až čtyřiceti shromáždění za rok, z čehož vyplývá, že ne všichni občané vždy 

participovali.
15

  

Na myšlenku takovéhoto typu demokracie navázal zejména Jean Jacques Rousseau. V 

Rousseauově pojetí je občan součástí suveréna, tvoří obecnou vůli a jako poddaný je vůči této 

vůli bezpodmínečně poslušný. Suverén je pak tvořen především společenstvím občanům, kteří 

kolektivně vytváří tuto suverenitu.
16

 Ovšem jak si uvědomoval i Rousseau, takovýto typ 

demokracie, kde se lidé podílí na obecné vůli a jsou si suverénem, je možné vykonávat 

vlastně jen na malém území.
17

 V kapitole o přímé demokracii v Kalifornii se pak věnuji 

chápání demokracie v americkém kontextu, kdy si tuto obtíž uvědomovali autoři v Listech 

federalistů. Kapitola o přímé demokracie ve Švýcarsku pak rovněž zmiňuje dva malé kantony, 

kde jsou lidová shromáždění taktéž využívána.  

 

1.1.2. Iniciativa  

Iniciativa, jakožto jeden z nástrojů přímé demokracie se vyznačuje tím, že vždy 

vychází od občanů, nikoli od orgánů státu, jelikož jejím hlavním cílem je uspořádat 

referendum k určité otázce. Základní podmínkou je pak získání určitého počtu podpisů od 

voličů, kteří tuto svou iniciativu předají státním institucím, které se jí v demokratických 

státech, kde je takovýto prvek přímé demokracie ukotven v zákoně, musí zabývat. Na základě 

úspěšné iniciativy by se pak mělo uspořádat referendum v zásadě o každé otázce, která však 

neodporuje právnímu řádu daného státu, zejména se to týká otázek lidských práv a záležitostí 

demokratického uspořádání.
18

 Je možné rozlišit iniciativu přímou a nepřímou, kdy iniciativa 

přímá vychází ze sebraného množství podpisu voličů, přičemž hlavním organizátorem jsou 

pouze občané bez záštity konkrétní politické autority. Nepřímá iniciativa souvisí s tím, že 

někteří legislativci mohou přijmout návrh iniciativy za svůj a svou autoritou ho podporují, 

přičemž se může stát, že jimi bude k občanskému návrhu vypracován návrh alternativní.
19

  

Specifickým příkladem iniciativy je programová iniciativa (agenda initiative), která 

hraje specifickou roli, jelikož jejím cílem nemusí být nutně vyvolání referenda. Základním 

cílem programové iniciativy je, aby konkrétní otázka, jež získá dostatečný počet podpisů, byla 

řešena legislativním tělesem, které k této otázce musí zaujmout postoj. Tento typ iniciativy 

můžeme zařadit mezi petici a klasickou občanskou iniciativu, přičemž je třeba říci, že je 
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silnějším instrumentem než petice, avšak nedá se říci, že je slabší než občanská iniciativa 

směřující k referendu. Taktéž je třeba říci, že takovýto typ iniciativy nese napříč zeměmi, 

které mají tento instrument zavedený, různé názvy. Tento typ iniciativy má ve svém 

zákonodárství zavedeno například Rakousko, Argentina, Benin, Itálie, Nizozemí, Norsko a 

Švýcarsko. U těchto zemí postupně nalezneme názvy jako lidová žádost (popular demand), 

nepřímá lidová iniciativa (indirect popular initiative), občanská petice (citizens´ petition), 

zákonná iniciativa (law initiative), lidová iniciativa (popular initiative), iniciativa obyvatel 

(inhabitant initiative) a ve Švýcarsku lidový návrh (popular motion, volksmotion).
20

  

V kontextu programové iniciativy je také třeba vymezit pojem petice, který je použit 

v již zmíněném Beninu, kde však má jiný význam. Petice je poměrně starou záležitostí, která 

se používala zejména za účelem žádání panovníka či vrchnosti poddanými, přičemž zde 

samozřejmě nebyla žádná právní vynutitelnost, ale spoléhalo se v zásadě jen na milost a 

velkorysost vladaře. Petiční právo je v době moderních demokraciích jedním ze základních 

předpokladů a práv občanů. I petice je obdobně jako iniciativa předkládána státním orgánům 

nebo činitelům, přičemž zásadním rozdílem je, že je vlastně nevynutitelná. Po jejím 

předložení státní orgány nemusí vypsat referendum, jako je tomu u úspěšné iniciativy. 

Následně se předpokládá, že by orgány státní moci, či samosprávy měly na petici v rozumném 

časovém horizontu odpovědět.
21

  

Jednou ze zásadních věcí, kterou musí iniciativa pro vyvolání referenda splnit je 

dostatečná mobilizace občanů, kteří připojí své podpisy pod danou žádost. Každá iniciativa 

totiž musí pro registraci splnit tři základní procedurální požadavky, tedy konkrétní minimální 

počet podpisů požadovaných pro vypsání referenda, časovou lhůtu pro sebrání podpisů a 

splnění specifických podmínek pro ověření platnosti sebraných podpisů.
22

 Je logické, že 

takovéto požadavky se napříč zeměmi různí. Theo Schiller v knize Local direct democracy in 

Europe hodnotí takovéto požadavky ve vybraných evropských zemí na lokální úrovni. 

Stanovil si tři skupiny obtížnosti podle požadovaných procent podpisů a zároveň země 

rozčlenil do dvou skupin podle toho, zda má následné referendum závazný nebo jen poradní 

charakter. V první skupině, jejíž podmínky označil jako liberální (liberal), jsou země, kde je 

vyžadováno okolo 5% podpisů oprávněných voličů. Do skupiny se závazným referendem 

zařadil německy mluvící švýcarské kantony, vybrané německé spolkové země a Slovinsko, a 

do skupiny s poradním významem Itálii. Za středně (medium) těžké podmínky označil okolo 
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10 % vyžadovaný podpisů oprávněných voličů, přičemž do skupiny závazných referend 

přiřadil Českou republiku, většinu německých spolkových států a Polsko a do skupiny 

poradního referenda Švédsko. Jako poslední mu vyšla restriktivní (restrictive) skupina zemí, 

kde je vyžadováno okolo 15 % a více. Do této kategorie při závazném typu referenda zařadil 

Lichtenštejnsko, Francii, Slovensko a románské švýcarské kantony. Do referenda s poradním 

významem pak Bulharsko, Norsko a Finsko.
23

 

V souvislosti s iniciativou je nutné si položit několik otázek, na které v rámci užívání 

prvků přímé demokracie upozorňují autoři John G. Matsuaka a Arthur Lupia, protože 

iniciativa většinou stojí na začátku procesu, mimo referenda vypsaná orgány státní moci. Na 

kolik jsou voliči kompetentní k přímé participaci na politickém rozhodování? Kdo stojí za 

kampaní, případně kým je tato kampaň financována? Jaký vliv mají prvky přímé demokracie 

na politiku (policy)? A mají z přímé demokracie užitek mnozí nebo jen několik?
24

 Dovolím si 

náčrt odpovědi na tyto otázky přenechat kapitole o přímé demokracii v Kalifornii, kde se 

pokusím tyto skutečnosti doložit na základě kalifornské zkušenosti s využíváním prvků přímé 

demokracie. Jsou-li ovšem splněna všechna zákonem daná kritéria pro úspěšnou iniciativu, je 

v demokratickém státě nezbytné, aby se nyní do celé záležitosti vložil stát. Stát jakožto garant 

práva by měl tisknout případné hlasovací lístky, měl by zároveň ve veřejnoprávních médiích 

prezentovat všechny dané návrhy a případné alternativy, pro uskutečnění referenda by měl 

zajistit volební místnosti a taktéž zajistit nezávislé sčítání daného hlasování.
25

 

Příloha č. 1: Procedures of direct democracy: country profiles 
REQUIREMENTS BALLOT VOTE: 

binding 

BALLOT VOTE: 

advisory 

Liberal (   5 %) Switzerland (german-speaking 

cantons) 

Germany (few states) 

Slovenia 

Italy 

Medium (  10 %) Czech Republic,  

Germany (majority of states) 

Poland 

Sweden 

Restrictive (  15 or more %)  France 

Liechtenstein 

Slovakia 

Switzerland (roman cantons)  

Bulgaria 

Norway 

Finland 

Zdroj: SCHILLER, Theo. Local Direct Democracy in Europe – comparative overview. In: SCHILLER, Theo 

(ed.). Local direct democracy in Europe. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2011, s. 19. 
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1.1.3. Referendum 

Dalo by se říci, že referendum je nejdůležitějším prvkem pro výkon přímé demokracie, jelikož 

má ve své podstatě rozhodování o konkrétní záležitosti. Jak již bylo naznačeno výše, 

referendu musí předcházet buď lidová iniciativa, tedy proces zdola, nebo jeho vypsání orgány 

státní moci, tedy proces shora.
26

 Pokud se podíváme na odbornou literaturu, zjistíme, že 

konkrétní autoři uvádějí různé typy referend a užívají také rozdílnou terminologii. Americký 

politolog a ekonom John Matsusaka uvádí tři druhy referend. Jako první uvádí poradní 

referendum (advisory), kdy se zvolení zákonodárci teoreticky zeptají na názor občanů na 

danou problematiku, avšak nemusejí se řídit jejich rozhodnutím. Na druhém místě zmiňuje 

legislativní referendum (legislative), které je nutné vypsat v otázkách, které zmiňuje konkrétní 

ústavní uspořádání daného státu, např. změna ústavy. Třetí typ referenda je nazván petiční 

referendum (petition), přičemž se jedná o možnost sebrání určitého počtu podpisů občanů pro 

vypsání referenda ke konkrétnímu zákonnému opatření, jímž se vlastně obejde zákonodárný 

sbor.
27

 Čeští autoři Lubomír Kopeček a Vít Hloušek zmiňují více druhů referend s rozlišením 

jeho charakteru. Konkrétně obligatorní, jenž musí být vypsáno ke konkrétní otázce, dále pak 

fakultativní, u něhož je nutnost sehnat podpisy občanů pro jeho vypsání, přičemž 

rozhodujícím prvkem je zde povinnost nebo dobrovolnost vypsání. Dalším hlediskem pro ně 

je závaznost výsledku referenda pro orgány státní moci, přičemž se zde jedná o referenda 

závazná a konzultativní, jimiž se orgány státní moci nemusí řídit. V samostatné kategorii 

uvádějí referendum ratifikační, které dodatečně schvaluje nebo odmítá zákon, jenž byl přijat 

zákonodárným sborem. Posledním kritériem, které si tito autoři stanovili je teritoriální 

působnost, tedy pokud je referendum celostátní či lokální.
28

 The International IDEA 

Handbook kolektivu autorů uvádí také jinou terminologii. Rozlišují mandatorní (mandatory) 

referendum, jenž ve své podstatě odpovídá již zmíněnému referendu obligatornímu a je 

vypisováno k zásadním politickým otázkám a referendum dobrovolné, či na přání (optional), 

které odpovídá fakultativnímu referendu, jenž vyžaduje určité kvorum podpisů.
29

 Právní 

pohled na problematiku referend upřesňuje např. Pavel Pechanec, který si obdobně jako 

Kopeček a Hloušek určuje hlediska referend. Z hlediska závaznosti opět nabízí referenda 
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konzultativní a závazná. U hlediska předmětu hlasování rozlišuje, jestli je referendum 

zákonodárné, ústavodárné nebo věcné. Dalším hlediskem je pro něj okamžik konání 

referenda, které buď předchází rozhodování legislativního orgánu, nebo následuje až po něm. 

Jedná se o ex ante referendum, kdy je o dané problematice hlasováno občany dříve a může to 

působit jako jakási legitimizace následného schvalovacího procesu. Nebo referendum ex post, 

které může být chápáno i jako jakési lidové veto, přičemž Pechanec upozorňuje, že takovouto 

roli většinou v demokratických zemích zastává instituce typu ústavního soudu. Na dalším 

místě zmiňuje hledisko místa konání, z čehož logicky vychází referendum místní/lokální nebo 

celostátní. Dalším hlediskem je povinnost konání referenda k určité otázce, tedy fakultativní 

nebo obligatorní referendum. Posledním hlediskem podle Pechance je možnost občanů 

iniciovat referendum, přičemž zde rozlišuje mezi referendem aktivním, kdy občané mohou 

iniciovat referendum a pasivním, u kterého o jeho konání rozhoduje státní moc.
30

 Tímto 

výčtem jsem chtěl poukázat na terminologickou nejednotnost, která u problematiky referend 

existuje, jelikož někde je rozlišováno např. pouze mezi dvěma až třemi typy referend, a 

naopak u právního pohledu na danou problematiku je výčet a konkretizace mnohem širší. 

Taktéž je třeba připomenout, že vzájemná hlediska se mohou prolínat a referendum může 

v terminologickém výčtu Pechance splňovat několik hledisek.  

 Nyní je třeba poukázat na určité těžkosti, které se v souvislosti s konáním referenda 

mohou vyskytnout. V zásadě nekritický až obdivující přístup k využívání prvků přímé 

demokracie mají propagátoři přímé demokracie, např. Hnutí za přímou demokracii v České 

republice. Ti obhajují přímou demokracii jako alternativu ke „zkorumpovaným a 

nezodpovědným politikům, kteří nerozhodují v zájmu občanů, ale svém vlastním“, přičemž 

zavedením prvků přímé demokracie do politického systému by se toto napravilo.
31

 Kritický 

přístup zdůrazňuje, že není možné, aby se všichni občané, kteří jsou oprávněni hlasovat, 

dostatečně a erudovaně seznámili s danou problematikou tak, jako by to měli dělat zvolení 

zákonodárci, kteří mají větší přístup k informacím. Toto souvisí mimo jiné i s tím, že občané 

jsou vytíženi vlastními pracovními povinnostmi a nemusí mít zájem a čas studovat 

problematiku, o které se bude hlasovat v referendu, a následně se mohou nechat ovlivnit 

kampaní, kterou někdo může vést ve vlastním a nikoli v obecném zájmu.
32

 A právě kampaň k 

referendu je důležitou částí, která může zásadním způsobem ovlivnit výsledek hlasování. 

V demokratických zemích by teoreticky měla být tato kampaň regulována co do objemu 
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financování, časového horizontu, ve kterém probíhá, a taktéž co se týče rovného přístupu 

obou stran do veřejnoprávních médií, i do soukromých médií a rovněž by měly státní orgány 

poskytnout základní informace občanům o daném hlasování.
33

 Toto teoretické vymezení 

kampaně se samozřejmě liší napříč státy, přičemž konkrétní vliv a financování kampaní bude 

přiblížen v kapitole o využití prvků přímé demokracii v Kalifornii a ve Švýcarsku, kde v obou 

těchto zemích chybí strop pro financování kampaně ze soukromých peněz.  

 Pokud se zaměříme na procedurální kroky konání referenda, tak naprosto zásadní roli 

mají ti, kteří sestavují otázku, přičemž by se mělo vyžadovat, aby se dalo odpovědět 

jednoznačně ano/ne a zároveň, aby otázka nebyla v rozporu s daným právním řádem. 

Organizace referenda by vždy měla probíhat za pomoci orgánů státní moci, čímž se myslí 

zajištění hlasovacích místností, hlasovacích lístků, volebních komisí a nezávislé sčítání 

výsledků hlasování. Důležitým prvkem, který v mnoha zemích určuje, zda vejde výsledek 

referenda v platnost, je volební účast, čímž by mělo být zabráněno, aby menšina občanů 

rozhodla o výsledku.
34

 Avšak jsou státy, jako například Švýcarsko, kde není stanovena 

hranice volební účasti pro platnost referenda.
35

 Co se týče výsledku referenda, je třeba se 

bavit také o odpovědnosti, která se v souvislosti s tím nabízí. V zastupitelské demokracii jsou 

zvolení zákonodárci teoreticky odpovědni občanům, jelikož vykonávají politická rozhodnutí, 

za něž jsou odpovědní v dalších volbách. Ovšem za případný výsledek referenda takováto 

odpovědnost není, jelikož odpovědný v tomto případě nemůže být ani iniciátor a ani občané, 

přičemž za samotnou realizaci výsledků referenda jsou odpovědné orgány státní moci.
36

  

 

1.1.4. Odvolání (recall) 

Možnost odvolání již zvolených zástupců v průběhu volebního období je dalším prvkem 

přímé demokracie, přičemž u odvolání je třeba připomenout, že v sobě vlastně zahrnuje další 

dva prvky přímé demokracie, tedy prvotní iniciativu a následné lidové hlasování. Na základě 

konkrétní legislativy, která odvolání v daném státě umožňuje je pak logicky vyžadován určitý 

počet podpisů pod iniciativu v konkrétním časovém limitu, aby se následně mohlo hlasovat o 

odvoláním zvoleného reprezentanta, přičemž často bývá vyžadována i určitá volební účast pro 
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platnost hlasování.
37

 Vedle občanské iniciativy pro odvolání existuje taktéž možnost iniciovat 

odvolání daného zvoleného zástupce z vůle autorit, např. zákonodárného sboru. Při využívání 

tohoto prvku přímé demokracie by se mělo dbát na to, aby nebyly procedurální kroky 

k vyvolání a pro platnost příliš slabé, což by mohlo mít za následek nestabilitu politického 

systému, který by neustále čelil vyvolávání a hlasování o odvolání.
38

 Institut odvolání pak 

můžeme v kontextu využívání prvků přímé demokracie označit za doplňkový, přičemž je 

vlastně protikladem personálních voleb.
39

 V rámci možnosti odvolání je nutné si položit 

otázku, zdali vlastně neobchází systém reprezentativní demokracie, či ho jen doplňuje o určitý 

prvek kontroly, která má zákonodárce učinit odpovědnější vůči veřejnosti? Avšak tato 

kontrola může vést k tomu, že zvolený zástupce raději odvolá nepopulární zákon či opatření 

pod hrozbou odvolání.
40

   

 Možnost procesu odvolání je více koherentní pro prezidentský systém než systém 

parlamentní, přičemž se více hodí pro většinový volební systém s jednomandátovými 

volebními obvody, než pro proporční volební systém. Nejvíce států s možností odvolání 

nalezneme na obou amerických kontinentech, přičemž v rámci samotných USA existuje 

určitý proces odvolání v různých podobách v 18 státech
41
, nalezneme ho také v Ekvádoru 

nebo Venezuele, kde v obou těchto zemích mohou občané odvolat i prezidenta a další volené 

zástupce. Lokální volené zástupce lze odvolávat například v Argentině, Kolumbii a Peru.
42

 

Mimo odvolání guvernéra Kalifornie Davise, kterému se budu věnovat v kapitole o Kalifornii, 

proběhlo širší užití procesu odvolání ve Venezuele v roce 2004, kde 2,4 milionu občanů 

iniciovalo odvolání prezidenta Huga Cháveze, avšak pro jeho odvolání hlasovalo jen 40,6 % 

občanů a Chávez zůstal ve funkci.
43

 Lze tedy říci, že prvek odvolání zvolených zástupců je 

často přítomen na obou amerických kontinentech, v Evropě je spíše výjimkou, např. 

v Lichtenštejnsku mají občané možnost odvolat pomocí iniciativy a následného referenda celý 

parlament, avšak nikdy k tomuto kroku nebylo přistoupeno.
44

 Taktéž v Německu je 
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v některých spolkových zemích možnost iniciovat odvolání celého zákonodárného sboru.
45

 

Nepříliš využívaným institutem je v Evropě možnost odvolání lidovým hlasováním přímo 

zvoleného prezidenta. Konkrétně v Rumunsku, Rakousku, Srbsku a na Islandu je možnost 

vyvolat lidové hlasování na základě rozhodnutí parlamentu, nikde v Evropě to však nelze na 

základě lidové iniciativy.
46

 V Rumunsku bylo k tomuto kroku přistoupeno v letech 2009 a 

2012 proti prezidentovi Traianu Basescovi, který první lidové hlasování ustál a zůstal ve 

funkci a v roce 2012 nebylo hlasování platné pro nízkou volební účast.
47
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1.2. Teoretické přiblížení polopřímé demokracie 

Jak již bylo řečeno v úvodní kapitole, v moderních státech nenalezneme čistou formu přímé 

demokracie. Váže se to především ke komplikovanosti a komplexnosti řízení takovéhoto 

státu, u kterého není možné spravování věcí veřejných bez reprezentantů. V praxi se tak 

objevují příklady zemí, které využívají polopřímou demokracii, nebo jen určité a vymezené 

prvky přímé demokracie pro různé záležitosti a na různých úrovních vládnutí. Polopřímá 

demokracie je tedy charakteristická tím, že zde nalezneme kombinaci prvků přímé a 

reprezentativní demokracie, přičemž se předpokládá určitá míra participace občanů na 

politických záležitostech. Jakýmsi modelovým příkladem země s polopřímou demokracií je 

Švýcarsko, které však k takovémuto politickému systému dospělo mnohasetletým postupným 

vývojem.
48

  

 Představa polopřímé demokracie v sobě nese příležitost větší míry participace na 

politickém rozhodování, přičemž občané mají prostřednictvím jednotlivých institutů přímé 

demokracie možnost dohlížet na své volené zástupce. Prvky přímé demokracie pak mohou být 

v tomto případě určitým doplňkem k reprezentativní demokracii.
49

 Ovšem opět se zde 

vyskytuje problematická otázka ve smyslu kompetentnosti občanů a vůbec jejich případné 

chuti přímo participovat na správě věcí veřejných.
50

 Polopřímá demokracie musí pro 

funkčnost politického systému vymezit, které principy mají při politickém rozhodování 

svrchovanou moc. Reprezentativní orgány vykonávají svou činnost obdobně jako 

v parlamentních demokraciích, avšak výsledek všeobecného hlasování v referendu je vlastně 

v tomto politickém systému nadřazen rozhodnutí zastupitelských orgánů.
51

 Smyslem 

polopřímé demokracie by vlastně mělo být, že slouží ve své podstatě jako pojistka proti 

neodpovědnému chování zvolených zástupců.
52

 Takovouto rétoriku ale můžeme často nalézt u 

populistů nejrůznějšího druhu. Populismus ve své podstatě rozděluje společnost na my a oni, 

přičemž my představuje onen čistý lid, kterému jde o obecné blaho více než jim, tedy 

politikům, politickým stranám a zkorumpované elitě, které jde jen o partikulární zájmy. 
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Populisté tímto chtějí zdůraznit, že zvolení reprezentanti mohou zradit své příznivce.
53

 

V tomto smyslu pak může dojít ke spojení populismu a prvků přímé demokracie, které 

v jejich očích představují nástroj homogenního lidu, jak dosáhnout obecné vůle. Dále pak 

může být, prostřednictvím prvků přímé demokracie, v praxi využita většinová demokracie, 

kdy práva menšin mohou být uznávána jen do té doby, dokud je většina podporuje.
54

 Tímto 

jsem chtěl poukázat na nebezpečí, které hrozí při zneužití prvků přímé demokracie. Proto je 

nezbytné, aby v rámci liberálně-demokratického politického systému bylo jasně vymezeno, za 

jakých okolností mohou, či nemohou být využity prvky přímé demokracie.   

 

1.2.1. Přímá demokracie a politické strany 

V rámci konceptu polopřímé demokracie v liberálně-demokratickém politickém systému jsou 

nezbytným prvkem klasické politické strany. V polopřímé demokracii to mohou být právě 

politické strany, které vedle občanských iniciativ, mobilizují voliče k podpoře určitého 

návrhu. Obdobně jako v klasických parlamentních volbách pak může být důležitá postava 

lídra, který reprezentuje stranu navenek a může sloužit jako identifikační prvek.
55

  Polopřímá 

demokracie však také upírá jakýsi monopol na politiku politickým stranám a přináší 

možnost různým politicky angažovaným skupinám participovat na veřejném rozhodování. 

Jako politicky angažované pak chápeme např. sociální hnutí, jednorázové skupiny (single-

issue group) nebo dlouhodobé zájmové skupiny, které tímto vstupují do politického systému a 

přinášejí své návrhy.
56

  Rovněž menší politické strany, které mají slabší šanci na získání 

mandátu v zákonodárném sboru, nebo opoziční parlamentní strany, mohou díky prvkům 

přímé demokracie artikulovat viditelněji své návrhy. Taktéž mohou využívat hrozbu vyvolání 

referenda k jistému politickému vydírání vlády, či se snažit udržet svou politickou agendu ve 

veřejné diskuzi.
57

 V kontextu zde řečeného je však nutno se znovu zamyslet nad tezí Petra 

Mlsny, že „že ten, kdo přijímá a vykonává politická rozhodnutí, je za tato rozhodnutí 

odpovědný a rovněž je možné vůči němu dovozovat odpovědnostní vztahy, včetně 
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odpovědnosti politické a právní“.
58

 Takovouto odpovědnost však iniciátor referenda, pokud 

není organizátorem politická strana usilující o politickou moc ve volbách, vlastně nemá.  

 V souvislosti s politickými stranami v systému polopřímé demokracie je třeba také 

zmínit to, nakolik se stranická identifikace voličů přenáší i do hlasování v referendech. 

Existující politické strany v tomto případě mohou vést jakousi konstantní kampaň, kdy 

nabízejí svůj pohled na konkrétní návrhy, přičemž občan je vlastně neustále konfrontován 

s politickou agendou ve své zemi. Takováto situace by měla hypoteticky vést k tomu, že 

voliči budou více vzdělaní v problematice demokratického občanství, když takto participují 

na správě věcí veřejných.
59

 Pokud pak zmíníme výzkumy zabývající se stabilitou nebo 

nestabilitou voličů při volbách, které ve svém článku shrnul Miroslav Novák, vyplývá z nich, 

že „rostoucí část voličů hlasuje na základě svého postoje ke specifickým problémům každých 

voleb, a to i tehdy, když je v rozporu s jejich stranickou identifikací“.
60

 Teoreticky tedy ani 

voliči v polopřímé demokracii nejsou závislý na stranických podnětech a rozhodují se na 

základě postoje ke konkrétnímu návrhu. Výzkum Matthiase Fatkeho pak ukázal, že instituty 

přímé demokracie ve Švýcarsku mají ve výsledku negativní vliv na stranickou identifikaci. 

Fatke na základě výzkumu napříč kantony tvrdí, že voliči se nepříliš identifikují s politickými 

stranami, pokud mají možnost využít institut přímé demokracie.
61

 V extenzivním prostředí 

polopřímé demokracie, které panuje ve Švýcarsku, je totiž pro politické strany mnohem těžší 

přitáhnout potencionální voliče. Avšak díky kampaním v konkrétních otázkách jsou strany 

více viditelné a dlouhodobě se tak propagují.
62
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1.3. Teoretické přiblížení zastupitelské demokracie liberálního typu 

Zdůraznění liberálního typu zastupitelské demokracie v názvu kapitoly souvisí s tím, že i 

nedemokratické a tedy neliberální režimy používají princip zastoupení. Z historie je známo, 

že volby vedly v některých zemích k diktatuře, jako třeba v meziválečném Německu. Fareed 

Zakaria užívá termín ústavní liberalismus, kde pro něj mimo svobodných voleb, hraje 

klíčovou roli zejména vláda práva, oddělení mocí, svoboda projevu, shromažďování, vyznání 

a vlastnictví.
63

 Volby jako takové slouží i v neliberálních demokraciích k legitimizování 

stávající moci, přičemž upozorňuje na rozdíl mezi procedurou demokratických voleb a 

naplňováním ústavního liberalismu.
64

  

 V kontextu zastupitelské demokracie je nutno připomenout, že jak parlamentní, tak i 

prezidentský režim a jejich různé případové modifikace, používají princip zastoupení.
65

 

Zastupitelskou demokracii pak lze definovat jako systém, ve kterém lidem zvolení zástupci 

vykonávají moc, která jim byla lidem svěřena prostřednictvím voleb.
66

 Ve své práci vycházím 

z teze, že přímá volba hlavy státu, potažmo exekutivy, není prvkem přímé demokracie, jak 

prosazuje zejména Arendt Lijphart.
67

  Naopak je zřejmé, že přímá volba konkrétního 

politického činitele, je synonymem pro zastupitelskou demokracii, a to ať už se jedná o 

přímou volbu prezidenta, premiéra, poslance, či starosty, kteří vykonávají voliči svěřený 

mandát, aniž by o každém konkrétním kroku, který chce daný zástupce vykonat, rozhodovali 

občané v referendu. Prvkem přímé demokracie je v tomto smyslu odvolání onoho přímo 

zvoleného zástupce, kdy dochází ke kombinaci iniciativy a následného referenda o setrvání 

reprezentanta v úřadě. Ovšem doplňovací volby na uvolněné místo už opět souvisí 

s principem zastoupení. Volební systém sice má silný vliv na výsledek voleb, kdy základní 

charakteristika říká, že v poměrných volebních systémech se vítěz dělí a ve většinových 

volebních systémech bere vše, ale i přes silnější prvek personalizace u většinových volebních 

systémů se stále jedná o princip zastoupení.
68

  

 Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole o polopřímé demokracii, princip zastoupení je 

nezbytný pro správu moderního demokratického státu, který je natolik komplexní, že ho není 
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možné spravovat přímo občany prostřednictvím prvků přímé demokracie. Aristoteles ve své 

analýze jemu známých forem vlády rozlišuje také mezi demokracií a politei, přičemž 

prosazuje mix demokratických a oligarchických prvků vlády (politeia), kdy je používáno 

oligarchické volby, a nikoliv demokratického losu a zároveň je nepřítomen cenzus pro výběr 

občanů do úřadů. Miroslav Novák ve své studii o Aristotelově politické sociologii a moderní 

reprezentativní demokracii poukazuje právě na tento prvek, který můžeme nalézt v dnešních 

reprezentativních demokraciích.
69

 I v Listech federalistů si federalista č. 39 uvědomuje, že 

vykonavatelé moci musí být dosazování do svých úřadů přímo nebo nepřímo lidem, přičemž 

nezbytné je časové omezení trvání jejich úřadu.
70

 Ve federalistovi č. 10 je pak vyzdvihován 

princip zastoupení jako něco, co dokáže omezit partikulární zájmy určitých skupin, jelikož 

lidem zvolený sbor bude více dbát na veřejné blaho z toho důvodu, že větší rozmanitost stran 

vede k tomu, že žádná nepřeváží nad ostatními i vzhledem k rozlehlosti republiky, resp. 

