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Anotace (abstrakt) 

Tato práce se věnuje ostrovním oblastem Dánského království a Spojeného 

království, konkrétně Faerským ostrovům, Ostrovu Man a okrajově Shetlandám, 

Orknejím a Vnějším Hebridám. Faerské ostrovy a Ostrov Man sdílejí specifické vztahy 

se svými mateřskými zeměmi, které jim garantují vysokou míru autonomie a vlastní 

politické instituce, parlamenty, jež pocházejí už z dob Vikingů. Tyto oblasti se také 

odlišují od svých mateřských zemí dalšími prvky, například historií, kulturou, jazykem 

a dalšími prvky. I přes to, že tyto oblasti mají vlastní funkční politický systém a stále 

více narůstající autonomii, tak jsou akademickou obcí silně opomíjeny a to obzvláště 

v České Republice. Cílem této práce je tedy prozkoumat tyto systémy, jejich vztahy 

s mateřskými zeměmi a nastínit možnou budoucnost těchto systémů. Práce je rozdělena 

na několik částí. První částí je úvod, který umožňuje čtenáři seznámení s tématem. 

Druhou částí je kapitola, která rozebírá Faerské ostrovy. Po ní následuje kapitola o 

Ostrově Man a krátká kapitola, která se věnuje Shetlandám, Orknejím a Vnějšími 

Hebridám. Poslední částí je závěr, který shrnuje specifické prvky těchto oblastí a 

navrhuje jejich budoucí vývoj.  

Abstract 

The thesis deals with island territories of the Danish Kingdom and the United 

Kingdom, specifically Faroe Islands, Isle of Man and marginally Shetland, Orkney and 

Outer Hebrides. Faroe Islands and Isle of Man share special relations with their 

mainland countries, which guarantee them high level of autonomy and their own 

political institutions, parliaments originating in the age of Vikings. These territories also 

differ from their mainland countries in other aspects, for example history, culture, 



 

 

language, etc. Even though these territories have their own functioning political systems 

and gradually rising autonomy, they are neglected by the academia, especially in the 

Czech Republic. Main purpose of this thesis is to explore these systems, their relations 

between them and their mainland countries and to outline their possible future. Thesis 

itself is divided into several parts. The first part is the introduction, which familiarizes 

reader with the topic. The second part is a chapter about the Faroe Islands and their 

political system. Next part is a chapter about the Isle of Man. After Isle of Man, there is 

a short chapter dedicated to the Shetland, Orkney and Outer Hebrides. The last part is a 

conclusion, which summarizes specific aspects of these territories and suggests their 

future development. 
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Komparativní analýza ostrovních oblastí severoevropských monarchií 

Ostrovní oblasti, které jsou součástí liberálních monarchií v severní Evropě,  nejsou v 

polích politologie a mezinárodních vztahů častým tématem, při tom jsou velice 

zajímavé. Oproti ostatním regionům mají ve svých státech často speciální postavení a 

formu samosprávy. Čím se tyto oblasti liší a čím si vysloužili své speciální zacházení? 

Ve své práci bych rád vybral několik oblastí a analyzoval jejich systémy, zjistil, proč se 

tyto systémy liší a jestli aspirují k podobným stavům. Dále se budu věnovat otázkám, 

ohledně toho, co způsobuje v těchto oblastech nálady volající po autonomii a 

samosprávě.  

 

Práce se bude skládat z pěti částí. V první části zasvětím čtenáře do tématu. Definuji 

termíny, které budu ve své práci používat a uvedu, do kterých skupin jsem jednotlivé 

oblasti rozřadil a kterými se budu zabývat nadále a proč. Oblasti rozdělím do tří skupin 

a z každé vyberu jednu zástupnou. Další tři části se budou týkat už zástupných oblastí. 

Tyto tři části týkající se vybraných oblastí budou pojímány jako case studies. V každé 

části nastíním historii oblasti, aby měl čtenář přehled o tématu. Dále současný stav, což 

se týká stávajících forem samosprávy, platné legislativy, politických proudů ap. 

Nakonec u každé oblasti zmíním prvky, které jsou dané oblasti specifické. Např. 

nerostné bohatství, nebo specifická kultura. Poslední část je závěr, kde budu ze 

získaných poznatků vyvozovat výsledky a odpovědi na výzkumné otázky. 

 

Výzkumné otázky: 

Jak se podobají, nebo se od sebe liší zkoumané oblasti? Jak fungují systémy 

zkoumaných oblastí? Co způsobuje ve zkoumaných oblastech touhu po samostatnosti, 

či větší míře samosprávy? Existují systémové prvky, které se vyskytují jen v určitém 

typu zkoumaných oblastí a ostatní by z nich mohly také profitovat?  
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Úvod 

Úvod a cíle práce 

Tato bakalářská práce se zabývá politickými systémy ostrovních oblastí 

Dánského království a Spojeného království a jejich historickým vývojem. Toto téma 

jsem si vybral z toho důvodu, že těmto oblastem není věnováno příliš pozornosti a to 

obzvláště v českém prostředí. Tyto oblasti jsou přitom z politologického hlediska velice 

zajímavé. Unikátní historický vývoj jim zajistil specifické postavení v rámci jejich států. 

Tyto oblasti disponují vyvinutou politickou kulturu s vlastními parlamenty, stranickými 

systémy a nemalou mírou autonomie. 

Pro tuto práci jsem vybral jako příklady souostroví Faerské ostrovy a Ostrov 

Man. Zvažoval jsem i začlenění Grónska, či Normanských ostrovů. Došel jsem ale 

k názoru, že pro účely této práce není třeba rozebírat Grónsko, kvůli jeho podobnosti s 

Faerskými ostrovy. Ostrov Man jsem vybral, kvůli jeho historii, díky které má k Faerám 

blízko. Tyto oblasti jsem také vybral kvůli dalším podobnostem. Krom jejich unikátního 

postavení v rámci mateřských států a očividných geografických a demografických 

podobností si také ostrovy jsou podobny parlamenty. Oběma oblasti disponují 

parlamenty založenými již za dob Vikingů. Jak jsem již zmínil, ostrovy mají podobný 

historický vývoj, obě oblasti byly kolonizovány Vikingy, okolo 13. a 14. století se 

dostaly do područí svých nynějších mateřských států a obě oblasti zažily v 19. a 20. 

století nárůst pravomocí spojených s autonomií díky svým kulturám, které si jsou 

historicky blízké, ale odlišné od kultur mateřských států.  

Kvůli těmto prvkům jsem uznal za vhodné zmínit také Shetlandy, Orkneje a 

Vnější Hebridy, primárně pro jejich kulturní a historické pozadí, které je Manu a 

Faerám velice blízké. Shetlandy, Orkneje a Vnější Hebridy se staly součástí Skotského 

království až ve 13. (Vnější Hebridy) a 15. (Shetlandy a Orkneje) století a nikdy plně 

nepřijaly skotskou kulturu. Těmto oblastem byla do budoucna slíbena zvýšená míra 

autonomie, právě po vzorech Ostrovu Man a Faerských ostrovů, ale zatím jsou plně 

integrální součástí Skotska bez specifických politických institucí. Proto jsem se rozhodl, 

že je těmto oblastem třeba věnovat prostor. 
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Text práce je rozdělen na několik části, jež se věnují jednotlivým oblastem. Tyto 

části jsou pak rozděleny na kapitoly, které o nich pojednávají. U každé oblasti je 

kapitola, která shrnuje základní informace, kapitola, která se věnuje historickému 

vývoji, poté kapitola, která se věnuje parlamentu a stranickému systému a nakonec 

kapitola, která se věnuje autonomii a postavení v rámci mateřského státu. Část, která se 

věnuje Shetlandám, Orknejím a Hebridách obsahuje pouze kapitolu o historii a jejich 

postavení v rámci Skotska. Na konci práce bude závěr, ve kterém se budu věnovat 

rozdílům a podobnostem mezi jednotlivými oblastmi a budoucímu vývoji. 

Doufám, že se mi podaří jasně vytyčit rozdíly mezi jednotlivými oblastmi a 

zároveň ukázat, proč myslím, že je vhodné srovnávat zrovna tyto oblasti. Také doufám, 

že má práce zpřehlední situaci na ostrovech, zpřístupní ji českým čtenářům a pomůže 

tak všem dalším, kteří by našli zájem v politice ostrovů a jejich stavu.  

Metodologie a zhodnocení dosavadního výzkumu 

Typ komparativní metody, kterou jsem v práci využil je vnitrosystémová 

analýza, která se zakládá na analýze primárních a sekundárních zdrojů. Hledání zdrojů 

ale komplikuje fakt, že česká literatura, která se věnuje těmto oblastem, téměř 

neexistuje, což je jeden z důvodů, proč jsem si toto téma vybral. Ta literatura, která 

existuje, je velice neucelená a často se věnuje pouze určitým aspektům života na 

ostrovech. Za zmínění stojí článek Terezy Hořejšové, který pojednává o autonomii a 

možnostech nezávislosti na Faerských ostrovech a článek Václava Brachtla, který 

rozebírá stranický systém Farských ostrovů. Také musím ocenit bakalářské práce Hany 

Dýnkové a Lucie Kohlové, které se zabývají Faerskými ostrovy a Ostrovem Man.1  

Většinu zdrojů jsem nalezl v zahraniční literatuře. Zahraniční literatury je větší 

množství, ale většinou se také věnuje jen určitým aspektům ostrovů. Například, některý 

článek se věnuje finanční situaci Faer a některý se věnuje vývoji autonomie, těžko už se 

ale hledá článek, který by se věnoval oběma aspektům a hodnotil, jak se navzájem 

ovlivňují. Lepší je situace u knih, které pojednávají o historii ostrovů. Této literatury se 

                                                 

1 ŘÍCHOVÁ, Blanka. Komparace politických systémů I. Vyd. 2. Praha: Vysoká škola 

ekonomická, 1999, 275 s. ISBN 80-7079-994-3. 
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dá najít větší množství, alespoň jakožto části knih, které pojednávají o mateřských 

zemích. Historická literatura nepokrývá nedávný vývoj, který je pak třeba hledat 

v novinových článcích a vyjádřeních politiků.  

V části, která pojednává o Faerských ostrovech, jsem nejvíce využíval, již 

zmíněnou, literaturu od Terezy Hořejšové a Václava Brachtla. Ze zahraniční literatury 

jsem nejvíce ocenil článek Marii Ackrén a práci Sjúrðura Skaaleho o autonomii a právu 

na sebeurčení. Jako zdroj informací také často využívám webové stránky různých 

institucí. Kvůli specifickým informacím jsem se také pokusil kontaktovat e-mailem 

informační kancelář faerské vlády, ale bohužel se mi nedostalo odpovědi. Naštěstí mi 

některé z těchto informací poskytla informační kancelář dánského parlamentu.  

Ostrov Man je v literatuře pokryt mnohem lépe. Sice se hůř hledají české zdroje, 

ale dají se nahradit relativně rozsáhlou literaturou zahraniční. Zahraniční literatura se ale 

často věnuje spíše ekonomické situaci ostrova, historii nebo kultuře. Bylo těžké nalézt 

literaturu, která by se věnovala stávajícímu stavu politiky na ostrově. Mezi literaturou o 

Manu hlavně oceňuji práce Davida G. Kermoda, Johna Belchema a A. W. Moora. Tito 

autoři skvěle pokryli historický vývoj ostrova a vývoj jeho politických institucí. Musím 

zde také vyzdvihnout přístup informační kanceláře vlády Ostrova Man, která mi v e-

mailové komunikaci vyšla velice vstříc.  Kancelář mi velice pomohla s popisem vztahu 

ostrova se Spojeným královstvím, který se se těžko definuje a vysvětluje. Také musím 

poukázat na fakt, že ostrov má velice přehledné webové stránky, které kvalitně 

informují o vývoji ve stávající politice.  

Posledními oblastmi, kterými se zabývám, jsou Shetlandy, Orkneje a Vnější 

Hebridy. V této části je také historický úvod, ve kterém využívám hlavně knih Williama 

P. Thompsona a Jamese Huntera, kteří uspokojivě zpracovali historii ostrovů. Poté se 

věnuji debatě, která vyvstala okolo skotského referenda o nezávislost v roce 2014. 

Takto událost je příliš nedávná, a proto není zpracována v literatuře. Musel jsem tedy 

informace čerpat hlavně z novinových článků a příspěvků různých informačních serverů 

na internetu.  

Zahraniční literatura existuje, ale většinově se věnuje jednomu aspektu ostrovů. 

Publikace věnující se historii po roce 2000 téměř neexistují. V českém prostředí je 
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literatura věnující se Manu, Faerám, Shetlandám, Orknejím a Vnějším Hebridám zcela 

nedostačující. Doufám, že má práce pomůže tuto křivdu napravit. 

Definice pojmů 

Autonomie 

Autonomie je stav samovlády. Pokud má stát možnost si sám vládnout, ve 

smyslu, že není povinen podřizovat se vůli jiného státu, tak je autonomní.2 

Korunní dependence 

Korunní dependence (Crown Dependencies) jsou speciálním územím, které patří 

britské královně Alžbětě II. Tyto oblasti nikdy nebyly koloniemi Spojeného království, 

ani jeho zámořské oblasti. Korunní dependence totiž nejsou součástí Spojeného 

království, nýbrž majetkem monarchy. Mezi korunní dependence patří Rychtářství 

Guernsey (Bailiwick Guernsey), Rychtářství Jersey (Bailiwick Jersey) a Ostrov Man 

(Isle of Man).3 

Tyto oblasti mají každá vlastní vládní systémy. Tyto vlády jsou složeny 

z jednotlivých ministerstev, která vedou ministři v čele s Chief Minister. Tyto vlády se 

odvíjí od legislativní složky, která vychází z voleb. Tyto parlamenty schvalují vlastní 

domácí legislativu. Legislativa Spojeného království se nevztahuje na korunní 

dependence bez souhlasu jednotlivých oblastí. Dependence ale také mohou zažádat o 

                                                 

2 MCMILLAN, Edited by Iain McLean and Alistair. The concise Oxford dictionary of politics. 

3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 9780191727191. Dostupné z: 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199207800.001.0001/acref-9780199207800 

3 THE DEPARTMENT FOR CONSTITUTIONAL AFFAIRS. Background briefing on the 

Crown Dependencies: Jersey, Guernsey and the Isle of Man. London, June 2006. Dostupné z: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dca.gov.uk/constitution/crown/bg-info-crown-

dependencies.pdf 
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vztažení určitého zákona i na jejich území. Oficiální hlavou těchto území je britský 

monarcha, kterého zastupují jednotliví guvernéři (Lieutenant Governer).4 

O obranu a zastoupení v mezinárodních vztazích se stará Spojené království. 