Unie.
71

  

 Dnešní liberální zastupitelské demokracie by nemohly fungovat bez politických stran, 

které zasedají v zákonodárných sborech. Důležitý je pak význam stranické disciplíny, který je 

z logiky věci výraznější v parlamentních systémech, ale má svou úlohu i v systémech 

prezidentských, byť ne tak velkou. Zejména v parlamentních režimech není možné, aby vláda, 

jejíž důvěra vychází z parlamentu, vládla bez opory v hlasování svých poslanců. Giovanni 

Sartori poukazuje na nezbytnost politických stran v demokratické společnosti, ale zároveň 

upozorňuje na problém přílišného splynutí politických stran a státu jako tomu bylo v případě 

italské partitocrazie před rokem 1993.
72

 Robert Dahl se pak pokusil definovat šest kritérií, 

které jsou nezbytné pro moderní zastupitelské demokracie. Zahrnul sem volbu státních 

činitelů, svobodné, spravedlivé a časté volby, v nichž jsou tito činitelé vybíráni, svobodu 

projevu, přístup k alternativním zdrojům informací, svobodu shromažďování a sdružování a 

občanství zahrnující všechny dospělé lidi, tedy inkluzívní pojetí tohoto občanství. 

V souvislosti s touto formou vlády je pak nezbytné, aby se lidé mimo možnost volit, také 

mohli ucházet o veřejné funkce, nebo zakládat nezávislé politické organizace, jejichž 

prostřednictvím budou moci být politicky činní.
73

 Tento teoretický koncept představený 

Robertem Dahlem je samozřejmě ideálním příkladem. Zastupitelské demokracie dnes čelí 
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řadě problémů, se kterými se musí potýkat. Tyto problémy pak mohou vést k hledání 

alternativního systému vládnutí, či vzhlížení k různým zemím dnešního světa. Zastánci přímé 

demokracie kritizují dohady a neshody na politické scéně, korupční aféry politických činitelů 

a lidí na ně napojených, zadlužování státu, atd., přičemž docházejí k závěru, že se vše dělo 

bez možnosti dostatečné demokratické kontroly občany. Jiří Polák, teoretik a zastánce přímé 

demokracie, se ptá, zdali by „nebyla trvalá vláda odborníků lepší než vláda politiků“? Nebo 

zdali je „vláda politických stran skutečnou demokracií“?
74

 Jak již bylo naznačeno 

v předcházejících kapitolách o přímé a polopřímé demokracii, je zřejmé, že ani přímá 

demokracie není bezchybným konceptem. Taktéž si je třeba uvědomit, že v současné době 

v České republice je politická angažovanost občanů poměrně nízká, což se projevuje 

dlouhodobě zejména účastí u voleb. Ovšem jak upozorňuje Palle Svensson, politická pasivita 

obyvatel a zejména střední třídy, může být také projevem spokojenosti s daným jevem.
75

 Je 

tedy k zamyšlení, zdali by politická participace vzrostla se zavedením více prvků přímé 

demokracie. Na tuto otázku se pokusím odpovědět v závěrečných kapitolách na základě 

empiricko-statistického výzkumu o užívání prvků přímé demokracie v českém politickém 

systému.  
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2. Příklady fungování zemí s prvky přímé demokracie 

V rámci této kapitoly představím dvě konkrétní země, kde prvky přímé demokracie 

dlouhodobě užívají, přičemž se jedná o Švýcarsko a Kalifornii. V rámci této kapitoly pak ještě 

zmíním příklady dvou referend, které se odehrály v nedávné době. Jedná se o referendum o 

nezávislosti ve Skotsku a o referendum o manželství a rodině na Slovensku.   

 

2.1. Švýcarsko 

2.1.1. Vymezení přímé demokracie v historickém kontextu Švýcarska 

Jedním z určujících faktorů, které formovaly politický vývoj na území dnešního Švýcarska je 

jeho konstituování zdola nahoru, jelikož na tomto kantonálně diferencovaném území 

neexistovala dlouhodobá absolutistická centrální moc. Od roku 1291 se jednotlivé kantony 

sdružovaly pomocí smluv, ke kterýmžto postupně v průběhu dalších staletí přistupovaly další 

kantony, které si však zachovávaly svou vlastní správu a územní integritu. V tomto ohledu je 

nutné zmínit i silnou lokální identitu občanů jednotlivých obcí a kantonů. V roce 1648 po 

Vestfálském míru ukončujícím třicetiletou válku je Švýcarsko mezinárodně uznáno jako 

nezávislý stát v podobě konfederace jednotlivých kantonů. Svébytný vývoj byl v této 

konfederaci přerušen pod francouzskou revoluční nadvládou od roku 1798 (tzv. Helvétská 

republika) do roku 1815, kdy byla Švýcarsku Vídeňským kongresem a velmocemi opět 

garantována suverenita a neutralita. Určitý mezník se také pojí s rokem 1848, kdy je třeba 

doplnit, že Švýcarsko přestává být v zásadě konfederací svébytných kantonů a stává se z něj 

federální stát, ačkoliv název státu zůstává stejný.
76

  

 Co se týče prvků přímé demokracie, kterými se zde chci zabývat přednostně, jelikož 

švýcarský politický systém jako celek není předmětem této kapitoly ani práce, ty musíme 

hledat přibližně v polovině 19. století. Mezi roky 1848 a 1873 bylo na státní úrovni
77

 

povoleno pouze mandatorní referendum a iniciativa pro kompletní revizi federální ústavy. 

V tu dobu již byly běžně v praxi prvky přímé demokracie na obecní a kantonální úrovni. 

Rozšíření prvků přímé demokracie pak souvisí se změnou ústavy v roce 1874, ve které bylo 

uzákoněno fakultativní referendum pro legislativní záležitosti. V roce 1891 pak došlo 
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k možnosti odhlasovat pouze dílčí změny v ústavě v návaznosti na občanskou iniciativu. 

V průběhu 20. a 21. století došlo k dalšímu rozšiřování prvků přímé demokracie pro státní 

úroveň, což se týkalo zejména možnosti hlasovat v referendu o mezistátních smlouvách 

z roku 1921 a dále možnosti participace občanů na utváření zahraniční politiky Švýcarska z 

let 1977 a 2003.
78

  

 

2.1.2. Legislativní ukotvení přímé demokracie na státní úrovni 

Prvky přímé demokracie, konkrétně iniciativa a referendum, jsou vymezeny ve Švýcarsku 

základním zákonem státu, tedy ústavou, jejíž čtvrtý oddíl se věnuje právům a povinnostem 

lidí a 20 kantonů a 6 polokantonů. Není cílem práce komplexně analyzovat švýcarskou 

ústavu, avšak bez přiblížení článků, které se zabývají prvky přímé demokracie, se nelze obejít. 

Druhá kapitola tohoto čtvrtého oddílu ústavy vymezuje ve svých článcích 138 až 142 

konkrétní práva a povinnosti při uplatňování prvků přímé demokracie na švýcarském území. 

V šestém oddílu ústavy je pak ještě podrobněji vylíčena možnost totální i částečné revize 

ústavy. Jak již bylo řečeno v předchozí podkapitole, lidová iniciativa je vyžadována při 

kompletní změně federální ústavy, kdy je případně vyžadována iniciativa nejméně 100 000 

oprávněných voličů, kteří do 18 měsíců představí svůj návrh pro kompletní revizi ústavy. 

Obdobná podmínka v podobě kvóra iniciativy a 18 měsíců je stanovena i pro částečnou 

změnu ústavy, přičemž po splnění podmínek a souhlasu Spolkového shromáždění je tento 

návrh předložen k hlasování kantonům a občanům, kterým však může Shromáždění předložit 

ve stejný čas i vlastní protinávrh.
79

 V souvislosti s nutností iniciativy o 100 000 oprávněných 

voličích je nutné připomenout, že před rokem 1971 bylo toto kvórum na 50 000 oprávněných 

voličů, změna přišla se zavedením volebního práva pro ženy, přičemž se změnilo i kvórum 

pro fakultativní referendum z 30 000 na 50 000 oprávněných voličů.
80

   

Otázky mandatorního, tedy povinného referenda se mimo změn v ústavě týkají také již 

zmíněné zahraniční politiky, zejména přistoupení k organizacím bezpečnostního nebo 

nadnárodního charakteru, přičemž o těchto otázkách hlasují spolu s lidmi i kantony a u obou 

musí být návrh schválen většinou, aby vešel v platnost.  Pokud se zaměříme na konkrétní 
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příklady z nedávné švýcarské historie, tak v roce 1986 odmítli občané vstup Švýcarska do 

OSN, v roce 1992 pak odmítli vstoupit do EU, což se opakovalo i v roce 2001.
81

 Fakultativní 

referendum se ve Švýcarsku koná o federálních zákonech, o naléhavých zákonech, jejichž 

platnost přesahuje jeden rok, dále pak o federálních vyhláškách, u nichž to vyžaduje ústava 

nebo zákon a o mezinárodních smlouvách, u nichž není stanoven časový limit trvání, které 

řeší přistoupení k mezinárodním organizacím nebo těch, jejichž realizace vyžaduje uzákonění 

federální legislativy. V případě přijetí mezinárodních smluv je Spolkové shromáždění 

implementuje do ústavy.
82

 Jednotlivé návrhy k hlasování jsou pak schváleny, pokud více než 

polovina voličů hlasuje pro návrh, přičemž pokud je vyžadován i souhlas kantonů, i jejich 

většina musí rovněž hlasovat pro návrh.
83

 

 

2.1.3. Využití prvků přímé demokracie na kantonální a lokální úrovni 

Švýcarským občanům rovněž přísluší právo přímo se podílet na správě věcí veřejných i na 

lokální a kantonální úrovni. Logicky tedy vyplývá, že se prvky přímé demokracie uplatňují na 

třech úrovních, přičemž je uváděno, že v průměru se ročně konají čtyři referenda na všech 

třech úrovních.
84

 Je třeba zdůraznit, že nejsou direktivně určeny centrem jednotné podmínky 

pro občanskou participaci, protože každý kanton si takováto pravidla díky silné decentralizaci 

moci a subsidiaritě určuje sám. Zajímavostí je v tomto ohledu vzácně využívaný prvek přímé 

demokracie v podobě hlasování formou shromáždění, který se praktikuje jednou ročně 

v kantonech Appenzell-Innerrhoden a Glarus.
85

 V duchu rousseauovského pojetí demokracie 

je třeba připomenout, že se jedná o menší kantony, co se týče rozlohy i počtu obyvatel.
86

 

Taktéž nelze zevšeobecnit pravidla užívání prvků přímé demokracie na lokální úrovni, u které 

je možné všeobecně konstatovat, že nabízí více příležitostí k občanské participaci na 
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rozhodování.
87

 Na lokální úrovni občané ovlivňují svůj každodenní život v obci, jelikož se 

přímo mohou podílet na rozhodování o stavbě infrastruktury, vybudování nové školy, nebo 

dokonce ovlivnit obecní stanovy. Již na této úrovni se vlastně projevuje vzájemná závislost 

zastupitelského tělesa a voličů, kteří se na správě věcí veřejných teoreticky i prakticky 

podílejí společně.
88

  

 I přes vše zde řečené jsou obce určitým způsobem závislé na kantonální legislativě, 

kterážto se napříč Švýcarskem projevuje od dalekosáhlé nezávislosti obcí na kantonu na jedné 

straně až po silnou kantonální regulaci na straně druhé.
89

 Občané mohou pomocí iniciativ 

změnit kantonální ústavu
90
, dále mohou někde hlasovat o výdajových rámcích kantonálního 

rozpočtu, přičemž existují i kantony, kde se i o běžných zákonech konají obligatorní 

referenda, nebo tzv. konstruktivní referenda, kdy je možné předložit ke kantonálnímu návrhu i 

občanský návrh. I ve švýcarském prostředí nalezneme další prvek přímé demokracie, který 

však není výslovně zmíněn v ústavě, ale je upraven na kantonální úrovni, totiž možnost 

odvolání (angl. recall, něm. abberufung) zvolených zástupců. Sedm švýcarských kantonů 

dokonce umožňuje odvolat kompletně kantonální parlament, u čehož se dá konstatovat, že 

takovýto krok je namířen proti celé parlamentní instituci jako takové, ne jen vůči jednotlivým 

osobám.
91

  

 

2.1.4. Polopřímá demokracie ve Švýcarsku 

V nastíněném kontextu využívání prvků přímé demokracie ve Švýcarsku je třeba připomenout 

vzájemnou provázanost s fungováním politického systému. Jak již bylo řečeno, občané mají 

zásadní vliv na úpravu ústavy prostřednictvím iniciativy a referenda a rovněž mají možnost 

posuzovat přijaté zákony federálním Spolkovým shromážděním. Tímto je naznačeno, že ve 

Švýcarsku existuje vzájemná závislost institutů parlamentní demokracie s instituty 

demokracie přímé.
92

 Nelze tak označit Švýcarsko za systém jen parlamentní, nebo systém jen 

přímé demokracie, mimo jiné i proto, že švýcarské federální vládě není možné vyslovit 

nedůvěru v parlamentu a zároveň nelze rozpustit parlament, čímž dochází k jakémusi 
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propojení obou mocí, tedy výkonné a zákonodárné, které jsou na sobě závislé.
93

 V tomto 

ohledu je nutné švýcarský politický systém polopřímé demokracie chápat jako naprosto 

svébytný a ojedinělý, přičemž jeho podoba je dána zejména historickým vývojem, 

konsenzuálním rozhodováním, decentralizací moci a subsidiaritou.    

 

2.1.5. Využívání přímé demokracie v praxi 

V souvislosti s využíváním prvků přímé demokracie v praxi a s kampaněmi, které se vedou na 

podporu daného návrhu, je třeba také zmínit úlohu politických stran a zájmových skupin. 

Vládnoucí
94

 švýcarské politické strany se snaží v rámci fungujícího politického systému 

prosazovat své ideologické návrhy, ať už v rámci iniciativní kampaně, či následného 

referenda. Spolu s nimi se o totéž snaží nejrůznější zájmové skupiny, či single issue groups, 

nebo nové a opoziční strany. Je tedy zřejmé, že švýcarské vládnoucí politické strany nejsou 

monopolními tvůrci politických témat, avšak snaží se stále ovlivňovat veřejné mínění na svou 

stranu. Vzhledem ke konsenzuálnímu charakteru politických stran a relativní organizační 

slabosti v rámci kantonálního uspořádání, je mnohdy snazší pro single issue groups, které 

bývají velmi dobře financovány, prosazovat jednoznačnou politickou pozici, než pro méně 

ideologicky vyhraněné politické strany.
95

 Samozřejmě ale existují politická témata, která 

dokážou jednotlivé politické strany silně vyhranit, jak bylo vidět v souvislosti s referendem o 

omezení přistěhovalectví a Švýcarskou lidovou stranou (SVP). Každopádně je vliv stran a 

zájmových skupin natolik silný v rámci praktikování prvků přímé demokracie, že jej nelze 

opominout v rámci jakéhokoliv hodnocení a případného idealizování švýcarského politického 

systému jako čistého a nestranického.  

Zásadní je pro využívání prvků přímé demokracie otázka financování a průběhu 

jednotlivých kampaní. Ve Švýcarsku chybí specifická regulace na financování referendových 

kampaní politickými stranami nebo občanskými skupinami. Financování kampaně 

z veřejných zdrojů je sice zakázáno, ale chybí finanční limit pro danou kampaň a navíc není 
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povinnost pro dané aktivisty, aby zveřejnili své dárce a výši utracených peněz.
96

 Taktéž je 

třeba říci, že švýcarské politické strany trpí oproti zájmovým skupinám a single issue groups 

větším nedostatkem finančních zdrojů a nejsou tak vlastně schopny vést nákladnou kampaň 

pro každý jednotlivý návrh, o které se má uspořádat referendum. Co se týče veřejnoprávních 

médií, politická reklama je v nich zakázána a s ohledem na referování o iniciativách a 

referendech se předpokládá přesnost, nestrannost a vyváženost zpravodajství. Pro kampaně 

však neexistuje veřejná asistence, ale každé iniciativě nebo referendu je pak udělena jedna 

strana oficiálního voličského pamfletu.
97

 Za distribuci oficiálního volebního pamfletu je 

zodpovědný stát, přičemž konečnou podobu textu schvaluje vláda a následně dochází 

k rozeslání tohoto pamfletu ke všem asi 5,4 milionu oprávněným voličům ve Švýcarsku. 

Jelikož dochází ve Švýcarsku k celostátním referendům v průměru třikrát až čtyřikrát ročně, 

musejí být i tyto pamflety ročně tisknuty a distribuovány přesně tolikrát, kolikrát se koná 

referendum. Pamflet se taktéž musí tisknout v němčině, francouzštině, italštině a 

rétorománštině.
98

   

 K obecným souvislostem při praktickém využívání prvků přímé demokracie je třeba 

také zmínit míru volební účasti při samotném aktu hlasování. Zde bych se chtěl opřít o data 

zpracovaná Uwe Serdültem, z Centre for Democracy Studies Aarau z University v Curychu, 

který v přehledné tabulce ukazuje, že nejvyšší volební účast při referendech byla ve 

Švýcarsku před a po druhé světové válce, kdy se pohybovala většinou mezi 60 % až 80 %. 

Avšak již od 50. let 20. století je patrná sestupná tendence u volební účasti, která klesne v 70. 

a 80. letech 20. století klidně i pod 40 %. Mírný nárůst volební účasti u referend lze pozorovat 

v průběhu 90. let a přelomu tisíciletí, avšak výše participace občanů na správě věcí veřejných 

v podobě referend se pohybovala mezi 40 % až 50 %.
99

  

Nyní bych se zaměřil na referendum z února 2014, které vyvolalo poměrně značnou 

vlnu kontroverze, a to zejména v zemích EU. Jedná se o referendum o omezení 

přistěhovalectví do Švýcarska, které prosazovala Švýcarská lidová strana (SVP). Pokud se 

alespoň stručně zaměříme na ideologický profil SVP, ta se v minulosti dala označit za stranu 
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agrárně-středovou nebo konzervativní, avšak její lídr Christoph Blocher ji dodal radikálnější 

charakter a dnes bývá v odborné literatuře označována za národně-konzervativní nebo za 

stranu krajně pravicového populismu.
100

 U SVP je ještě nutné připomenout, že v roce 2011 

vyhrála švýcarské volby do Spolkového shromáždění s 26,6 % hlasů, při volební účasti 49,1 

%.
101

 V rámci tohoto únorového celostátního referenda z roku 2014 se hlasovalo o třech 

otázkách. První se týkala federální vyhlášky o financování a rozvoji železniční dopravy, jež 

byla přijata občany (62% pro) i kantony, druhá otázka byla o zrušení financování potratů ze 

zdravotního pojištění, která však byla odmítnuta občany (69,8 % proti) i kantony. Třetí a 

nejvíce medializovaná otázka se týkala lidové iniciativy „proti masové imigraci“, která byla 

velice těsným rozdílem schválena občany (50,3 % pro) i kantony. Zajímavá jsou i čísla počtu 

hlasujících pro a proti návrhu, kdy 1 463 854 hlasovalo pro a 1 444 552 občanů hlasovalo 

proti. Takto zásadní otázka tedy rozhodně neměla konsenzuální charakter napříč Švýcarskem, 

o čemž svědčí rozdíl pouze 19 302 hlasů. Účast u tohoto únorového referenda činila 56,57 

%.
102

 Toto opatření musí být implementováno do švýcarské ústavy, přičemž měla být 

stanovena horní hranice pro počet cizinců, kteří dostanou povolení k pobytu. Také je důležité 

připomenout, že značná část obyvatelstva ve Švýcarsku, konkrétně až čtvrtina je 

přistěhovaleckého původu a vykonává zaměstnání, která původní Švýcaři vykonávat nechtějí. 

Zároveň je ale zřejmý určitý konzervativní charakter občanů Švýcarska, který byl projeven 

v daném referendu. Vyskytl se zde také problém v podobě volného pohybu osob v rámci 

schengenského prostoru, jehož je Švýcarskou také součástí, protože takovéto rozhodnutí 

vlastně omezí i pohyb osob ze zemí EU.
103

 Ovšem již v listopadu 2014 se konalo další 

referendum, které přistěhovalecké kvóty zavrhlo, kdy při volební účasti 49,4 % hlasovalo 74,1 

% občanů a všechny kantony proti navržené kvótě 0,2 % přistěhovalců ročně z celkového 

počtu obyvatel (tj. asi 16 000 lidí, ročně se přitom jedná až o 80 000 nových imigrantů). 

S tímto návrhem nesouhlasila jak vláda, tak i zástupci průmyslu, kterému by chyběly 

kvalifikované pracovní síly. Společně s hlasováním o kvótách se hlasovalo ještě o zrušení 

daňových úlev cizincům, kteří ve Švýcarsku žijí, přičemž proti hlasovalo 59,2 % občanů a 

rovněž 25 kantonů. Poslední referendový návrh se týkal zlatých rezerv centrální banky, která 
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by musela případně pro zvýšení zlatých aktiv nakoupit asi 1 500 tun zlata, což však občané 

77,3 % odmítli, stejně tak jako všechny kantony.
104

  

Pokud se podíváme na dosavadní volební účast při referendech ve Švýcarsku 

v posledních dvou dekádách na základě statistik Uwe Serdülta, zjistíme, že únorové 

referendum se částečně vymyká, jelikož takováto otázka dokázala zmobilizovat přes 56 % 

voličů. Listopadové referendum o kvótách už zaznamenalo nižší účast v podobě 49 % voličů. 

Proto si je nutné položit otázku, která se nabízí, zdali je ve Švýcarsku dostatečná míra 

občanské participace při konání referend na státní úrovni. Nabízí se odpověď v podobě možné 

únavy voličů z častého hlasování, protože z dlouhodobého hlediska lze vypozorovat, že 

v průměru polovina občanů Švýcarska v referendech nehlasuje.  

 

Příloha č. 2: SERDÜLT, Uwe. Average Annual Turnout for Swiss Referendum Votes, 1879-

2013.  
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2.2. Kalifornie 

2.2.1. Teoretické vymezení přímé demokracie v americkém kontextu 

Jak již bylo naznačeno v teoretické části, mezi prvky přímé demokracie lze zařadit i jakási 

obecní lidová shromáždění, jež jsou spíše záležitostí minulosti a mohli bychom je nalézt i 

v americkém státu Nová Anglie.
105

 Toto je ale záležitost především menších správních celků, 

což si uvědomoval i Jean Jacques Rousseau, že není možné takovýmito shromážděními 

spravovat rozsáhlá území.
106

 Pokud se ale zaměříme americký kontext, zjistíme, že otcové 

zakladatelé si takovéto obtíže uvědomovali, jelikož nebudovali rousseauovskou demokracii, 

nýbrž republikánské zřízení, které je možné vybudovat na rozsáhlém území.
107

 Ve 

Federalistovi č. 10 je pak zmíněna další obava z přímé demokracie, která by totiž mohla 

vyústit v tyranii většiny.
108

 I přesto mají ale prvky přímé demokracie na území dnešních 

Spojených států amerických dlouhou tradici. Patří sem zejména využívání referend, jež bylo 

jako první uspořádáno v roce 1640 ve státě Massachusetts. Často taktéž na americkém území 

docházelo k ratifikování federální ústavy, či ústav jednotlivých států unie přímo občany do 

konce 18. století. Následující, 19. století, však bylo typické prosazováním reprezentativní 

demokracie na americkém území, ačkoliv větší část amerických států počátkem 20. století 

měla prvky přímé demokracie ve své legislativě zavedena. Ty však nebyly až do 60. let 20. 

století příliš využívány, až poté přišla změna v podobě široké kritiky politického 

establishmentu, která prvky přímé demokracie začala zase využívat ve větším množství.
109

 

Podle Johna G. Matsusaki dnes žije v USA okolo 70 % obyvatel, jejichž město nebo stát má 

ve své legislativě zakotveny prvky přímé demokracie.
110

 Celkově jsou rozšířenější prvky 

přímé demokracie v západních státech USA. Všechny státy západního pobřeží a amerického 

středozápadu mají prvky přímé demokracie zakotveny ve svých legislativách, a co se týče 
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lokální úrovně, tak 77 % měst na západě používá lidovou iniciativu. Na severovýchodě to je 

47 %, v centrální části USA 49 % a na jihu jen 35 % měst.
111

 

 

2.2.2. Historie přímé demokracie v Kalifornii 

Počátky přímé demokracie v Kalifornii jsou spojeny s přelomem 19. a 20. století. Kalifornské 

okresy daly svým občanům právo iniciativy už v roce 1893. První města v tomto americkém 

státě, která pak zavedla právo iniciativy, byly San Francisco a Vallejo v roce 1898. Kalifornie 

jakožto stát zřídila iniciativní právo v roce 1911.
112

 V roce 1920 se objevuje případ použití 

prvků přímé demokracie, který vedl k restrikci určité menšiny v Kalifornii, konkrétně 

Japonců, kterým byla omezena majetková práva právě pomocí lidové iniciativy. Potlačování 

práv minorit tak nebylo v americkém případě jen záležitostí jižních států, které upírali 

černošskému obyvatelstvu občanská a volební práva systematicky, čehož důsledkem nelze 

odsuzovat pouze iniciativu jako takovou, jelikož menšinová práva byla podkopávána i jinými 

legislativními kroky.
113

  

 Jak již bylo řečeno, prvky přímé demokracie pak až do 60. let nebyly příliš využívány, 

což se však změnilo zejména kvůli známému návrhu č. 13 (Proposition 13) iniciovaném 

v červnu 1978 právě v Kalifornii. Tento návrh inicioval Howard Jarvis, kterého měl deník San 

Francisco Chronicle označit za „cholerického pětasedmdesátiletého otravu, který si myslí, že 

daně jsou státem posvěcenou krádeží.“
114

 Návrh č. 13 se týkal snížení kalifornských daní, 

které v 60. a 70. letech enormně rostly, což bylo způsobeno velkým stavebním rozmachem, 

jenž zásadně zvýšil daně z nemovitosti. Tyto vysoké daně byly podrobovány časté kritice, ale 

kalifornští zákonodárci tyto daně snižovat nechtěli, asi i vzhledem k tomu, že přebytky na 

zaplacených daní měly dosahovat miliardových částek. I díky této skutečnosti se spojilo 

lidové hlasování, tedy referendum, s doposud nemyslitelnou otázkou, jímž byla výše daní. 

Lidová iniciativa byla v americkém kontextu více podporována Demokratickou stranou, 

zejména jejím levým křídlem. Naopak Republikánská strana, konkrétně bývalý kalifornský 

guvernér Ronald Reagan označil takovýto návrh za extrémní, přičemž tak činil na základě 
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svého konzervativního smýšlení. Paradoxní v této situaci je, že ve chvíli, kdy byl návrh č. 13 

přijat, i díky tomu, že byla několik týdnů před volbami uveřejněna výroční zpráva o rostoucí 

dani z nemovitosti, byli to právě republikáni, kteří si tuto skutečnost pochvalovali a později 

často využívali referend pro snižování daňové zátěže.
115

 Na základě návrhu č. 13 byla 

zredukována daň z nemovitosti v Kalifornii o těžko uvěřitelných cca 57 %. Daň se posléze 

nemohla zvyšovat o více než 2 % za rok, při prodeji nemovitosti se daň přehodnotila na 1 % 

prodejní ceny, přičemž stále platil limit 2 % růstu.
116

 Po úspěchu návrhu č. 13 počet takových 

iniciativ po celých USA stoupal, přičemž podpora takovýmto návrhů byla napříč politickým 

spektrem, nejen u republikánů, ale i demokratů. Již v listopadu 1978 proběhla v šestnácti 

amerických státech obdobná referenda o daňové politice daných států. Po roce 1960 měli 

voliči jen 80 možností po celých USA vyjádřit se k legislativě pomocí referend.  Po roce 1970 

už to bylo 181 a v 80. letech, tedy po úspěchu návrhu č. 13 v roce 1978, to bylo už 257 

referend. Nárůst referendového hlasování se konal i v 90. letech, kdy bylo uskutečněno 378 

referend, přičemž jen v roce 2000 mělo proběhnout referendum o 204 legislativních 

záležitostech nejrůznějšího charakteru.
117

  

 

2.2.3. Legislativní ukotvení přímé demokracie v Kalifornii 

Prvky přímé demokracie, iniciativu, referendum a odvolání, zajišťuje kalifornská ústava, 

konkrétně její článek 2 (article), který se týká obecně voleb, iniciativy a referenda a odvolání. 

Těchto zmíněných prvků přímé demokracie se z 20 sekcí (section) článku 2 týkají sekce 8 až 

19. Sekce 8 až 12 se váží k iniciativě a referendu, sekce 13 až 19 pak k odvolání volených 

zástupců.
118

 V rámci iniciativy mohou voliči starší 18 let navrhovat zákony nebo dodatky ke 

kalifornské ústavě, případně iniciovat jejich odmítnutí. Ústava ukládá nutnost podpisu petice 

5 % voličů v případě zákona a 8 % podpisů voličů v případě ústavního dodatku, přičemž 

požadované množství petičních podpisů se odpočítává od počtu voličů, kteří dali hlas všem 

kandidátům na úřad guvernéra v posledních volbách.
119

 Pokud se tedy podíváme na tato 

zmíněná čísla, která jsou v kalifornské ústavě stanovena, lze konstatovat, že pravidla pro 

případné hlasování jsou nastavena poměrně nízko. Když se zaměříme na volby guvernéra 
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v roce 2010, které vyhrál demokrat Jerry Brown, voleb se zúčastnilo 10 095 185 voličů
120

, 

z čehož se dá odvodit nutnost získat přes 500 000 podpisů pro případnou iniciativu zákona a 

přes 800 000 podpisů pro případný dodatek ke kalifornské ústavě v hlasování mezi lety 2010. 

až 2014.
121

 Pokud získá návrh v referendu většinovou podporu, nabývá platnosti den po 

volbách. Povinná volební účast při referendu v ústavě zmíněna není.
122

 Co se týče 

problematiky odvolání volených zástupců, zde musí být taktéž předložena petice voličů, která 

navíc musí obsahovat zdůvodnění, proč je odvolání daného zástupce požadováno. U této 

petice je nutnost získat podpis 12 % voličů, kteří se účastnili posledních státních (ne 

federálních) voleb v Kalifornii, přičemž je nutnost tyto podpisy sehnat v nejméně pěti 

okresech v rámci Kalifornie, kdy z každého jednoho okresu musí být získáno alespoň 1 % 

podpisů z počtu voličů posledních okresních voleb. Opět je zde zapotřebí většinové 

rozhodnutí voličů ve prospěch odvolání při absenci kvora pro volební účast.
123

 Co se celkově 

týče odvolání volených zástupců, tak naprosto zásadní je pak možnost odvolání guvernéra 

státu.
124

   

 

2.2.4. Kalifornské finance v souvislosti s přímou demokracií 

Lidová iniciativa a referenda mají zásadní vliv na kalifornské finance a proto je nezbytné je 

zmínit. Občané Kalifornie vlastně rozhodují o státním rozpočtu, přičemž ho často sváží 

určitými výdajovými stropy, které pak kalifornské vládě snižují akceschopnost v době fiskální 

krize. Klíčovou otázku, kterou si lze na tomto místě položit je, zdali jsou voliči obecně 

v referendech kompetentní rozhodovat o tak závažné věci, jako je státní rozpočet, tedy o jeho 

výdajích a zároveň i o jeho příjmech, jelikož jak už bylo zmíněno výše, občané Kalifornie 

mohou snižovat i daně, které vybírá stát. Matsusaka upozorňuje, že jsou utráceny velké částky 

peněz na partikulární programy a zároveň dochází k restrikcím v růstu daní, čímž logicky 

nastává to, že příjmy nejsou schopny pokrývat výdaje, protože iniciativy vlastně svazují 

zákonodárcům ruce v oblasti nakládání s veřejnými rozpočty. Tímto dochází v Kalifornii 

k tomu, že stát prochází jednou rozpočtovou krizí za druhou.
125

 Taktéž je třeba zmínit 

jednoduchou rovnici mezi voliči a volenými zástupci, kteří nad sebou mají pomyslný meč 
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v podobě možnosti svého odvolání, které kalifornská ústava zmiňuje. Lze tedy logicky 

odvodit, že po zákonodárci je vyžadována v takovémto případě velká zodpovědnost, kdy má 

řešit fiskální krizi, přičemž je svázán jak zastropováním výdajů, tak případným odvoláním 

voliči, kteří takovouto odpovědnost vlastně nemají.  

 Za nejzávažnější příklad, kdy určitá iniciativa později v referendu určila státu 

konkrétní výši výdajů, je považován návrh č. 98 z roku 1988, který určuje výši prostředků 

vynaložených na vzdělávání. Ve fiskálním roce 2009-2010 byla vláda kvůli této blokované 

částce nucena vynaložit přes 34 miliard dolarů do vzdělání, přičemž veškeré výdaje Kalifornie 

v tomto období činily 119 miliard. Další iniciativní stropy už činily jen okolo 5 miliard 

dolarů, což činí okolo 33 % zablokovaných výdajů z celého rozpočtu. Mimo financování 

návrhu č. 98 by další mandatorní výdaje prosazené iniciativami v referendu, byly vzhledem 

k výši celkově utracených peněz v letech 2009-2010 relativně přijatelnou částkou.
126

 Nelze 

zpochybňovat nutnost finanční podpory vzdělávání, avšak takováto případně ušetřená částka, 

která jinak blokuje pružnost rozpočtu, by mohla v době světové finanční krize poněkud 

ulehčit kalifornským financím.  Navíc je třeba říci, že za množstvím iniciativ často stojí 

nejrůznější lobbistické zájmy a skupiny, které financují tyto návrhy zákonů. Složitost 

takovýchto zákonů je pro voliče mnohdy matoucí a výhodná právě pro zájmové skupiny, což 

má po jejich případném přijetí tragické následky pro kalifornské finance.
127

  

Taktéž je třeba připomenout, že samotné financování zákonodárných iniciativ není 

levnou záležitostí. Pro porovnání uvádí Matsusaka čísla z roku 1988, kdy podpora pěti 

návrhům o havarijním pojištění stála 80 milionů dolarů, což bylo více než utratil tehdejší 

prezident George Bush st. za celou prezidentskou kampaň v tom samém roce. Dále např. 

loterijní lobby v Kalifornii utratila v roce 2004 asi 90 milionů dolarů za podporu dvěma 

návrhům, tedy zhruba čtvrtinu nákladů prezidentských kandidátů George Bushe ml. a Johna 

Kerryho na celou jejich kampaň dohromady. Celostátní čísla pro kampaně zákonodárných 

návrhů jsou ještě vyšší, když např. v roce 1998 bylo utraceno 400 milionů dolarů za podporu 

takovýchto iniciativ ve všech státech. Pro porovnání bylo v roce 2000 utraceno 326 milionů 

dolarů na prezidentskou kampaň, primární i hlavní volby všech kandidátů.
128

 Taktéž je pro 

Kalifornii uváděno, že získat potřebný počet podpisů pod danou iniciativu stojí okolo 1 

milionu dolarů, ať už se jedná o hlasování pro nebo proti danému návrhu, což by pro dobře 
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finančně zajištěné zájmové skupiny neměl být problém.
129

 Celkové náklady podporovatelů 

nebo odpůrců na iniciativy v Kalifornii byly mezi lety 2000 až 2006 vyčísleny na 1,3 miliardy 

amerických dolarů. Kalifornské finance kvůli zablokovanému rozpočtu zkolabovaly v roce 

2008, rok před finanční krizí.
130

 

V Kalifornii jsou často vyzdvihovány komplexy jako Hollywood nebo Silicon Valley, 

avšak v tomto smyslu Fareed Zakaria upozorňuje na jejich soukromý charakter, přičemž 

dodává, že „veřejný sektor a vlastně celý veřejný život je ve strašidelném stavu. Státní i 

komunální úřady rok co rok zápasí s finanční krizí. Dálnice, které byly kdysi vzorem pro celý 

svět, se doslova rozpadají, z dopravy se stala noční můra a brzda produktivity.“
131

 Samotný 

fakt, že kalifornský politický a finanční systém je v rozvratu Zakaria nepřikládá pouze 

lidovým iniciativám a referendům, ale také tamní formě demokracie, která je podle něj 

nehierarchická, nestranická a extrémně otevřená, což dává prostor právě oněm zákonodárným 

iniciativám. „Žádná civilizovaná společnost dosud nestvořila politický systém, který by se 

tolik blížil anarchii.“
132

  Americká internetová stránka US debt clock vyčísluje kalifornský 

státní dluh na více než 425, 2 miliardy dolarů, přičemž se výše tohoto dluhu zvedla za necelý 

rok o téměř 6 miliard dolarů.
133

 Samozřejmě, že nelze tvrdit, že veškeré finanční potíže 

Kalifornie jsou způsobeny jen na základě zákonodárných iniciativ a následných referend, 

avšak vzhledem k výše zmíněných několika údajům je nutné připustit, že na tom mají nemalý 

podíl.  

 

2.2.5. Odvolání (recall) 

Poslední prvek přímé demokracie, kterému se zde chci věnovat, je možnost odvolání 

volených zástupců. Jak už bylo zmíněno, tento instrument zahrnutý v kalifornské ústavě 

představuje pomyslný meč nad hlavami zákonodárců, kteří už jsou navíc omezeni ve svém 

politickém rozhodování kvůli částečně blokovanému rozpočtu. Pokud se podíváme na historii 

odvolání v Kalifornii, zjistíme, že je poměrně bohatá. Od roku 1913 bylo zaznamenáno 158 

pokusů o odvolání zvolených zástupců v rámci státu, přičemž se jednalo o guvernéry, členy 

státního senátu a sněmovny, soudců a dalších. Shodně bylo zaznamenáno 48 pokusů o 
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odvolání guvernéra a pokusů o odvolání člena kalifornské sněmovny. Avšak jen 9 pokusů o 

odvolání v průběhu historie získalo dostatečný počet podpisů, aby se takové hlasování mohlo 

konat. Co se týče úspěšnosti odvolání, tak z těchto devíti pokusů jich pět skutečně vedlo 

k odvolání dříve zvoleného zástupce. Dvakrát se jednalo o kalifornského senátora (1913, 

1914), dvakrát o člena sněmovny (1994, 1995) a jednou o odvolání guvernéra (2003).
134

 

Tomuto fenoménu se budu věnovat následovně.   

Zásadní událostí bylo v tomto ohledu odvolání tehdy úřadujícího demokratického 

guvernéra Graye Davise v roce 2003. Nahrazen byl známým hercem a kulturistou Arnoldem 

Schwarzeneggerem, který byl reprezentantem Republikánské strany. Dokázal v následných 

odvolacích volbách porazit 135 kandidátů s hesly, že nebude dělat politiku, jako se dělala 

obvykle a že se ohradí proti zvláštním zájmům. Schwarzenegger se jako guvernér snažil 

rovněž využívat prvky přímé demokracie a předkládat k referendu reformní balíčky, které 

měly obejít jinak složitý legislativní proces. V roce 2005 bylo za takovéto volby utraceno 300 

milionů amerických dolarů a dalších 56 milionů dolarů bylo utraceno za samotnou podporu 

těmto zákonným balíčkům. Ani toto však nestačilo a samotný Schwarzenegger byl prvky 

přímé demokracie zrazen, když byly všechny tyto návrhy zamítnuty v hlasování.
135

 Mezi lety 

2002 až 2009 voliči hlasovali o 69 opatřeních, přičemž 43 návrhů vzešlo z iniciativ a 26 

návrhů bylo od zákonodárného sboru. Z toho bylo přijato 19 návrhů od zákonodárného sboru 

(73 %), ale jen 14 ze 43 návrhů iniciativ (32,5 %). Kalifornští voliči pak šli v souvislosti 

s tímto výčtem k celostátnímu referendu do roku 2010, tedy do konce doby vlády Arnolda 

Schwarzeneggera, celkem čtrnáctkrát.
136

 Schwarzenegger se dočkal i znovuzvolení v roce 

2006, ale musel čelit následné rozpočtové krizi v roce 2008. Schwarzenegger byl vnímán jako 

liberál v sociálních otázkách a konzervativec ohledně rozpočtových otázek, avšak ani on 

nedokázal zásadním způsobem zkonsolidovat kalifornské finance. Přesto, že se stal 

kalifornským guvernérem díky síle lidu v odvolání Daviese, ta samá síla lidu byla ale 

v konečném důsledku silnější než on, kterému se i díky tomu nepodařilo reformovat státní 

finance.
137

 Co se týče odvolání, zajímavostí je, že i na Arnolda Schwarzeneggera byly 

sháněny celkem šestkrát podpisy pro jeho odvolání mezi lety 2004 až 2009. Jednalo se však o 

marginální záležitosti, které nedosáhly požadovaného počtu hlasů pro vyvolání hlasování. Pro 
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odvolání nového guvernéra Jerry Browna byly podpisy sháněny celkem třikrát v letech 2012 a 

2013, přičemž šlo opět o marginální záležitosti, které nesehnaly nutné kvorum podpisů.
138

 

 

2.2.6. Shrnutí doložených fenoménů 

Jak vyplývá z textu, prvky přímé demokracie mají v Kalifornii dlouhou tradici a jsou silně 

zakotveny v tamním politickém systému. V tomto smyslu je taktéž nutné říci, že prvky přímé 

demokracie v Kalifornii nemají vliv jenom na politický systém, ale zároveň naprosto zásadní 

vliv co se týče státních financí. Nelze tvrdit, že pouze zákonodárné iniciativy a následná 

referenda mohou za opakující se rozpočtové krize v Kalifornii, ale vzhledem k jejich rozsahu 

užívání jim lze přičíst nemalý podíl. V tomto smyslu se nabízí otázka, kterou si je nutné u 

přímé demokracie položit, nakolik jsou v určitých otázkách vlastně voliči kompetentní 

rozhodovat. Na konkrétním příkladu Kalifornie, kde mohou voliči rozhodovat o výši výdajů a 

zároveň i o výši příjmů státního rozpočtu pomocí iniciativ a následných referend, je patrné, že 

voliči v tomto smyslu příliš kompetentní nejsou, což potvrzují výše zmíněná data. 

Zákonodárný sbor má svázané ruce výdajovými stropy a omezenými příjmy, zároveň je po 

něm vyžadována odpovědnost ohledně politického rozhodování. Toto rozhodování je však 

z pohledu zákonodárce svázáno možností jeho odvolání. Na druhou stranu je nutné říci, že dle 

výše zmíněných dat došlo za celou dobu kalifornských odvolání jen k 5 úspěšným odvolání ze 

158 celkových pokusů. Taktéž je třeba zhodnotit, že ani lidem vyvolený Schwarzenegger 

následně nedokázal čelit moci lidu, který odmítl jeho pokusy o konsolidaci kalifornských 

financí v jím iniciovaných referendech.  
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2.3. Příklady vybraných významných referend v demokratických zemích 

V rámci této podkapitoly bych chtěl zmínit konkrétní příklady referend, které proběhly 

v nedávné době. Nekladu si však za cíl komplexně a kompletně zmapovat všechna 

proběhnuvší referenda v Evropě za rok 2014 či 2015, ale poukázat na různé aspekty dvou 

konkrétních referend, jednoho ve Skotsku a druhého na Slovensku. První referendum, na které 

bude soustředěn můj zájem, je skotské referendum o nezávislosti, které se konalo v září 2014. 

Druhým zkoumaným referendem je slovenské referendum o manželství a rodině z února 

2015. Chtěl bych se zaměřit na odlišnost jejich iniciování, kampaň a výsledky hlasování.   

 

2.3.1. Skotské referendum o nezávislosti  

Naprosto zásadní roli v iniciování tohoto referenda hrála SNP (Scottish National Party), která 

vyhrála volby do Skotského parlamentu (Scottish Parliament) v roce 2007 a sestavila 

menšinový kabinet v čele s lídrem SNP Alexem Salmondem, jakožto prvním ministrem 

Skotska (First Minister of Scotland).
139

 Ještě lepší výsledek dosáhla SNP ve volbách v roce 

2011, kdy dosáhla na většinu ve Skotské parlamentu a sestavila nyní už většinovou vládu,
140

 

přičemž svou kampaň postavila mimo jiné i na otázce referenda o případné nezávislosti.
141

 

Alex Salmond spolu s Davidem Cameronem pak v říjnu 2012 uzavřeli Edinburghskou dohodu 

(The Edinburgh Agreement), která přenášela odpovědnost za konání referenda na Skotský 

parlament, přičemž měla být položena jednoznačná otázka, na kterou se dá odpovědět ano 

nebo ne, a taktéž tato dohoda ustanovila další náležitosti, jako vedení a financování kampaně. 

The Scottish Independence Referendum Bill bylo přijato 14. listopadu 2013. Iniciování 

referenda však nebylo jen doménou SNP, která držela většinu ve skotském parlamentu, ale 

muselo proběhnout v součinnosti s britským parlamentem, který uznal nárok Skotů toto 

referendum uskutečnit.
142

 Jedná se tedy stále o pokračování britské devoluce, kdy zásadní 

kroky k státoprávnímu uspořádání schvaluje nejprve parlament ve Westminsteru.
143

 

 Datum konání referenda bylo stanoveno na 18. září 2014, přičemž případné ukončení 

procesu nezávislosti mělo vyvrcholit v březnu 2016. Již v lednu 2013 pak zveřejnila volební 
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komise oficiální pokyny okolo konání referenda, přičemž byla stanovena i referendová 

otázka, tedy „Mělo by Skotsko být nezávislou zemí?“ Toto znění otázky nahradilo původní 

navržené skotskou vládou, které znělo „Souhlasíte s tím, aby Skotsko bylo nezávislou zemí?“ 

Volební komise upozornila, že začátek věty „Souhlasíte s tím,…“ by mohl implikovat voliče 

k zaškrtnutí možnosti pro návrh a proto bylo znění otázky změněno.
144

 Tím tedy bylo splněno 

jedno ze základních kritérií demokratického referenda, tedy otázka, na kterou voliči 

odpovídají, má mít nestranný charakter a je určena nezávislou institucí. Volební komise taktéž 

dohlížela nad vedením a financováním kampaně, přičemž se dodržovaly standardy 

doporučené Benátskou komisí pro správné konání referenda, kdy je dbáno na nestranné 

informování veřejnosti prostřednictvím příslušných autorit.
145

  

Možnost odpovědět na položenou otázku buď ano, nebo ne pak nutně vedla 

k vytvoření dvou táborů kampaně, přičemž hlavní tábor pro nezávislost vedl kampaň pod 

názvem Yes Scotland
146

 a hlavní tábor pro setrvání Skotska ve Velké Británii pod názvem 

Better Together
147

. Iniciativa Yes Scotland byla založena v květnu 2012 a jejími lídry byli 

v kampani skotský televizní žurnalista Blair Jenkins a bývalý člen labouristů Dennis Canavan. 

Tato iniciativa se sídlem v Glasgow pak sdružovala zejména vládní Skotskou národní stranu, 

skotské zelené a Skotskou socialistickou stranu.
148

 Její kampaň v sobě měla prvky 

profesionality, ale i dobrovolnosti, která se prokázala během podepisování Yes Declaration, 

kdy stovky dobrovolníků dokázali napříč Skotskem získat více než 1 milion podpisů pod tuto 

iniciativu čtyři týdny před hlasováním. Tato petice však byla kritizována druhou stranou jako 

mluvení nacionalistů s nacionalisty bez snahy přesvědčovat lidi, kteří ještě nejsou 

přesvědčení.
149

 V programové bázi iniciativa po případně vyhraném referendu o nezávislosti 

prosazovala např. zachování libry jako platidla s převzetím části britského dluhu, dále setrvání 

v NATO i v EU, ovšem bez vstupu do eurozóny a zachování formální hlavy státu v podobě 
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britského panovníka.
150

 Kampaň Better Together za setrvání Skotska ve Spojeném království 

byla založena v červnu 2012 v Edinburghu a v jejím čele stanul skotský labouristický politik 

Alistair Darling. Mimo jednotlivé aktivisty byla iniciativa podporována zejména 

unionistickými stranami v čele labouristy, liberály a konzervativci. Kampaň iniciativy Let´s 

Stay Together neměla takový mobilizační charakter jako milionová petice příznivců 

nezávislosti, jelikož její internetovou podobu podepsalo přibližně 85 000 signatářů.
151

 V rámci 

kampaně byla i ze strany vlády slibována rozsáhlejší autonomie v oblasti daní, sociální 

politiky a rozpočtu.
152

 Better Together celkově nebyla tolik emočně vypjatá jako v případě 

zastánců nezávislosti a šlo spíše o technické vysvětlování výhod unie, přičemž ze strany 

londýnské vlády byla využívána i jakási taktika strachu, kdy například britský ministr financí 

George Osbourne v únoru 2014 prohlásil, že v případě úspěchu nezávislosti Skotska, již 

nebude moci Skotsko participovat na šterlinkové unii.
153

 V průběhu kampaně byly řešeny i 

další otázky v případě úspěchu nezávislosti jako např. co s britskými jadernými zbraněmi na 

území Skotska a s pracovními místy na ně navázanými a zejména problematika zásob ropy a 

plynu v Severním moři. Ropa a zemní plyn měly v očích zastánců nezávislosti tvořit hlavní 

zdroj příjmů země, přičemž zastánci setrvání v unii tuto tezi kritizovali v tom směru, že by 

budoucnost Skotska byla stavěna na něčem, co bude časem vyčerpáno.
154

 

Referenda konaného 18. září 2014 se mohli účastnit i voliči, jimž ještě nebylo 18 let, 

konkrétně 16-ti a 17-ti letí. Celkem volební komise registrovala přes 4,2 milionů voličů. 

Volební účast dosáhla vysokého čísla 84,6 % voličů, což znamenalo přes 3,6 milionů 

příchozích k referendu. Pro nezávislost se vyslovilo celkem přes 1,6 milionu voličů, což bylo 

v součtu 44,65 % hlasujících. Pro setrvání Skotska ve Spojeném království hlasovalo více než 

2 miliony voličů, kteří 55,25 % rozhodli, že Skotsko bude i nadále součástí Velké Británie. Je 

taktéž třeba říci, že v rámci kampaně nebyly pouze dvě iniciativy zmíněné výše, ale celkově 

se na kampani proti nebo pro návrh účastnilo 42 oficiálně registrovaných skupin a 

jednotlivců, kdy na každé straně jich stálo shodně 21.
155
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2.3.2. Slovenské referendum o manželství a rodině 

7. února 2015 se na Slovensku uskutečnilo referendum o manželství a rodině, kterému však 

předcházela rozsáhlá kampaň a mobilizace příznivců, přičemž hlavní organizací, která 

iniciovala konání referenda, byla Aliancia za rodinu, v jejímž čele stáli tři aktivisté Anna 

Verešová, Anton Chromík a Peter Kremský. Aliancia za rodinu, která vznikla v prosinci 2013, 

se charakterizuje jako občanská iniciativa jednotlivců a skupin, která vznikla na podporu 

hodnot manželství a rodiny.
156

 Ještě před jejím založením se uskutečnil v září 2013 Národní 

pochod za život, což byl největší pochod svého druhu v dějinách samostatného Slovenska, 

přičemž se jeho konání v Košicích zúčastnilo okolo 80 000 lidí z celého Slovenska. Je třeba 

říci, že hlavním iniciátorem tohoto pochodu byla Konference biskupů Slovenska, která se 

dlouhodobě vymezuje proti potratům a bojuje za tradiční svazek muže a ženy.
157

 Později 

vzniknuvší Aliancia za rodinu v sobě sdružuje přes 100 organizací, přičemž hlavním cílem 

vzniku bylo vytvořit celospolečenské hnutí, které dokáže mobilizovat svoje sympatizanty 

k iniciování referenda a následně v něm uspět.
158

 Během čtyř měsíců pak tato organizace 

sesbírala přes 400 000 podpisů pod petici požadující referendum, které pak v srpnu 2014 

předložila prezidentu Andreji Kiskovi.
159

 Kontextu této iniciativy je třeba říci, že již v červnu 

2014 schválili poslanci Národní rady Slovenské republiky napříč politickým spektrem vládní 

návrh na změnu ústavy, která manželství mezi mužem a ženou zahrnula pod nejvyšší ústavní 

ochranu.
160

 Je také třeba připomenout, že vládní Smer – SD Roberta Fica byl za tento postup 

kritizován frakcí socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, přičemž tehdejší předseda 

S&D Hannes Swoboda poznamenal, že se tím odchylují od hodnoty rovných práv pro 

všechny, které jejich frakce vyznává.
161

  

 Proto, aby se referendum mohlo uskutečnit, musel nejprve slovenský ústavní soud na 

návrh prezidenta Andreje Kisky rozhodnout, zdali nejsou navrhované otázky v rozporu 

s ústavou. Aliancia za rodinu navrhovala čtyři referendové otázky, přičemž jedna nebyla 
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uznána Ústavním soudem a další 3 z nich byly uznány. Znění uznaných otázek je následující: 

„Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem 

zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“ „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám 

osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“ 

„Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho 

správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?“ 

Tato otázka pak nebyla v souladu s ústavou Slovenska: „Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému 

spolužitiu osôb okrem manželstva neboli priznané osobitná ochrana, práva a povinnosti, 

ktoré sú právnymi normami k 1. 3. 2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä uznanie, 

registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť 

osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?“
162

 Jedním z odpůrců Aliancie za rodinu a 

potažmo i slovenských církví v souvislosti s podporou zmíněných návrhů byla občanská 

Iniciatíva Inakosť, která bojuje proti diskriminaci sexuálních menšin na Slovensku.
163

  

 Lze říci, že kampaň před referendem byla poměrně vyhrocená a rozsáhlá. 