Guernsey, Jersey a Man nedostávají od Spojeného království žádné finanční prostředky 

na každodenní administrativně-správní chod. Stejně tak ostrovy nejsou povinny platit 

Spojenému království žádné peníze. I přes to, že tuto povinnost nemají, tak všechny 

území platí Spojenému království dobrovolné příspěvky, které kryjí náklady za jejich 

reprezentaci na poli mezinárodních vztahů a jejich obranu.5  

Offshore Banking 

Offshore bankovnictví je aktivita, kterou se firmy snaží vyhnout daňovým 

zátěžím zemí, ve kterých vznikají. Firmy si přesunují sídla do zemí, které jsou 

daňovými ráji a jsou tak buď plně osvobozeny od daně, nebo alespoň platí daň výrazně 

menší než v zemi, kde reálně operují. Každá taková země, kde se dá provádět offshore 

banking má sérii podmínek, kterou firma musí splňovat a většinou je firmě přidělen 

zástupce, který se o plnění těchto podmínek stará. Offshore banking je také spojován 

s velkou diskrétností. Země, které jsou offshore centry také často chrání identitu 

klientů.6 7 8 

                                                 

4 THE DEPARTMENT FOR CONSTITUTIONAL AFFAIRS. Background briefing on the 

Crown Dependencies: Jersey, Guernsey and the Isle of Man. London, June 2006. Dostupné z: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dca.gov.uk/constitution/crown/bg-info-crown-

dependencies.pdf 

5 THE DEPARTMENT FOR CONSTITUTIONAL AFFAIRS. Background briefing on the 

Crown Dependencies: Jersey, Guernsey and the Isle of Man. London, June 2006. Dostupné z: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dca.gov.uk/constitution/crown/bg-info-crown-

dependencies.pdf 

6 Offshore zony [online]. © Copyright 1999 [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: http://offshore.kkp.cz 

7 BENKOVÁ, Eva. Mezinárodní daňové plánování a daňové podvody. Praha, 2013. Dostupné 

z:http://www.isis.vse.cz/lide/clovek.pl?zalozka=13;id=59572;studium=107281;zp=42672;download_prac

e=1. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Ing. Savina Finnardi. 

http://offshore.kkp.cz/
http://www.isis.vse.cz/lide/clovek.pl?zalozka=13;id=59572;studium=107281;zp=42672;download_prace=1
http://www.isis.vse.cz/lide/clovek.pl?zalozka=13;id=59572;studium=107281;zp=42672;download_prace=1


   

8 

 

Tento pojem budu využívat u Ostrova Man, který je relativně ideální lokalitou 

pro tuto praktiku. Firmy vlastněné cizinci, které sídlí na ostrově, a nepodnikají na něm, 

jsou totiž osvobozeny od daně a je od nich vyžadováno zaplacení pouhého ročního 

poplatku. Výhodou ostrova je také, že má přístup na trh Evropské unie, takže firmy 

mohou bezproblémově nakupovat a prodávat zboží na evropském trhu.9 10 11 

                                                                                                                                               

8 FAQs: What is offshore banking business?. The Central Bank of the Bahamas [online]. © 

Copyright 2002-2015 [cit. 2015-04-20]. Dostupné 

z: http://www.centralbankbahamas.com/faqs.php?cmd=view&id=10266 

9 BENKOVÁ, Eva. Mezinárodní daňové plánování a daňové podvody. Praha, 2013. Dostupné 

z:http://www.isis.vse.cz/lide/clovek.pl?zalozka=13;id=59572;studium=107281;zp=42672;download_prac

e=1. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Vedoucí práce Ing. Savina Finnardi. 

10 Offshore zony [online]. © Copyright 1999 [cit. 2015-04-20]. Dostupné z: http://offshore.kkp.cz 

11 FAQs: What is offshore banking business?. The Central Bank of the Bahamas [online]. © 

Copyright 2002-2015 [cit. 2015-04-20]. Dostupné 

z: http://www.centralbankbahamas.com/faqs.php?cmd=view&id=10266 

http://www.centralbankbahamas.com/faqs.php?cmd=view&id=10266
http://www.isis.vse.cz/lide/clovek.pl?zalozka=13;id=59572;studium=107281;zp=42672;download_prace=1
http://www.isis.vse.cz/lide/clovek.pl?zalozka=13;id=59572;studium=107281;zp=42672;download_prace=1
http://offshore.kkp.cz/
http://www.centralbankbahamas.com/faqs.php?cmd=view&id=10266
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1. Faerské ostrovy 

1.1. Základní informace 

Faerské ostrovy jsou souostrovím v Atlantiku, jež se skládá z 18 ostrovů, z 

čehož je 17 obydlených. Tyto ostrovy pokrývají plochu 1 400 kilometrů čtverečních. 

Důležitější informace ovšem je, že tyto ostrovy ovládají mořskou oblast o velikosti 

274 000 kilometrů čtverečních. Ostrovy mají zhruba 49 000 obyvatel.  

Faery jsou od roku 1380 faktickou součástí Dánského království, která je od 

roku 1949 autonomní. V roce 1949 získaly Faery vlastní vládu, která je oprávněna 

v mnoha oblastech jednat nezávislé na té dánské. Dánská vláda má stále v určitých 

tématech nadvládu nad faerskou a Faery jsou na Dánsku ekonomicky závislé. Faery se 

rozhodly, že nevstoupí s Dánskem do Evropské Unie (EU) a budou si vyjednávat 

obchod a smlouvy o rybolovu s EU a jinými zeměmi buď samy, či v kooperaci 

s dánským ministerstvem zahraničí nebo Grónskem.12  

Ekonomie Faerských ostrovů je těžce závislá na rybolovu a dánských dotacích. 

Dánsko dotuje Faerské ostrovy blokovým grantem o momentální hodnotě 641,8 milionů 

DKr.13 Faery kladou v posledních letech důraz na rozšíření zaměření v jejich 

ekonomice, aby nebyly plně závislé pouze na rybolovu a dánských příspěvcích a staly 

se ekonomicky soběstačné.14 

                                                 

12 About the Faroe Island. The Government of the Faroe Islands [online]. © 2014 [cit. 2014-12-

14]. Dostupné z: http://www.government.fo/foreign-relations/about-the-faroe-island/ 

13 BOHLBRO, Peter: E-mailová komunikace [online]. 14. 4. 2015, Peter.Bohlbro@ft.dk 

14 About the Faroe Island. The Government of the Faroe Islands [online]. © 2014 [cit. 2014-12-

14]. Dostupné z: http://www.government.fo/foreign-relations/about-the-faroe-island/ 

http://www.government.fo/foreign-relations/about-the-faroe-island/
http://www.government.fo/foreign-relations/about-the-faroe-island/
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1.2. Historie Faerských ostrovů 

Ostrovy byly původně osídleny irskými mnichy v sedmém století, ale již 

v osmém století byly ostrovy natrvalo osídleny norskými nájezdníky. Vikingové zde 

vytvořili vlastní parlament s ústavou. V roce 1380 byla správa ostrovů převedena na 

Dánsko, což bylo trvale potvrzeno v Kielské smlouvě z roku 1814 a dánské ústavě 

z roku 1849. V této době získali Faeřané dva zástupce v dánském parlamentu, 

Folketingu.15  

Počátek snahy o faerské sebeurčení a nezávislost se datuje do roku 1888, kdy na 

Vánočním sněmu Løgtingu vystoupil Joánnes Patursson s básní Rasmuse Effersoe, 

která pojednávala o nutnosti obrany faerského jazyka. Sněm odsouhlasil šestibodový 

program, který podporoval ochranu faerštiny.16 Na začátku dvacátého století se již 

objevují první politické strany, které se zaměřují na témata nezávislosti a unionismu. 

Těmto stranám se podrobněji budu věnovat v jedné z následujících kapitol tohoto textu. 

Veliký zlom pro Faeřany přichází za druhé světové války. Dánsko bylo obsazeno 

německými vojsky, Faery ale nikoli. Faery se ukázaly být příliš cennou strategickou 

oblastí pro Británii, která ostrovy obsadila a poskytla jim ochranu před Německem. 

Faeřané za to hrdinně zásobovali Británii mořskými rybami a stali se cennými spojenci 

Velké Británie. Aby měly faerské lodě vlajku, pod kterou by se mohly plavit, tak jim 

Británie odsouhlasila vlastní vlajku. V tomto období byla také Faerám uznána 

Prozatímní ústava, která posilovala Løgting. Exekutiva zůstala v rukou guvernéra, spolu 

s navrhováním legislativy, ale exekutivní výbor Løgtingu měl poradní funkci a právo 

                                                 

15 Historical Timeline. In: Faroe Islands [online]. © 2012 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: 

http://www.faroeislands.fo/Default.aspx?ID=10742 

16 DEBES, Hans Javob. Nú er tann stundin: tjóðskaparrørsla og sjálvstýrispolitikkur til 1906, við 

søguligum baksýni. Tórshavn: Føroya skúlabókagrunnur, 1982. ISBN 978-99918-0-627-3 

http://www.faroeislands.fo/Default.aspx?ID=10742
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schvalovat legislativu. Záležitosti týkající se financí musely získat souhlas jak 

guvernéra tak Løgtingu.17 18 

Válečné období je také důležité z toho důvodu, že Faeřané získali národní 

sebevědomí. Za války dokázali přežít bez Dánska, navíc Dánska, které bylo dobyto 

Němci, zatímco Faery zůstaly svobodné a vojensky aktivní. Tuto náladu ve společnosti 

ale separatističtí politici nedokázali řádně využít. 14. září 1946 proběhlo referendum, ve 

kterém Faeřáné hlasovali o nezávislosti. Referendum skončilo těsně ve prospěch 

nezávislosti.19  

Po referendu si samotný Løgting moc nevěděl rady, jak s výsledky naložit. 

Dánská vláda se k výsledkům také nestavěla pozitivně. 18. září byla tedy vyhlášena 

nezávislost a 20. srpna anulována dánskou vládou. Král poté rozpustil faerský parlament 

a následovalo dlouhé a složité vyjednávání, které vyvrcholilo v roce 1948. Vyjednávání 

bylo ukončeno kompromisně takzvaným Home Rule Act.20  

Home Rule Act uznává faerské státní symboly a jistou míru autonomie. 

Rozděluje záležitosti Faer do tří oblastí, které detailněji rozeberu v jiné části této práce. 

Obecně řečeno tento zákon posiluje autoritu Faer ve vnitropolitických záležitostech a 

dovoluje Løgtingu převádět na sebe autoritu v jednotlivých oblastech administrativy a 

správy, pokud se tak rozhodne. V roce 1948 byla Løgtingem přijata nová ústava, která 

nahrazovala Prozatímní ústavu a platila až do roku 1994, kdy byla uvedena v platnost 

                                                 

17 FELT, Lawrence F. Small, Isolated and Succesfull: Lessosn from Small, Isolated Societies of 

the North Atlantic. 2003. Royal Commission on Renewing and Stenghtening Our Place in Canada. 

Dostupné z: www.gov.nl.ca/publicat/royalcomm/research/Felt.pdf 

18 HOŘEJŠOVÁ, Tereza. Diskuse o budoucím statusu Faerských ostrovů - posilování 

autonomie, či nezávislost?. Praha: FSV UK, 2006. 20 s. Pražské sociálně vědní studie. Teritoriální řada, 

TER-019. ISSN 1801-5999. 

19 Färöer, 14. September 1946 : Status. Database and Search Engine for Direct 

Democracy [online]. 2014-05-09 [cit. 2014-12-20]. Dostupné 

z: http://www.sudd.ch/event.php?lang=en&id=fo011946 

20 Home Rule Act of the Faroe Islands. In: Statsministeriet [online]. [2015] [cit. 2015-01-26]. 

Dostupné z:http://www.stm.dk/_p_12710.html 

http://www.gov.nl.ca/publicat/royalcomm/research/Felt.pdf
http://www.sudd.ch/event.php?lang=en&id=fo011946
http://www.stm.dk/_p_12710.html
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ústava nová. Toto postavení částečně samosprávné oblasti stvrzuje dánská ústava z roku 

1953.21 

 V roce 1972 odmítly Faery vstup do Evropského hospodářského společenství 

spolu s Dánskem. Vstup odmítl Løgting jednohlasně a to kvůli vnitřnímu nastavení trhu 

s rybami a rybolovu v EHS. Ovšem v sedmdesátých letech počíná finanční krize, která 

má kořeny ve zhroucení a vyčerpání lovišť tresky v severním Atlantiku. Ostatní státy, 

v reakci na úbytek tresek, začaly rozšiřovat oblasti rybolovu a začaly lovit dražší ryby, 

než je treska. Krize s lovišti tresek se táhne do současnosti, i když bylo zaznamenáno 

mírné zlepšení. Musíme pamatovat, že svět si mezi lety 1970 a 1993 procházel hned 

několika významnými krizemi a problémy. Tato krize byla například podpořena také 

energetickou krizí počínající v roce 1973 a pádem komunismu ve východní Evropě, což 

značně oslabilo strategickou hodnotu ostrovů. V tomto bodě Faeřanům nezbylo moc 

možností a požádali o pomoc Dánsko.  

Dánsko ovšem odmítlo jednoduše vyhovět a to primárně kvůli bankovnímu 

skandálu v roce 1993. „The Banking scandal in 1993 exacerbated the situation, since 

most of the fishery industry was connected to the banks and there had been a loose 

policy with loan allocations“.22 Dánsko si vymohlo na Faerách rozsáhlé politické 

změny, například jasnější rozdělení legislativy a administrativy. Také vláda byla 

rozdělena na ministerstva s jednotlivými ministry zodpovědnými za svůj resort. Další 

změnou byla modernizace finančních zákonů a změna zákonů o rybolovu.  

Tyto požadavky Dánska se u obyvatel Faer nestřetly s pozitivní odezvou. Znovu 

byla otevřena debata o společném vztahu Faerských ostrovů a Dánska. V roce 1998 

proběhlo šetření veřejného mínění, které dalo najevo nárůst separatistických tendencí 

                                                 

21 HOŘEJŠOVÁ, Tereza. Diskuse o budoucím statusu Faerských ostrovů - posilování 

autonomie, či nezávislost?. Praha: FSV UK, 2006. 20 s. Pražské sociálně vědní studie. Teritoriální řada, 

TER-019. ISSN 1801-5999. 

22 ACKRÉN, Maria. The Faroe Islands: Options for Independence. Island Studies Journal. 2006, 

Vol. 1, No. 2, pp. 223-238. Dostupné 

z: http://www.islandstudies.ca/sites/vre2.upei.ca.islandstudies.ca/files/u2/ISJ-1-2-2006-Ackren-article.pdf 

http://www.islandstudies.ca/sites/vre2.upei.ca.islandstudies.ca/files/u2/ISJ-1-2-2006-Ackren-article.pdf
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mezi obyvatelstvem. Jen 3 % lidí podpořilo posilování vztahů s Dánskem a pouhých 13 

% bylo pro zachování stávajícího stavu.23 

Toto pobouření z chování Dánska se výrazně odrazilo na volbách v roce 1998. 

Ve volbách získaly většinu strany, které volaly po nezávislosti, a to Strana lidová 

(Fólkaflokkurin), Autonomistická strana (Sjálvstyrisflokkurin) a Republikánská strana 

(Tjóðveldisflokkurin). Tyto strany prohlásily za svůj cíl Faery jakožto suverénní stát. 