V souvislosti s kampaní za podporu referenda a zdůrazňování nutnosti zúčastnit se referenda 

pro jeho platnost
164

 je nutné zmínit aktivitu křesťanských církví na Slovensku, které se 

kampaně aktivně účastnily a vyzývaly k hlasování v referendu.
165

 K římskokatolickému 

vyznání se po poslední sčítání lidu na Slovensku hlásilo přes 3,3 milionu obyvatel a více než 

600 000 obyvatel se hlásilo k dalším křesťanským církvím, což v součtu znamená, že 

přibližně 75 % obyvatel Slovenska je věřících.
166

 Kampaň také provázela řada kontroverzí, 

kdy Aliancia za rodinu vyzývala své sympatizanty, aby si kupovali vysílací prostor v místních 

rozhlasech a podporovali jejich návrhy, přičemž jeden z trenčínských rozhlasů např. hlásil, že 

pokud rodiče zakážou dětem chodit na výuku sexuální výchovy, mohli by jít do vězení, 
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ačkoliv žádný školní předmět s názvem sexuální výchova na Slovensku existuje.
167

 

Nechyběly ani kontroverzní výroky ze strany kněží, kdy např. řeckokatolický kněz Rastislav 

Baka, jehož slovy se zabývá i Generální prokuratura, měl na svém kázání, které bylo 

veřejnoprávní televizí částečně vystříháno, prohlásit: „Zobuďte sa, zastavte mor tretieho 

tisícročia. Postavte železnú oponu takej tolerancii a prekrúcaniu. Vytlačte túto špinu za 

hranice štátu.“
168

 Mobilizační kampaň příznivců referenda vrcholila těsně před referendem, 

přičemž Konference biskupů Slovenska vydala pastýřský list, který se četl v neděli týden před 

hlasováním, tedy 1. února 2015 ve všech kostelech, kde se konala mše. V tomto pastýřském 

listu se katolická církev silně vyjadřovala proti homosexualitě, či sexuální výchově.
169

 

Pastýřský list v sobě zahrnoval také důraz na církevně chápané pojetí manželství, nesouhlas 

s antikoncepcí a zejména apel na účast v referendu spolu s hlasováním třikrát ano.
170

  

 Je tedy zřejmé, že mimo Aliancii za rodinu vedla důležitou část mobilizační kampaně 

taktéž katolická a další křesťanské církve, což je logické vzhledem k počtu obyvatel, kteří se 

ke křesťanskému vyznání na Slovensku hlásí. Ovšem ani rozsáhlá kampaň nestačila na to, aby 

dosáhl počet zúčastněných v hlasování na požadovaných 50 % a referendum tedy bylo 

neplatné. Celkem dorazilo k hlasování 21,41 % obyvatel (944 674 občanů), kteří dali 94,5 % 

hlasů pro otázce, že manželství může být pouze mezi mužem a ženou, 92,43 % hlasů bylo 

pro, aby homosexuální páry nemohly adoptovat děti a 90,32 % občanů se vyslovilo pro, aby 

školy nemohly ve školách vyžadovat účast dětí na hodinách v oblasti sexuální výchovy a 

eutanazie bez svolení rodičů.
171

 Ze všeho zde zmíněného je zřejmé, že se referenda účastnili 

zejména přesvědčení obyvatelé, kteří se s návrhy silně identifikovali. Téměř 80 % obyvatel 

Slovenska bylo buď lhostejných k referendu, nebo svou neúčastí vlastně vyjádřili tolerantní 

postoj k těmto otázkám.  
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3. Političtí aktéři s požadavky na zavedení prvků přímé demokracie 

V této kapitole se chci zabývat konkrétními politickými uskupeními, které prosazují zavedení 

konkrétních prvků přímé demokracie do politické praxe v České republice. Konkrétně se 

jedná o Úsvit přímé demokracie, Věci veřejné, Hnutí za přímou demokracii a Českou 

pirátskou stranu, přičemž opomenuti nebudou ani další političtí aktéři, zejména současná 

vládní koalice a její návrh zákona o celostátním referendu, který zpracovává ministr Jiří 

Dienstbier. Cílem této kapitoly pak není komplexním způsobem zpracovat celý program či 

historické působení těchto uskupení a aktérů, ale přistoupit kriticky, s ohledem na představené 

náležitosti v teoretické části, k jimi navrhovaným prvkům přímé demokracie a jejich aplikaci 

na český politický systém. Současně však v rámci kontextu představím obecné informace o 

daných politických aktérech.  

 

3.1. Úsvit přímé demokracie 

3.1.1. Obecné informace 

Úsvit přímé demokracie byl původní název tohoto politického hnutí, které bylo 

zaregistrováno v červnu 2013, avšak již v červenci 2013 změnilo svůj název na Úsvit přímé 

demokracie Tomia Okamury. Jméno předsedy tohoto hnutí Tomia Okamury pak bylo po 

téměř jednom roce v červnu 2014 vyškrtnuto z názvu a hnutí se vrátilo k původnímu 

označení.
172

 Právě Tomio Okamura je klíčovou postavou tohoto hnutí, kdy už v senátních 

volbách v roce 2012 uspěl a byl zvolen do Senátu.
173

 Po volebním úspěchu v předčasných 

podzimních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013, kdy Úsvit získal 6,88 % (342 339 

hlasů)
174

 a 14 mandátů, se do Sněmovny poprvé dostal aktér, jehož prvním a zásadním 

tématem je zavedení více prvků přímé demokracie do českého politického systému. Mimo to 

se hnutí a jeho předseda Tomio Okamura věnovali také problematice vyloučených lokalit 

v tom smyslu, že bojují za slušné a řádné občany, prosazují pozitivní diskriminaci a zpřísnění 

podmínek pro vyplácení sociální pomoci.
175

 Tato rétorika je evidentně namířená proti romské 

menšině, přičemž Tomio Okamura se již několikrát předtím vyjadřoval k této problematice, 

kdy např. navrhoval, aby usilovali o právo na sebeurčení a vlastní stát, nejlépe někde 
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v Indii.
176

 Při volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 pak zvolil Úsvit témata jako boj 

proti imigraci, zpřísnění imigračních podmínek, zdůrazňování národní identity a suverenity, 

boj proti diktátu EU, proti evropské byrokracii, apod., programatika přímé demokracie však 

až na bod, kdy jsou proti přijetí Eura bez referenda, chybí.
177

 Předseda Okamura měl celkově 

v hnutí exkluzivní postavení, kdy měl poměrně silné pravomoci v podobě schvalování 

rozpočtu hnutí, všeobecné odpovědnosti za vedení hnutí, schvalování finanční zprávy hnutí, 

přičemž jeho funkční období je na pět let.
178

 Ovšem události prvních měsíců roku 2015 vedly 

k zásadním zlomům v historii tohoto hnutí. Zejména je třeba říci, že počet členů hnutí je 

devět, přičemž bylo deklarováno, že je snaha tento počet navýšit, což se za téměř dva roky 

fungování nestalo.
179

 V únoru 2015 pak skupina poslanců okolo předsedy poslaneckého klubu 

hnutí Marka Černocha iniciovala hlasování poslaneckého klubu, kdy 10 ze 12 přítomných 

členů klubu hlasovalo pro vytvoření nové politické formace, která by měla nabírat nové členy, 

více se zabývat otázkou národních zájmů a mimo jiné spolupracovat s Front Nationale Marine 

Le Penové. Sám Černoch pak prohlásil, že „já nechci být na straně rasismu a xenofobie a 

vnímán pouze jako ten, který tady bude šmahem řešit jenom muslimy nebo imigranty“.
180

 Je 

však třeba připomenout, že právě francouzská FN je považována odborníky za prototyp 

populistické krajně pravicové strany, která se právě takovýmto tématům věnuje.
181

 Později se 

však ukázalo, že hlavním důvodem rozkolu v poslaneckém klubu hnutí jsou finance, které 

Úsvit obdržel a obdrží od státu jako odměnu za získané mandáty. Hnutí obdrželo nebo má 

obdržet od státu příspěvky ve výši 122 milionů Kč, což by z něj normálně dělalo nejbohatší 

politické uskupení v poměru k počtu členů.  Jenže ani ne v polovině volebního období je již 

Úsvit v zásadě bez finančních prostředků, přičemž jedním z hlavních podezřelých na 

vyvádění peněz z hnutí je právě Tomio Okamura, který doporučoval (smlouvy podepisoval 

tajemník hnutí Jan Zilvar) ke spolupráci firmy, které sídlily na fiktivních adresách, podepsaly 

smlouvy bez uvedení ceny za služby a účtovaly si v porovnání se špičkovými PR agenturami 
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ještě vyšší částky.
182

  24. března 2015 pak byl Tomio Okamura a jeho spojenec a dřívější 

předseda poslaneckého klubu Radim Fiala vyloučeni z poslaneckého klubu.
183

 V tuto dobu
184

 

pak na webových stránkách hnutí nastává poměrně bizarní situace, kdy v úvodu stránek visí 

fotka Tomia Okamury s jeho programovými prioritami a pod ní jsou již vyjádření 

jednotlivých členů poslaneckého klubu, která ho dehonestují, obviňují z vyvádění finančních 

prostředků z hnutí a ohrazují se proti „lživým vyjádřením předsedy Okamury“.
185

  

 

3.1.2. Problematika přímé demokracie  

Úsvit se zaměřuje na problematiku přímé demokracie na několika místech. Je možné rozlišit 

mezi propagací prvků přímé demokracie na webových stránkách a v politickém programu 

hnutí, a zároveň konkrétními legislativními kroky, což vztahuji k návrhu zákona o obecném 

referendu a návrhu změny zákona o místním referendu, na které se podrobněji zaměřím. 

Zmíněn bude ještě návrh změny ústavního zákona pro zavedení přímé volby starostů.  

 

3.1.2.1. Propagace přímé demokracie 

V rámci publikovaného programu se hnutí Úsvit věnuje v obecných tezích 

požadavkům na proměnu českého politického systému s odkazem na knihu Pavla Kohouta 

Úsvit. V rámci problematiky přímé demokracie chce zvýšit odpovědnost volených zástupců 

prostřednictvím institutu odvolání, prosadit zákon o referendu, které by mohlo přijmout, 

odvolat nebo odmítnout zákon. Požaduje také zavedení přímé volby poslanců, starostů a 

hejtmanů.
186

 Je však třeba připomenout, že poslanci již jsou voleni v přímých volbách a 

zároveň je třeba zdůraznit, že přímá volba konkrétního politického zástupce není formou 

přímé demokracie, ale naopak formou demokracie zastupitelské. Mimo prvky přímé 

demokracie ještě spadá jimi navrhovaný institut přímo voleného prezidenta, který by dle své 

vůle jmenoval vládu, jenž nemusí žádat ve sněmovně o důvěru.
187

 Na webových stránkách 

Úsvitu je pak samostatná sekce O přímé demokracii, kde se s normativním hlediskem 
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zaměřují na apologetiku přímé demokracie a jejich vizi společenského uspořádání. Striktně se 

vymezují proti současné podobě zastupitelské demokracie, která podle Úsvitu není skutečnou 

demokracií, jelikož ji ovládají mocné finanční, nebo stranické oligarchie. Úsvit uznávají práci 

poslanců parlamentu, ve kterém se musejí zabývat množstvím legislativních návrhů, ale 

zároveň požaduje zavedení institutu referenda, ve kterém by se mohlo hlasovat o všem vyjma 

lidských práv, včetně daňových záležitostí, což je vzhledem ke kalifornským zkušenostem 

s touto problematikou nanejvýš nevhodné pro ekonomiku státu. Úsvit se s odkazem na Pavla 

Kohouta věnuje i přeměně parlamentního systému na systém prezidentský, kdy vláda bude 

odpovědna právě prezidentovi, který ji bude jmenovat. Prezident by pak mohl, stejně jako i 

ostatní volení zástupci podléhat odvolání s tím, že by se o jejich odvolání mohlo hlasovat 

nejdříve rok od nástupu do funkce a opakovaně jen jednou za rok.
188

 Zavedení prezidentského 

systému v českých podmínkách je pak diskutabilní záležitostí, přičemž v současnosti a 

vzhledem k vlivu Úsvitu na politickou scénu naprosto nereálnou možností. Navíc jimi 

navrhované „oddělení zákonodárné od výkonné moci“
189
, vůbec nebere v patrnosti zásadní 

věc, jíž je schopnost přijímat vládní legislativní návrhy, které by v prezidentem jmenované 

vládě bez podpory parlamentu nemusela podpořit většina v parlamentu.  

 Úsvit se pak snaží vyvracet mýty o přímé demokracii. Ovšem mimo problematiku 

přímé demokracie se vrací k přímé volbě poslanců, které bude možno odvolat a která podle 

nich platí jen při zavedení jednomandátových volebních obvodů, jenž dle jejich názoru 

zamezí nejlépe volbě populistů a stranických politikům.
190

 Jenže právě většinový volební 

systém pro dolní komoru parlamentu, jíž je odpovědna vláda, vede voliče k volbě strany, což 

je nejlépe patrné na britském příkladu. Následně se Úsvit vrací k problematice referend, ve 

kterých by se dle názoru Úsvitu mělo hlasovat jen o podstatných otázkách, které dostatečně 

voliče zaujmou pro vyvolání hlasování, přičemž se odvolávají na švýcarský model, ve kterém 

se může hlasovat o více návrzích při jednom referendu. Úsvit se také ohrazuje proti tvrzení, že 

budou v referendech vítězit populistické návrhy, naopak dle jejich přesvědčení budou lidé 

zodpovědnější a budou se více zajímat o veřejné dění.
191

 Je však třeba se vrátit k tomu, co 

vyplynulo z kapitol o problematice přímé demokracie ve vyspělých demokratických 

společnostech s mnohem delší tradicí demokracie, tedy ve Švýcarsku a v americké Kalifornii. 

Ve Švýcarsku již několik desítek let v řadě více jak polovina dospělé populace nechodí 
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k referendům a v Kalifornii je problematická právě možnost občanů regulovat příjmy, ale i 

výdaje státu, což vede k obrovskému zadlužení. Tato teze o vyšší odpovědnosti občanů také 

naráží na teorii racionální volby, jak ji formuloval Kenneth Arrow, podle nějž je mnohdy 

obtížné, aby náhodná skupina více jak tří osob měla stejné preference, které by přetvořila do 

kolektivního rozhodnutí, avšak ani tato situace není vyloučená. Z jeho výzkumu vyplynulo, že 

každý se jedinec při rozhodování snaží dosáhnout co nejvyššího zisku za co nejnižších 

nákladů. V demokracii podle Arrowa pak nelze nalézt metodu, která by dokázala uspokojit 

preference jednotlivců a nejlepší kolektivní preference pro společnost.
192

 Argument větší 

občanské participace v podobě většího zájmu o politické dění při zavedení prvků přímé 

demokracie je taktéž problematický. Politická participace záleží především na sociálním a 

politickém kontextu. Z výzkumu pracovníků Sociologického ústavu Akademie věd ČR 

Zdroje, povaha a vliv informovanosti vyplynulo, že decentralizace moci, sdílení pravomocí a 

společná odpovědnost nevede automaticky k větší nevolební občanské aktivitě.
193

 Úsvit pak 

proto, aby vyvrátil nákladnost pořádání referend, požaduje elektronické hlasování za plentou, 

na místo hlasování pomocí lístků, čímž se pak ušetří za tisk.
194

 Další z tezí, kterou Úsvit 

proklamuje je, že „tam, kde je více prvků přímé demokracie, daří se ekonomice a občanům 

mnohem lépe“.195
 Následně se pak opírají o statistické údaje z USA a Švýcarska, aniž by však 

odkázali na daný výzkum, který jejich slova podporuje. Uvádějí, že ve státech USA, kde 

nefungují referenda, se prý promrhá o 20 % více prostředků z veřejných zdrojů, avšak jak 

bylo poukázáno na příkladu Kalifornie, fakta v tomto případu mluví jasně proti těmto 

tvrzením. Poněkud úsměvným argumentem na podporu přímé demokracie je pak vyloženě 

populistické tvrzení, že pokud bude zavedena přímá demokracie, bude levnější chleba, a to 

z toho důvodu, že nad volenými zástupci bude viset „Damoklův meč okamžitého odvolání“.
196

 

Populismus je pak v tezích Úsvitu patrný v podobě rozdělování společnosti na odpovědné a 

chytré občany na jedné straně a na politiky na straně druhé, kteří rozkrádají republiku a nejsou 

občanům odpovědní.
197

 Úsvit se pak také striktně v textu vymezuje proti zastupitelské 

demokracii jako celku, přičemž kritizuje i Fareeda Zakariu za jeho kritiku přímé 
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demokracie.
198

 Zakaria se obává vlivu silných finančních skupin, které pomocí iniciativ 

dokážou prosadit své návrhy. Úsvit argumentuje, že v zastupitelské demokracii je také vliv 

bohatých finančních skupin patrný, avšak již neuvádí to, že Zakaria tuto situaci dokládá 

empiricky na příkladu Kalifornie, jak bylo doloženo v dřívější kapitole. Úsvit se pak Zakariu 

snaží určitým způsobem dehonestovat, když ho označují za pouhého publicistu, který dle nich 

lže a pomíjí fakta.
199

 Dále Úsvit označuje za hloupý argument prezidenta Beneše, že „pro 

demokracii musí být národ vyspělý a morálně silný“.
200

 Úsvit pak zjevně bez znalosti historie 

říká, aby podpořil tuto tezi, že „v přímé demokracii žili naši slovanští i germánští 

předkové“.
201

 Tento argument pak lze označit za demagogii, jelikož vzhledem k absenci 

písemných pramenů neznáme podrobně jejich společenské uspořádání, přičemž na základě 

archeologicky doložené existence náčelníků nemůžeme jejich politické spravování označit za 

přímou demokracii.
202

 Dále jako příklady společenství s přímou demokracií uvádějí indiánské 

kmeny v Amazonii a Mexiku, aniž by dodali konkrétní odkazy pro toto tvrzení, nebo 

pařížskou komunu z 19. století, která však trvala omezenou dobu za zcela specifických 

revolučních a válečných podmínek. Odkaz na Švýcarsko je pak jediným relevantním 

příkladem společenského uspořádání, který Úsvit předkládá v tomto výčtu, a kde se 

dlouhodobě užívají prvky přímé demokracie.
203

  

 

3.1.2.2. Legislativní kroky směrem k prvkům přímé demokracie 

V lednu 2014 předložil poslanecký klub Úsvitu Návrh ústavního zákona o celostátním 

referendu, který byl však již v prvním čtení zamítnut.
204

 V rámci tohoto návrhu zákona pak 

Úsvit navrhoval přidat pravomoci prezidentu republiky v rámci ústavního čl. 62, kdy by nově 

vyhlašoval celostátní referendum a také jeho výsledek. Rovněž by byly v tomto návrhu 

k úpravě ústavy přidány i pravomoci Ústavnímu soudu v rámci čl. 87. Ústavní soud by dle 

nich měl rozhodovat o tom, zdali je předložený návrh, o kterém by se hlasovalo v celostátním 
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referendu, přípustný, a taktéž, zdali je otázka položená předkladatelem jednoznačná a 

srozumitelná. Ústavní soud by také měl mít možnost rozhodnout o opravném prostředku proti 

rozhodnutí prezidenta při návrhu o vyhlášení celostátního referenda.
205

  

Dále pak následuje samotný ústavní zákon o celostátním referendu a změně Ústavy 

České republiky. V první části o náležitostech celostátního referenda Úsvit předložil otázky, o 

nichž by se mělo toto celostátní referendum konat. Jedná se o všechny věci vnitřní i 

zahraniční politiky státu, o návrhu zákona včetně ústavního a o souhlasu k ratifikaci nebo 

vypovězení mezinárodní smlouvy.
206

 Referendum by se v návrhu Úsvitu nemohlo konat 

v otázkách, která vedou ke změně demokratického právního státu, ke zrušení nebo omezení 

základních lidských práv, o rozhodnutích, které by byly v rozporu s vyplývajícími 

mezinárodně-právními závazky pro ČR, nebo o zásahu do výkonu soudní moci.
207

 Daný 

návrh na vyhlášení celostátního referenda by měl obsahovat jasnou otázku, na kterou se dá 

odpovědět ano či ne a rovněž by k dané problematice měla být položena jen jedna otázka 

s tím, že by se v daném referendu dalo hlasovat o více otázkách. Hlasování by se pak mohli 

účastnit všichni plnoletí občané, přičemž hlasování by dle návrhu Úsvitu nemohlo probíhat 

v zahraničí, ale jen na území státu.
208

 Následuje pasáž věnovaná možnosti iniciovat návrh 

několika způsoby. Pro občanskou iniciativu je v návrhu požadováno alespoň 100 000 podpisů, 

přičemž zástupcem konkrétní iniciativy by byl petiční výbor, který pokud sesbírá podpisy do 

dvou let, oznámí jejich sesbírání Ústřednímu věštníku ČR. Mimo občanskou iniciativu by 

mohlo návrh na vyhlášení celostátního referenda prezidentu republiky podat alespoň 50 

poslanců, 33 senátorů nebo vláda jako celek.
209

 Po splnění vyžadovaných náležitostí by 

prezident do jednoho měsíce předal daný návrh k posouzení Ústavnímu soudu, který následně 

rozhodne, zda je takový návrh přípustný, otázky jsou jednoznačné a srozumitelné a pokud 

ano, tak do měsíce vrátí návrh prezidentovi, který do 14 dnů od obdržení rozhodnutí vyhlásí 

termín referenda. Referendum by se pak dle návrhu mělo konat nejdříve 6 měsíců a nejpozději 

do jednoho roka po vyhlášení referenda prezidentem. Tento časový harmonogram Úsvit 

upřesňuje v tom smyslu, že referendum by se mělo konat v dané lhůtě tehdy, když jsou 

souběžně některé z voleb, které se v ČR konají. Referendum by se podle návrhu nekonalo 
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v situaci ohrožení státu, při nouzovém nebo válečném stavu, přičemž by se uskutečnilo do 60 

dnů po skončení takového stavu. Prezident pak výsledek referenda vyhlásí ve Sbírce zákonů, 

jestliže se nadpoloviční většina hlasujících vyslovila pro.
210

 Opakované referendum ke stejné 

otázce pak Úsvit navrhl po lhůtě dvou let od konkrétního výsledku hlasování. Neúspěšné 

referendum se pak dle tohoto návrhu může konat ke stejné otázce až v dalším volebním 

období Poslanecké sněmovny.
211

 V případě, že prezident nevyhlásil referendum, mohl by se 

předkladatel obrátit k Ústavnímu soudu, přičemž v den přijetí tohoto rozhodnutí by došlo i 

k vyhlášení referenda, které by se muselo uskutečnit. Ústavní soud se však nebude zabývat 

návrhem, který již dříve označil za nesrozumitelný a nejednoznačný.
212

  V posledních 

článcích pak Úsvit předkládal váhu výsledku hlasování v referendu. Pokud by došlo k rozporu 

mezi dřívějšími zákony a zákonem přijatým v referendu, postupuje se podle zákona přijatého 

referendem, přičemž změna takového zákona by byla možná opět pouze v referendu.
213

  

Návrh ústavního zákona o celostátním referendu má z celkového pohledu několik 

problematických pasáží, jako například možnost hlasovat o všech věcech vnitřní i zahraniční 

politiky, nebo absenci kvora při hlasování. Teoreticky by totiž v souběhu těchto dvou 

ustanovení mohlo dojít k tomu, že naprostá menšina hlasujících, kteří se zúčastní referenda, 

může např. nepřiměřeně snížit daně, neadekvátně zvýšit výdaje, apod., což je problematická 

záležitost, s jejímiž účinky se dlouhodobě potýká Kalifornie. Zákon o celostátním referendu 

by pak mohl být doplňkem k současnému parlamentnímu systému, měl by však mít přesněji 

definovaná pravidla, o kterých se bude hlasovat a rovněž by měl obsahovat podmínku kvora 

účasti. Toto kvorum zajistí, že nebude odhlasována taková norma, o které většina populace 

např. vůbec nebude chtít hlasovat, jako tomu bylo při referendu o manželství a rodině na 

Slovensku z roku 2014, jak bylo naznačeno v předchozí kapitole. Úsvit pak v důvodové 

zprávě uvádí, že právě co nejširší možnost rozhodování a co nejméně omezení je jejich cílem, 

které dle jejich názoru přispějí ke kvalitě demokracie v ČR.
214

   

Proti tomuto návrhu zákona o celostátním referendu, který byl v prvním čtení zamítnut 

k projednávání, se kriticky vyjádřila i česká vláda. Kritika se týká konkrétních bodů, zejména 

pak možnosti měnit Ústavu pomocí referenda, což Jiří Dienstbier označil za velmi nežádoucí, 

jelikož Ústava má být stabilním dokumentem. Rovněž vláda kritizuje prvek nadřazenosti 

zákonů přijatých v referendu vůči ostatním zákonům, přičemž Ústava zná v tomto smyslu jen 
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zákony běžné a ústavní. Vláda také kritizuje široké rozmezí předmětů, o kterých by se 

v referendu mohlo hlasovat a stejně tak absenci kvora účasti v tomto návrhu.
215

  

Úsvit taktéž předložil v dubnu 2014 návrhy na změny zákona o místním referendu č. 

22/2004 Sb. První navrhovanou změnou v tomto zákoně je zrušení 1. odstavce § 48, kde je 

uzákoněna nutná 35 % účast hlasujících v referendu pro jeho platnost a dále odstranění slov 

v 2. odstavci, které požadují k závaznosti referenda navíc souhlas ještě 25 % oprávněných 

voličů při hlasování.
216

 Je zde tedy opět patrná snaha Úsvitu zrušit nutnost kvora účasti 

občanů při hlasování a pro jeho následnou platnost. Jiná ustanovení Úsvit měnit nenavrhuje, 

přičemž v důvodové zprávě doplňuje, že dopad to může mít na obecní rozpočty v rámci 

četnosti užívání tohoto institutu, avšak neočekává zvýšení četnosti pořádání místních 

referend.
217

 Návrh tohoto zákona byl podán k posouzení vládě, která se k němu vyjádřila o 

měsíc později v květnu 2014, přičemž vyslovila nesouhlas s tímto návrhem. Hlavními 

argumenty vládního nesouhlasu tohoto návrhu jsou právě absence kvora účasti a závaznosti 

pro hlasování, která vláda považuje za nezbytný prvek pro to, aby se v dané obci hlasovalo 

jen o zásadních otázkách v obci. Vláda také odmítá situaci, kdy by se menšina občanů, kteří 

se zúčastnili referenda, vyjádřila zejména k rozdělení, nebo sloučení obce. Také je z její 

strany kritizováno, že návrh zákona pomíjí právní úpravu zákona o krajském referendu, která 

je v oblasti kvora totožná s úpravou v zákoně o místním referendu.
218

   

Úsvit ještě předložil v září 2014 návrh na změnu Ústavy s ohledem na možnost 

zavedení přímé volby starosty. Prvek odvolání (recall), který je prvkem přímé demokracie na 

rozdíl od přímé volby starostů, však v uvedeném návrhu zapracován není, jen je o něm 

uvažováno jako o možnosti v důvodové zprávě, jak případně zkrátit starostovo funkční 

období.
219

  

 

3.1.3. Shrnutí 

Hnutí Úsvit je v českém stranickém systému poněkud zvláštním případem uskupení, které 

s minimálním počtem členů vstoupilo do Poslanecké sněmovny. Je také třeba říci, že více 
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poslanců má Úsvit v poslaneckém klubu, než kolik je členů tohoto hnutí. Naprosto zásadní 

roli pro úspěch Úsvitu měl jeho předseda Tomio Okamura, který se v jisté době stal asi 

největším apologetou přímé demokracie v ČR, přičemž bez jeho rétoriky, by se Úsvit do 

Sněmovny pravděpodobně nedostal. Je také třeba se zamyslet nad opravdovým účelem tohoto 

hnutí vzhledem k záhadným finančním operacím, které dovedly toto hnutí ke stavu, kdy je 

v zásadě bez finančních prostředků. V rámci propagace prvků přímé demokracie pak patří 

rozhodně mezi nejviditelnější subjekty v ČR, přičemž je zřejmé, že hnutí přebírá i xenofobní a 

silně populistickou rétoriku. Mnohé z argumentů, které Úsvit předkládá na podporu přímé 

demokracie, jsou nepodložené a často mají i demagogický charakter. Co se týče legislativních 

kroků, které Úsvitu umožnil předkládat vstup do dolní komory parlamentu, tak jsou typická 

prosazováním institutu referenda bez kvora a v rámci co nejširších záležitostí. Jedno z hodně 

prosazovaných témat Úsvitu, tedy odvolatelnost politiků, zatím v jejich legislativních 

návrzích chybí, a k jejich případnému prosazení by nejspíše neprošlo zejména proto, že Úsvit 

je nyní marginální silou v dolní komoře. Současná vládní koalice pak jejich návrhy 

nepodporuje a označuje je dokonce za nebezpečná.
220
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3.2. Věci veřejné 

3.2.1. Obecné informace 

Věci veřejné jakožto strana vznikly v roce 2002
221
, přičemž jejím polem působnosti byla 

především komunální politika v Praze. Zásadním okamžikem bylo zvolení známého 

žurnalisty Radka Johna předsedou v roce 2009, který stranu prezentoval jako nové a 

nezkažené uskupení, které se staví proti zkorumpované elitě a chrání zájmy běžných lidí.
222

 

Tento boj, který VV vedly, byl jejich slovy označován za boj proti „politickým dinosaurům“, 

což byla v zásadě marketingová strategie. Celkově lze říci a VV takto bývají označované, že 

tato strana byla podnikatelským subjektem, přičemž oním politickým podnikatelem v rámci 

kategorizace business firm party byl Vít Bárta, jenž byl úzce spjat s detektivní agenturou 

ABL.
223

 Rozhodující událostí pro další historii VV byly parlamentní volby z roku 2010, ve 

kterých VV obdržely více než 569 000 hlasů, tj. 10,88 % a 24 mandátů v Poslanecké 

sněmovně.
224

 Strana následně vstoupila do vládní koalice s ODS a TOP 09, přičemž v rámci 

koalice vydržela tato strana jen do dubna 2012, kdy došlo k rozpadu jejího poslaneckého 

klubu, z něhož se oddělili lidé okolo Karolíny Peake, jež nadále podporovala vládu Petra 

Nečase až do jejího pádu v červenci 2013.
225

  Předmětem práce však není rozebrat pozadí 

fungování této strany typu firma a taktéž její četné aféry a neshody ve vládní koalici, ale 

zaměřit se na navrhované prvky přímé demokracie v jejím programu. VV totiž spolu s bojem 

proti „politickým dinosaurům“ prosazovaly již v preambuli svého programu před volbami 

2010 prvky přímé demokracie, přičemž již název této preambule zněl „Věci veřejné: strana 

přímé demokracie“.
226

  

 

3.2.2. Problematika prvků přímé demokracie 

 Věci veřejné řeší problematiku prvků přímé demokracie ve dvou jimi vydaných 

dokumentech, přičemž v poměrně stručné podobě je toto téma zmiňováno v předvolebním 
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programu z roku 2010 a v rozsáhlejší podobě v dokumentu s názvem Úprava Ústavy ČR – 

přímá demokracie.
227

 V programu z roku 2010 se VV hlásí k institutu vnitrostranického 

referenda, ve kterém by mohli přívrženci a členové hlasovat po přihlášení na webových 

stránkách. Tato referenda pak měla v rámci strany rozhodovat o všech klíčových otázkách, ať 

už personálních, programových nebo politických. Tato poměrně novátorská myšlenka však 

nebyla v praxi příliš úspěšná, jelikož bylo značné podezření, že vedení VV výsledky těchto 

referend manipulovalo ve svůj prospěch a taktéž zájem členů a příznivců (tzv. véčkařů) 

hlasovat v referendech nebyl příliš veliký, přičemž později bylo od tohoto institutu úplně 

opuštěno.
228

 Vnitrostranických referend VV se mohli účastnit jen ti členové a sympatizanti, 

kteří byli zaregistrováni na internetových stránkách s tím, že jim strana poslala před 

hlasováním unikátní kód, pod kterým mohli jednou odhlasovat.
229

 V jedno z těchto 

internetových referend nechaly VV hlasovat i o svojí účasti ve vládě, přičemž toto hlasování 

bylo uskutečněno již poté, co strana vyjednala konečnou podobu vládního programu. 

Z technických důvodů (problém některých aktérů internetového referenda s přihlášením) se 

však referendum na první pokus nepodařilo a bylo posunuto.
230

 Dalším z nedostatků prvního 

pokusu o internetové referendum byl fakt, že některým z hlasujících se po volbě ne zobrazilo, 

že hlasovali pro vstup do vlády. Aby bylo referendum platné, muselo se ho zúčastnit 

minimálně 10 % registrovaných příznivců a členů, jejichž celkový počet byl přes 16 873. 

Internetového referenda se jich v červenci 2010 nakonec zúčastnilo 3 727, přičemž 78 % 

z nich se vyslovilo kladně a podpořili koaliční smlouvu a vstup VV do vlády.
231

 Institut 

internetového referenda strany, kterého se mohou účastnit i sympatizanti a teoreticky by tak 

mohli ovlivňovat hlasování zvolených poslanců, jde vlastně proti smyslu zastupitelské 

demokracie, kdy se zvolení poslanci mají rozhodovat samostatně.  

Program nenabízí konkrétnější návrhy týkající se náležitostí prvků přímé demokracie, 

jen obecně konstatuje, že VV jsou pro přijetí zákona o obecném referendu, který by rozšiřoval 

svou působnost i na konání v krajích a na celostátní úrovni a taktéž jednodušší iniciování 
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daných referend.
232

 Dále je v programu věnována pozornost přímé volbě, přičemž VV 

prosazovaly přímou volbu prezidenta, hejtmanů a starostů. Jak již ale bylo nastíněno dříve, 

v této práci není přímá volba konkrétního politického zástupce považována za prvek přímé 

demokracie. VV byly přesvědčeny, že tato přímá volba pak posílí osobní odpovědnost daného 

politika, jehož bude možné za určitých okolností odvolat, což bylo v programu uvedeno jako 

námět k diskuzi i pro odbornou veřejnost. Ani v dalších odstavcích programu se pak VV 

nevěnují prvkům přímé demokracie a navrhují změnit volební systém do Poslanecké 

sněmovny na většinový z toho důvodu, že prý lépe zajistí rovnost hlasů a navíc by měl posílit 

odpovědnost politika, vazbu politika na region a zároveň oslabit vliv strany na něj.
233

 VV si 

však v tomto kontextu neuvědomují, že právě většinový systém přináší mnohem větší 

procento propadlých hlasů než systém poměrný.
234

  

 V dokumentu Úprava Ústavy ČR – přímá demokracie se hned v první odstavci 

odvolávají na Pavla Kohouta a jím prosazovaný návrh nové ústavy. Na počátku tohoto 

dokumentu se opět požaduje, aby byl zaveden „přímý jednokolový systém“, tedy systém 

většinový i při volbách do Poslanecké sněmovny. Dále návrh představuje takřka přechod na 

prezidentský systém, kdy by měl být prezident volen ve dvoukolové volbě a následně by měl 

být „zároveň předsedou vlády“, který může odvolávat a jmenovat členy vlády podle libosti. 

Jediným navrhovaným prvkem přímé demokracie je na první straně možnost odvolání 

politiků, která je dále rozvinuta na veškeré volené zastupitele od obecní, přes krajskou až po 

celostátní úroveň.
235

 Odvolání poslance, senátora, krajského nebo místního zastupitele by se 

mělo konat tehdy, pokud podepíše iniciativu více než 10 % voličů v daném okrsku a následně 

bude platné za podmínky, že pro odvolání hlasovalo více voličů, než pro předchozí zvolení. 

Dále je navrhováno, aby nebyly vypsány doplňovací volby, ale na místo odvolaného zástupce 

nastoupil kandidát s druhým nejvyšším počtem hlasů. Toto hlasování by se pak nemělo konat 

častěji než jednou za 12 měsíců.
236

 Dokument se pak zabývá problematikou legislativního 

referenda. Jako první krok by se měl každý návrh připravit nejprve odborníky na konkrétním 

ministerstvu, kterým by toto uložil prezident (tj. vláda), poslanec či senátor, krajský zastupitel 

nebo iniciativa více než 100 000 voličů. Následně by měl být odborně vypracovaný návrh dán 

k dispozici veřejnosti, která návrh posoudí v elektronické anketě, načež bude moci předložit 
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případné pozměňovací návrhy. Dalším krokem pak má být předložení výsledku parlamentním 

komisím obou komor parlamentu a následné čtení na zasedáních parlamentu. Pomyslným 

vyvrcholením pak má být případné právo veta voličů, kteří pokud dokážou sesbírat 80 000 

podpisů do 100 dní od přijetí zákona, musí se konat legislativní referendum o daném 

návrhu.
237

 Na základě takto shrnutých kroků legislativního referenda, které VV navrhovaly, je 

možné říci, že se jedná o poměrně složitou úpravu, která by teoreticky mohla nutit sesbírat 

dvakrát určitý počet podpisů pro hlasování o dané normě a taktéž nutí občany hlasovat 

v jakémsi předhlasování o návrhu v elektronické anketě.  Diskutabilní je taktéž i role 

zákonodárného orgánu, který by se měl návrhy zabývat v klasickém čtení, ale následně by 

mohl být každý konkrétní návrh vetován občany, kteří si už dříve jeho vypracování vynutili 

iniciativou. Celkově lze říci, že takovéto pojetí legislativního referenda, jaké navrhovaly VV, 

by byl v rovině praktického užívání pro běžné občany velmi komplikovaný a nepřehledný.  

 V dokumentu je řešena taktéž otázka změny ústavy pomocí mandatorního referenda. 

Změna ústavy by se měla podle VV změnit jen tehdy, bude-li s tím souhlasit většina 

registrovaných voličů. Toto mandatorní referendum je navrhováno jako prostředek, který by 

měl zajistit přetrvání demokracie při ovládnutí parlamentu nedemokratickým uskupením. 

Taktéž je navrhována i možnost změny ústavy pomocí iniciativy více než 100 000 voličů. 

Tento institut pak je analogicky navrhován i k otázkám mezinárodních smluv 

implementovaných do ústavy. Opětovně se pak dokument vrací k možnosti odvolání volených 

zástupců, konkrétně prezidenta a vlády, kterou VV slučují do jednoho tělesa.  Odvolání by se 

podle nich mohlo konat nejdříve po 18 měsících ve funkci, přičemž iniciovat by ho muselo 

alespoň 10 % registrovaných voličů. Dané hlasování o odvolání prezidenta by se pak mohlo 

konat nejdříve za 12 měsíců od toho předešlého. Nutnost kvora účasti pak nikde v dokumentu 

zmíněna není, avšak jako u odvolání jiných volených zástupců, i zde VV požadují, aby pro 

odvolání hlasovalo více lidí, než kolik prezidenta předtím volilo.
238

 Následuje požadavek 

uspořádat do 30 dní nové prezidentské volby, což je opravdu téměř nereálným požadavkem, 

aby tak důležité volby byly uspořádány za poměrně krátkou dobu, když pomyslíme na nutnost 

registrace kandidátů a následné kampaně. Dále se VV v dokumentu zaměřují na obecné 

referendum ke konkrétní otázce, kterou by mělo možnost iniciovat nejméně 2 % oprávněných 

voličů, jejichž požadovanou otázku by měl posoudit ústavní soud. K následnému schválení 

referendového hlasování je pak vyžadována kvalifikovaná většina, přičemž referendum ke 
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stejné otázce by se mohlo konat nejdříve za 5 let.
239

 Poté se dokument vrací k již několikrát 

zmiňované přímé volbě volených zástupců, kterou za prvek přímé demokracie nepovažuji. 

VV zde navrhují přímou volbu např. významných státních úředníků, policejního prezidenta, 

vrchního státního zástupce, apod. Tito přímo volení představitelé by pak měli podléhat stejné 

možnosti odvolání jako prezident.
240

 Je ale otázka, jestli by bylo vůbec vhodné, aby v českém 

politickém systému docházelo k přímé volbě i těchto nepolitických zástupců, jelikož by při 

jejich volbě nutně docházelo k politizaci jejich funkce.  

 VV také apelují v souvislosti se zavedením prvků přímé demokracie a taktéž 

v souvislosti s kompletní revizí českého politického systému, na větší participaci občanů, 

která by byla nutností pro fungování jimi navrženého systému. Ovšem participace je od 

občanů zákonem nevynutitelná a taktéž je třeba se zamyslet, zdali by byl takovýto 

navrhovaný politický systém vůbec účinný ve smyslu efficiency, tedy akceschopnosti vlády, 

jak na danou problematiku upozorňuje zejména Miroslav Novák.
241

 Implementování takového 

systému pak VV podmiňují rozsáhlou elektronizací volebních praktik. Každé konkrétní 

hlasování by se podle nich mělo uskutečňovat na internetu, kdyby každý volič byl vlastníkem 

elektronického občanského průkazu ve formě čipové karty. Anonymitu hlasu by pak podle 

nich měl zajistit digitální certifikát, na základě něhož by si mohl volič ověřit, zdali byl daný 

hlas přičten. Takovýto systém hlasování pak navrhují pro všechny druhy voleb od obecních, 

přes krajské až po celostátní. Občané, kteří jsou určitým způsobem znevýhodněni s přístupem 

k internetu, by mohli hlasovat opět elektronicky na příslušných veřejných volebních 

terminálech a hlasování občanů bez možnosti pohybu by pak zajišťovali lidé s přenosnými 

volebními počítači.
242

 Dále už dokument problematiku prvků přímé demokracie neřeší a 

věnuje se zejména problematice bezpečnosti a soudnictví.  

 

3.2.3. Spolupráce s Úsvitem 

 Epilog s přímou demokracií pro VV je podpora hnutí Úsvit přímé demokracie a 

následná úzká spolupráce některých členů VV s Úsvitem, což vyvrcholilo kandidaturou 

některých členů VV na kandidátkách Úsvitu při parlamentních volbách na podzim 2013. 

Úsvit se na svých webových stránkách přímo odvolává na spolupráci s Vítem Bártou a Věcmi 

veřejnými, kdy je zdůrazňována nutnost, aby se nedrobily hlasy pro více uskupení, která 
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prosazují ve svém programu prvky přímé demokracie. Vít Bárta zde pak prohlašuje, že je 

nutné se zaměřit na prosazení závazného obecného referenda a taktéž rozšiřování přímé 

volby. Zdůrazňuje, jak důležité bylo přijetí přímé volby prezidenta, o níž se podle něj 

zasloužila zejména jeho žena Kateřina Klasnová, pro „vybřednutí z politického marasmu“, 

avšak jen přijetí tohoto nestačí a proto prosazuje spolupráci a program Úsvitu.
243

 

V následujícím textu však Tomio Okamura odmítá, že by zahájil nějakou oficiální spolupráci 

se stranou Věci veřejné, ale nebrání se kandidatuře jednotlivých osobností, které podporují 

přímou demokracii právě na kandidátkách Úsvitu.
244

 Právě Vít Bárta byl lídrem kandidátky 

Úsvitu v Plzeňském kraji, kde sice Úsvit pod jeho vedením získal 5,57 % hlasů
245
, avšak 

vzhledem k přepočtu hlasů na mandáty se do Sněmovny nedostal o 175 hlasů.
246

 Zvoleni však 

byli jiní kandidáti Úsvitu, kteří byli na kandidátce do Sněmovny jako členové VV. Konkrétně 

se jedná o Davida Kádnera, Olgu Havlovou a Karla Pražáka.
247

  

 

3.2.4. Shrnutí 

Věci veřejné byly relevantní aktér, který prosazoval prvky přímé demokracie, jelikož se 

v roce 2010 dostaly do Poslanecké sněmovny a následně jeho tři kandidáti uspěli na 

kandidátkách Úsvitu přímé demokracie ve volbách z roku 2013. Problematika přímé 

demokracie nebyla pro VV stěžejním programovým bodem, avšak uspěla ve volební kampani 

s dříve ne tolik zdůrazňovaným tématem přímé demokracie. Bohužel je nutné konstatovat, že 

i VV stejně jako další uskupení (např. Úsvit nebo Česká pirátská strana) mylně považují 

přímou volbu volených zástupců za prvek přímé demokracie. Celkově lze o představených 

návrzích VV říci, že jejich případná realizace a uvedení do praxe by nemusela přinést stabilitu 

pro český politický systém. Nabízí se také otázka, zdali by se tak zvýšila participace občanů 

na politickém dění, pokud by byli vystaveni poměrně intenzivním tlaku, aby se účastnili 

veřejného dění a hlasovali mnohem častěji v určitých hlasováních, než tomu je doposud. 

Taktéž je třeba zdůraznit, že celková programová koncepce strany a mnohé návrhy mají 

souvislost s politickým populismem, kdy se na jedné straně profilují VV jako ty, kdo bojují 
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proti politickým dinosaurům a zkorumpované elitě a chrání běžné občany, přičemž řešením 

by měla revize politického systému s větším důrazem na prvky přímé demokracie.
248

 

Vzhledem k dřívějšímu rozpadu a faktické nečinnosti politické strany VV jako celku, což 

mimo jiné dokazuje zrušení oficiálních webových stránek, lze říci, že VV již přestaly být 

relevantním aktérem prosazující prvky přímé demokracie.  
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3.3. Hnutí za přímou demokracii 

3.3.1. Obecné informace 

Hnutí za přímou demokracii (HzPD) je občanským sdružením, které vzniklo v roce 2001. 

Pojem hnutí v názvu pak v jejich případě neznamená institucionalizovanou organizaci, která 

by byla registrovaná u Ministerstva vnitra a tudíž se ani neúčastní jakýchkoliv voleb. 

Primárními tématy pro ně jsou problematika přímé a taktéž ekonomické demokracie, od 

kterých odvíjejí naprostou většinu svých postojů. HzPD se deklaruje jako autentické levicové 

hnutí, které se odkazuje na myšlenky rovnosti, svobody a solidarity, které podle nich u nás 

souvisí už s husitskou revolucí. Taktéž se odkazují na prosazování míru ve světě a na boj proti 

kapitalismu. Silně se však vymezují proti ruskému bolševismu nebo vládě KSČ 

v Československu, kdy kritizují bolševizaci strany v roce 1929. Ruský bolševismus je pro ně 

pravicová diktatura pod částečně levicovými hesly, přičemž se odkazují na potlačení vzpoury 

krondštadských dělníků, kteří podle nich prosazovali ty správné levicové ideály. Rovněž se 

vymezují proti prosazování prvků přímé demokracie krajně pravicovými uskupeními, které 

nepřipustí vládu občanů stejně jako KSČ. HzPD jsou taktéž kritičtí k politickým stranám, 

kterým dle nich nelze věřit, jelikož jen klamou své voliče. Na druhou stranu je ale úplně 

nevylučují z politického rozhodování, protože se ve svých úvahách zaměřují na myšlenky 

polopřímé demokracie, avšak zároveň bojují proti čisté zastupitelské formě vlády. Ve smyslu 

kritiky kapitalismu a kapitalistického vlastnictví podniků prosazují i změnu ekonomického 

systému, který podle nich má být autentickou levicovou ideou ve formě vlastnictví podniků 

zaměstnanci a jejich řízení pomocí prvků přímé demokracie. Dá se říci, že ideálem HzPD pro 

řešení problémů, které se objevují v současném politickém systému je přijmutí prvků přímé 

demokracie. HzPD je taktéž součástí evropské skupiny iniciativ NDDIE, což je evropská síť 

pro přímou demokracii, jež sdružuje podobně zaměřené občanské iniciativy.
249

  Mluvčím 

HzPD je oficiálně Ladislav Štítkovec, avšak nejviditelnější postavou hnutí a pravděpodobně i 

ideovým lídrem je Dr. Milan Valach, který vystupuje v diskuzích a zveřejňuje nejrůznější 

publikace, články a komentáře, které se týkají zejména problematiky přímé demokracie nebo 

kapitalismu.
250
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3.3.2. Problematika přímé demokracie 

HzPD se problematice přímé demokracie věnuje dosti podrobně a zaměřuje se na mnohé 

aspekty a parametry jednotlivých prvků přímé demokracie. Nejprve se budu věnovat jejich 

tezím o obecném referendu a poté se zaměřím na návrh revize současné podoby ústavy, tzv. 

Občanské ústavy.  

 

3.3.2.1. Teze k obecnému referendu 

Obecné referendum je HzPD prosazováno na celostátní, regionální a místní úrovni, přičemž 

ho pokládávají za jeden z prvků občanské svrchovanosti vedle svých zprostředkovatelů, jimiž 

jsou zvolení zástupci. HzPD upozorňuje, že v žádném případě nechce, aby se o každé 

konkrétní záležitosti hlasovalo v referendu, ale aby byly zachovány všechny do této chvíle 

zastupitelské orgány od místních, přes krajské, až po ty celostátní. Prvek obecného referenda 

pak navrhují využívat při rozhodování o podstatných otázkách týkajících se směřování 

státu.
251

 HzPD rozlišují mezi občanskou (lidovou) iniciativou a povinným referendem ke 

konkrétní otázce. U občanské iniciativy je prvním krokem k vyhlášení referenda nutnost ho 

iniciovat občany, kteří splní formální požadavky, a daný návrh není v rozporu s lidskými 

právy. Mandatorní referendum pak HzPD požaduje ke všem změnám ústavy, k přistoupení a 

vystoupení k jakýmkoliv nadnárodním uskupením a přenecháním určitých pravomocí státu 

těmto nadnárodním organizacím, a dále pak v otázce sloučení nebo rozdělení obcí.
252

  

 Dále se HzPD věnuje problematice formulování otázek a jejich formálním 

náležitostem. Každou otázku je nutno formulovat tak, aby na ni bylo možné odpovědět ANO 

nebo NE. Takováto otázka by pak mohla být položena v referendu v souvislosti s konkrétní 

problematikou nebo ve formě novely nebo návrhu zákona, při jeho změně nebo přijetí. 

V případě, že k danému zákonu proběhne úspěšné referendum, které požaduje jeho revizi či 

přijetí nového zákona, musí pak parlament vypracovat do jednoho roku nový návrh zákona, 

který musí opět podléhat rozhodnutí referenda.
253

 V tomto případě by tedy určitá 

problematika musela podle návrhu HzPD podléhat vlastně dvojímu referendu, přičemž se dá 

říci, že uvedení dané normy do praxe by bylo velmi zdlouhavé a při nutnosti konat dvě 

celostátní referenda k jedné problematice i nákladné. Komentář k předmětu konání referenda 

pak říká, že „svrchovaná moc ve státě náleží lidu a lid musí mít v každém okamžiku 
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nezadatelné právo změnit formu své vlády způsobem, jenž se mu jeví prospěšným.“
254

 V tomto 

okamžiku vlastně HzPD jinými slovy tvrdí, že lid si může odhlasovat i nastolení diktatury, 

pokud to bude jeho vůlí. Na tento paradox svobody pak upozorňuje např. Karl R. Popper.
255

 

Ve svých tezích totiž zmiňují, že referendová otázka nesmí odporovat základním lidským 

právům nebo mít charakter diskriminace z rasových důvodů, pohlaví nebo náboženství. 

Odmítají taktéž otázky, které by porušovaly normy mezinárodního práva, jako genocidu, 

apartheid, otroctví či rasovou diskriminaci. Zároveň ale dodává, že občané mohou sbírat 

podpisy pod jakoukoliv otázku, kterou uznají za vhodnou z důvodů své svrchovanosti, 

přičemž o jejím charakteru a případném konání referenda má rozhodnout nezávislý soud. 

Referendum taktéž podle HzPD nesmí být vyhlášeno k problematice, která nespadá do určité 

působnosti, tedy, že celostátní referendum nesmí rozhodovat o místních otázkách a naopak. 

Dále HzPD nabízí výčet problematik, o kterých se mají konat referenda. V oblasti legislativy 

se jedná o rušení zákonů, které již byly schválené parlamentem o návrzích a schvalováních 

nových zákonů.  Taktéž vztahují otázku obecného referenda k možnosti odvolání volených 

zástupců, tedy jakýchkoliv zastupitelů či poslanců, přičemž o jejich odvolání by se mělo 

hlasovat maximálně jednou za rok a to až jeden rok od nástupu do funkce. Rovněž navrhují 

uspořádat obecné referendum k případnému rozpuštění zastupitelského orgánu, avšak udávají 

zde pouze obecné náležitosti, za jakých okolností by se takovéto hlasování o rozpuštění nebo 

odvolání zástupců mělo konat. Konkrétně se jedná o případy, kdy budou volení zástupci 

jednat v rozporu s vůlí občanů a nebudou plnit své volební sliby, přičemž co je chápáno pod 

pojmem vůle lidu, se již neudává. Jako poslední bod zmiňují konání referend k záležitostem, 

které spadají do konkrétní působnosti obcí či krajů.
256

  

 Následně se HzPD ve svých tezích o obecném referendu věnují občanským 

iniciativám. Tato iniciativa by podle nich měla možnost být podepsána jak fyzicky, tak 

elektronicky, přičemž se obracejí na státní správu, která má zajistit případné technické 

prostředky k ověření podpisů. HzPD se pak zaměřuje na kampaň iniciativ, což není příliš 

častým tématem v rámci problematiky přímé demokracie. Konkrétní iniciativní návrh může 

podle nich podat občan ČR starší 18 let, který nebyl zbaven soudem občanských práv. 