V rámci tohoto plánu vydala speciální komise vlády Bílou knihu, která fungovala 

jakožto zpráva o stavu Faer na mezinárodním poli. Referendum bylo naplánováno na 

rok 2001, ale bylo zrušeno, kvůli neshodám vládnoucích stran a dánskou vládou.24 

Po volbách v roce 2004 se vytvořila koalice, která měla za cíl federalizaci 

Dánského království. Těsnou unii, kde by Faery byly vlastním státem. Z dánské strany 

se tento nápad sešel s pochopením. V roce 2005 byl vytvořen zákon, který 

zjednodušoval Faerám získávání pravomocí. Dánský premiér se vyjádřil, že pokud 

Faery chtějí nezávislost, tak jí mohou mít, ale přijdou o blokový grant, který kryje 

zhruba čtvrtinu rozpočtu Faer a příspěvky na administrativu a soudnictví. 25 

1.3. Administrativa a politické instituce 

1.3.1. Administrativa 

Faerské ostrovy jsou rozděleny na 6 regionů a 30 municipalit. Každý region má 

vlastního šerifa, který již dnes nedrží příliš pravomocí. Jeho největší pravomoc je 

                                                 

23 ACKRÉN, Maria. The Faroe Islands: Options for Independence. Island Studies Journal. 2006, 

Vol. 1, No. 2, pp. 223-238. Dostupné 

z: http://www.islandstudies.ca/sites/vre2.upei.ca.islandstudies.ca/files/u2/ISJ-1-2-2006-Ackren-article.pdf 

24 ACKRÉN, Maria. The Faroe Islands: Options for Independence. Island Studies Journal. 2006, 

Vol. 1, No. 2, pp. 223-238. Dostupné 

z: http://www.islandstudies.ca/sites/vre2.upei.ca.islandstudies.ca/files/u2/ISJ-1-2-2006-Ackren-article.pdf 

25 HOŘEJŠOVÁ, Tereza. Diskuse o budoucím statusu Faerských ostrovů - posilování 

autonomie, či nezávislost?. Praha: FSV UK, 2006. 20 s. Pražské sociálně vědní studie. Teritoriální řada, 

TER-019. ISSN 1801-5999. 

http://www.islandstudies.ca/sites/vre2.upei.ca.islandstudies.ca/files/u2/ISJ-1-2-2006-Ackren-article.pdf
http://www.islandstudies.ca/sites/vre2.upei.ca.islandstudies.ca/files/u2/ISJ-1-2-2006-Ackren-article.pdf
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rozhodnutí, zda se může ulovit určité hejno velryb. Na druhou stranu municipality mají 

rozsáhlé pravomoci, například vybírání a určování daní. Na Faerách existuje již dlouho 

snaha o snížení počtu municipalit, kvůli efektivnosti a funkčnosti správy malých obcí. 

Ministerstvo vnitra plánuje v roce 2015 snížit počet municipalit na 7, nebo 9. 

Municipalita si každé čtyři roky volí radu, v jejímž čele stojí starosta.26  

1.3.2. Parlament 

Parlament zvaný Løgting  byl do roku 1948 pouhým poradním tělesem. V dnešní 

podobě je to téměř suverénní instituce, která se o moc dělí s dánským parlamentem. 

Jedná se o unikamerální těleso s 33 členy v čele s předsedou a místopředsedou, jež jsou 

voleni parlamentem, kterým mohou také být 4/5 většinou odvoláni. Parlament je 

usnášení schopný, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina členů. 27 

Løgting navrhuje a schvaluje legislativu ve třech čteních a jednom čtení ve 

výboru. Obyvatelé mohou podat petici nebo rezoluci, kterou Løgting může projednávat, 

pokud za ní převezme odpovědnost. Parlament může také hlasovat o důvěře, či 

nedůvěře vládě. Speciálním bodem jednání Løgtingu jsou vyjádření k agendě, která je 

projednávána v dánském parlamentu, pokud se tato věc dotýká Faerských ostrovů. Tato 

vyjádření nejsou nijak závazná.28  

                                                 

26 GESTUR HOVGAARD, Grétar Thór Eythórsson and Katarina Fellman. Future challenges to 

small municipalities: the cases of Iceland, Faroe Islands and Åland Islands. Stockholm: Nordregio, 2004. 

ISBN 91-893-3244-X. 

27 PETERSSON, Olof. The government and politics of the nordic countries: the cases of Iceland, 

Faroe Islands and Åland Islands. 1st ed. Překlad Frank Gabriel Perry. Stockholm: Fritzes, 1994, 233 s. 

Publica. ISBN 91-389-2340-8. 

28 DÝNKOVÁ, Hana. Politický systém Faerských ostrovů. Brno, 2011. Bakalářská práce. 

Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie. Vedoucí práce Mgr. Jakub 

Šedo, Ph.D. 
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1.3.3. Vláda 

Vláda (Landsstýrid) se musí skládat z premiéra a alespoň dvou ministrů. 

Kandidát na premiéra je volen na schůzi, na kterou po volbách předseda parlamentu 

svolává zástupce vítězných stran. Na ostrovech funguje typ negativního 

parlamentarismu, kdy po navržení kandidáta o něm musí být do 40 dní hlasováno 

v parlamentu a pokud není kandidát absolutní většinou odmítnut, tak je uveden do 

funkce. Pokud je kandidát odmítnut čtyřikrát, tak je parlament rozpuštěn. Ministry do 

funkce vybírá premiér. S návrhem každého ministra ale musí souhlasit alespoň 17 

poslanců. Členové vlády se musí vzdát při nástupu do funkce ostatních veřejných 

funkcí. Ministři nesou individuální odpovědnost za svůj resort a jsou odvolatelní 

premiérem. Premiér je odvolatelný pouze předsedou parlamentu.29 30 

1.3.4. Vysoký komisař a oficiální hlava státu 

Dánský vysoký komisař je vyslanec a zástupce dánské vlády na Faerách. 

V minulosti měl komisař mnoho pravomocí a v podstatě zastupoval exekutivu Faer. 

Dnes má komisař hlavně na starosti informování dánské vlády o stavu Faer a o dění na 

nich. Komisař má právo být při každém jednání parlamentu, které se týká vztahu 

Dánska a Faer, ovšem bez možnosti hlasovat. Komisař musí být informován o všech 

rozhodnutích, která Løgting  vykoná.  Mimo to také komisař jedná v záležitostech 

týkajících se rodinného práva. Každý rok komisař dělá zprávu o stavu faerské 

společnosti.31  

Oficiální hlavou státu je dánský panovník, kterým je momentálně královna 

Marketá II. Ta ovšem na ostrovech nemá žádné pravomoci, její funkce je symbolická, 

                                                 

29 DÝNKOVÁ, Hana. Politický systém Faerských ostrovů. Brno, 2011. Bakalářská práce. 

Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie. Vedoucí práce Mgr. Jakub 

Šedo, Ph.D. 

30 The government of the Faroe Islands [online]. © 2014 [cit. 2014-12-26]. Dostupné 

z: http://www.government.fo 

31 The High Commissioner of the Faeroe Islands. In: Statsministeriet [online]. [2014] [cit. 2014-

12-26]. Dostupné z: http://www.stm.dk/_p_10983.html 

http://www.government.fo/
http://www.stm.dk/_p_10983.html
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měla by sbližovat Dány a Faeřany. Královna se dokonce kvůli tomuto úkolu naučila 

faersky a každý rok ostrovy navštěvuje. Při politických jednáních ji zastupuje vysoký 

komisař.  

1.3.5. Justice 

Faery mají svůj vlastní soud, který je na úrovni okresních dánských soudů a plně 

spadá pod správu Dánska. Tento soud sídlí v Tórshavnu a spadají pod něj celé ostrovy. 

Pokud by se člověk chtěl od tohoto soudu odvolat, tak se odvolává k 

vrchnímu dánskému soudu.  

1.3.6. Rozdělení pravomocí podle Home Rule Act 

Home Rule Act z roku 1948 rozděluje oblasti pravomocí do tří kategorií:  

Oblast A, speciální faerské záležitosti. Tyto pravomoci mohou být převedeny 

okamžitě, pokud o ně Faery uvedou zájem. V podstatě to znamená, že ve chvíli, kdy 

Faery uznají, že jsou ekonomicky dostatečně silné na to, aby tyto záležitosti mohly 

spravovat, tak je převezmou od dánské vlády. Mezi tyto záležitosti patří například: 

administrativa municipalit, školy nebo doprava.  

Oblast B, záležitosti, o kterých je třeba vyjednávat. Toto jsou pravomoci, které 

mohou připadnout faerské vládě, ale až po vyjednávání a souhlasu dánské vlády. Mezi 

tyto záležitosti patří například: církev, policie nebo správa nerostných surovin. O tomto 

typu záležitostí se vyjednává v komisi složené ze dvou zástupců faerské vlády, dvou 

zástupců dánské vlády a tří zástupců nejvyššího soudu, z nichž se jeden stane předsedou 

této komise. Pokud se zástupci vlád shodnou, tak je věc vyřešena. Pokud se zástupci 

vlád neshodnou, tak ve věci rozhodnou zástupci nejvyššího soudu. Rozhodnutí zástupců 

nejvyššího soudu může pozastavit premiér.  

Oblast C, královské záležitosti. Oblasti, které nemohou být přeneseny. Jedná se 

o záležitosti suverenity státu. Například: soudní systém, obrana nebo zahraniční 

politika. 
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Home Rule Act mimo jiné také legalizuje faerskou vlajku, ruší post oblastního 

komisaře a zakládá post vysokého komisaře a pojednává o způsobu, jak bude Folketing 

nadále jednat se záležitostmi, které se týkají Faer. 32 33 34 

1.3.7. Volební systém 

Volební právo je na Faerských ostrovech všeobecné a rovné. Volba členů 

parlamentu je tajná a všichni členové se volí na 4 roky. Funkční období může být kratší, 

pokud se parlament rozpustí a nedoslouží své období. Samotný volební systém byl 

změněn v roce 2007. 

Do roku 2011 fungoval na Faerách systém proporční reprezentace 

s dvouúrovňovými volebními obvody. 27 mandátů se rozdělovalo v 7 volebních 

obvodech podle d’Hondtovy metody. Počet mandátů v obvodech byl následující: 2, 2, 2, 

4, 4, 5 a 8. Poté se na národní úrovni rozdělovalo až 5 křesel doplňkových podle 

Hareovi metody, kdy minimální hranice pro stranu, aby získala mandát, byla 1/27 hlasů. 

Ukázalo se ale, že doplňující mandáty zcela nevyrovnávají mandáty rozdělené podle 

d’Hondtovy metody, která zvýhodňuje velké strany a navíc tento systém 

nadreprezentuje malé volební obvody.35 36  

                                                 

32 Home Rule Act of the Faroe Islands. In: Statsministeriet [online]. [2014] [cit. 2014-12-26]. 

Dostupné z:http://www.stm.dk/_p_12710.html 

33 The Faroe Islands Self-Government Arrangement. In: Statsministeriet [online]. [2014] [cit. 

2014-12-26]. Dostupné z: http://www.stm.dk/_a_2956.html 

34 HOŘEJŠOVÁ, Tereza. Diskuse o budoucím statusu Faerských ostrovů - posilování 

autonomie, či nezávislost?. Praha: FSV UK, 2006. 20 s. Pražské sociálně vědní studie. Teritoriální řada, 

TER-019. ISSN 1801-5999. 

35 MAIER, Sebastian, Petur ZACHARIASSEN, Martin ZACHARIASEN, Sebastian MAIER a 

David LUBLIN. Divisor-Based Biproportional Apportionment in Electoral Systems: A Real-Life 

Benchmark Study.Management Science [online]. 2010, vol. 56, issue 2, s. 176-201 [cit. 2015-03-25]. 

DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199948826.003.0006. 

http://www.stm.dk/_p_12710.html
http://www.stm.dk/_a_2956.html
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Proto se v roce 2007 volební systém vážně změnil a zjednodušil. Sedm 

volebních obvodů bylo nahrazeno jedním celostátním obvodem, ve kterém se přiděluje 

33 mandátů podle d’Hondtovy metody.37  

Poslední volby byly v roce 2011. Volby vyhrála Unionistická strana, ale získala 

stejně mandátů jako Republikánská strana. Vládnoucí koalici od roku 2013 tvoří 

Unionistická strana, Lidová strana a Strana středu. K posledním volbám přišlo 86,6 % 

voličů, takto vysoká volební účast na Faerách není výjimkou. Další volby budou v roce 

2015.38 

1.3.8. Stranický systém 

Faerské vládní koalice počínají v roce 1948, kdy Løgting získává pravomoci na 

úkor vysokého dánského komisaře. Stranický systém a tvorba koalic se vyznačují 

dvěma specifickými body. První je, že všechny faerské strany jsou zaměřeny na 

vládnutí a neexistuje tedy žádná nezodpovědná protivládní strana. Druhým bodem 

potom je, že u všech stran vítězí pragmatismus nad fundamentalismem. Výsledkem 

kombinace těchto dvou bodů je, že se vždy vytvoří vládní koalice, která je navíc velice 

stabilní.39 

                                                                                                                                               

36 Election Resources on the Internet: Elections to the Faroese Løgting. In: ÁLVAREZ-

RIVERA, Manuel.Election Resources on the Internet [online]. January 10, 2012 [cit. 2015-03-25]. 

Dostupné z:http://www.electionresources.org/dk/fo/ 

37 Election Resources on the Internet: Elections to the Faroese Løgting. In: ÁLVAREZ-

RIVERA, Manuel.Election Resources on the Internet [online]. January 10, 2012 [cit. 2015-03-25]. 

Dostupné z:http://www.electionresources.org/dk/fo/ 

38 Government & Politics. Faroe Islands [online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné 

z:http://www.faroeislands.fo/Default.aspx?ID=12274 

39 BRACHTL, Václav. Vývoj a proměny stranického systému na Faerských 

ostrovech. Středoevropské politické studie [online]. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy 

univerzity, 1999-, roč. 12, č. 4 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=424 

http://www.electionresources.org/dk/fo/
http://www.electionresources.org/dk/fo/
http://www.faroeislands.fo/Default.aspx?ID=12274
http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=424
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Základní štěpné linie jsou ve faerském stranickém systému dvě, což situaci 

poněkud komplikuje, pokud bychom chtěli určit typ stranického systému podle 

Sartoriho.40  

„Aplikace této typologie na stranický systém Faerských ostrovů komplikuje 

Sartoriho premisa jednorozměrného zjednodušení, tedy předpoklad, že jediným 

relevantním rozměrem stranické soutěže je soupeření na ose levice versus pravice.“41 

První štěpnou linií je klasická socioekonomická linie pravice vs. levice. Druhou 

štěpnou linií je centrum vs. periferie, tedy unionisté vs. secesionisté. Pokud bychom 

trvali na Sartoriho dělení, tak se nejblíže dostaneme k umírněnému, nebo 

polarizovanému pluralismu, ale ani jeden z těchto typů faerský stranický systém 

nenaplňuje úplně.42  

Na Faerách existuje šest politických stran, které všechny mají od počátku vzniku 

koaliční potenciál a nemají problém ve spolupráci s jakoukoli jinou stranou. Jedinou 

výjimkou mohou být strany Republikánská a Unionistická, které spolu vládly pouze 

                                                 

40 SARTORI, Giovanni. Strany a stranické systémy: schéma pro analýzu. 1. vyd. Překlad Jiří 

Kohoutek, Petr Tomáš. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, 466 s. Klasikové 

společenských věd. ISBN 80-732-5062-4. 