„Podpisová akce musí být organizována občany bez finanční podpory úřadů, korporací a 
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soukromých nebo státních podniků.“
257

 Dá se říci, že HzPD v tomto smyslu spoléhá na 

občanskou participaci a aktivismus a přitom odmítají vliv různých finančních skupin, aby 

vedli nákladnou kampaň jako se tomu děje zejména ve zmiňované Kalifornii. Je ovšem otázka 

zda by požadavek na to, aby konkrétní náklady na sběr podpisů hradil organizátor referenda, 

spíše neodradil občany od toho, aby danou iniciativu organizovali. Dále se pak věnují otázce 

nutnosti sesbírat určité kvorum podpisů, aby se referendum nad určitou otázkou mohlo na 

příslušné úrovni konat.
258

  

Příloha č. 3: Hnutí za přímou demokracii. Základní teze HzPD k zákonu o obecném 

referendu. Dostupné online: < http://www.hzpd.cz/zakladni-teze-k-zakonu-o-obecnem-

referendu/ > 

a) do 2 000 voličů 15% voličů (max. 300)  

b) do 10 000 voličů 300 + 10% z voličů převyšujících 3 000 (max. 1 100) 

c) do 400 000 voličů 1 100 + 5% z voličů převyšujících 10 000 (max. 20 600) 

d) do 1 500 000 voličů - 20 600 +  2,5% z voličů převyšujících 400 000 (max. 48 100) 

e) nad  1 500 000 voličů - 48 100 +  0,6% z voličů převyšujících 1 500 000 (max. 90 100) 

 

 Na tezi iniciování referendové otázky občany pak HzPD navazuje v podobě možnosti 

protinávrhu, který by mohl předložit zastupitelský orgán, na jehož úrovni by se o dané 

problematice mělo hlasovat. Představa HzPD je taková, že by se na jeden hlasovací lístek, 

který volič dostane, napsal jak občanský návrh, tak i protinávrh zastupitelského tělesa, 

přičemž by oba návrhy byly doplněny ještě o třetí položku, která by se ptala na konkrétní 

preferenci jednoho z návrhů v případě, že by oba byly úspěšné. Na oba předložené návrhy by 

se pak samozřejmě mělo dát odpovědět ano či ne. Případné nezodpovězení některé z otázek 

by se započítalo jako neúčast u hlasování příslušné problematiky.
259

 Zde se jeví poněkud 

problematické to, že by se vlastně hlasovalo ve dvou otázkách o jednom návrhu ke konkrétní 

problematice a teoreticky by mohlo dojít ke schválení obou návrhů. Navrhovaný institut 

preferencí některého z návrhů pak poněkud komplikuje hlasování jako celek. V komentáři je 

odkazováno na švýcarský model, jenže ve Švýcarsku nic jako institut preferencí nebo dvě 

referendové otázky k jedné problematice neexistuje. Voliči však mohou posoudit legislativní 

návrh zastupitelského orgánu v jedné konkrétní otázce, na kterou se dá odpovědět ano či 

ne.
260

 Komentář obhajuje tuto představu tím, že oba návrhy budou soutěžit o přízeň lidu, čímž 
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by podle nich mělo dojít k vyšší kvalitě daného rozhodnutí.
261

 Po případném úspěšném 

sesbírání podpisů pod iniciativu by následně mělo dojít k předání iniciativy ke konkrétnímu 

orgánu, ať už městskému, krajskému či ministerstvu vnitra, které by se měly postarat o to, aby 

bylo dané referendum uskutečněno nejdéle do 6 měsíců od předání podpisů. Konkrétní úřad 

by pak dle jejich návrhu měl zabezpečit uspořádání referenda a to jak organizačně, tak 

finančně s tím, že by měl dbát na co nejmenší náklady na jeho konání např. tím, že uskuteční 

referendum souběžně s volbami nebo více referendy.
262

 V této problematice je třeba 

přihlédnout k rozpočtům obcím a to zejména těm nejmenším, které nedisponují velkým 

rozpočtem a jejich příjmy stačí akorát na to pokrýt náklady spojené s chodem obce, přičemž 

časté konání hlasování na jejich náklady by jejich finance zatížily ještě více. HzPD se taktéž 

věnuje problematice informovanosti občanů při případném konání referenda. V tomto smyslu 

se obracejí na veřejnoprávní média, která by měla poskytnout oběma stranám stejný prostor 

pro prezentaci návrhů či protinávrhů. Také požadují zapojení státních orgánů, které by 

s předstihem do poštovních schránek distribuovaly voličům informační leták, který by shrnul 

argumenty pro návrh a proti návrhu.
263

  

Dále se HzPD věnuje otázce většiny, kterou rozlišuje pro hlasování o běžných 

zákonných normách a při hlasování o změně ústavy. Pro přijetí běžného zákona podle nich 

stačí prostá většina hlasujících, avšak pro úspěšnost hlasování o změnách ústavy požadují 3/5  

většinu hlasujících s ohledem na to, aby se rámec ústavy nemohl měnit příliš často.
264

 Do 

kategorie platnosti hlasování pak spadá otázka účasti. HzPD v této oblasti striktně vyžadují, 

aby při hlasování o konkrétní problematice nebyla nutná určitá účast voličů. Argumentují tím, 

že občané mají právo jít hlasovat i nehlasovat, čímž se daný občan může dobrovolně vzdát 

hlasování o dané otázce. Pro HzPD je pak otázka kvora účasti „omezováním práv občanů“.
265

 

Ovšem absence kvora účasti se jeví jako značně problematická. Týká se to zejména možnosti 

změny ústavy, kterou by svým hlasováním mohla upravit menšina voličů a je otázka, jestli by 

taková závažná úprava neměla podléhat alespoň nutnosti 50 % účasti voličů. Taktéž 

s ohledem na to, že HzPD nevyslovuje požadavek, aby se nemohlo hlasovat o demokratickém 

uspořádání, by teoreticky mohlo dojít k tomu, že menšina voličů nastolí nedemokratický 

režim. S přihlédnutím na zmiňované referendum na Slovensku o manželství a rodině by došlo 

k schválení jinak závažné problematiky, o které naprostá většina obyvatel Slovenska nechtěla 
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hlasovat. Následuje požadavek HzPD, aby všechna rozhodnutí přijatá v referendu byla 

závazná a měla charakter zákona, který by byl nadřazen jiným rozhodnutím, které by 

konkrétní zastupitelské těleso přijalo. Takováto norma by podle HzPD nesměla být 

podmíněna schválením zastupitelského orgánu a o její podobě by se mohlo hlasovat pouze 

v dalším referendu, které by se konalo po delší, blíže neurčené době.
266

 Zde je opět nutné se 

vrátit k problematice možnosti změny ústavy referendem. Dokonce ani ve švýcarském 

politickém systému není možné, aby takováto změna proběhla bez předchozího schválení 

Spolkovým shromážděním, které po sesbírání podpisů musí vyslovit souhlas s hlasováním, 

načež předloží daný návrh občanům i kantonům.
267

 Poslední tezí, kterou HzPD přikládá ke 

své představě o podobě obecného referenda, jsou tresty na maření jak iniciativy, tak 

případného referenda. Tato teze v zásadě jen konstatuje, že by takováto úprava měla být 

zahrnuta do trestního zákoníku, přičemž požadují zvýšené tresty pro osoby, které jsou 

veřejnými činiteli a úmyslně maří výkon referenda či aktivitu iniciativy.
268

  

 

3.3.2.2. Návrh občanské ústavy 

V této kapitole se nechci věnovat kompletnímu návrhu ústavy, jak ji předložilo HzPD, ale 

chci se zaměřit na prvky přímé demokracie v ní a případné důležité body, které souvisí 

s návrhem změny politického systému. Publikace Přímá demokracie pro Českou republiku 

vyšla v roce 2004 a jako autor je uváděno hnutí jako celek.
269

 K napsání publikace uvádí 

HzPD několik důvodů, mimo jiné kritizuje soudobý stav a podobu demokracie, politickou 

situaci v zemi, politické strany a zastupitelskou demokracii, zkorumpovanost politiků, atd., 

přičemž zde požadují radikální změnu politického systému s ohledem na posílení prvků přímé 

demokracie, která podle nich zlepší politický systém, ačkoliv je v textu také napsáno, že není 

řešením všeho. Spolu s prosazením prvků přímé demokracie také apelují na silnější rozvoj 

občanské společnosti, která by však neměla nahradit politické strany občanskými sdruženími, 

ale v jejich očích působit jako určitá korigující síla vůči politickým stranám. V následujícím 

textu pak HzPD představuje svůj pohled na dějiny 20. století a zároveň nabízí normativní 

hlediska ke konkrétním událostem a k různým aspektům soudobé společnosti jako např. 

poukazování na nerovnoměrně rozvrstvené bohatství ve světě, zbrojení nebo války.
270
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 V úvodu se HzPD pozastavuje nad tvorbou ústavy, u které podle nich není nutné, aby 

ji formulovali právníci, protože „formulace samotné ústavy nevyžaduje žádné zvláštní 

znalosti, jen základní vzdělání, politický rozhled a vůli pracovat pro dobro celé 

společnosti“.
271

 HzPD říká, že k tomu jsou kvalifikováni a oprávněni všichni občané.
272

 V této 

záležitosti je třeba poukázat na určitý idealismus, jelikož je poměrně složité si představit, jak 

by vypadala ústava demokratického státu, kdyby se na ní podíleli všichni občané. Je možné 

diskutovat o případném schválení ústavního textu občany v referendu, avšak přenechat 

formulaci ústavy občanům by s sebou přineslo pravděpodobně množství problémů. 

Argumentem pro je podle HzPD to, že pokud se na ústavě podílí zastupitelský orgán, vnese 

do ní privilegia, která ho zvýhodňují před ostatními občany, což by nenastalo, kdyby ústavu 

skládali sami občané.
273

  

 Hnutí se pak vrací k samotnému pojmu přímá demokracie, a co je pod ním chápáno, 

přičemž dokládají, že neusilují o čistou přímou demokracii, která by podle nich byla 

nežádoucí, ale o polopřímou demokracii. Vyzdvihují existenci jednotlivých prvků přímé 

demokracie ve Švýcarsku nebo v některých státech USA jako jsou např. místní lidová 

shromáždění. Taktéž se zaměřují a prosazují princip deliberace, tedy diskuzi občanů nad 

konkrétními záležitostmi.
274

 V souvislosti s myšlenkou deliberativní demokracie předkládají 

autoři v této publikaci návrh na občanské komise, s tím, že nadále bude existovat 

Parlament.
275

 V jejich představě by mělo docházet k tomu, že ke každé konkrétní 

problematice se ustanoví občanská komise o 25 občanech náhodně vylosovaných napříč 

společností bez ohledu na postavení a vzdělání. Jejich jednání by mělo trvat pracovní týden, 

který budou uvolněni při plném platu ze zaměstnání, a výstupem z něj by mělo být 

nejvhodnější řešení dané aktuální otázky. Navrhují taktéž, aby se stejným problémem 

zabývalo vždy deset komisí současně, přičemž všem členům komise budou dodávat odborníci 

svá stanoviska a podklady. Přednost tohoto modelu spatřují autoři v tom, že takto 10 krát 25 

náhodně vybraných občanů bude hůře zkorumpovatelných, než volený zákonodárný orgán, 

proti kterému je tento návrh především zamýšlen. Navíc by se mohl každý občan zúčastnit 

zasedání určité občanské komise pouze jednou za život. Dle jejich názoru jsou pak tito lidé, 

kteří se určitým problémem budou zabývat pět dní a navíc jen jednou v životě stejně 

kvalifikovaní, jako volení zástupci, jejichž prací je posuzovat a rozhodovat o legislativních 
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normách po dané funkční období.
276

 Další z předností, kterou autoři vyzdvihují je, že lidé se 

pod „pocitem společenské zodpovědnosti“ budou snažit přijmout doporučení v takové podobě, 

že tím bude nejlépe vyjádřen „zájem celé společnosti“.
277

 Představený návrh se vzdáleně 

podobá lidovým shromážděním ve starověkých Athénách, kde také docházelo k výběru 

zástupců na základě losu.
278

 V souvislosti s návrhem občanských komisí se ale nabízí 

množství úvah a problémů, které by takovéto společenské uspořádání mohlo přinést. 

Primárním je v tomto ohledu kvalita přijatého doporučení, kdy by vylosovaní jedinci měli 

prokazovat zodpovědnost vyjadřovat zájem celé společnosti. Tato myšlenka je dosti nereálná, 

že společnost funguje na černobílé dichotomii nezkažený lid a zkorumpované elity. Nabízí se 

zde především myšlenka K. Arrowa v kontextu teorie racionální volby, že „každý jedinec 

sleduje při rozhodování především své vlastní zájmy a snaží se dosáhnout pro sebe nejlepšího 

výsledku, a to s nejmenšími náklady“.
279

 Dá se tedy říci, že v demokracii v kolektivu jedinců 

neexistují stejné preference, na kterých by se shodli všichni participující jedinci, a proto je 

podle Arrowa vhodnější, aby daní jedinci vyjadřovali své preference prostřednictvím voleb, 

z nichž následně vzejdou určitá kolektivní rozhodnutí.
280

 Taktéž je poměrně problematické, 

jak by mohli takovéto občanské komise spravovat souběžně se zvolenými zastupiteli velice 

komplikovaný, komplexní a moderní stát, kde žijí miliony občanů s různými potřebami a 

preferencemi, přičemž by nutně docházelo ke konfliktům mezi těmito komisemi a 

zastupitelskými orgány. Nabízí se také otázka účinnosti a akceschopnosti takovéto vlády ve 

smyslu efficiency, ale i effectiveness, tedy např. ekonomických výsledků.
281

  

 Nyní se zaměřím na samotnou formulaci ústavy, jak ji autoři z HzPD navrhují, 

přičemž se budou soustředit zejména na prvky přímé demokracie. Ve zdůvodnění proč je tato 

občanská ústava předkládána, je jedním z hlavních motivů boj proti korupci s argumentem, že 

pokud občané rozhodují přímo, tedy bez volených zástupců, vynakládají veřejné prostředky 

úsporněji a efektivněji.
282

 Ovšem jak vyplynulo z kapitoly o problematice prvků přímé 

demokracie v Kalifornii, je tomu přesně naopak. HzPD pak rozlišují dvě podoby, jak je 

možné referendum vyhlásit. Jedná se o plebiscit, který by mohl vypsat příslušný zastupitelský 

orgán na dané úrovni státu, či vláda a o lidové referendum, které spadá do kategorie iniciování 
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jednotlivým občanem, sdružením, či občanským hnutím, přičemž stejně jako v tezích o 

obecném referendu apelují na nutnost provádět podpisovou iniciativu bez dotací z veřejných 

zdrojů, státních podniků nebo soukromých firem. Pro přijetí obou typů referend požadují 

nadpoloviční většinu bez nutnosti kvora zúčastněných. Opět se také vrací ke třem typům 

referenda z hlediska teritoriálního, tedy na místní, regionální (krajské) a celostátní úrovni. 

Následně také rozlišují mezi referendy povinnými, které se musí vypsat v konkrétních 

zákonem definovaných záležitostech, a nepovinná, jenž ze své vlastní iniciativy navrhují 

různé subjekty.
283

 Vracejí se také k otázkám mezinárodních smluv, které by normálně 

podléhaly ratifikaci parlamentem, ale taktéž by mohly na vyžádání občanů být předloženy jak 

referendu, tak jimi definovaným občanským komisím.
284

  

V oblasti moci zákonodárné upravují ústavu způsobem, že vedle parlamentu rozšiřují 

legislativní pravomoc i pro občany v celostátním referendu, anebo občanským komisím. 

Zabývají se také případným rozdílným stanoviskem, které mohou vyjádřit parlament a 

referendum. V takovém případě by podle nich mělo vždy větší váhu rozhodnutí referenda.
285

 

V jimi navrhované podobě moci zákonodárné by se zrušila druhá komora Parlamentu, tedy 

Senát a zároveň by se změnil i volební systém do Poslanecké sněmovny, která by i nadále 

čítala 200 členů. HzPD zde prosazuje jednokolový většinový systém, přičemž případnou 

změnu volebního zákona by chtěli postoupit k posouzení občanským komisím a ke schválení 

referendu. Taktéž se vrací k možnosti iniciovat odvolání poslance prostřednictvím vyslovení 

nedůvěry takového množství podpisů od voličů v daném jednomandátovém volebním obvodu, 

kolik je třeba pro vyvolání místního referenda v obci se stejným počtem voličů. Odvolání je 

úspěšné ve chvíli, kdy nadpoloviční většina přítomných hlasuje pro, přičemž dané hlasování 

se může konat dle jejich návrhu jednou za rok a nejdříve rok po nástupu do funkce.
286

 Co se 

týče návrhů jednotlivých zákonů, tak mimo člena Parlamentu, vlády nebo zastupitelstev krajů, 

by mohl podávat každý jednotlivý občan nebo skupina občanů, kteří by sesbírali více než 1 % 

podpisů od všech oprávněných občanů.
287

  

V zahraniční a obranné oblasti by také vyhlášení válečného stavu a vyslání 

ozbrojených sil ČR do zahraničí podléhalo souhlasu referenda a případně i posouzení 

občanských komisí.
288

 Velice komplikovaně se pak jeví návrh HzPD, který požaduje, aby 

vyhlášení válečného stavu, nutnost obrany a vyslání jednotek podléhalo urychleně 
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zorganizovanému celostátnímu referendu. V okamžiku, kdy je vláda vystavena naléhavé 

potřebě jednat, by každý konkrétní krok měl být v jejich návrhu podroben dodatečnému 

schválení v referendu v době do tří měsíců a v případě jeho neschválení bude považován za 

neplatný a nezákonný. Výjimku podle nich představuje situace, kdyby území státu obsadila 

nepřátelská moc a vláda nebyla schopna konat.
289

 Tento návrh ale vlastně zbavuje vládu 

jakékoliv akceschopnosti v době ohrožení a z praktického hlediska je tak neuskutečnitelný. 

Souhlas celostátního referenda je také vyžadován při případném pobytu cizích ozbrojených sil 

v ČR s tím, že daný mandát by platil 6 měsíců, přičemž stejná lhůta je navrhována i pro pobyt 

ozbrojených složek ČR v zahraničí.
290

 Poslední úpravou pro zákonodárnou moc je upřesnění a 

doplnění poradní funkce občanských komisí. Je zdůrazněno, že zákonodárná moc má náležet 

zvoleným zastupitelům a referendu, přičemž by ale HzPD udělilo zvláštní pravomoc tzv. 

administrativním občanským komisím jednou za rok, kdy se podle modelu představeného 

výše sejdou náhodně vylosovaní občané a budou určovat výši platů a materiální výhody pro 

„politiky na všech úrovních a pro vyšší státní úředníky“.
291

 Argumentem pro takovouto 

úpravu je, že občané jsou teoreticky zaměstnavateli těchto svých zástupců a proto by měli 

rozhodovat o výši jejich platu.
292

 Takovéto opatření by ve svém důsledku mohlo být silným 

nátlakovým nástrojem, který by mohl ovlivňovat rozhodování volených zástupců, kteří ve 

snaze být oblíbení, nebudou dělat nepopulární, ale jinak potřebné reformní kroky, pod 

hrozbou snížení platů.   

V rámci moci výkonné tento návrh z roku 2004 upravuje volbu prezidenta republiky 

na přímou, přičemž mění ustanovení o odpovědnosti a prezident je v jejich návrhu odpovědný 

občanům a Parlamentu. Nominovat kandidáta by dle návrhu HzPD mohlo 1 % oprávněných 

voličů, což ale v součtu přes 80 000 voličů, tedy vyšší kvorum, než je tomu v současné 

úpravě, kde je vyžadováno nejméně 50 000 podpisů.
293

 Volby by vyhrál kandidát s nejvyšším 

počtem hlasů, což znamená, že navrhují jednokolový většinový systém. Jedinou úpravou 

vzhledem k prvkům přímé demokracie v návrhu na úpravu moci výkonné je možnost odvolání 

prezidenta republiky občany v referendu, přičemž takové hlasování by mělo být možné 

nejdříve rok od nástupu do funkce a nejčastěji jednou za dva roky. Zároveň ve svém návrhu 

v zásadě požadují zavedení prezidentského systému, jelikož vládu řídí prezident, který si 
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vybírá své ministry, jež jsou odpovědní jemu a Parlamentu.
294

 Ve zbývajících hlavách Ústavy 

ČR již žádné návrhy na zavedení prvků přímé demokracie požadované nejsou.  

 

3.3.3. Shrnutí 

Celkově lze říci, že návrhy představené HzPD jsou poměrně rozpracované a snaží se 

postihnout co nejširší pole působnosti pro zavedení konkrétních prvků přímé demokracie. 

Taktéž je třeba zdůraznit, že uvedení do praxe jimi představených návrhů by zásadním 

způsobem přetvořilo politický systém České republiky, přičemž je otázka, zda by došlo jimi 

požadované vyšší efektivitě a úspornosti. Jejich návrhy jsou také podmíněny vyšší občanskou 

participací, bez které by se takto nastavený politický systém neobešel. Zároveň jsou v jejich 

návrzích poměrně komplikované představy, které někdy hraničí s určitým idealismem HzPD, 

jenž se snaží vyřešit problémy současného politického uspořádání zavedením prvků přímé 

demokracie a teoretickým zvýšením odpovědnosti občanů na úkor omezení odpovědnosti 

zvolených zástupců.  
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3.4. Česká pirátská strana 

3.4.1. Obecné informace 

Česká pirátská strana vznikla v roce 2009, přičemž se nechala inspirovat zejména první 

pirátskou stranou na světě, tedy Švédskou pirátskou stranou, která vznikla v roce 2006. 

Pirátské strany jsou novým fenoménem ve stranických systémech, přičemž jsou s nimi 

spojeny nová témata, která předtím nebyla tolik reflektována u tradičních politických stran. 

Jedná se zejména o boj proti copyrightu, tedy autorským právům, boj proti patentům a 

ochrana soukromí a osobních údajů. Postupem času se v jejich programu objevila nová 

témata, jako legalizace konopí, boj proti korupci, transparentnost, reforma veřejné správy, 

vyrovnaný státní rozpočet a taktéž i přímá demokracie.
295

  

 

3.4.2. Problematika přímé demokracie  

Prvky přímé demokracie Česká pirátská strana neprosazuje jen navenek, ale taktéž 

dovnitř strany. V souvislosti se snahou o větší zapojení informačních technologií, jsou tyto 

technologie jedním z klíčových prostředků komunikace v rámci strany. Mimo existenci 

internetového fóra
296
, kde se jednotliví členové, ale i registrovaní příznivci účastní diskuze na 

určitá témata týkající se nejrůznější problematiky, se jedná především o možnost využití 

vnitrostranického referenda. Konkrétní úpravu vnitrostranického referenda řeší v rámci strany 

Jednací řád celostátního fóra, kde jsou v paragrafovém znění vysvětleny vyžadované postupy. 

V rámci celostátního fóra se referendum používá ke zrychlenému hlasování o určitých 

návrzích a usneseních. Nejprve musí být předložen návrh usnesení s žádostí o referendum, 

který musí předložit oprávněný orgán strany, konkrétně republikový výbor strany, 

republikové předsednictvo, nebo určitá skupina členů.
297

  Ve chvíli zahájení jednání o 

konkrétním návrhu je nejprve zjištěno, zdali někdo nepředložil jiný návrh, přičemž klíčovou 

záležitostí pro pokračování původního návrhu je, aby počet členů, kteří případně nesouhlasí 

s původně předloženým návrhem, nebyl větší než počet členů s původním návrhem, 

v takovém případě se hlasování o původním návrhu nekoná.
298

 Pokud nejsou předloženy jiné 

návrhy, začíná rozprava, kde má právo závěrečného slova také předkladatel dříve zamítnutého 
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návrhu, který měl předtím nejvyšší podporu. V následném rozhodujícím hlasování jsou 

k dispozici čtyři možnosti, jak se s návrhem naloží.
299

 Samotné hlasování se odehrává v rámci 

stranického informačního systému, přičemž hlasovací lhůta pro všeobecnou shodu na postupu 

je 24 hodin, na hlasování o návrhu postupu je také 24 hodin a rozhodující hlasování se koná 

vždy od pátku 10:00 do pondělí 22:00.
300

 Z výše uvedeného je zřejmé, že Česká pirátská 

strana dbá silně na vnitrostranickou demokracii zejména pomocí institutu vnitrostranického 

referenda a diskuze, přičemž se ale nepřímo předpokládá, že všichni její členové musí být 

způsobilí v používání informačních technologií a taktéž být online. Ovšem nelze říci, že by 

vnitrostranické referendum bylo bez problémových aspektů. Administrativní odbor České 

pirátské strany poukazuje na to, že jednání online probíhá chaoticky, není zobrazen stav 

jednání a zejména k jednotlivým příspěvkům přibývají další vlákna příspěvků, čímž se 

diskuze stává nepřehlednou, a taktéž je vytýkána i absence shrnutí názorů oponentů 

příspěvku.
301

 Samotné hlasování je taktéž podrobeno kritice Administrativním odborem, který 

požaduje urychlení online hlasování, lepší přehlednost prezentovaných návrhů a zejména 

poukazuje selhání lidského faktoru, který špatně nastaví čas vyhlášení a dobu trvání 

hlasování.
302

  

 Co se týče prosazování prvků přímé demokracie navenek, zde používají piráti 

rozdělení demokracie na starou, kterou ovládají staré struktury a demokracií novou, která 

podle nich vyžaduje zejména přímou volbu. V dokumentu, který se týká problematiky přímé 

demokracie, se jako první dotýkají přímé volby. Prosazují „přímou volbu vysokých státních 

úředníků a manažerů na vysokých pozicích (prezidenta republiky, hejtmanů, starostů, ředitele 

ČT, ČRo, ÚOHS, kontrolory NKÚ, nejvyššího státního zástupce apod.).“
303

  Jak jsem již 

nastínil v kapitole o zastupitelské demokracii, v rámci své práce nepovažuji přímou volbu 

prezidenta, hejtmana, starosty, apod. za prvek přímé demokracie, jelikož se stále jedná o 

princip zastoupení. Pro případnou přímou volbu vysokých státních úředníků, kde piráti 

zmiňují ještě např. možnost volby ústavního soudce nebo guvernéra ČNB, požadují příslušné 

vzdělání na danou pozici. Je ovšem otázka, zdali jen dosažené vzdělání předurčuje člověka 

pro výkon tak odpovědné funkce jako je v českém politickém systému ústavní soudce, či 
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guvernér. Taktéž je otázka, zdali jsou občané, kteří nejsou zainteresováni v problematice 

ústavního soudnictví či vedení ekonomické politiky ČNB, kompetentní o takovýchto 

záležitostech kvalitně rozhodnout. Takovéto návrhy předkládané piráty by také musely být 

zakomponovány do případné komplexní revize ústavy, přičemž rovněž změnu ústavy pomocí 

zákonodárné iniciativy piráti prosazují jako jeden z prvků přímé demokracie. Podle pirátů by 

změna ústavy pomocí zákonodárné iniciativy a referenda měla zabránit „účelové změně 

ústavy, o které se politici opakovaně pokouší.“
304

 V tomto kontextu je ovšem třeba 

poznamenat, že ústava České republiky je poměrně stabilním dokumentem a lze ji označit 

z hlediska možnosti její změny za rigidní. Naopak právě zmíněná a piráty požadovaná přímá 

volba prezidenta poměrně narušila a silně ovlivnila zaběhlou praxi českého parlamentního 

systému.
305

 Je třeba říci, že v textu, který se týká přímé demokracie, piráti příliš nerozvíjejí a 

nerozpracovávají případné konsekvence, které mohou nastat po zavedení jimi prosazovaných 

návrhů. Jak již tedy bylo zmíněno, přímá volba konkrétních zástupců není v této práci 

považována za prvek přímé demokracie, naopak odvolání těchto přímo zvolených zástupců 

jím je. Piráti v tomto smyslu požadují na základě iniciativy a následného hlasování možnost 

odvolat přímo zvolené zástupce.
306

  

Další navrhovanou záležitostí je zákonodárná iniciativa, která mimo navrhovanou 

možnost změny ústavy počítá s navrhováním zákona pomocí iniciativy (piráti užívají slovo 

petice, která je však nevynutitelná, jak již bylo napsáno dříve), kterou by se musel zabývat 

konkrétní zastupitelský orgán na příslušné úrovni. S ohledem na nutnost zabývat se tímto 

zákonem taktéž požadují, aby se při případném nevyhovění onomu návrhu zákona, konalo po 

roční lhůtě referendum. V kontextu referend piráti požadují, aby všechna měla závazný 

charakter, a to na úrovni státu, krajů i obcí. V rámci konání závazných referend by mohli 

občané podle pirátů hlasovat mimo iniciativních návrhů i o parlamentních návrzích, které by 

se týkaly např. mezinárodních smluv, členství v mezinárodních organizacích, přítomnosti 

vojenských základen, apod.
307

 Taktéž požadují nestrannost státu, který by nezaujímal žádné 

konkrétní stanovisko, ale občany pouze vyrozuměl o stanovisku návrhu pro přijetí i proti 

přijetí. Celkově pak piráti požadují organizaci referend a iniciativ na základě švýcarského 

modelu, přičemž kladou důraz na přijetí ústavního zákona, který bude upravovat např. znění 

položených otázek nebo frekvenci hlasování o stejných otázkách. Následně pak prosazují 
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hlasování několikrát za rok v předem určených dnech.  Na závěr pak v duchu zaměření své 

strany na informační technologie doporučují v souvislosti se zavedením prvků přímé 

demokracie využití elektronických technologií pro nižší náklady na hlasování. Mimo to také 

podporují diskusní setkání angažovaných občanů na místních úrovních.
308

  

 

3.4.3. Shrnutí 

Celkově lze o pirátských návrzích, které se týkají prvků přímé demokracie říci, že 

stanovují spíše obecné parametry a nezohledňují konkrétní rizika spojená s jejich přijetím. 

Také je třeba říci, že problematika přímé demokracie je pouze jedním z témat pirátů a nelze ji 

považovat v jejich programu za naprosto stěžejní.  
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3.5. Další političtí a veřejní aktéři prosazující prvky přímé demokracie 

V této podkapitole se chci věnovat vládnímu návrhu zákona o celostátním referendu, o kterém 

jednala Legislativní rada vlády v čele s ministrem Jiřím Dienstbierem 26. února 2015. Taktéž 

zmíním v obecné rovině teze Pavla Kohouta, který předložil ve své knize Úsvit, kde se 

částečně zabývá problematikou přímé demokracie. Na závěr této kapitoly ještě stručně 

zmíním aktivistu Petra Cibulku a jeho postoj k přímé demokracii. 

 

3.5.1. Vládní návrh ústavního zákona o obecném referendu 

Návrh Jiřího Dienstbiera pak lze vnímat jako nejvíce relevantní ze všech zmíněných 

aktérů vzhledem k tomu, že tento ústavní zákon předkládá vládní koalice, u níž se 

předpokládá, že daná norma projde celým legislativním procesem. Vláda avizovala již 

v programovém prohlášení, že předloží zákon o celostátním referendu, přičemž se hlásí 

k rozvoji občanské společnosti a k účasti občanů na správě věcí veřejných.
309

 Vláda také 

prosazuje ve svém programovém prohlášení, aby se případná referenda s ohledem na šetření 

veřejných rozpočtů konala společně s některými z voleb.
310

 Návrh tohoto ústavního zákona 

byl předložen Legislativní radou vlády 26. února 2015 a následně byl schválen. Samotné 

přesné znění tohoto ústavního zákona v době psaní této práce
311

 ještě nebylo předloženo do 

Poslanecké sněmovny, ale na oficiálních webových stránkách vlády jsou zmíněny obecné 

parametry referenda. Současně je však projednávání tohoto ústavního zákona přerušeno.  