41 BRACHTL, Václav. Vývoj a proměny stranického systému na Faerských 

ostrovech. Středoevropské politické studie [online]. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy 

univerzity, 1999-, roč. 12, č. 4 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=424 

42 BRACHTL, Václav. Vývoj a proměny stranického systému na Faerských 

ostrovech. Středoevropské politické studie [online]. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy 

univerzity, 1999-, roč. 12, č. 4 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=424 

http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=424
http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=424
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jednou a to krátce (1989-1990).43 Tento systém lehce nabourala strana Pokrok 

(Framsókn), která se v roce 2011 dostala do Løgtingu se dvěma poslanci.44 

Faerské politické strany jsou tělesa nezávislá na dánských politických stranách. I 

strany, které mají podobný politický program (jako např. Strana rovnosti a dánská 

Sociální demokracie), tak spolu nesouvisí. Faerské politické strany mají nezávislý 

vývoj. 

1.3.9. Profily stran 

Unionistická strana (Sambandsflokkurin) je nejstarší stranou Faer, založena byla 

již v roce 1906. Jedná se o středově pravicovou liberálně-konzervativní agrární stranu, 

která je unionistická. Jedná se o nejvlivnější stranu Faer, která se od voleb v roce 1948 

podílela na třinácti vládnoucích koalicích z dvaceti sedmi. Strana silně podporuje užší 

vztahy a spolupráci s Dánskem a Evropskou Unií. Strana je v Severské radě subjektem 

podporujícím centristickou skupinu.45 Momentálně strana ovládá devět křesel 

v Løgtingu a jedno ze dvou faerských křesel ve Folketingu.46 

Lidová strana – Radikální samospráva (Hin føroyski fólkaflokkurin – radikalt 

sjálvstýri) je konzervativně liberální středopravicová podobně jako Unionistická strana. 

Lidová strana je ovšem secesionistická a zastává se plného osamostatnění Faer. Strana 

byla založena roku 1939 odštěpením od Strany samosprávy a sloučením s členy Strany 

                                                 

43 BRACHTL, Václav. Vývoj a proměny stranického systému na Faerských 

ostrovech. Středoevropské politické studie [online]. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy 

univerzity, 1999-, roč. 12, č. 4 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=424 

44 Government & Politics. Faroe Islands [online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné 

z:http://www.faroeislands.fo/Default.aspx?ID=12274 

45 BRACHTL, Václav. Vývoj a proměny stranického systému na Faerských 

ostrovech. Středoevropské politické studie [online]. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy 

univerzity, 1999-, roč. 12, č. 4 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=424 

46 Sambandsflokkurin [online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.samband.fo 

http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=424
http://www.faroeislands.fo/Default.aspx?ID=12274
http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=424
http://www.samband.fo/
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obchodu. Lidová strana je členem Evropské demokratické unie a podporuje 

konzervativní skupinu v Severské radě.47 48 

Republikánská strana (Tjóðveldi) je levicová, ekologická a secesionistická 

strana. Byla založena v roce 1948 a stavěla se proti nerespektování referenda v roce 

1946. Strana si přeje plné odtržení od Dánska a vytvoření Faerské republiky. Zprvu 

zaujala hlavně rybáře, kteří si přáli vyšší ochranu jejich lovišť. Strana se v Severské 

radě angažuje v socialistické zelené skupině.49 50 

Strana rovnosti (Javnaðarflokkurin) je sociálnědemokratická středově levicová 

unionistická strana. Strana existuje již od roku 1925 a podílela se na téměř všech 

vládách. Strana se zastává rovnosti možností, mezilidské solidarity a svobody. V rámci 

Severské rady je strana součástí sociálnědemokratické skupiny.51 52 

Strana středu (Miðflokkurin) je křesťansko-demokratická konzervativní strana, 

která se vznikla v roce 1991 a zastává se křesťanských hodnot, mimo jiné např. odmítá 

práva homosexuálů a potraty. V Severské radě je součástí centristické skupiny.53 54 

                                                 

47 BRACHTL, Václav. Vývoj a proměny stranického systému na Faerských 

ostrovech. Středoevropské politické studie [online]. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy 

univerzity, 1999-, roč. 12, č. 4 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=424 

48 Fólka Flokkurin [online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://folkaflokkurin.fo/xa.asp 

49 Tjóðveldi [online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.tjodveldi.fo 

50 BRACHTL, Václav. Vývoj a proměny stranického systému na Faerských 

ostrovech. Středoevropské politické studie [online]. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy 

univerzity, 1999-, roč. 12, č. 4 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=424 

51 BRACHTL, Václav. Vývoj a proměny stranického systému na Faerských 

ostrovech. Středoevropské politické studie [online]. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy 

univerzity, 1999-, roč. 12, č. 4 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=424 

52 Javnaðarflokkurin [online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.j.fo/Default.aspx 

53 Miðflokkurin [online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.midflokkurin.fo 

http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=424
http://folkaflokkurin.fo/xa.asp
http://www.tjodveldi.fo/
http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=424
http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=424
http://www.j.fo/Default.aspx
http://www.midflokkurin.fo/
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Strana samosprávy (Sjálvstýrisflokkurin) je silně secesionistická středová strana, 

která vznikla v roce 1909. Strana vznikla, aby prosazovala silnější postavení Løgtingu a 

zrovnoprávnění faerštiny s dánštinou. Její středová ideologická pozice z ní dělá častého 

partnera ve vládních koalicích. V rámci Severské je v centristické skupině.55 56 

Pokrok (Framsókn) je středově pravicová secesionistická strana. Strana je velice 

mladá, vznikla v roce 2011 a vstoupila do Løgtingu se dvěmi křesli. O jedno z nich ale 

přišla po tom, co jeden poslanec ze strany vystoupil.57 58 

1.4. Autonomie 

Faeřané nikdy nedali expresivní souhlas se začleněním Faerských ostrovů do 

Dánského království. Nejblíže k takovému vyjádření byli obyvatelé Faer v roce 1946, 

kdy proběhlo referendum o nezávislosti a kde se většina zúčastněných obyvatel opravdu 

pro nezávislost vyjádřila. Toto referendum ale nebylo Kodaní uznáno a Faery tak nadále 

zůstaly součástí Dánského království. Další referendum na toto téma mělo proběhnout 

v roce 2001, ale bylo na poslední chvíli odvoláno. Problematika získání nezávislosti se 

nese na několika úrovních.59 

                                                                                                                                               

54 BRACHTL, Václav. Vývoj a proměny stranického systému na Faerských 
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univerzity, 1999-, roč. 12, č. 4 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=424 

55 Sjálvstýrisflokkurin [online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné 
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univerzity, 1999-, roč. 12, č. 4 [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=424 

57 Framsókn [online]. [cit. 2015-03-25]. Dostupné z: http://www.framsokn.fo 

58 Vilja hava tingsessin frá Janusi Rein. In: KVF [online]. 09.10. 2012 [cit. 2015-03-25]. 
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První úroveň je právní. Mají vůbec Faery právo na sebeurčení? Argumentace je 

taková, že Faery nikdy nedali souhlas k integrálnímu začlenění do Dánska a mají tak 

právo na sebeurčení. Ovšem právo na sebeurčení mají pouze subjekty mezinárodního 

práva a Dánsko dlouhodobě odmítalo uznat Faery jakožto subjekt mezinárodního právo, 

což znamená, že z pohledu Dánska faerská nezávislost byla interní záležitostí. Aby 

teritorium mělo právo na sebeurčení, tak musí podle Sjurðura Skaaleho splňovat určité 

podmínky. Musí to být teritorium zapsané na seznamu závislých území, kolonie, území 

pod vojenskou okupací nebo území, kde jsou potlačována lidská práva. Dánsko ovšem 

nikdy nenechalo Faerské ostrovy na seznam závislých území zapsat a ostatní podmínky 

také Faery nesplňují. Proto se tedy nedá předpokládat, že by se případ řešil na ploše 

OSN. I přes tyto rozpory na mezinárodní úrovni nestojí nadále Dánsko jako překážka 

v nezávislosti Faer.60 61 

„Oficiální pozice dánské vlády a Folketingu k případné faerské samostatnosti 

zní, že pokud Ostrovy budou chtít suverenitu, mohou ji mít. Je ovšem zřejmé, že 

udržení Faerských ostrovu (a Grónska) je velkou prioritou a přáním Kodaně. Zdá se, že 

dánská vláda akceptuje politickou možnost, že Faerské ostrovy království opustí. To 

vyplývá např. z odpovědi premiéra Anderse Fogha Rasmussena na interpelaci 

představitelé Faerské republikánské strany Tórbjørna Jacobsena, ve které požadoval 

ujasnění statusu Faerských ostrovu v mezinárodním právu. Rasmussen odpověděl: 

„Panu Tórbjørnovi Jacobsenovi mohu v klidu říci, že muže sugerovat, že Faerské 

ostrovy a faerský Løgting, faerský lid jsou postaveni nad dánskou ústavou, ale je to a 

zůstane teoretickou diskusí, protože to nemá praktický význam vzhledem k tomu, že 

                                                 

60 HOŘEJŠOVÁ, Tereza. Diskuse o budoucím statusu Faerských ostrovů - posilování 

autonomie, či nezávislost?. Praha: FSV UK, 2006. 20 s. Pražské sociálně vědní studie. Teritoriální řada, 

TER-019. ISSN 1801-5999. 

61 SKAALE, Sjúrður. The right to national self-determination: the Faroe Islands and Greenland. 

Leiden: Brill, c2004, x, 208 p. Nijhoff law specials, 60. ISBN 900414207x. 
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dánský Folketing velkou většinou hlasu uznal, a stejně tak učinila dánská exekutiva, že 

pokud z Faerských ostrovů přijde přání na suverenitu, mohou ji dostat.““62 63 

Další komplikací případné nezávislosti je ekonomika. Faery totiž získávají část 

svého rozpočtu z dánského blokového grantu. Navíc Dánsko platí náklady na 

soudnictví, veřejný pořádek a společné záležitosti. Navíc mají Faery velice úzce 

zaměřenou ekonomiku, která je náchylná krizím. Faery se snaží snižovat sumu 

blokového grantu a diverzifikovat svou ekonomiku. Dánsko se vyjádřilo, že pokud se 

Faery osamostatní, tak do čtyř let přijdou o blokový grant. To je pro Faery nepřípustné, 

tvrdí, že pro proces osamostatnění by potřebovali blokový grant alespoň na dalších 15 

let.64 65 

Poslední velice vážnou komplikací je samotný postoj Faer. Společnost je totiž na 

tématu nezávislosti téměř přesně rozdělena. Unionisté získali ve volbách 2011 14 křesel 

v Løgtingu a secesionisté 17 křesel. Podpora se stále přelévá z jedné strany druhou a 

sama politická reprezentace si není úplně jista, jestli o úplnou nezávislost stojí. 

V momentálním stavu mají Faery velikou míru autonomie a to téměř ve všem, v čem si 

ji přejí a navíc dostávají dánské dotace. Situace je tak pro Faerské ostrovy velice 

výhodná.  
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2. Ostrov Man 

2.1. Základní informace 

Ostrov Man je ostrov, který se nachází v Irském moři mezi Skotskem, Walesem, 

Irskem a Anglií. Ostrov má rozlohu zhruba 572 km2 (48x16 km) a v roce měl 2011 

84 497 obyvatel.66 Ostrov má své vlastní letiště, tři přístavy a plně rozvinutou 

infrastrukturu silnic a železnic. Na ostrově se používají hned dva jazyky. Prvním 

jazykem je angličtina a druhým specifická manština. Ostrov Man se totiž díky svému 

umístění a charakteru nikdy nestal integrální a plně začleněnou součástí žádného svého 

souseda. Což také velice pomohlo vlastní kultuře, která vychází z původního keltského 

osídlení a následného norského osídlení.  

Ze severské nadvlády také pochází Tynwald, manský parlament, který je 

nejstarším parlamentem fungujícím bez přerušení. Tynwald se skládá ze tří komor, 

přímo volené dolní komoře se říká The House of Keys a horní nepřímo volené komoře 

se říká Legislative Council. Obě komory zasedají každé třetí úterý v měsíci společně. 

Vládě ministrů se říká Council of Ministers (rada ministrů), této radě se do roku 1990 

říkalo Executive Council.  Ostrov není ale samostatným celkem, ani územím jiného 

státu, Man je korunní dependencí, tedy majetkem panujícího panovníka, momentálně 

královny Alžběty II. Ostrov Man tedy není součástí Evropské unie, je pouze součástí 

jejího trhu. Je garantována svobodná přeprava průmyslového a zemědělského zboží 

mezi ostrovem a Evropskou unií, nebo jednotlivými členskými zeměmi.67  

Ostrovní ekonomika je založena na offshore bankovnictví a turismu, zatímco 

odvětví rybářství a zemědělství, která bývala na ostrově dominantní, postupně upadávají 

                                                 

66 ECONOMIC AFFAIRS DIVISION ISLE OF MAN GOVERNMENT TREASURY. Isle of 

Man Census Report 2011. 2012. ISBN 978-1-904869-32-0. Dostupné z: 
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67 BELCHEM, John. A new history of the Isle of Man: The modern period 1830-1999. 
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a získávají zájem stále menšího procenta lidí. Na ostrově je nulová korporátní daň a 

20% daň z příjmu, která má strop na 115 000 librách.  

2.2. Historie 

Primárním zdrojem informací ohledně historie ostrova zhruba do devatenáctého 

století mi je kniha A. W. Moora A history of the Isle of Man68. Moore dějiny ostrova 

dělí do několika etap. První je doba keltská, následuje doba vikingská a skandinávská, 

období skotské a anglické vlády, vláda rodu Stanley a nedávné období (zhruba od 

poloviny 18. století). K popisu konce 19. století a 20. století použiji hlavně knihy 

Davida G. Kermoda (Offshore island politics the constitutional and political 

development of the Isle of Man in the twentieth century)69 a Johna Belchema (A new 

history of the Isle of Man)70. Následující text nebude přesně rozdělen podle této 

struktury, ale vzhledem k vnitřní logice tohoto rozdělení bude text toto rozdělení 

následovat. 

Velice důležitá pro vývoj ostrova je doba keltská, tedy doba, která trvá do 

počátku devátého století. Z tohoto období neexistuje příliš mnoho důkazů, které by 

vypovídaly o dění na ostrově, takže se jedná spíše o dobu mýtů a legend. Z tohoto 

období ale také pochází původní keltský jazyk, manská gaelština, ostrova, který 

v moderní podobě existuje dodnes a dává základ specifické manské kultuře. Mezi pátým 

a šestým stoletím se začalo šířit na ostrov křesťanství od irských mnichů. Také existují 

důkazy, že se z ostrova pořádali výpravy na sever, na Faery a Orkneje.71 72 

                                                 

68 MOORE, A. W. A history of the Isle of Man. London: T.F. Unwin, 1900, 2 v. Dostupné 

z: http://isle-of-man.com/manxnotebook/fulltext/hist1900/index.htm 
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Ale až následující období, období od konce 8. století až do roku 1079, je 

skutečně formujícím pro Man. Ostrov byl obsazen severskými nájezdníky ze 

Skandinávie a využíván jako strategický bod, ze kterého se daly plenit oba ostrovy. 