Vládní návrh tedy doplňuje fungování parlamentní demokracie novým institutem, kdy 

se občané budou moci vyjadřovat k zásadním otázkám přímo.
312

 Je zde patrný rozdíl oproti 

dříve zmíněným aktérům, kteří instituty přímé demokracie prosazují v mnohem širší podobě, 

přičemž se v jejich případě nejedná o pouhé doplnění výkonu moci, ale spíše o konkurenci, 

nadřazení či dokonce nahrazení stávajícího politického systému prvky přímé demokracie. 

Samotný návrh na uspořádání referenda by mohl dle vládní předlohy předložit každý občan 

ČR starší 18 let, který musí sehnat podpisy více než 250 000 občanů starších 18 let, přičemž 

zde zatím není vymezena přesná specifikace náležitostí daných podpisů. Tyto podpisy by pak 

měl sesbírat do šesti měsíců od doručení oznámení o sběru těchto podpisů na Ministerstvo 
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vnitra. Taktéž bude muset být předloženo znění referendové otázky, přičemž zde není řečeno, 

jaká instituce tuto otázku bude moci posuzovat a stejně tak, o jakých otázkách se nebude moci 

hlasovat. Pokud dojde na základě úspěšné podpisové iniciativy k vyhlášení referenda, není dle 

tohoto návrhu stanovena nutná minimální účast pro jeho platnost, ale vyžaduje se, aby pro 

nebo proti návrhu hlasovalo alespoň 25% oprávněných voličů, čímž bude referendum 

platné.
313

 Oproti zamítnutému legislativnímu návrhu Úsvitu je patrné zvýšení počtu 

sesbíraných podpisů ze 100 000 na 250 000, což jsou přibližně 3 % všech oprávněných 

voličů. Dá se říci, že k zásadní otázce, která by dokázala mobilizovat občany k politické 

participaci v iniciativě, není toto kvorum podpisů nesplnitelné. Současně je oproti návrhu 

Úsvitu přítomna nutnost, aby se při nadpoloviční většině hlasujících kladně či záporně 

k referendové otázce vyjádřilo nejméně 25 % oprávněných voličů pro jeho platnost. Pokud by 

se dané referendum konalo současně s volbami prvního řádu, je pravděpodobné, že jeho 

výsledek bude platný. Je ale otázka, zda by referendum bylo platné, i kdyby se konalo 

samostatně bez souběhu s volbami. Pravděpodobně by se jinak muselo jednat o naprosto 

zásadní otázku, jakou byl např. vstup České republiky do Evropské unie.  

 

3.5.2. Pavel Kohout 

Pavel Kohout je český ekonom, který v roce 2012 napsal knihu s názvem Úsvit, ve které 

kritizuje současný český politický systém a předkládá návrh nové ústavy.
314

 Názvem jeho 

knihy se nechal ovlivnit i Tomio Okamura při založení politického hnutí Úsvit, přičemž právě 

Pavel Kohout byl ekonomickým poradcem Úsvitu do doby, než se s Okamurou názorově 

rozešel zejména v náhledu na romskou problematiku.
315

 Pokusím se rámcově shrnout jeho 

argumenty pro přímou demokracii a zároveň obecně zmíním jeho představu změny 

politického systému. Kohout kritizuje poměrný volební systém a politické strany, přičemž 

alternativu vidí v jednokolovém většinovém systému. Spolu se sjednocením volebních 

systémů pro obě komory pak navrhuje symetrický bikameralismus, kdy v obou komorách je 

shodně 81 poslanců. Zároveň požaduje přeměnu parlamentního systému na systém 

prezidentský, což dle něj zabrání vládě křehkých koalic.
316

  Kohout pak ale neuvažuje ve 

svých tezích o možnosti kohabitace. Co se týče problematiky přímé demokracie, Pavel 
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Kohout se věnuje odvolání volených zástupců, což navazuje na představu většinového 

systému, kdy každý volební okrsek je vždy jednomandátový. Ve svém návrhu však 

nezohledňuje nutnost podpisové iniciativy na odvolání, ale řeší pouze lidové hlasování, které 

může daného zákonodárce odvolat tehdy, pokud pro jeho odvolání hlasuje více voličů, než 

pro jeho zvolení. Pokud by se hlasovalo o odvolání senátorů, navrhuje překročit počet hlasů 

v druhém kole volby. Dané hlasování o odvolání by se pak dle jeho návrhu mohlo konat jen 

jednou za 12 měsíců a to nejdříve rok po senátorově zvolení. Poměrně nereálný se zdá 

požadavek, že iniciátorem může být každý občan či skupina občanů, kteří uhradí náklady na 

hlasování a průběh volby, což je institut, který by pravděpodobně voliče odrazoval od 

vyvolávání takovéhoto hlasování o odvolání. Následně pak požaduje, aby se doplňovací volby 

konaly do 30 pracovních dnů.
317

  

 Dále Pavel Kohout navrhuje přímou dvoukolovou volbu prezidenta, který by tedy byl 

hlavní postavou politického systému s tím, že by jmenoval, odvolával a řídil členy své vlády. 

Prezident by pak dle jeho tezí měl být také odvolatelný, což by se mohlo dít z důvodů 

„usvědčení ze zrady, úplatkářství nebo jiných závažných zločinů a přečinů“.
318

 Prezident by 

pak mohl být odvolán jak parlamentem, konkrétně dvoutřetinovou většinou obou komor 

současně nebo lidovým hlasováním. Co se týče lidového odvolání, pro jeho vyvolání navrhuje 

nutnost sehnat alespoň 50 000 podpisů, přičemž pro jeho odvolání by muselo hlasovat více 

voličů, než kolik prezidenta volilo v kole, ve kterém byl zvolen. Dané hlasování o odvolání by 

se mohlo konat nejdříve 18 měsíců od složení slibu prezidenta a při neúspěšném hlasování 

opět až za 18 měsíců. Pavel Kohout pak opět představuje naprosto nereálnou tezi, aby 

iniciátoři hlasování o odvolání uhradili náklady spojené s hlasováním a průběhem voleb.
319

 

Pavel Kohout se již pak jen velmi stručně věnuje problematice závazného referenda v tom 

smyslu, že jeho vypsání by se musel týkat závažné problematiky celonárodního charakteru, 

přičemž danou otázku by formuloval předseda Senátu a o dané problematice by se mohlo 

opětovně hlasovat až za dvacet let.
320

  

 

3.5.3. Petr Cibulka 

Petr Cibulka je občanský aktivista, který je předsedou strany Pravý blok, což je strana 

s nejdelším názvem v České republice, přičemž již v názvu této strany je zahrnuta přímá 
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demokracie a odvolatelnost politiků.
321

 Petr Cibulka odkazuje na švýcarský politický systém a 

požaduje aplikování prvků přímé demokracie na český politický systém, o kterém je 

přesvědčen, že ho ovládají mafiánské struktury a agenti KGB/GRU.
322

 Co se týče 

problematiky přímé demokracie, Petr Cibulka nepředkládá konkrétní institucionální návrhy a 

parametry pro aplikaci prvků přímé demokracie, ale pouze odkazuje ke Švýcarsku, jehož 

politický systém vyzdvihuje.
323

 Rovněž pak v souvislosti s odvoláním volených zástupců 

předkládá americkou zkušenost s odvoláním, kterou rovněž požaduje bez bližší specifikace 

aplikovat na český politický systém.
324
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WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého 

národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO 

KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát 

VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT 

ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní 

FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební 

podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, 

jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE 

BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru 

u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo 

města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi 

naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU 

a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte 

Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha  
322

 Pravý blok strana za odvolatelnost politiků, nízké daně, minimalizaci byrokracie, spravedlivou justici, 

referenda a přímou demokracii www.cibulka.net. Dostupné online: < http://www.cibulka.net/petr/index.php > 

Ověřeno k 9. 4. 2015  
323

 Dá se však říci, že určitým parametrem pro aplikaci přímé demokracie v jeho pojetí je siderické kyvadlo. 

Cibulka volá též po takzvané psychotronické gramotnosti národa, jen tak lze svrhnout nadvládu KGB/GRU a 

provozovat přímou demokracii.  

Pravý blok strana za odvolatelnost politiků, nízké daně, minimalizaci byrokracie, spravedlivou justici, referenda 

a přímou demokracii www.cibulka.net. Dostupné online: < 

http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005 > Ověřeno k 9. 4. 2015  
324

 Pravý blok strana za odvolatelnost politiků, nízké daně, minimalizaci byrokracie, spravedlivou justici, 

referenda a přímou demokracii www.cibulka.net. Dostupné online: < http://www.cibulka.net/petr/index.php > 

Ověřeno k 9. 4. 2015  

http://www.cibulka.net/
http://www.cibulka.net/petr/index.php
http://www.cibulka.net/
http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2010013005
http://www.cibulka.net/
http://www.cibulka.net/petr/index.php
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4. Prvky přímé demokracie v českém politickém systému 

V této kapitole se chci věnovat již platným normám, které specifikují užití prvků přímé 

demokracie v českém politickém systému. Jedná se o zákon č. 22/2004 Sb. o místním 

referendu a o zákon č. 118/2010 Sb. o krajském referendu. Účelem této kapitoly pak není 

přepsat platné legislativní znění těchto zákonů, ale vyzdvihnout nejdůležitější náležitosti, 

specifikace a parametry těchto dvou referend. Na základě materiálu Ministerstva vnitra, který 

shrnuje proběhnuvší místní referenda mezi lety 2006 – 2015 (leden) se pak pokusím vyvodit 

určité shrnutí užívání tohoto prvku přímé demokracie. U krajského referenda takovéto 

empirické shrnutí nelze vyvodit, jelikož se od vstupu v platnost ještě žádné krajské 

referendum nekonalo.  

 

4.1. Místní referendum 

Tento zákon byl přijat v roce 2003 a v roce 2004 vstoupil v platnost. Místní referendum se 

pak může konat v obcích, v městských částech statutárních měst, ale i v celých statutárních 

městech včetně hlavního města Prahy. Místního referenda se pak logicky může zúčastnit ten 

občan, který má právo volit i do místního zastupitelského orgánu. Zákon pak preferuje, aby se 

místní referenda konala v souběhu s konkrétními volbami. Institut místního referenda slouží 

jako doplněk k rozhodování v rámci samostatné působnosti obce, či městské části, přičemž u 

tohoto referenda nelze hlasovat o místních poplatcích a rozpočtu obce, o zrušení či zřízení 

orgánů obce, o volbě starosty a jeho odvolání, stejně tak jako o dalších členech rady, 

zastupitelstva a jiných orgánů obce. Taktéž se nesmí hlasovat o uzavření veřejnoprávních 

smluv, které se vážou k výkonu samostatné působnosti, o obecně závazných vyhláškách obce 

a také o stejné záležitosti po dobu 24 měsíců.
325

  

 Místní referendum může iniciovat buď zastupitelstvo obce, nebo občané, jež jsou 

zastoupeni přípravným výborem, který sežene zákonem vyžadované kvorum podpisů.
326

 

Tento iniciativní přípravný výbor o nejméně 3 lidech pak vystupuje a jedná se státními orgány 

o uspořádání referenda. Přípravný výbor také formuluje referendovou otázku, která nesmí být 

v rozporu se zmíněnými náležitostmi a musí se na ní dát odpovědět ano či ne. Daný návrh pak 

                                                 
325

 Zákon č. 22/2004 Sb. o místní referendu a o změně některých zákonů. Dostupné online: < 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-22 > Ověřeno k 10. 4. 2015  
326

 Tamtéž 

Do 3 000 obyvatel .......... 30 % oprávněných osob, 

do 20 000 obyvatel ........ 20 % oprávněných osob, 

do 200 000 obyvatel ..... 10 % oprávněných osob, 

nad 200 000 obyvatel ... 6 % oprávněných osob. 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-22
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posuzuje konkrétní úřad pro danou lokalitu, a pokud nejsou shledány nedostatky v podpisové 

iniciativě, apod., místní zastupitelstvo poté vyhlásí termín konání referenda. Zákon se pak 

podrobněji věnuje náležitostem a složení jednotlivých volebních komisí. V rámci kampaně 

před hlasováním může starosta či primátor vymezit plochu pro informování o referendu 

nejméně 10 dní před konáním referenda, avšak stejně jako u ostatních hlasování je 

nepřípustná kampaň v objektech s hlasovacími místnostmi. V místním referendu se pak může 

hlasovat o více otázkách na jednom hlasovacím lístku, přičemž samotné hlasování má 

obdobné náležitosti a specifika jako u kterýchkoliv jiných voleb. Naprosto klíčovou 

záležitostí pro platnost místního referenda je nutnost účasti alespoň 35 % oprávněných voličů, 

přičemž místní referendum je závazné, pokud se pro návrh vysloví nadpoloviční většina 

účastníků referenda a alespoň 25 % oprávněných voličů. Při hlasování o sloučení, oddělení 

nebo připojení obce k jiné obci je pak nutný souhlas nadpoloviční většiny oprávněných 

voličů.
327

  

 

4.1.1. Empirické shrnutí proběhnuvších místních referend 

Ministerstvo vnitra zpřístupnilo seznam všech oznámených referend mezi 25. 3. 2006 až 23. 

1. 2015, kdy bylo oznámeno konání 217 místních referend. Záměrně zdůrazňuji, že tato místní 

referenda byla oznámena, jelikož čtyři z těchto referend se později vůbec nerealizovala, u 

dvou nebyl oznámen jejich výsledek, u jednoho nebyl schválen návrh na konání referenda, u 

jednoho chybí informace, zdali se vůbec konalo a výsledek referenda v Černošicích z roku 

2012 byl odvolán k soudu a MV ČR dosud nezná rozhodnutí.
328

 Celkově bylo z 208 místních 

referend, u nichž je znám výsledek, bez ohledu na velikost obce, 146 platných a 62 

neplatných, což je procentuálně zaokrouhleno 70,19 % úspěšnosti místních referend oproti 

29,81 % neúspěšnosti.
329

 Je však třeba připomenout určitou komplikaci, kdy v původním 

znění zákona č. 22/2004 Sb. bylo kvorum účasti 50 % voličů pro platnost a také nutnost 

nadpoloviční většiny hlasujících pro závaznost
330
, což se změnilo po novelizaci zákona v roce 

2008 s platností od roku 2009.  

                                                 
327

 Tamtéž 
328

 Ministerstvo vnitra České republiky. Občanské aktivity. Místní referendum. Dostupné online: < 

http://www.mvcr.cz/soubor/mistni-referenda-xls.aspx > Ověřeno k 10. 4. 2015  

V roce 2012 se konalo místní referendum ve Valašském Meziříčí, které rozhodovalo, zdali se příslušné dvě 

městské části, konkrétně Krhová (1 617 oprávněných voličů) a Poličná (1 419 oprávněných voličů), oddělí od 

Valašského Meziříčí. Započítal jsem to jako dvě referenda s tím, že Krhová byla zahrnuta do kategorie nad 1 500 

a Poličná do kategorie pod 1 500 oprávněných voličů.  
329

 Tamtéž; vlastní výpočty.  
330

 Sbírka zákonů 2004. Dostupné online: < http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4311 > Ověřeno k 10. 4. 2015  

http://www.mvcr.cz/soubor/mistni-referenda-xls.aspx
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4311
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4311
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Pro lepší orientaci, za jakých podmínek jsou místní referenda úspěšná, jsem zvolil 

kritérium velikosti obce, přičemž jsem jako hranici stanovil 1 500 oprávněných voličů v dané 

obci. Soustředím se na faktor velikosti obce a nutnosti kvora účasti a kvora pro závaznost, 

protože chci poukázat na úspěšnost konání referend vzhledem ke snadnějšímu dosažení 

požadovaného kvora účasti a pro závaznost místního referendu směrem k počtu oprávněných 

voličů. V obcích do 1 500 oprávněných hlasujících se konalo v letech 2006 - 2015 celkově 

144 místních referend, z čehož bylo z hlediska závaznosti a platnosti 122 referend a jen 22 

neplatných nebo nezávazných referend. Procentuálně vyjádřeno, úspěšnost konání místních 

referend v obcích do 1500 oprávněných hlasujících činila 84,72 % a neúspěšnost místních 

referend 15,28 %.
331

 V obcích nad 1 500 oprávněných hlasujících se konalo v tomto období 

celkem 64 referend, z nichž 24 bylo platných a 40 jich bylo neplatných. Procentuální 

úspěšnost referend v obcích nad 1 500 oprávněných hlasujících činila 37,5 % a neúspěšnost 

těchto referend vzhledem k neplatnosti nebo nezávaznosti 62,5 %.
332

 Z těchto rámcových 

čísel tedy jednoznačně vyplývá, že splnit vyžadované kvorum účasti a závaznosti je mnohem 

snazší v obcích, které mají do 1 500 oprávněných voličů, než v obcích, které tuto hranici 

překračují. Tento kompletní pohled na platnost referend však slučuje kvorum účasti a 

závaznosti 50 % před rokem 2009 a nynější právní úpravu, jež vyžaduje 35 % účast 

oprávněných voličů a 25 % hlasů oprávněných voličů pro závaznost. Zaměřím se tedy na 

místní referenda po roce 2009 v souvislosti s platnou legislativou.  

 Tyto čísla také nedokážou odpovědět na zásadní otázku, nakolik byla otázka 

v referendu závažná, aby dokázala zmobilizovat voliče k účasti v referendu. Tento výzkum by 

se pak musel provádět v jednotlivých případových studiích k daným místním referendům, což 

není cílem této diplomové práce. Lze však určit, nakolik měl vliv na účast občanů u místních 

referend souběh s dalšími volbami, které lze také rozdělit na volby prvního a druhého řádu. 

Mezi volby prvního řádu řadíme ty volby, které mají rozhodující podobu na politický systém. 

Volby druhého řádu jsou pak vnímány voliči jako méně důležité, ačkoliv je nelze přímo 

oddělit od těch prvořadých vzhledem k tomu, že se voliči mnohdy mohou řídit záležitostmi 

z celostátní politiky.
333

 Zásadním faktorem pro označení voleb jako druhořadých pak je, že 

                                                 
331

 Ministerstvo vnitra České republiky. Občanské aktivity. Místní referendum. Dostupné online: < 

http://www.mvcr.cz/soubor/mistni-referenda-xls.aspx > Ověřeno k 10. 4. 2015; vlastní výpočty.  
332

 Tamtéž; vlastní výpočty.  
333

 MAŠKARINEC, Pavel. Volby do krajského zastupitelstva Ústeckého kraje 2012 z hlediska teorie voleb 

druhého řádu. In: MAŠKARINEC, Pavel – BLÁHA, Petr. (eds.). Krajské volby 2012 v Ústeckém kraji. Ústí nad 

Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem, 2013, s. 68.  

http://www.mvcr.cz/soubor/mistni-referenda-xls.aspx
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nemají vliv na změnu vlády.
334

 Za volby prvního řádu jsou v České republice považovány 

volby do Poslanecké sněmovny. Velká pozornost veřejnosti v České republice byla také 

věnována volbám prezidentským, s čímž souvisí zejména prestiž prezidentského úřadu, 

zvýšený zájem médií a také účast významných osobností politického života.
335

 Za volby 

druhého řádu jsou pak považovány volby senátní, do Evropského parlamentu, krajské a 

místní. Rozdělil jsem referenda na platná a neplatná s tím, že jsem ještě zohlednil, zdali se 

místní referendum konalo souběžně s volbami, nebo se konalo nesouběžně s volbami. Po roce 

2009 pak proběhlo celkem 147 místních referend s oznámeným výsledkem, z nichž bylo 

platných a závazných 101 a neplatných nebo nezávazných 46. Procentuálně tedy bylo po roce 

2009 platných a závazných 68,7 % místních referend a 31,3 % neplatných nebo nezávazných 

referend.
336

 V souběhu s jinými volbami se konalo po roce 2009 celkem 41 místních referend, 

přičemž platných a závazných jich bylo 27, tedy 65,85 % a neplatných nebo nezávazných 

bylo 14, tedy 34,15 %. Z těchto 41 místních referend se 13 konalo souběžně s volbami 

prvního řádu, z čehož všechny byly platné a závazné a to včetně měst s větším počtem 

obyvatel jako Písek, Zábřeh na Moravě, či Dvůr Králové nad Labem, kde místní referenda 

probíhala souběžně s prezidentskými volbami v roce 2013. Společně s volbami druhého řádu 

se pak konalo 14 místních referend.
337

 Neplatná referenda, která probíhala souběžně pouze 

s volbami druhého řádu, značně převažovala v obcích nad 1 500 oprávněných voličů, 

konkrétně ve 13 případech a pouze v jedné obci do 1 500 oprávněných voličů. Žádné místní 

referendum nebylo neplatné nebo nezávazné, pokud se konalo souběžně s volbami prvního 

řádu či volbami prezidentskými.
338

 Z těchto čísel se tedy dá vyvodit závěr, že pokud se místní 

referendum koná souběžně s volbami prvního řádu, dá se předpokládat, že bude platné a 

závazné. Pokud se pak koná místní referendum ve větší obci nad 1 500 oprávněných voličů 

souběžně s volbami druhého řádu, spíše se dá předpokládat neplatnost nebo nezávaznost 

tohoto místního referenda. Je však třeba říci, že 106 místních referend po roce 2009 se konalo 

samostatně bez souběhu s jinými volbami, z čehož 63, tedy 59,43 % bylo platných a 

závazných v obcích do 1 500 oprávněných voličů a 11, tedy 10,38 % v obcích nad 1 500 

oprávněných voličů. Neplatných nebo nezávazných místních referend bez souběhu s volbami 

bylo 9, tedy 8,49 % v obcích do 1 500 oprávněných voličů a 23, tedy 21,69 % v obcích nad 

                                                 
334

 Tamtéž, s. 69. Ačkoliv premiér Vladimír Špidla odstoupil z čela vlády po špatném výsledku ve volbách do 

Evropského parlamentu v roce 2004, i když se jednalo o volby druhého řádu.  
335

 MLEJNEK, Josef. Prezidenti a magie charismatického panství. In: O komparativní politologii a současné 

české politice. Praha: Karolinum, 2014, s. 37 – 43.  
336

 Ministerstvo vnitra České republiky. Občanské aktivity. Místní referendum. Dostupné online: < 

http://www.mvcr.cz/soubor/mistni-referenda-xls.aspx > Ověřeno k 10. 4. 2015; vlastní výpočty.  
337

 Tamtéž; vlastní výpočty.  
338

 Tamtéž; vlastní výpočty.  
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1 500 oprávněných voličů.
339

 Celkově lze tedy poznamenat, že úspěšnost místních referend je 

největší v obcích do 1 500 oprávněných voličů, a to v zásadě bez ohledu na to, zdali se místní 

referendum v daných obcích koná v souběhu s volbami nebo ne.  

 

4.2. Krajské referendum 

Institut krajského referenda č. 118/2010 Sb. byl zaveden v roce 2010, přičemž se vztahuje na 

vyšší územně samosprávní celky mimo hlavní město Prahu, pro niž platí zákon o místním 

referendu. Oprávnění voliči mohou v krajském referendu hlasovat o záležitostech, které 

spadají do působnosti krajů, přičemž se opět v zákoně preferuje, aby se krajská referenda 

případně konala souběžně s určitými volbami. Krajské referendu se stejně jako u referenda 

místního nesmí dotýkat finančních záležitostí, zde konkrétně ukládání pokut a rozpočtu kraje, 

dále pak nesmí být o zřízení či zrušení orgánů kraje, o volbě a odvolání hejtmana, jeho 

náměstků a členů rady kraje, a taktéž se nesmí konat, pokud je v rozporu s platnými právními 

předpisy, o otázce, jež se rozhoduje ve zvláštním řízení a o náležitostech obecně závazných 

vyhlášek kraje s tím, že se o dané problematice nesmí hlasovat dříve než za 24 měsíců.
340

 

Obdobně jako u místního referenda může i krajské referendum iniciovat analogicky 

zastupitelstvo kraje nebo přípravný výbor, který však musí sehnat pro vyvolání referenda ke 

konkrétní otázce alespoň 6 % podpisů oprávněných voličů v daném kraji. Přípravný výbor 

pak případně formuluje otázku, na kterou se musí dát odpovědět ano či ne, přičemž pokud 

toto referendum úspěšně iniciuje, náklady na uskutečnění referenda se hradí z rozpočtu kraje. 

Zákon pak řeší konkrétní organizační náležitosti referenda jako lhůty pro vypsání, 

ustanovování komisí pro hlasování, nebo samotné hlasování. V rámci kampaně pro krajské 

referendum má starosta konkrétní obce možnost nejméně deset dnů před započetím hlasování 

informovat o obou možnostech odpovědí, přičemž se logicky zakazuje kampaň v objektech, 

kde dochází k hlasování. Zákon se pak zabývá průběhem a oprávněností hlasování, zjišťování 

výsledků volební komisí a jejích zveřejnění. Klíčovou záležitostí je pak jako u každého 

referenda existence kvora pro jeho platnost a závaznost. Pro krajské referendum pak platí 

stejná kvora jako u referenda místního, tedy nejméně 35 % účast oprávněných voličů pro 

platnost rozhodnutí a alespoň 25 % hlasů všech oprávněných voličů pro závaznost tohoto 

referenda, kdy se musí pro návrh vyslovit nadpoloviční většina hlasujících.
341
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 Vzhledem k absenci empirického materiálu zatím nelze relevantně určit dopady 

jednotlivých náležitostí a parametrů při aplikování tohoto prvku přímé demokracie. Pokud se 

zaměříme na největší kraj, jímž je kraj Středočeský, v posledních krajských volbách zde bylo 

1 006 408 voličů zapsaných v seznamech, přičemž účast byla 36,45 %, tedy těsně pro platnost 

referenda vzhledem k účasti.
342

 Analogicky se pak dá odvodit vzhledem ke zkušenostem 

z referenda místního, že krajské referendum bude pravděpodobněni úspěšné tehdy, pokud se 

bude konat souběžně s volbami, nejlépe pak s těmi prvního řádu.  
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5. Veřejná diskuze a problematika přímé demokracie 

Cílem této kapitoly není postihnout kompletní veřejnou diskuzi v České republice, která se 

týká problematiky přímé demokracie, ale reflektovat toto téma v souvislosti s děním po roce 

2010. V rámci snahy o přijetí zákona o celostátním referendu byla již od roku 1993 

předložena celá řada návrhů zákona o celostátním referendu. Konkrétně se v různých 

volebních obdobích jednalo o 17 návrhů zákona o celostátním referendu, z čehož byly 4 

návrhy vládní, přičemž žádný z navrhovaných zákonů nebyl přijat.
343

 Problematika přímé 

demokracie pak byla po volbách v roce 2010 částečně reflektovaným tématem, což souvisí 

s určitou krizí systému zastupitelské demokracie v ČR a nástupem nových politických 

uskupení, které uspěly ve volbách, přičemž svou kampaň mnohdy založily na kritice 

tradičních politických stran, či kritice zastupitelské demokracie obecně.
344

 Krizi zastupitelské 

demokracie lze označit jako určitý faktor pro úspěch ve volbách v roce 2010 u Věcí 

veřejných, potažmo v roce 2013 u Úsvitu přímé demokracie, přičemž tito političtí aktéři 

v určitém období představovali jakési lídry ve veřejné diskuzi o přímé demokracii. Věci 

veřejné měly již v preambuli svého programu Věci veřejné: strana přímé demokracie.
345

 Úsvit 

přímé demokracie pak má problematiku přímé demokracie již ve svém názvu. Vzhledem 

k počtu předložených návrhů zákonů o celostátním referendu však nelze tvrdit, že by před 

nástupem těchto nových stran nebyla problematika přímé demokracie reflektována. Ale až po 

roce 2010 je možné zaznamenat úspěch politických aktérů, pro které byla problematika přímé 

demokracie jedním z podstatných témat (VV), nebo pro které je tématem naprosto zásadním 

(Úsvit). Taktéž je třeba se zamyslet, zda za úspěchem těchto dvou politických subjektů nestála 

spíše popularita a charisma jejich lídrů v podobě známého novináře Radka Johna, potažmo 

známého podnikatele Tomia Okamury a jeho rétoriky, než samotná programová otázka přímé 

demokracie.  