Postupně Vikingové přestávali ostrov využívat pouze jako námořní základnu, ale začali 

se zde usazovat a dělat osady. Toto období je velice významné kvůli počátkům 

Tynwaldu. Ten byl založen zhruba v roce 979 a je tak nejdéle nepřetržitě existujícím 

parlamentem na světě. Løgting a islandský Alting jsou parlamenty ještě starší, ovšem 

nefungovali nepřetržitě.73 74 75 

Tynwald byl založen jako parlament Sudreyského království. Feudálního celku, 

který formálně spadal pod Norské království. Suðreyjar znamená “Jižní ostrovy“ a 

sestávalo z ostrova Man, vnějších a vnitřních Hebrid. Občas ke království patřili i 

Orkneje, které spolu se Shetlandami byly součástí Norðreyjar, tedy “Severních 

ostrovů“. Tynwald měl v tomto období 32 členů, 16 jich pocházelo z Hebrid a 16 

z Manu.76 77 78 
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Toto období je jinak ale velice zmatečné a těžce mapovatelné. Situace se mění 

v roce 1079, kdy ostrovy ovládne Godred Crovan, vazal norského krále. Během vlády 

Crovanů bylo biskupství Sodor, pod které Sudreyar spadal, přesunuto z arcibiskupství 

Hamburk-Brémy pod nově vzniknuvší arcibiskupství Nidaros. Pod Nidaros spadalo celé 

Norsko, Man, Island, Faery, Irsko, Orkneje a Shetlandy. Přijde mi zajímavé, že 

Arcidiecéze Nidaros byla vytvořena za velkého zapříčinění kardinála Brakespeara, který 

se později stal papežem Adrianem IV., jediným anglickým papežem. Za vlády dynastie 

Crovanů přišlo království Sudreyar o polovinu Hebridských ostrovů na úkor skotského 

krále, který měl o ostrovy dlouhodobě zájem, ale obával se síly norského panovníka. To 

také znamenalo změnu počtu zástupců v Tynwaldu, kterých nyní bylo 24. Celé 

království Sudreyar i s ostrovem Man připadl skotskému králi v roce 1266 dohodou z 

Perthu. Tato dohoda se netýkala Orknejí ani Shetlandských ostrovů.79 80 

Za vlády Alexandra III. se plně odloučily od ostrova Man Hebridy, takže znovu 

klesl počet členů Tynwaldu. To znamenalo reformu ostrovní administrativy, která měla 

za následek rozdělení ostrova na 6 částí (sheading), kdy každá měla své 4 zástupce. 

Skotský král musel na ostrově ihned vzdorovat vzpouře, což svědčí o specifické nátuře 

obyvatelů ostrova Man, kterým se nelíbilo být subjektem skotského práva. Ostrov ale 

v držení Skotů nezůstal dlouho. Již okolo roku 1290 převzal ostrov anglický král 

Edward I. Za jeho vlády, a vlády Edwarda II. a III., sehrál ostrov velice důležitou roli ve 

válkách se skotským králem Robertem Brucem. V té době se dvě království ve vládě 
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nad ostrovem často střídala, ale na konci války ostrov zůstal v državě anglického 

krále.81 82 

V držení Angličanů ostrov často měnil svého vládce. Chvíli ostrov patřil earlovi 

z Northumberlandu, který se ale zúčastnil povstání proti králi Jindřichu IV. Po earlovi 

z Northumberlandu ostrov vystřídal veliké množství vlastníků, mezi které patřily i různé 

monastické řády, které zde budovaly kláštery. Církev zde v tomto období získávala 

velice na moci díky tomu, že upadala samotná manská legislativa. Zákony vydané 

Westminsterem museli mít specificky napsáno, zda se vztahují na ostrov Man. Ale 

samotné zákony na ostrově Man, z doby Vikingů, byly většinou ztraceny nebo zničeny. 

Tynwald se scházel na žádost Lorda Manu a místní soudci (deemsters) byli odkázáni na 

zvykové právo. V této se také na ostrově přestává mluvit normanštinou a začíná se jako 

úřední jazyk používat angličtina a jako obecný jazyk se používá gaelská manština.83 84 

Z tohoto období odchází ostrov Man zchudlý a zpustošený, naštěstí ho čeká lepší 

a stabilnější doba, která přichází s jeho novými vládci, rodem Stanley. Ostrov byl v roce 

1406 králem Jindřichem IV. věnován Johnu a Williamu Stanleyovi. Stanleyové sice 

ostrov téměř nenavštěvovali, John Stanley se na ostrov vypravil pouze, aby potlačil 

počáteční vzpoury a protesty, i tak ale jejich vláda byla pro Man velice přínosná. 

Stanleyonvé totiž jmenovali lieutenants (později přejmenováno na lieutenant-governor), 
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tedy guvernéry, kteří vládli v jejich jméně na ostrově. Tito guvernéři byli většinou 

schopní a zodpovědní.85 86 

Tento guvernér v raném období vlády Stanleyovců měl tendenci dosazovat členy 

The Keys podle své vůle, do dolní komory se tedy stále častěji dostávali rodiny ze 

západní Anglie. V Lord’s Council, královské radě, zasedali také zástupci církve, 

například biskup ostrova. Zástupci církve o své místo přišli v průběhu reformace, kdy se 

biskupství přesunulo pod arcidiecézi v Yorku. Reformace se ostrova dotkla jinak než 

celé Anglie. Stávající lord Manu Edward I. Stanley byl totiž až do své smrti katolíkem a 

odpůrcem reformace. Bylo kvůli tomu na něj podáno několik žalob a měl s tím jisté 

problémy, všem útokům ale odolal, protože byl zastáncem vysokých úředních funkcí a 

těšil se přízně krále Jindřicha VIII. a královny Alžběty. Kláštery byly na ostrově stejně 

rušeny, protože Lord Stanley nesouhlasil s různými praktikami církve, rušil tedy 

kláštery, převorství a školy. Školy pak byly nahrazovány novými světskými. Bylo 

běžné, že členové rodu byli vychováváni v Anglii.87 88  

Dalším zvratem pro ostrov a rod Stanleyů byla občanská válka v Anglii. Rod 

Stanleyů totiž vstoupil do války na straně krále Karla I. Po tom, co byl Karel popraven, 

tak parlament vyžádal kapitulaci ostrova, což lord James Stanley odmítl a vytáhl do 

války proti parlamentu, kterou prohrál a za kterou byl popraven. Tak ostrov připadl 
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lordu Fairfaxovi, kterému byl znovu uzmut při restauraci monarchie a navrácen rodu 

Stanley.89 90 

Posledním vládcem z rodu Stanley byl James Stanley, který umřel v roce 1736 a 

nezanechal potomka. Ostrov byl za jeho vlády znám velice nízkým clem, který lákal 

obchodníky a pašeráky. Obchodníci své zboží přeprodávali z ostrova do Anglie a Irska. 

Tato situace se nelíbila parlamentu, který na lorda Manu vyvíjel tlak, aby cla srovnal se 

zbytkem Anglie. Po smrti Jakuba ostrov získal lord Murray, druhý vévoda z Athollu.91 

92 

Za vlády lorda Murraye parlament začal jednat a nejprve přišel se zákonem o 

narovnání cel na ostrově (Mischief Act) a následně zprostředkoval odkoupení práv 

s titulem Lorda Manu svázaných Anglickou Korunou. Nejednalo se o právo panské, 

které odkoupila až na počátku 19. století. K tomu došlo zákonem zvaným Revesting Act 

v roce 1765. Od tohoto roku ostrov fakticky patřil Anglické Koruně.93  

Většina záležitostí ostrova byla převzata vládou Velké Británie, ale nikdy nebyl 

ostrov brán jako kolonie. Celní úřad, poštovní úřad, přístavy, apod. připadli pod vládu 

Velké Británie. Tynwaldu zůstalo jen málo pravomocí a to pouze v domácí politice a to, 

na čem se Tynwald usnesl, tak musel následně schválit parlament ve Westminsteru. 

Guvernér a deemsters jsou od té doby jmenováni korunou a guvernér se stával 

kancléřem v Tynwaldu a vrchním soudcem. Ekonomická situace na ostrově se ale 
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rychle zlepšovala. Londýnská vláda rychle vymýtila pašeráctví na ostrovech, čímž se 

zvýšil příjem na daních, který se mohl investovat zpět do ostrova. Také na začátku 19. 

století začalo nabírat na ceně železo a olovo, které se na ostrově těžilo. Díky takto 

rychle zlepšující se ekonomické situaci začalo rapidně narůstat obyvatelstvo.94 95 96 97 

Revolučních změn došel ostrov Man pod rukama dvou význačných guvernérů, 

Charlese Hopa (ve funkci 1846-1863) a Henryho Locha (ve funkci 1863-1882), z nichž 

významnějším je Henry Loch. Tito dva guvernéři opravdu pracovali pro Man a jeho 

obyvatele a snažili se ostrov vylepšit. Henry Loch dosáhl dokonce na reformu 

Tynwaldu v roce 1866. Před tímto rokem byli členové Tynwaldu částečně dosazováni, 

částečně byla funkce The Keys dědičná a samotný Tynwald sloužil při nejlepším jako 

odvolávací soud a poradní těleso. Zákony z roku 1866 prosazené guvernérem Lochem 

změnili House of the Keys na těleso volené občany. K tomu guvernér vyjednal 

s britskou vládou jiný systém rozdělování peněz. Před tímto rokem byly nadbytečné 

výdělky, které se nezaplatily na chod ostrova, odesílány do Londýna, kde bylo 

rozhodnuto, jestli se ostrovu něco vrátí. Guvernér Loch dosáhl toho, že bylo placeno 

ročně Westminsteru  £10 000 liber a vláda ostrova Man měla přístup ke svým 

nadbytečným výdělkům (The Isle of Man Customs, Harbours and Public Purposes Act). 

Toto byl mezník, který alespoň částečně oddělil finance Manu od financí Impéria. 

Tynwald také získal nové pravomoci v domácí politice, i přes to, že používání financí 
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na veřejné účely museli stále být schvalovány ministerstvem financí (Treasury) a 

podléhalo právu veto guvernéra.98 99 

Ostrov ovšem ani zdaleka nebyl fakticky nezávislý. Soudci a policisté byli stále 

jmenováni Londýnem, ostrov patřil koruně, přístavy byly ovládány královstvím a 

Westminster mohl kdykoliv rozhodovat o legislativě ostrova. Ostrov požíval výhod a 

relativní svobody v rozhodování hlavně díky dobrým vztahům guvernérů 

s ministerstvem financí.100 101 

Po roce 1902 ostrov zažívá politickou krizi. K moci se dostává guvernér Lord 

Raglan, který si svou roli vykládal jako koloniálního ražení, tak se snažil omezovat moc 

Tynwaldu a obcházet jeho rozhodovací pravomoci skrze Westminster. Obyvatelé v čele 

s Tynwaldem začínají volat po sociální reformě a vytvářejí mimoparlamentní uskupení 

a organizace, které měli vyvíjet tlak na guvernéra, ale krize se jenom hlouběji 

prohlubuje s počátkem první světové války. Na ostrově jsou zvýšeny daně a stavěny 

internační tábory, což ostrov velice silně vyčerpávalo. Internační tábor Knockaloe Moar 

měl dokonce více “obyvatel“ než mělo hlavní město Douglas v té době. Tato krize 

končí po válce, kdy Lord Raglan v roce 1919 resignuje. Celá tato krize oddálila 

zavedení liberálních reforem na ostrově.102  
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V meziválečném období ostrov procházel velikým množstvím změn. Silně se 

upevnilo postavení horní komory Tynwaldu, která se ukotvila jakožto těleso, které 

dohlíží na relevantnost návrhů zákonů. Došlo i k sociálním reformám po vzoru 

Spojeného království. Bylo akcentováno vzdělávání a došlo k vážnému zlepšení 

postavení žen ve společnosti. Vláda se v tomto období začala vážně angažovat 

v hospodářství. Začala aktivně financovat průmyslová odvětví, dělala speciální dotace 

pro zemědělce a začala investovat do podniků.103  

Situace během druhé světové války a po ní je na ostrově silně ovlivněna situací 

ve Spojeném království. Během války se stále více zapojuje do běhu ostrova stát a 

vláda. Během druhé světové války vláda přijala množství zákonů, které garantovaly 

sociální jistoty. Poválečné období bylo definováno dekolonizační politikou Spojeného 

království. Ostrov vyjednával se zástupci Spojeného království o získání nových 

pravomocí až do roku 1958. Tato snaha měla za výsledek přijetí zákona Isle of Man Act, 

jehož nejdůležitější součástí bylo předání celních pravomocí Tynwaldu a zrušení 

formální kontroly Treasury nad Manskými financemi. Po tomto zákoně Tynwald 

odsouhlasil hned několik zákonů, které upravovali celní poměry v ostrovních 

přístavech. I když toto byl velice důležitý krok v historii ostrova, tak ostrov stále 

zůstával územím, které se podobalo kolonii. The Finance Act z roku 1958 zanechával 

většinou finančních pravomocí v rukou guvernéra. Tynwald schvaloval část finančních 

záležitostí a Executive Council (vláda) zůstával poradním orgánem guvernéra. Po 

získání těchto pravomocí ostrov ale nadále následoval politiku Spojeného království a 

pevně se držel celní politiky Spojeného království.104 105 
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Po roce 1958 pokračovala kampaň House of Keys, kdy bylo požadováno 

přenesení moci z guvernéra na Tynwald a větší nezávislost na westminsterské vládě. 

V tomto ohledu bylo postupně dosahováno úspěchů, které předznamenal zákon UK Post 

Office Act, který dával Tynwaldu možnost převzít vlastní poštu. Proces devoluce byl ale 

záhy ohrožen jednáním o vstupu Spojeného království do Evropského hospodářského 

společenství. Pokud by ostrov vstoupil do EHS spolu se Spojeným královstvím, tak by 

to znamenalo užší vazby, ale pokud by odmítl vstoupit, tak by to znamenalo exkluzi 

ostrova a jeho odsunutí na okraj. Tynwald se nakonec z této situace podařilo dostat 

odstavcem 227, který zabezpečoval, že ostrov bude požívat pouze výhod a povinností 

spojených s volným pohybem industriálních a agrikulturních produktů.106 

Kampaň House of Keys nesla ovoce celá sedmdesátá léta. Postupně ubývalo 

dosazovaných členů horní komory a přibývalo nepřímo volených členů. Vrcholem 

tohoto tažení byl rok 1980, kdy v horní komoře zůstali dva dosazovaní členové 

(generální prokurátor a biskup Sodoru a Manu) a sedm členů volených House of Keys. 

Horní komoře už nepředsedal guvernér, ale President of Legislative Council, kterého si 

horní komora sama volila. Guvernér stále předsedal společným zasedáním obou 

komor.107  

Období od roku 1981 do roku 2000 charakterizuje snaha Tynwaldu zbavit 

koloniálního stylu dohledu, tedy přijímání legislativy bez reprezentačního prvku. 

Situace je ale pro Tynwald mnohem komplikovanější než v minulosti a to hlavně z toho 

důvodu, že nyní se ho výrazněji dotýká dění v Evropě. Proto zákony, které se týkaly 

například terorismu, nebo námořní, či letecké bezpečnosti těsně kopírovaly zákony 

Spojeného království. Postavení exekutivní rady zůstávalo neakceptovatelné pro 

Tynwald. Proto vznikl v roce 1990 zákon The Council of Ministers Act, který 

nahrazoval Executive Council nově vzniklým Council of Ministers, kterému předsedal 

Chief Minister. Předtím byla v roce 1987 rozdělena vládní sféra na oddělení, kterých se 
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noví ministři zhostili. Následně byli pravomocí zbavováni guvernér (governor-

lieutenantú) a Governor in Council, který nahradil guvernéra v předsedání Executive 

Council.108  

2.3. Administrativa a politické informace 

2.3.1. Administrativa 

Ostrov je z historických důvodů rozdělen na šest sheadings, které jsou pak 

rozděleny na sedmnáct parishes (farností). Toto rozdělení ostrova se dnes příliš 

nepoužívá, k místní správě se využívá moderní rozdělení na distrikty. Ostrov má tři 

druhy distriktů: městské, obecní a farní. Dohromady je těchto distriktů 24.  

2.3.2. Parlament 

Parlament ostrova Man se nazývá Tynwald a je nejdéle fungujícím parlamentem 

bez přerušení na světě. V roce 1979 bylo oslaveno 1 000 let Tynwaldu, i když není jisté, 

jestli není parlament starší. Tynwald se skládá ze dvou komor. Dolní komorou je House 

of Keys a horní komorou Legislative Council. Dohromady má Tynwald 35 křesel. 

Jednou v měsíci obě komory zasedají společně. Na těchto zasedáních se formálně 

podepisují zákony, které prošly oběma komorami, Lord Manu přiděluje Royal Assent, je 

prostor pro otázky na ministry a řeší se další věci spojené s veřejnou správou. Aby byl 

zákon schválen v legislativním procesu, tak musí získat nadpoloviční většinu v obou 

komorách a následně Royal Assent, který je dnes spíše formalitou. Pokud je zákon 

odmítnut v horní komoře, tak může být zákon projednáván na jiném zasedání. Pokud je 

zákon znovu projednáván, tak stačí, aby ho schválila nadpoloviční většina celého 

Tynwaldu. 109 
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2.3.3. House of Keys 

House of Keys je dolní komorou Tynwaldu a má 24 členů. Komoře předsedá 

Speaker of the House of Keys, který je členem Keys a je komorou volen na prvním 

zasedání House of Keys Tento předseda se smí hlasování zdržet pro zachování jeho 

nestrannosti, na rozdíl od ostatních členů. Pokud je při hlasování dosaženo 

nerozhodného výsledku, tak se speaker zdržet nesmí a jeho hlas rozhoduje hlasování. 

Pokud k této situaci dojde, tak speaker hlasuje pro zachování statutu quo. Účast na 

zasedání komory je vyžadována zákonem, a pokud se dotyčný nemůže dostavit, tak 

musí požádat o uvolnění.110 111 112 

2.3.4. Legislative Council 

Horní komora má jedenáct členů, z čehož je osm voleno House of Keys a tři jsou 

členy ex officio. Z volených členů se volí čtyři každé dva roky. Ex Officio členové jsou 

biskup Sodoru a Manu, prezident Tynwaldu, který je volen oběma komorami na šest let 

a generální prokurátor, který je vybírán lordem Manu (guvernérem). Generální 

prokurátor nemůže na zasedáních hlasovat. Horní komora má právo tvořit legislativu, 

ale není to zvykem. Naposledy se tak stalo v roce 1986.  Horní komora místo toho 

slouží jako komise, která dohlíží na vznikající zákony. Prezident, stejně jako Speaker of 

the House of Keys, zachovává nestrannost a hlasuje pouze, pokud je hlasování 

nerozhodné.113 114 115 

                                                 

110 HOUSE OF KEYS. Tynwald [online]. © 2015 [cit. 2015-04-15]. Dostupné 

z:http://www.tynwald.org.im/links/tls/TC/Pages/C4.aspx 

111 LEGISLATIVE COUNClL. Tynwald [online]. © 2015 [cit. 2015-04-15]. Dostupné 

z:http://www.tynwald.org.im/links/tls/TC/Pages/C3.aspx 

112 THE ESTATES OF THE CONSTITUTION OF THE ISLE OF MAN AND THEIR 

MEMBERSHIP. Tynwald[online]. © 2015 [cit. 2015-04-15]. Dostupné 

z: http://www.tynwald.org.im/links/tls/TC/Pages/C1.aspx 

113 HOUSE OF KEYS. Tynwald [online]. © 2015 [cit. 2015-04-15]. Dostupné 

z:http://www.tynwald.org.im/links/tls/TC/Pages/C4.aspx 

http://www.tynwald.org.im/links/tls/TC/Pages/C4.aspx
http://www.tynwald.org.im/links/tls/TC/Pages/C3.aspx
http://www.tynwald.org.im/links/tls/TC/Pages/C1.aspx
http://www.tynwald.org.im/links/tls/TC/Pages/C4.aspx


   

38 

 

2.3.5. Lieutenant Governor 

Guvernér je zástupcem lorda Manu (momentálně královny Alžběty II.). Nikdy se 

nestalo, aby guvernér pocházel z ostrova. Guvernérova role je dnes spíše ceremoniální a 

symbolická, ale i přes to si stále udrželi pár drobných pravomocí. Jedna z těchto 

pravomocí je udělení Royal Assent, což je dnes spíše formalitou. Do roku 2010 byl 

guvernér vybírán korunou a vládou Spojeného království, ale v roce 2010 bylo 

rozhodnuto, že guvernér bude vybírán zástupci ostrova, konkrétně premiérem, 

prezidentem Tynwaldu a prvním deemsterem.116  

2.3.6. Council of Ministers 

Council of Ministers je nejvyšší exekutivní instituce, která se skládá z Chief 

Minister (premiér) a nejvíce devíti ministrů. Premiér je uváděn do funkce guvernérem 

na návrh Tynwaldu po dobu volebního období Tynwaldu a je Tynwaldem odvolatelný, 

pokud Council of Ministers odhlasuje, že premiér nemá důvěru. Jednotliví ministři jsou 

potom jmenováni guvernérem na návrh premiéra. Všichni členi vlády musí být členy 

Tynwaldu. Council of Ministers se do roku 1990 jmenoval Executive Council a 

fungoval jako poradní těleso guvernéra, který mu do roku 1980 předsedal.117 
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115 THE ESTATES OF THE CONSTITUTION OF THE ISLE OF MAN AND THEIR 

MEMBERSHIP. Tynwald[online]. © 2015 [cit. 2015-04-15]. Dostupné 

z: http://www.tynwald.org.im/links/tls/TC/Pages/C1.aspx 

116 THE ESTATES OF THE CONSTITUTION OF THE ISLE OF MAN AND THEIR 

MEMBERSHIP. Tynwald[online]. © 2015 [cit. 2015-04-15]. Dostupné 

z: http://www.tynwald.org.im/links/tls/TC/Pages/C1.aspx 

117 THE ESTATES OF THE CONSTITUTION OF THE ISLE OF MAN AND THEIR 

MEMBERSHIP. Tynwald[online]. © 2015 [cit. 2015-04-15]. Dostupné 

z: http://www.tynwald.org.im/links/tls/TC/Pages/C1.aspx 
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2.3.7. Justice 

Ostrov Man má několik nižších soudů (Land Court, Coroner of Inquests, 

Summary Court, apod.), jimž předsedají smírčí soudci. Nejvýše postaveným z těchto 

soudců je High Bailiff a Deputy High Bailiff. Nejvyšším soudem je Nejvyšší soudní 

dvůr Ostrova Man (High Court of Justice of the Isle of Man), kterému předsedá první 

deemster. Deemster je označení pro soudce nejvyššího soudu. U nejvyššího soudu 

zasedá První Deemster, Druhý Deemster, Dodateční Deemsteři a odvolací soudce 

(Judge of Appeal). Deemsteři a Judge of Appeal jsou dosazováni korunou na doporučení 

od ministerstva spravedlnosti Spojeného království. Dodateční Deemsteři jsou 

dosazováni ke speciálním případům guvernér na doporučení Prvního Deemstera. Od 

nejvyššího soudu se dá odvolat k justičnímu výboru soukromé rady (Judicial Committee 

of the Privy Council).118 

2.3.8. Volební systém 

Veřejné volby se konají pouze do House of Keys, protože ostatní politické 

funkce Tynwaldu se odvíjí od voleb uvnitř House of Keys. V House of Keys se ve 

volbách obsazuje 24 mandátů. Mandáty se rozdělují ve všeobecných, rovných a tajných 

volbách, kdy věková hranice pro voliče je alespoň 16 let. Ostrov je rozdělen na 15 

volebních okrsků, ve kterých se obsazují jeden až tři mandáty. Pro udělení mandátů se 

používá volební systém FPTP (First Past the Post), tedy jednokolový systém prosté 

většiny. Každý kandidát musí být starší 18 let a být obyvatelem ostrova alespoň po dobu 

pěti let. Aby kandidát mohl kandidovat, tak musí předložit vyplněný formulář 

s podpisem, podpisem sekundanta a 20 dalších voličů.  Pokud se uvolní mandát v House 

of Keys, tak jsou konány doplňovací volby. V posledních třech volbách do House of 

Keys se účast voličů pohybovala mezi 55 až 65 %.119 120 

                                                 

118 High Court Act 1991. In: Isle of Man Legislation Web Site. 1991. Dostupné z: 

http://legislation.gov.im/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1991/1991-

0012/HighCourtAct1991_1.pdf 

119 HOUSE OF KEYS. Tynwald [online]. © 2015 [cit. 2015-04-15]. Dostupné 

z:http://www.tynwald.org.im/links/tls/TC/Pages/C4.aspx 
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Volby do Legislative Council se konají v House of Keys. Vždy když se uvolní 

místo v Legislative Council, tak má každý člen dolní komory právo navrhnout člena 

nového, který musí být starší 21 let a musí být obyvatelem ostrova. Aby kandidát uspěl, 

tak musí získat alespoň 13 hlasů v tajné volbě. Funkční období členů Legislative 

Council je pět let a jsou voleni čtyři najednou, takže ve dvou skupinách, aby se nestalo, 

že není v horní komoře žádný volený člen, kvůli vypršení funkčního období.121 

2.3.9. Stranický systém 

Ostrov Man má velice specifický stranický systém. Na ostrově neexistuje tradice 

politických stran, takže na politické scéně existují momentálně pouze dvě strany, které 

se účastní politické soutěže. Tyto dvě strany získaly v posledních volbách (2011) pouhé 

tři mandáty z dvaceti čtyř. Zbylé mandáty získali nezávislí kandidáti. Nezávislá 

kandidatura je nejběžnější přístup kandidátů k volbám. Tento fakt, že v Tynwaldu 

neexistují politické strany, nedovoluje vznik koalic a opozice. Jsem přesvědčen, že 

většinové obsazení Tynwaldu nezávislými kandidáty je příčinou vysoké stability 

politického systému na ostrově, kdy není běžné, aby se v průběhu volebního období 

měnil premiér, stejně jako je téměř neslýchané, aby byl Tynwald rozpuštěn před 

koncem volebního období. Vedle politických stran na ostrově fungují i nátlakové 

skupiny, které se ale neúčastní voleb.  

2.3.10. Profily stran 

Liberální strana Manu (Liberal Vannin Party – LVP) je momentálně nejsilnější 

stranou na ostrově. Ve volbách v roce 2011 získala tři mandáty, ale jeden člen v House 

of Keys byl ze strany vyloučen, takže má momentálně dva mandáty. Strana byla 

založena v roce 2006 Peterem Karranem a hned ve volbách 2006 získala 2 mandáty. 

                                                                                                                                               

120 Election Results. The Official Isle of Man Government Website [online]. © 2015 [cit. 2015-

04-19]. Dostupné z:http://www.gov.im/categories/home-and-neighbourhood/electoral-register/election-

information/election-results/ 

121 HOUSE OF KEYS. Tynwald [online]. © 2015 [cit. 2015-04-15]. Dostupné 

z:http://www.tynwald.org.im/links/tls/TC/Pages/C4.aspx 
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Strana si přeje větší transparentnost vlády, větší zodpovědnost vlády a pokračující 

devoluci s nabýváním větší nezávislosti na Spojeném Království.122 123 

Druhou fungující politickou stranou, která se účastní voleb, je Manská strana 

práce.  Tato strana existuje od roku 1918 a byla první politickou stranou na ostrově. 

Manská strana práce je sociálně demokratická a momentálně má jednoho člena 

v Legislative Council.124 125 

Synové Manu (Mec Vannin) je politická strana, která byla založena v roce 1962, 

ale již nekandiduje ve volbách. Synové Manu jsou stranou nacionalistickou, 

separatistickou a republikánskou. Vyžadují oddělení od Spojeného království a 

vyhlášení nezávislé suverénní státu republiky. Mezi jejich další požadavky patří např. 

znovuzalesnění ostrova domácími druhy opadavých stromů, posílení role rybářství a 

přehodnocení stávající legislativy ostrova. Strana se proměnila v nátlakovou skupinu. 

Strana každý půlrok vydává vlastní noviny Yn Pabyr Seyr.126  

Skupina pozitivní akce (Possan Jantys Jarrooagh) je nátlakovou skupinou, která 

na ostrově funguje od roku 2006. Skupina se zastává větší transparentnosti vlády, 

férovější společnosti a větší kontroly veřejných financí. Mezi požadavky skupiny patří 

např. zavedení funkce ombudsmana nebo snížení počtu ministerstev.127  

                                                 

122 LibVan [online]. © 2015 [cit. 2015-04-19]. Dostupné z: http://www.liberalvannin.org 

123 New Manx political party launched. In: BBC [online]. 4 September 2006 [cit. 2015-04-19]. 

Dostupné z:http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/isle_of_man/5312008.stm 

124 BELCHEM, John. A new history of the Isle of Man: The modern period 1830-1999. 

Liverpool: Liverpool University Press, <2000->, v. <5 >. 

125 LEGISLATIVE COUNClL. Tynwald [online]. © 2015 [cit. 2015-04-22]. Dostupné 

z:http://www.tynwald.org.im/links/tls/TC/Pages/C3.aspx 

126 Mec Vannin [online]. 1962-2014 [cit. 2015-04-20]. Dostupné 

z: http://www.mecvannin.im/index.php 

127 Positive Action Group [online]. © 2015 [cit. 2015-04-20]. Dostupné 

z: http://www.positiveactiongroup.org 
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Neuvedl jsem, samozřejmě, všechny nátlakové a aktivistické skupiny, které na 

ostrově operují. Nicméně, myslím, že jsem vybral ty, které mají největší vliv a stojí za 

zmínku, aby čtenář pochopil politickou situaci na ostrově.  