Volební úspěch VV v podobě 569 000 hlasů, tj. 10,88 %
346

 a 24 mandátů v roce 2010, 

ale i Úsvitu v podobě 342 339 hlasů, tj. 6,88 %
347

 a 14 mandátů v roce 2013 však přinutil do 
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té doby dominantní parlamentní strany ČSSD a ODS určitým způsobem reagovat a 

zohledňovat problematiku přímé demokracie. ČSSD již na začátku volebního období v roce 

2010 předložila svůj návrh ústavního zákona o celostátním referendu
348
, který však nebyl 

přijat, stejně jako 13 návrhů předtím. Vláda Petra Nečase pak sama předložila návrh zákona o 

celostátním referendu v dubnu 2012, ale po přijetí návrhu v prvním čtení ve sněmovně, bylo 

v dubnu 2013 přerušeno projednávání tohoto návrhu zákona v ústavně právním výboru 

sněmovny a zákon se tak nedostal do dalšího čtení.
349

 V roce 2014 byly ve sněmovně 

zamítnuty v prvním čtení dva návrhy zákona o celostátním referendu, které předložila KSČM 

a Úsvit.
350

 Taktéž vládní koalice vedená Bohuslavem Sobotkou připravuje vlastní návrh 

ústavního zákona o celostátním referendu, jemuž jsem se blíže věnoval v dřívější kapitole. 

Přijmout ústavní zákon o obecném referendu se tato vládní koalice zavázala již 

v programovém prohlášení
351
, přičemž lze jen spekulovat, zdali zahrnutí této otázky do 

programového prohlášení a následná legislativní činnost není také reakcí na vstup Úsvitu 

přímé demokracie do poslanecké sněmovny a přebrání jedné ze zásadních programových 

priorit Úsvitu.  

Veřejnou diskuzi na téma přímé demokracie lze jen těžko objektivně shrnout 

komplexním způsobem. Pro určitý rámcový obraz aktuálního stavu veřejné diskuze o 

možnosti rozhodování občanů přímo se odkážu na výzkum Centra pro výzkum veřejného 

mínění Sociologického ústavu AV ČR, který se zabýval názory na podílení se občanů na 

rozhodování.
352

 Tento výzkum se uskutečnil v únoru 2015, přičemž se ho zúčastnilo celkem 

1 069 respondentů starších 15 let. Je třeba říci, že tento výzkum se nezabýval obecně přímou 

demokracií nebo nějakým konkrétním prvkem přímé demokracie, ale věnoval se konkrétním 

otázkám, o kterých by občané chtěli hlasovat přímo, tedy bez volených zástupců.
353

 Nejvíce 
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respondentů, konkrétně 83 % se vyslovilo pro to, aby o místních otázkách rozhodovali přímo 

občané (40 % spíše přímo, 43 % rozhodně přímo). O celospolečenských otázkách by chtělo 

přímo rozhodovat 54 % dotázaných (16 % rozhodně přímo, 38 % spíše přímo). Třetí otázkou, 

pro kterou se vyslovilo nejvíce dotázaných, byla problematika významných zákonů, o nichž 

by ale chtělo rozhodovat jen 25 % dotázaných, přičemž 71 % respondentů možnost 

rozhodovat o významných zákonech odmítlo. Nejméně občanů by pak z poptávaných oblastí 

chtělo hlasovat o mezinárodních smlouvách, konkrétně pouze 13 %, přičemž 83 % 

respondentů se postavilo proti této možnosti.
354

 Z tohoto výzkumu tedy vyplynulo, že by 

většina občanů přenechala voleným zástupcům rozhodování v oblasti významných zákonů a 

mezinárodních smluv. Naopak by se občané chtěli ve větší míře podílet na rozhodování o 

celospolečenských tématech, přičemž naprostá většina občanů by se více chtěla přímo podílet 

na rozhodování o otázkách místního charakteru. Výzkum se taktéž zaměřil na životní úroveň 

a politickou orientaci respondentů na škále levice – pravice. Z výzkumu pak vyplynulo, že 

občané s vyšší životní úrovní preferují spíše rozhodování volených zástupců. Nejvíce by se na 

přímém rozhodování chtěli, z hlediska politické orientace, podílet voliči krajní levice a levého 

středu.
355

 V závěru výzkumu je zmíněno přehledné shrnutí názorů občanů na podílení se 

přímo na rozhodování mezi lety 2010 – 2015. Z těchto dat pak vyplývá určitá statistická 

stabilita odpovědí respondentů na nabídnuté otázky. Je však patrný určitý mírný pokles pro 

rok 2015 viz přiložená tabulka. Je tedy možné konstatovat, že občané mají rozdílné preference 

oblastí, o kterých by chtěli rozhodovat přímo, přičemž je možné říci, že veřejné mínění 

k tomuto fenoménu je poměrně stabilní.  

Kdo by měl rozhodovat v následujících případech? - vývoj (v %).  

 2010 

Občané/ 

politici 

2011 

Občané/ 

politici 

2012 

Občané/ 

politici 

2013 

Občané/ 

politici 

2014 

Občané/ 

politici 

2015 

Občané/ 

politici 

O významných 

místních otázkách 
81/15 85/12 83/14 84/13 85/13 83/14 

O významných 

celospolečenských 

otázkách 

53/41 54/42 58/38 59/36 56/40 54/41 

O významných 

zákonech 
19/76 32/64 30/65 33/62 28/69 25/71 

O významných 

mezinárodních 

smlouvách 

9/86 13/83 21/75 19/75 14/82 13/83 

Příloha č. 4: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost.
356
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5.1. Politická participace, mobilizace a přímá demokracie 

Jedním z předpokladů pro využití prvků přímé demokracie v praxi je politická participace 

občanů. Jak však bylo poukázáno na příkladu Švýcarska, i v této zemi s dlouholetou tradicí 

užívání prvků přímé demokracie je patrný dlouhodobý trend, kdy v zásadě polovina Švýcarů 

v celostátních referendech nehlasuje. Pokud se podíváme na politickou participaci v České 

republice obecně, zjistíme, že Českou republiku lze zařadit mezi země s nižší politickou 

participací občanů, jelikož občané nejsou ochotni aktivně participovat na politickém dění.
357

 

V míře zájmu občanů o politiku totiž patří Česká republika k těm zemím, kde je tento zájem 

nejnižší, kdy na škále 0 až 1 představovala v letech 2002 – 2008 0,34, přičemž nejvyšší 

hodnotu ze zmíněných 32 zemí zaznamenalo Dánsko s 0,60 a za Českou republikou se pak 

umístilo pouze Portugalsko a Španělsko.
358

 V souvislosti s volebním úspěchem politických 

subjektů, které prosazovaly nebo prosazují zavedení prvků přímé demokracie, je třeba se 

zamyslet nad kontextem jejich úspěchu. Lukáš Linek poukazuje na odlišnost čtyř dimenzí 

postojů k politickému režimu a jeho institucí, přičemž sem zahrnuje legitimitu politického 

režimu, institucionální odcizení, individuální odcizení od politiky a politickou 

nespokojenost.
359

 Postoj občanů k legitimitě politického režimu je proměnnou záležitostí, kdy 

je dokládáno, že nejvíce byl demokratický politický systém podporován v 90. letech, ale od 

konce 90. let až dosud tato důvěra v politický režim klesá.
360

 Institucionální odcizení souvisí 

s přesvědčením, že politické instituce daného režimu nesplňují představy občanů, což lze 

v tomto případě vztáhnout zejména na politické strany. Individuální odcizení je pak záležitostí 

ochoty participace a zájmu občanů o politické dění. Lukáš Linek pak ve svém výzkumu 

poukazuje na to, že přibližně jedna třetina občanů v České republice se cítí být odcizená od 

poltického dění, přičemž asi 60 % veřejnosti si myslí, že zmíněné politické instituce, tedy i 

politické strany, dostatečně nesplňují očekávání voličů a sledují zejména partikulární zájmy. 

Z těchto zjištění dále vyplývá, že je v České republice vyšší úroveň odcizení občanů od 

politiky, než je tomu v západoevropských zemích.
361

 Tato zjištění lze určitým způsobem 

vztáhnout i na volební úspěch Věcí veřejných v roce 2010, ale i Úsvitu a také ANO v roce 

2013, jelikož část elektorátu volí tato nová politická uskupení jako projev určité 

nespokojenosti s tradičními stranami. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že problematika přímé 
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demokracie rezonovala ve veřejné diskuzi právě v souvislosti s postojem části elektorátu 

k legitimitě režimu, s institucionálním odcizením, s individuálním odcizením a s politickou 

nespokojeností voličů.  Projev těchto faktorů byl vyjádřen právě volebním úspěchem 

zmíněných politických aktérů. Pokud se zaměříme na tematické hlasování voličů Věcí 

veřejných ve volbách 2010, zjistíme, že vedle touhy voličů po změně byl důvodem pro 

odevzdání hlasu i nabízený program Věcí veřejných.
362

  

 Postoj občanů k jednotlivým návrhům politických aktérů, kteří prosazují prvky přímé 

demokracie, je však velice těžké komplexně kvantifikovat bez konkrétního sociologického 

šetření pro každý konkrétní návrh. Facebooková stránka Tomia Okamury, nejhlasitějšího 

obhájce prvků přímé demokracie, se líbí více než 124 000 uživatelům, přičemž lze jen 

spekulovat nad mírou sympatií konkrétních uživatelů. Co se pak týče prezentovaného statusu, 

který se týká informování o předložení návrhů zákonů o celostátním referendu a o novele 

zákona o místním referendu, se tento status z 5. května 2014 líbil 291 uživatelů. Je zde 

zdůrazňováno plnění předvolebních slibů a také absence kvora účasti a možnosti hlasovat 

v zásadě o čemkoliv.
363

 Mnohem více uživatelům se pak líbí příspěvky, které se týkají romské 

problematiky, např. více než 5 800 uživatelům z 20. dubna 2015
364

 nebo více než 2 600 

uživatelům u statusu ohledně imigrace do Evropy z 22. dubna 2015
365

. Z těchto představených 

čísel tedy vyplývá, že uživatele, jimž se líbí facebooková stránka Tomia Okamury více 

mobilizuje romská problematika, či otázka imigrace do Evropy, než samotná legislativní 

činnost s prosazováním prvků přímé demokracie.  

 Nyní se zaměřím na podporu Úsvitu přímé demokracie v souvislosti se stranickými 

preferencemi, jaké jim voliči přiřazovali ve výzkumech CVVM. Tento politický parlamentní 

subjekt jsem vybral proto, že na české politické scéně představuje největšího obhájce a 

podporovatele přímé demokracie, který k této problematice předkládá legislativní návrhy. 

Současně si uvědomuji, že nelze otázku zavedení prvků přímé demokracie do českého 

politického systému vztáhnout jen na Úsvit a jeho podporovatele, jelikož i další parlamentní 

strany předkládají v tomto volebním období legislativní návrhy týkající se prvků přímé 
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demokracie (KSČM, budoucí návrh vládní koalice). Ovšem jen u Úsvitu platí, že 

problematika přímé demokracie je naprosto zásadní programovou otázkou.  

  

Příloha č. 5: CVVM. Stranické preference a volební model listopad 2013 až duben 2015
366

 

  

 Z představeného grafu je patrné, že stranické preference Úsvitu mají v zásadě 

sestupnou tendenci, přičemž dle šetření CVVM se od říjnových voleb do Poslanecké 

sněmovny v roce 2013 Úsvit trvale pohybuje pod 5 % prahem pro vstup do Poslanecké 

sněmovny. Lehké zvýšení preferencí nastalo od ledna 2015 do února 2015, těsně před 

rozkolem v poslaneckém klubu a před problémy okolo financí Úsvitu. Následně je patrný 

strmý pád preferencí, kdy v šetření pro duben 2015 již Úsvit vůbec nefiguruje ve výčtu 

politických subjektů, které mají alespoň 1 %. S ohledem na veřejnou diskuzi okolo přímé 

demokracie v zásadě vyplývá, že hlavní politický subjekt, který prvky přímé demokracie 

nejhlasitěji podporuje, už není schopen přitáhnout voliče a v tomto smyslu se tématika přímé 

demokracie vytrácí z veřejné diskuze okolo Úsvitu s ohledem na proběhnuvší rozkol uvnitř 

poslaneckého klubu. Je také třeba připomenout, že vnímání Úsvitu přímé demokracie 

veřejností bylo úzce spojeno s Tomio Okamurou, který však byl částečně diskreditován svými 

kolegy v poslaneckém klubu ohledně financí tohoto politického hnutí, které lze nyní označit 

za nerelevantní z hlediska vnímání veřejností.  

 Již v kapitole o problematice místního referenda jsem nastínil, že faktorů ovlivňující 

platnost a závaznost místního referenda je několik. Je to tedy nutnost kvora účasti a pro 

závaznost, souběh nebo nesouběh s volbami, velikost obce a otázka, která mobilizuje voliče.  
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Z celostátního hlediska byla v minulosti jedním z těchto mobilizačních témat možnost 

umístění americké radarové základny v České republice. Z výzkumu CVVM na toto téma 

z roku 2007 vyplynulo, že 77 % respondentů požadovalo k případnému umístění americké 

radarové základny vypsání celostátního referenda, přičemž proti referendu bylo jen 18 %, 

zbytek nevěděl. Pro vypsání referenda pak byli zejména odpůrci případné americké 

základny.
367

 Dalším frekventovaným tématem, které dokáže určitým způsobem podnítit 

veřejnou diskuzi vedoucí k využití prvků přímé demokracie, je např. problematika hazardu. 

Ve velkých krajských městech nebo v městských částech Prahy bylo iniciováno v roce 2014 

několik referend, které však pro malou účast nebyla platná. Na Praze 8 byla účast 13,8 % u 

referenda z 12. 4. 2014, přičemž 95,7 % oprávněných voličů se vyslovilo pro zákaz hazardu. 

Pro nulovou toleranci hazardu se na Praze 7 vyslovilo 86,7 % oprávněných voličů, ale i když 

se referendum konalo v souběhu s volbami do Evropského parlamentu, účast 25,2 % učinila 

výsledek tohoto referenda neplatným. Usnesení zastupitelstva na Praze 8 vedlo k dalšímu 

vyhlášení referenda k nulové toleranci hazardu, kdy 94,7 % oprávněných voličů hlasovalo 

pro, avšak ani souběh s komunálními volbami 10. – 11. 10 2014 nezajistil požadovanou účast, 

která zde činila 22,9 %. V Olomouci proběhlo místní referendu o zákazu hazardu 12. 12. 

2014, přičemž pro bylo 95,5 % oprávněných voličů, ale účast 8,2 % zapříčinila neplatnost 

tohoto referenda. V Ústí nad Labem proběhlo referendu o zákazu hazardu i v souběhu 

s komunálními volbami 10. – 11. 10. 2014, ale účast 17,9 % opět zamezila platnosti tohoto 

referenda, kdy pro zákaz hazardu hlasovalo 92,3 % oprávněných voličů.
368

 Z výše uvedeného 

vyplývá, že těchto referendových hlasování se účastní v zásadě jen aktivnější jedinci, kterým 

na této problematice záleží. Ani souběh s volbami, zde konkrétně s těmi, které se dají označit 

za volby druhého řádu, nezajistil platnost výsledku referend ve větších městech, potažmo 

městských částech Prahy.  

Výše jsem nastínil několik faktorů, které ovlivňovaly a ovlivňují současnou veřejnou 

diskuzi ohledně problematiky přímé demokracie a užívání prvků přímé demokracie. Patří sem 

určitá krize zastupitelské demokracie na celostátní úrovni s ohledem na úspěch VV a Úsvitu. 

Dále pak nízká politická participace občanů v České republice v porovnání s jinými zeměmi. 

Patří sem také klesající stranické preference pro Úsvit a také míra artikulace problematiky 

přímé demokracie u Úsvitu, jelikož na sociálních sítích dokáže u Tomia Okamury více 
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přitáhnout jeho pohled na imigrační nebo romskou problematiku než právě tématika přímé 

demokracie. Faktor mobilizace voličů pak ukazuje, že pro zásadní problematiku, za níž lze 

považovat např. zákaz hazardu v konkrétním městě, hlasují pravděpodobně aktivnější a 

přesvědčení občané. Projevuje se zde především nutnost splnění kvora účasti pro platnost 

těchto referend, kdy je možné říci, že se vzrůstajícím počtem oprávněných voličů je těžší toto 

kvoru splnit, jak již vyplynulo z předchozí kapitoly. Celkově lze konstatovat, že problematika 

užívání prvků přímé demokracie nyní není zásadním mobilizačním tématem pro veřejnou 

diskuzi v ČR s ohledem na nastíněné faktory.  
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Závěr 

V závěru práce bych se zaměřil na shrnutí odpovědí pro jednotlivé předložené výzkumné 

otázky a také na samotnou veřejnou diskuzi, která je však velmi těžce kvantifikovatelná. Jako 

první se pokusím shrnout odpověď na otázku, zda je vhodné na český politický systém 

aplikovat další prvky přímé demokracie či polopřímé demokracie. Problematiku prvků přímé 

demokracie lze označit za relevantní politické téma, které však, s ohledem na výsledky 

politických uskupení, které tyto prvky prosazují, není zásadním tématem, jež by mimořádně 

mobilizovalo voliče. V rámci kritického přístupu k tezím, jež navrhovali jednotliví zmínění 

političtí aktéři, vyplynulo, že nejčastějším námětem bylo zavedení institutu obecného 

referenda, přičemž z hlediska relevantnosti úspěchu v legislativním procesu je 

nejrelevantnějším vládní návrh Jiřího Dienstbiera. Problematickou záležitostí je zejména 

prosazování tohoto prvku s absencí kvora účasti (Úsvit, VV, HzPD, Piráti) nebo přílišný 

rozsah možností témat (Úsvit, HzPD), o nichž lze hlasovat vzhledem ke kalifornským 

zkušenostem. Všichni zmínění aktéři také prosazují odvolání volených zástupců, přičemž 

mimo Pirátů, prosazují, či prosazovali Úsvit, VV a HzPD změnu volebního systému na 

většinový a taktéž přeměnu parlamentního systému na systém prezidentský. Taktéž je třeba 

v tomto shrnutí připomenout, že všichni tito aktéři (Úsvit, VV, HzPD, Piráti) řadí přímou 

volbu konkrétních volených zástupců mezi prvky přímé demokracie, což je naprosto mylná 

představa. Za nejvíce propracované lze označit návrhy HzPD, přičemž je ale třeba říci, že 

jejich teze hraničí s přílišným idealismem. Vhodnost návrhů těchto politických aktérů pro 

český politický systém je velice diskutabilní, přičemž je třeba přihlédnout k jednotlivým 

navrhovaným tezím a zohlednit problematičnost případného aplikování v souvislosti s 

efficiency, tedy akceschopnosti vlády, jak na danou problematiku upozorňuje zejména 

Miroslav Novák.
369

 Taktéž je třeba přihlédnout ke zkušenostem v Kalifornii, kde nedostatečně 

regulované prvky přímé demokracie přispívají k opakovaným rozpočtovým krizím tohoto 

amerického státu.  

 Druhá hypotéza se týkala souvislosti tématu přímé demokracie s politickým 

populismem. V českém politickém prostředí pak zastánci přímé demokracie často nastiňují 

teze, že po přijetí prvků přímé demokracie se zvýší občanská participace a také odpovědnost 

voličů. Je však třeba říci, že takovéto tvrzení nelze automaticky potvrdit. U konkrétních 

aktérů (Úsvit, VV, HzPD) je pak patrná dichotomie společnosti, která je rozdělena na 

nezkažený lid, proti kterému stojí zkorumpovaná elita, jíž jde jen o partikulární zájmy a 
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nikoliv o dobro společnosti. Právě přímou, resp. polopřímou demokracii chápou jako záruku 

toho, že problémy, s nimiž se potýkají současné zastupitelské demokracie, zmizí. Je však 

třeba říci, že prosazování přímé demokracie nesouvisí automaticky s politickým populismem, 

ale na druhou stranu je patrné, že ho někteří aktéři běžně užívají.  

Co se týče možné zvýšení participace občanů při zavedení dalších prvků přímé 

demokracie, je třeba se zaměřit na empirická data vyplývající z institutu místního referenda. 

Institut místních referend je poměrně často využíván, přičemž lze konstatovat, že úspěšnost 

konání místních referend i přes nutnost kvora účasti 35 % pro platnost a 25 % voličů pro 

závaznost, značně převyšuje neúspěšnost nebo nezávaznost těchto místních referend. Rovněž 

je však třeba přihlédnout ke konkrétní referendové otázce, která dokáže nebo nedokáže 

mobilizovat voliče. Takového zhodnocení mobilizačního potenciálu referendových otázek 

však nebylo předmětem této práce, jelikož jsem se zaměřil právě na úspěšnost místních 

referend s ohledem na jejich velikost a nutnost splnění kvor účasti a pro závaznost. 

Nejúspěšnější jsou konání referend v menších obcích, a to téměř bez ohledu na to, zdali se 

konají v souběhu s konkrétními volbami, přičemž pravděpodobnost úspěšnosti místního 

referenda ve větší obci je větší tehdy, když se hlasování o dané problematice spojí s volbami 

prvního řádu. Obdobně lze očekávat, že při konání krajského referenda je pravděpodobnější 

úspěšnost rovněž v souběhu s volbami prvního řádu vzhledem k počtům obyvatel v krajích. 

V rámci institutu krajského referenda ale chybí empirický materiál pro takovéto tvrzení. 

V souvislosti s touto hypotézou o vyšší participaci občanů bych se rád vrátil k empirickému 

shrnutí volební účasti ve Švýcarsku, kde je zřejmé, že volební účast při referendech na 

celostátní úrovni dlouhodobě klesala, přičemž lze také konstatovat, že téměř tři desetiletí za 

sebou se více než polovina občanů Švýcarska neúčastní hlasování v celostátních referendech. 

S ohledem na účast občanů ČR při různých volbách lze předpokládat, že pravděpodobnost 

vyšší participace občanů při zavedení institutu obecného referenda by byla největší při 

souběhu s volbami prvního řádu, nebo v případě hlasování o otázce, jež by dokázala 

mobilizovat dostatečný počet voličů, jako tomu bylo při hlasování o vstupu ČR do Evropské 

unie. Je také třeba poukázat na výzkum pracovníků Sociologického ústavu Akademie věd ČR 

Zdroje, povaha a vliv informovanosti
370

, z něhož vyplynulo, že decentralizace moci, sdílení 
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pravomocí a společná odpovědnost nevede automaticky k větší nevolební občanské 

aktivitě.
371

 

Samotná veřejná diskuze na problematiku přímé demokracie je nejvíce živá na místní 

úrovni, což potvrzuje výzkum CVVM z února 2015, na který jsem poukazoval v závěrečné 

kapitole.
372

 Největší zájem podílet se na rozhodování přímo mají občané o věcech místního 

charakteru, což mimo tento výzkum potvrzuje i empirické zjištění úspěšnosti konání místních 

referend v kapitole o prvcích přímé demokracie v českém politickém systému, jelikož i počet 

oznámených místních referend je vyšší u obcí do 1 500 oprávněných voličů. Veřejná diskuze 

a ohlas na problematiku přímé demokracie byl zvýšený po volbách v letech 2010 a 2013, kdy 

se do sněmovny dostali političtí aktéři, pro které byla problematika přímé demokracie 

důležitým programovým tématem (Věci veřejné) nebo dokonce naprosto zásadním 

programovým tématem (Úsvit), přičemž tato témata následně zohledňovala Nečasova vláda a 

zohledňuje je i Sobotkova vláda. Je však třeba se zamyslet nad tím, že dalšími faktory 

úspěchu těchto dvou politických subjektů jsou určitá krize zastupitelské demokracie v České 

republice, dobře zvolená marketingová kampaň a taktéž charisma a popularita lídrů těchto 

uskupení, tedy Radka Johna a Tomia Okamury. Přičemž se nabízí otázka, co bylo hlavním 

faktorem úspěchu těchto politických subjektů, zdali zmíněná programatika přímé demokracie, 

politický marketing, krize zastupitelské demokracie, popularita lídrů nebo spíše všechny 

faktory dohromady, přičemž mnohdy dokáže sympatizanty těchto aktérů mobilizovat spíše 

romská problematika a problematika imigrace než tématika přímé demokracie. Současně je 

také třeba připomenout obecně nízkou míru politické participace občanů v České republice. 

S ohledem na nastíněné faktory lze konstatovat, že problematika užívání prvků přímé 

demokracie nyní není zásadním mobilizačním tématem pro veřejnou diskuzi v ČR s ohledem 

na nastíněné faktory. 
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Summary 

I proposed a three hypothesis for my Diploma thesis which I wanted to answer it. The first 

hypothesis was if is suitable to apply other elements of direct democracy in Czech political 

system. I supposed there are very problematical propositions and thesis without regulation of 

turnout quorum and without specification of matters which is not possible to vote about. 

Mainly the Down of Direct Democracy, the Movement for Direct Democracy and the Public 

Affairs suggest such problematical propositions. I presented a case of California where 

citizens can vote about fiscal affairs or taxis and this is a one of reason for bad fiscal situation 

in California. The second hypothesis was about a link of support a direct democracy and a 

political populism. I concluded there is not automatically link of support a direct democracy 

and political populism, but some political actors who support direct democracy use populist 

rhetoric. Mainly the Down of Direct Democracy, the Movement for Direct Democracy and 

the Public Affairs use a populist rhetoric like dividing society on first side a good common 

people and on the other side a bad and corrupt political elite. Their representatives supposed 

that direct democracy solve problems of representative democracy, because common people 

will have more responsibility for a common good. I think this can´t be automatically true 

because of empirical case of California. The last hypothesis was about progress of political 

participation of citizens when more elements of direct democracy will be applied for Czech 

political system. I suppose there is not automatically link between applying elements of direct 

democracy and political participation. There are a lot of significant factors like a social and 

political context, mobilization of voters for different kind of referendum questions and for 

example overlapping referendum with of the first order election or with the second order 

election. I concluded that smaller municipalities with less than 1 500 voters has higher chance 

for pass the turnout quorum (35 %) and obligation quorum (25 %) without necessity of 

overlapping referendum and every kind of elections. The bigger municipalities over 1 500 

voters has higher chance for pass the turnout quorum and obligation quorum when the 

referendum is overlapping with the first order election. I suppose that regional or general 

referendum has more chance for validity when it is overlap with the first order election, but 

there is still absence of relevant empirical material for Czech Republic. 
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http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-9-brezna-2010-o-krajskem-referendu-a-o-zmene-nekterych-zakonu-17740.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-9-brezna-2010-o-krajskem-referendu-a-o-zmene-nekterych-zakonu-17740.html
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-22
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Příloha č. 2: SERDÜLT, Uwe. Average Annual Turnout for Swiss Referendum Votes, 1879-

2013.  

 

 

 

Příloha č. 3: Hnutí za přímou demokracii. Základní teze HzPD k zákonu o obecném referendu 

(tabulka) 

a) do 2 000 voličů 15% voličů (max. 300)  

b) do 10 000 voličů 300 + 10% z voličů převyšujících 3 000 (max. 1 100) 

c) do 400 000 voličů 1 100 + 5% z voličů převyšujících 10 000 (max. 20 600) 

d) do 1 500 000 voličů - 20 600 +  2,5% z voličů převyšujících 400 000 (max. 48 100) 

e) nad  1 500 000 voličů - 48 100 +  0,6% z voličů převyšujících 1 500 000 (max. 90 100) 
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Příloha č. 4: CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Naše společnost. Kdo by měl rozhodovat v 

následujících případech? - vývoj (v %) (tabulka) 

 

 

 

Příloha č. 5: CVVM. Stranické preference a volební model listopad 2013 až duben 2015 

(graf) 
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Úsvit stranické preference v % Úsvit stranické 

preference v % 

 2010 

Občané/ 

politici 

2011 

Občané/ 

politici 

2012 

Občané/ 

politici 

2013 

Občané/ 

politici 

2014 

Občané/ 

politici 

2015 

Občané/ 

politici 

O významných 

místních otázkách 
81/15 85/12 83/14 84/13 85/13 83/14 

O významných 

celospolečenských 

otázkách 

53/41 54/42 58/38 59/36 56/40 54/41 

O významných 

zákonech 
19/76 32/64 30/65 33/62 28/69 25/71 

O významných 

mezinárodních 

smlouvách 

9/86 13/83 21/75 19/75 14/82 13/83 