2.4. Autonomie a vztah se Spojeným královstvím 

Jak jsem již zmínil v úvodu této práce, tak postavení korunních dependencí je 

zcela unikátní. Ostrov Man není kolonií, ani závislým územím. Není totiž součástí 

Spojeného království, nýbrž majetkem monarchy, kterého na ostrově zastupuje 

guvernér.128 129 130 

Domácí legislativa je plně v rukou vlády Ostrova Man. Je pravda, že zákony 

vzniklé v Tynwaldu potřebují získat královský souhlas (Royal Assent), ale v dnešní 

době se jedná o formalitu. Zákony, které se týkají domácí legislativy, vždy získají 

královský souhlas. Za vztahy mezi Spojeným královstvím a ostrovem je zodpovědné 

ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice).131 132 133 

                                                 

128 THE DEPARTMENT FOR CONSTITUTIONAL AFFAIRS. Background briefing on the 

Crown Dependencies: Jersey, Guernsey and the Isle of Man. London, June 2006. Dostupné z: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dca.gov.uk/constitution/crown/bg-info-crown-

dependencies.pdf 

129 JUSTICE COMMITTEE. Crown Dependencies: developments since 2010. London, 10 

December 2013. Dostupné z: 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmjust/726/726.pdf 

130 PHILLIPS, Carlos: E-mailová korespondence [online]. 1. 5. 2015, Carlos.Phillips@gov.im 

131 THE DEPARTMENT FOR CONSTITUTIONAL AFFAIRS. Background briefing on the 

Crown Dependencies: Jersey, Guernsey and the Isle of Man. London, June 2006. Dostupné z: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dca.gov.uk/constitution/crown/bg-info-crown-

dependencies.pdf 

132 JUSTICE COMMITTEE. Crown Dependencies: developments since 2010. London, 10 

December 2013. Dostupné z: 
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133 PHILLIPS, Carlos: E-mailová korespondence [online]. 1. 5. 2015, Carlos.Phillips@gov.im 
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O mezinárodní vztahy a obranu ostrova se stará Spojené království. Ostrov může 

vést vlastní mezinárodní politiku, která je nezávislá na Spojeném království. Například 

není součástí Evropské unie jako Spojené království. Za zprostředkování těchto služeb 

nemá ostrov povinnost platit. Přes to ostrov platí každoroční dobrovolné příspěvky 

Spojenému království. Spojené království ostrovu nezasílá žádné dotace na 

fungování.134 135 136 

Vztah ostrova a Spojeného království je na velice dobré úrovni. Na ostrově 

existují skupiny, které vyžadují úplnou formální nezávislost na Spojeném království, ale 

nemají veliký vliv, ani přízeň obyvatelstva. Ostrov je se stavem vztahu spokojen, ale 

obě strany přiznávají, že jsou záležitosti vnitřní komunikace, které je třeba 

v budoucnosti zlepšit.137 138 

                                                 

134 THE DEPARTMENT FOR CONSTITUTIONAL AFFAIRS. Background briefing on the 

Crown Dependencies: Jersey, Guernsey and the Isle of Man. London, June 2006. Dostupné z: 
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dependencies.pdf 
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December 2013. Dostupné z: 
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137 JUSTICE COMMITTEE. Crown Dependencies: developments since 2010. London, 10 

December 2013. Dostupné z: 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmjust/726/726.pdf 

138 PHILLIPS, Carlos: E-mailová korespondence [online]. 1. 5. 2015, Carlos.Phillips@gov.im 



   

44 

 

3. Shetlandy, Orkneje a Vnější Hebridy 

3.1. Základní informace 

Ostrovy Shetland, Orknejí a Vnějších Hebrid se všechny nacházejí severně od 

Skotska. Dohromady mají okolo 71 000 obyvatel (Vnější Hebridy okolo 27 000, 

Orkneje okolo 21 000 a Shetlandy okolo 23 000) a dohromady mají území okolo 5 500 

km2. Toto je pouhá velikost pevniny ostrovů bez mořských oblastí, které k nim přiléhají. 

Všechny tyto ostrovy se pyšní vlastní kulturou, který nevychází ze Skotska, ale 

z původního keltského a později norského obyvatelstva. Proto mají také Shetlandy a 

Orkneje vlastní nářečí skotské angličtiny, které vycházejí z Nornu, jazyka, který byl na 

ostrovech používán a vycházel ze staroseverštiny. Na Vnějších Hebridách se jako jazyk 

používá skotská angličtina, ale většinově je na ostrovech požívána skotská gaelština. 

Proto je také oficiální název ostrovů v gaelštině (Na h-Eileanan Siar).139 140 141 142 

Shetlandy a Orkneje měly v historii vlastní formy parlamentu, kterým se říkalo 

Tingwall. Dnes jsou ostrovy integrálními součástmi Skotska, čemuž se budu věnovat 

později v tomto textu. Ostrovy jsou ekonomicky závislé z velké části na zemědělství, 

rybolovu, ropě a energetickým zdrojům a turismu. V zemědělství se pěstuje hlavně 

dobytek, protože podnebí ostrovů není příliš shovívavé pro floru.143 144 145 

                                                 

139 Scotland's Census 2011 [online]. © Crown Copyright 2015 [cit. 2015-04-23]. Dostupné 

z:http://www.scotlandscensus.gov.uk 

140 Orkney Islands. Encyclopædia Britannica [online]. ©2015 [cit. 2015-04-23]. Dostupné 

z:http://www.britannica.com/EBchecked/topic/432736/Orkney-Islands 

141 Shetland Islands. Encyclopædia Britannica [online]. ©2015 [cit. 2015-04-23]. Dostupné 

z:http://www.britannica.com/EBchecked/topic/540176/Shetland-Islands 

142 Outer Hebrides. Encyclopædia Britannica [online]. ©2015 [cit. 2015-04-23]. Dostupné 

z:http://www.britannica.com/EBchecked/topic/435568/Outer-Hebrides 

143 Factfile - Economy. Comhairle nan Eilean Siar [online]. © 2015 [cit. 2015-04-23]. Dostupné 

z: http://www.cne-siar.gov.uk/factfile/economy/index.asp 
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3.2. Historie 

Původní obyvatelstvo ostrovů, piktové, je v 8. - 9. století postupně vytlačeno 

vikingskými nájezdníky, kteří se na ostrovech usadí. Vikingové z ostrovů udělají 

základny pro další nájezdy do Skotska, Anglie a Norska.  Díky vikingské kolonizaci 

vznikne království Suðreyjar, o kterém jsem psal v kapitole o Ostrově Man. Období 

vikingské a později norské nadvlády je pro území Orknejí a Shetland velice důležité a 

silně ovlivní kulturu obou souostroví. Vnější Hebridy byly součástí Suðreyjaru pouze 

do roku 1266, kdy v Perthské dohodě připadly skotskému králi. V této dohodě také 

skotský král uznal norskou suverenitu nad Orknejemi a Shetlandami. V tomto období 

Orkneje a Shetlandy disponovali vlastním parlamentem.146 147 

Vnější Hebridy připadly pod nadvládu skotského krále, který postupně nahradil 

severské vládce gaelskými. To králi ale příliš nepomohlo, protože ostrovy zůstaly vůči 

koruně velice nepřátelské. Na ostrovech přetrvala kmenová struktura, která byla 

z pohledu krále necivilizovaná. Král situaci řešil různými trestnými výpravami a jinými 

pokusy o kolonizaci území skotským obyvatelstvem a nakonec se mu ostrovy podařilo 

stabilizovat v 15. století.148 149 

                                                                                                                                               

144 DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE SERVICES ORKNEY ISLANDS 

COUNCIL. Orkney Economic Review 2012-13. Orkney, 2013. Dostupné z: 

http://www.orkney.gov.uk/Files/Business-and-

Trade/Economic_Review/Orkney_Economic_Review_2012-13.pdf 

145 Economy. Shetland.org [online]. © 2007 - 2015 [cit. 2015-04-23]. Dostupné 

z:http://move.shetland.org/economy 

146 HUNTER, James. Last of the free: a millennial history of the Highlands and Islands of 

Scotland. Reprinted. Edinburgh: Mainstream, 2003. ISBN 18-401-8376-4. 

147 THOMSON, William P. The new history of Orkney. 3rd ed. Edinburgh: Birlinn, 2008, xiii, 

529 p. ISBN 18-415-8696-X. 

148 HUNTER, James. Last of the free: a millennial history of the Highlands and Islands of 
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Orkneje a Shetlandy se také dostaly časem pod nadvládu Skotska, ale mnohem 

později než Vnější Hebridy, proto je na nich severská kultura mnohem významnější. 

Orkneje a Shetlandy byly použity jako krytí věna Markéty Dánské, kterou přislíbil 

Kristián I., Jakubovi III. Skotskému. Věno ale zaplaceno nebylo a tak král Jakub III. 

převzal kontrolu nad ostrovy v roce 1470.150  

V 17., 18. a 19. století byli obyvatelé ostrovů verbováni do všech válek Velké 

Británie, jejíž součástí se stali v roce 1707. Ostrované byli velice oceňováni kvůli svým 

skvělým námořnickým schopnostem a kvůli tomu, že byli zvyklí na velice nehostinné 

podmínky. Kvůli své houževnatosti se také často přidávali ke společnostem, které 

operovaly v Kanadě a Novém Skotsku. V tomto období se relativně dobře vedlo 

Shetlandám, kde došlo k zásadnímu růstu počtu obyvatel. Orkneje měly v tomto období 

narůstající ekonomiku, díky rybolovu, ale zároveň byly vyčerpány Jakobitským 

povstání, jehož se aktivně účastnily. Orkneje byly posledním místem ve válce, které 

podporovalo povstání a byly poraženy až v roce 1746. Vnější Hebridy v tomto období 

trpěly nejvíce. Vnější Hebridy se také účastnily povstání a po jejich porážce se Anglie 

rozhodla, že bude území anglikanizováno. To mělo za následek ohrazování, 

vyvlastňování a stěhování gaelského obyvatelstva. Některé ostrovy zůstaly úplně 

neobydlené. Tradiční zemědělství bylo transformováno na pěst ovcí.151 152 

První polovina 20. století dopadla na ostrovy velice tvrdě. Jak jsem již zmínil, 

obyvatelé ostrovů jsou zkušení námořníci a tak byli s oblibou využívání v obou 

světových válkách. Na Shetlandách byla zřízena základna pro speciální operace u břehů 

                                                                                                                                               

149 THOMSON, William P. The new history of Orkney. 3rd ed. Edinburgh: Birlinn, 2008, xiii, 
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Norska a na Orknejích významný přístav. Po válce počet obyvatelstva stále klesá a to až 

šedesátých a sedmdesátých let, kdy se v okolí ostrovů najdou ropná ložiska, která oživí 

ekonomiku. Tento nález dokonce na Shetlandách a Orknejích inspiruje v roce 1987 

k založení Orknejského a Shetlandského hnutí (Orkney and Shetland Movement). Hnutí 

je koalicí, která požaduje zvýšení autonomie území po vzoru Ostrova Man a Faerských 

ostrovů. Koalice se nesetká ve volbách s úspěchem.153 154  

3.3. Politická specifika ostrovů oproti Skotsku a jejich postavení 

3.3.1. Politická specifika 

Jak jsem již zmínil v úvodu této práce Shetlandy, Orkneje a Vnější Hebridy jsou 

integrálními součástmi Skotka. Ostrovy tedy nemají vlastní politický systém, který by 

byl institucionálně rozdílný od systému Skotska či Velké Británie. I přesto, že se 

ostrovy institucionálně neliší, tak, kromě kulturních rozdílů, disponují několika 

specifickými rysy politické kultury, které je odlišují od zbytku Skotska a Velké Británie.  

Skotsko je pro účely samosprávy rozděleno na 32 radních oblastní (Council 

Areas). Každá tato oblast si volí vlastní radu s čtyřletým volebním obdobím. Na 

Shetlandách, Orknejích a Vnějších Hebridách jsou tradičně voleni nestraníci. To není 

typické pro zbytek Skotska, kde ve volbách sklízí úspěchy hlavně volební strany. 

V posledních volbách, v roce 2012, byli na Shetlandách a Orknejích zvoleni pouze 

nestraníci, na Vnějších Hebridách nestraníci získali 21 křesel z 31.155 

Orkneje a Shetlandy se liší od zbytku Skotska také při volbách do parlamentu 

Spojeného království.  V průběhu voleb do parlamentu Spojeného království 

                                                 

153 THOMSON, William P. The new history of Orkney. 3rd ed. Edinburgh: Birlinn, 2008, xiii, 

529 p. ISBN 18-415-8696-X. 

154 TALLACK, Malachy. Independence thinking... In: NewStatesman [online]. 2 APRIL, 2007 

[cit. 2015-04-25]. Dostupné z: http://www.newstatesman.com/blogs/malachy-tallack/2007/04/shetland-

scotland-independence 

155 Scottish Local Elections, 2012. Scottish Elections [online]. [2012] [cit. 2015-04-25]. 

Dostupné z:http://www.scottishelections.org.uk/scotland/l12/index.php 

http://www.newstatesman.com/blogs/malachy-tallack/2007/04/shetland-scotland-independence
http://www.newstatesman.com/blogs/malachy-tallack/2007/04/shetland-scotland-independence
http://www.scottishelections.org.uk/scotland/l12/index.php
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(Westminsteru) jsou Orkneje a Shetlandy spojeny do jednoho jednomandátového 

volebního obvodu. Volební obvod Orkneje a Shetlandy se odlišuje od ostatních tím, že 

od roku 1837 téměř vždy zvolil kandidáta Liberální strany, Liberální koalice, nebo 

Liberálních Demokratů. Výjimkou je volba Basila Neven-Spence, který byl ve funkci 

15 let za Konzervativní stranu. 

3.3.2. Postavení v rámci Skotska a možná budoucnost 

Orkneje, Shetlandy a Vnější Hebridy mají téměř stejné postavení, jako všechny 

ostatní části Skotska. V jedné záležitosti se ale liší. Ostrovy jsou takzvanými 

chráněnými obvody (protected constituencies). Tyto obvody mají zákonem definované 

hranice, které jsou neměnné. Mimo to se ale tyto oblasti neliší od ostatních ve Skotsku. 

Momentálně ale existuje debata o budoucnosti postavení ostrovů, která částečně 

navazuje i na historické snahy jejich postavení změnit.  

 První snahou o širší autonomii bylo Orknejské a Shetlandské hnutí, které bylo 

založeno v roce 1987. Hnutí bylo volební koalicí, která požadovala výraznější devoluci, 

tedy rozdělení pravomocí na úkor centrální vlády. Jako model pro získávání pravomocí 

hnutí označilo blízké Faerské ostrovy a Ostrov Man.  Proti volební koalici nekandidoval 

kandidát Skotské národní strany, ale i přes to skončil kandidát hnutí ve volbách až 

čtvrtý.156 157 

Pro ostrovy je velice zajímavá situace, která se vyvíjí s možností nezávislosti 

Skotska. Ostrovy totiž nemají zájem o nezávislost Skotska. Skotský nacionalismus na 

ostrovech nehraje tak výraznou roli kvůli rozdílné kultuře, Orkneje a Shetlandy mají 

stejně blízko k Norsku a Vnější Hebridy ke keltskému Skotsku, které již neexistuje. 

                                                 

156 TALLACK, Malachy. Independence thinking... In: NewStatesman [online]. 2 APRIL, 2007 

[cit. 2015-04-25]. Dostupné z: http://www.newstatesman.com/blogs/malachy-tallack/2007/04/shetland-

scotland-independence 

157 Orkney and Shetland (UK Parliament constituency). In: Wikipedia: the free 

encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-04-26]. Dostupné 

z:http://en.wikipedia.org/wiki/Orkney_and_Shetland_(UK_Parliament_constituency)#Elections_in_the_1

980s 

http://www.newstatesman.com/blogs/malachy-tallack/2007/04/shetland-scotland-independence
http://www.newstatesman.com/blogs/malachy-tallack/2007/04/shetland-scotland-independence
http://en.wikipedia.org/wiki/Orkney_and_Shetland_(UK_Parliament_constituency)#Elections_in_the_1980s
http://en.wikipedia.org/wiki/Orkney_and_Shetland_(UK_Parliament_constituency)#Elections_in_the_1980s
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Navíc ostrovy měly strach, že pokud by Skotsko získalo nezávislost, tak by proběhla 

reforma vnitřní administrativy a ostrovy by skončili jako jeden samosprávný celek, 

popř. i dohromady se Skotskou vysočinou. V průběhu debat o nezávislosti Skotska se 

ukazuje, že nezájem ostrovů o skotskou nezávislost se může jevit jako výrazný problém 

pro skotskou nezávislost. Jeden z výrazných argumentů politiků Skotské národní strany 

je, že Skotsko disponuje bohatými zásobami nerostných surovin, hlavně ropou a 

zemním plynem. Zhruba dvě třetiny těchto zdrojů se ale nachází ve vodách Shetland, 

Orknejí a Vnějších Hebrid. Ostrovy začaly společně vyjednávat se skotskou vládou o 

postupu po případném úspěchu referenda o nezávislosti. Bylo zváženo několik scénářů, 

mezi něž patřil i návrh, že by se z ostrovů staly korunní dependence. Jako 

nejpravděpodobnější řešení bylo uznáváno, že kdyby uspělo referendum o nezávislosti, 

tak by proběhlo další referendum o nezávislosti na ostrovech.158 159 160 161 162 163 

                                                 

158 CAMPBELL, Angus, Steven HEDDLE a Gary ROBINSON. Our Islands - Our Future. The 

Scottish Government, 2013 [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: 

http://www.shetland.gov.uk/OIOF/documents/ourislands-ourfuture-JointPositionStatement-

17june2013.pdf 

159 Scottish independence: Islands to get seabed income. In: BBC [online]. 16 June 2014 [cit. 

2015-04-27]. Dostupné z: http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-27866413 

160 DICKIE, Mure. Orkney Islands see Scottish referendum as chance of freedom. In: Financial 

Times [online]. August 30, 2013 [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1a0ae64c-

0f0a-11e3-ae66-00144feabdc0.html#axzz3YRQIQb25 

161 BROWN, Jonathan. Shetland, Orkney and the Outer Hebrides demand independence 

referendums of their own if Scotland votes 'yes'. In: The Independent [online]. 26 March 2014 [cit. 2015-

04-27]. Dostupné z:http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/shetland-orkney-and-the-outer-

hebrides-demand-independence-referendums-of-their-own-if-scotland-votes-yes-9217514.html 

162 CARRELL, Severin. Scottish independence: islands consider their own 'home rule'. In: The 

Guardian [online]. 17 March 2013 [cit. 2015-04-27]. Dostupné 

z: http://www.theguardian.com/politics/2013/mar/17/scottish-independence-islands-home-rule 

163 ROSS, Calum. Scottish Independence: Orkney and Shetland may have own vote. In: The 

Press and Journal[online]. 17 September 2014 [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: 

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-27866413
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/1a0ae64c-0f0a-11e3-ae66-00144feabdc0.html#axzz3YRQIQb25
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Reprezentace ostrovů nestála o nezávislost a netajila se tím. Ostrovy si byly 

vědomy, že s nezávislostí by přišla vážná ekonomická rizika, která by nemusely být 

schopni vyřešit. Ostrovy pouze viděly možnost na rozšíření vlastních pravomocí v rámci 

Skotska a chopily se jí. Vyjednávání bylo pro ostrovy úspěšné a bylo dosaženo ústupků 

od vlády, která přislíbila větší autonomii pro ostrovy. Pokud by uspělo referendum o 

nezávislosti, tak by ostrovy získaly větší ekonomickou svobodu a finanční podporu 

vlády.164 165 166  

Skotsko nezávislost v referendu neodsouhlasilo, takže se ani nezačaly řešit žádné 

záležitosti, které vybojovaly ostrovy ve vyjednáváních před referendem. Jestli se tyto 

záležitosti dostanou znovu na pořadník vlády, se zatím s jistotou říct nedá. I přes to, že 

referendum neuspělo, tak debata, kterou rozvířilo, ukázala kulturní rozdíly mezi 

Skotskem a ostrovy a ambice ostrovů na větší autonomii, kterou jsou ochotni politicky 

pronásledovat. Očekávám tedy, že toto téma není uzavřené a v blízké budoucnosti bude 

znovu relevantní.  

                                                                                                                                               

https://www.pressandjournal.co.uk/fp/news/politics/westminster/346557/scottish-independence-orkney-

and-shetland-may-have-own-vote/ 

164 ISLAND AREAS MINISTERIAL WORKING GROUP. Empowering Scotland’s Island 

Communities. The Scottish Government, June 2014 [cit. 2015-04-27]. ISBN 978-1-78412-578-3. 

Dostupné z: http://www.gov.scot/Resource/0045/00452796.pdf 

165 CAMPBELL, Angus, Steven HEDDLE a Gary ROBINSON. Our Islands - Our Future. The 

Scottish Government, 2013 [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: 
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166 Scottish independence: Islands to get seabed income. In: BBC [online]. 16 June 2014 [cit. 
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Závěr 

Všechny ostrovy, o kterých píši ve své práci, mají jeden velice významný 

spojovací článek. A to kulturu lišící se od mateřské země. Tento stav vychází 

z historického vývoje, kvůli kterému jsou Vnější Hebridy a Man silně ovlivněny 

keltskou kulturou a Shetlandy, Orkneje a Faery specifickými typy severské kultury. 

Díky tomu, že tyto oblasti jsou ostrovy, tak byly historicky méně ovlivňovány kulturním 

vývojem mateřských zemí a jejich kultura tedy často nese prvky, které mají kořeny již 

ve středověku a v mateřských zemích jsou úplně cizí.  

Tyto kulturní specifika pochází z období mezi 8. až 15. stoletím, z období kdy 

ostrovy byly kolonizovány vikingskými nájezdníky, kteří vytlačili původní 

obyvatelstvo. Toto období je pro ostrovy určující, nová kultura byla podpořena nově 

vzniklými parlamenty. Na tyto parlamenty v 19. století poukazují nacionalistická hnutí, 

jakožto na důkazy specifické kultury těchto oblastí.167 168 Myslím, že není od věci 

zdůraznit, že existence těchto politických institucí poté ve 20. století výrazně posiluje 

argumenty separatistických politiků. Fakt, že ostrovy mají plně rozvinuté politické 

instituce s vlastní tradicí, také zjednodušuje získávání nových pravomocí na úkor 

mateřských států.  

Oba politické systémy disponují specifickými stranickými systémy. Na Faerách 

existují dvě štěpné linie, které rozdělují obyvatelstvo a všech šest politických stran má 

koaliční potenciál To má za následek, že všechny strany jsou ochotny spolupracovat na 

vládní úrovni s kteroukoliv jinou stranou a koalice obsahují vždy alespoň tři strany. 

Výsledkem je velice stabilní politický systém. Ostrov Man naproti tomu žádnou tradici 

politických stran nemá a v Tynwaldu zasedají většinově nestraníci. Zakládání 

politických stran na ostrově málokdy nese kýžené výsledky a tak je běžné, že na 

veřejném životě se spíš podílejí nátlakové skupiny, které fungují podobně jako politické 

                                                 

167 Na Ostrově Man a Faerských ostrovech.   

168 V době jejich založení se nejednalo o parlamenty v dnešním slova smyslu, ale spíše o 

kmenové rady. Jedná se o Tynwald, Løgting a dnes neexistující Tingwally.  
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strany, ale neúčastní se voleb. Věřím, že tyto specifika politiky na ostrovech jsou 

zapříčiněny kombinací malé komunity a izolace způsobené geografickým umístěním. 

Samotné parlamenty si zřízením podobné nejsou. 

Při zhodnocování autonomie je podle mého názoru třeba vzít v potaz několik 

faktorů. Prvně, jestli oblast má možnost vydávat legislativu na svém území a jestli toto 

právo má také mateřská země. Poté, jestli je oblast finančně závislá na mateřské zemi, 

jestli od ní získává příspěvky na vlastní chod. A svobodu v rozhodování, kterou má 

ostrov na mezinárodním poli. 

 Ostrov Man považuji za plně autonomní. Veškerá domácí legislativa je v rukou 

Tynwaldu a zákony schválené ve Westminsteru mohou být na ostrov vztaženy pouze 

s jeho konzultací.  Ostrov Man nedostává od Spojeného království žádné příspěvky. Je 

pravda, že o mezinárodní reprezentaci ostrova a obranu se stará Spojené království169, 

ale nevytváří mezinárodní politiku ostrova. Mezinárodní politiku má právo vytvářet 

Tynwald. Spojené království se pouze stará o reprezentaci ostrova170, na čemž jsou oba 

celky ve shodě a Ostrov Man dokonce za to Spojenému království posílá dobrovolné 

příspěvky.  

Faerským Ostrovům tuto míru autonomie nepřisuzuji a to hlavně 

z ekonomických důvodů. Faerské ostrovy totiž nemají dostatečně silnou ekonomiku na 

vykonávání všech úkolů spojených se samosprávou a mezinárodní politikou. Pokud 

nastane moment, kdy si to ostrovy budou moct dovolit, tak věřím, že převezmou 

všechny povinnosti, které se samosprávou souvisejí. Blokový grant, který ostrovy 

dostávají od Dánského království je podle mého názoru indikátorem míry autonomie a 

jejího postupu na Faerách. Grant momentálně činí 641,8 milionů DKr,171 což je mírný 

                                                 

169 Koruna to uznává jako svou povinnost. 

170 Zajímavostí je, že občané Manu mají vlastní typ pasů, který je v podstatě totožný s běžným 

britským pasem, ale je na něm zapsána i manská příslušnost. 

171 BOHLBRO, Peter: E-mailová komunikace [online]. 14. 4. 2015, Peter.Bohlbro@ft.dk 
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nárůst oproti roku 2009, kdy grant činil 630 milionů DKr.172 173 V delším období se ale 

grant snižuje a Faery mají právo rozhodovat o všem, o čem rozhodovat chtějí a mohou 

si to dovolit. Dokonce razí i vlastní mezinárodní politiku s vlastní reprezentací. Je také 

nutné zmínit, že Faery jsou zastoupeny dvěma poslanci v dánském parlamentu. Man 

žádné zastoupení ve Westminsteru nemá. 

Na Faerách je velice aktuálním tématem nezávislost. Jak jsem již zmínil, je to 

jedna ze štěpných linií a toto téma skutečně dělí společnost. Vedlejším příznakem takto 

aktuálního politického tématu také je, že společnost je v politice velice aktivní, volební 

účast se pohybuje mezi 80 až 90 %.174 V dlouhodobém hledisku Faery k nezávislosti 

směřují a proklamují snahu o její získání. Jak jsem již řekl, tak jedinou překážkou je 

finanční stav ostrovů. Můj názor je takový, že stávající situace je pro Faery příliš 

výhodná, než aby ji měnily. Pokud se situace změní, tak pouze proto, že impuls k této 

změně vzejde z Dánska, nebo proto, že se změní ekonomická situace na ostrovech. Na 

Manu tato tématika takový význam nemá. Existují nátlakové skupiny, které požadují 

nezávislost Manu, ale nemají na ostrově reálnou moc. Ostrov má navíc se Spojeným 

královstvím velice dobré vztahy a Spojené království projevuje o udržení ostrova větší 

snahu, než Dánské království.  

                                                 

172LANDSBANKI FORØYA. Information Memorandum 2009 [online]. 2009 [cit. 2014-12-14]. 

Dostupné 

z:http://gjaldstovan.gov.fo/tidindi/Tilfar%20fra%20Landsbankanum/Documents/Info_Mem2009%5B1%

5D.pdf 
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Zajímavá je situace na Shetlandách, Orknejích a Vnějších Hebridách, kde se 

téma nezávislosti stalo aktuální kvůli skotskému referendu za nezávislost. Ukázalo se 

totiž, že Vnější Hebridy, Shetlandy a Orkneje nejsou se Skotskem kulturně příliš spjati a 

myšlenka samostatného Skotska jim tedy tolik neříká. Také se ale ukázalo, že zásoby 

ropy a zemního plynu, se kterými počítali skotští separatisté je z větší části na území 

těchto ostrovů a tak ostrovy získaly na významu. Ostrovy se rozhodly situaci využít a 

vyjednaly s vládou program, který ostrovům slibuje nárůst autonomie. Byl to příslib, 

kterým vláda chtěla docílit loajality ostrovů v případě úspěšného referenda. Referendum 

ale neuspělo a tak nám nezbývá nic jiného než čekat, jak bude skotská vláda ochotna 

plnit své sliby. Očekávám, že autonomie ostrovům poroste, ale musím zdůraznit, že 

Vnějším Hebridám, Shetlandám a Orknejím nepřežil ze seveřanského období vlastní 

parlament, který by legitimizoval odlišnou kulturu. Navíc jsou ostrovy silně 

ekonomicky závislé na Skotsku, čehož si je Skotsko dobře vědomé. Tudíž se 

domnívám, že snahy o nezávislost jsou vysoce nepravděpodobné, dokud se něco z toho 

nezmění.  

Summary 

 All islands that I cover in my thesis have one very important link and that 

is a culture differing from the culture of their mainland country. This situation is due to 

the historical development. Because these territories are islands, they were less 

influenced by the cultural development of their mainland countries and so their culture 

bears aspects, which are foreign to the mainland.  

The Faroe Islands and the Isle of Man both have fully functional parliaments 

originating in the Viking era. Existence of these parliaments supports many arguments 

of the separatist movements of these territories. Also, existence of these parliaments 

makes transfer of powers from the mainland government to the island government much 

easier.  

Both political systems have very specific party system, which is very different 

from the party system of the mainland. Faroese party system is divided by two 

cleavages. This situation produces six parties, all able to participate in the government. 

Usually, coalition of three parties is governing. Isle of Man has no tradition of political 
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parties, and so members of the parliament are usually non-partisans. I believe that this is 

a result of the combination of small community and isolation.  

In matters of autonomy, I believe Isle of Man to be fully autonomous. Domestic 

legislature is in the hands of the Tynwald, it receives no funds from the United 

Kingdom and can create its own policies regarding international affairs. 

I cannot say the same for the Faroe Islands. The Faroe Islands are limited by 

their own economy, they cannot afford their own autonomy. Islands receive bloc grant 

of 641, 8 million DKr from the Danish government. If the Faroe Islands were able to 

afford the self-government, then I believe that they would demand bigger autonomy, 

even independence. 

Independence is a very actual topic for the Faroe Islands. In the long-term 

perspective the Faroe Islands are heading towards the independence, only obstacle in 

the way to independence is the financial aspect of the matter. I believe that current state 

of things is too convenient for the islands and they will try to maintain the status quo. 

The Isle of Man has a few groups that demand independence of the island, but these 

groups have no power on the island. I believe that the island is satisfied with its standing 

with the United Kingdom and I do not expect any changes. 

Interesting is the situation of the Shetland, the Orkney and the Outer Hebrides, 

which evolved around the Scottish independence referendum. These islands used 

referendum as a mean to achieve increase in their level of autonomy. Scottish 

government promised to address this issue, but so far there have been little done. I do 

not expect these islands to pursue the road to independence, they are too economically 

dependent on the Scotland for that, but I believe they will try to address the topic of 

autonomy again. We will see how Scotland will respond. 
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