
Resumé 

Cílem práce je analýza volebního procesu všeobecných voleb do Dolní sněmovny 

britského Parlamentu. Text sestává z rozboru problematiky dvou základních otázek. První 

otázka je, co se týče rozsahu, obsáhlejší a jedná se o zmíněnou analýzu voleb. Druhá oblast 

problematiky souvisí úzce s první a týká se referenda o změně volebního systému v roce 

2011.  

Text práce je logicky strukturován do 4 základních kapitol, které jsou zpravidla dále 

členěny na podkapitoly. První kapitola se věnuje pouze obecně britskému Parlamentu od 

historických počátků, až po dnešní moderní podobu. Zároveň zahrnuje stručnou specifikaci 

obou sněmoven, včetně jejich složení a zaměření náplně práce. Druhá kapitola je již zaměřena 

na otázku všeobecných voleb, v úvodu se věnuje aplikovanému volebnímu systému. Ten je 

založen na principu „first past the post“, který řadíme do „rodiny“ většinových volebních 

systémů. Zmíněny jsou i specifika aplikace daného systému, tedy výhody a tzv. systémové 

chyby, které přináší. Další podkapitola se věnuje systematice právní úpravy voleb. 

V souvislosti s tímto je důležité zdůraznit, že neexistuje jeden volební zákon, který by 

přehledně reguloval celý volební proces. Právní úprava vykazuje množství opakujících se 

ustanovení, nepřehlednost a značnou komplikovanost. Zákon „Representation of the People 

Act 1983“ můžeme považovat za základní pramen úpravy voleb. Systematika zákona se dělí 

do tří hlavních sekcí; právo volit a výkon tohoto práva, právní úprava volební kampaně a 

soudní řízení ve věci voleb. Právní regulace zbylých institutů je roztříštěna v mnoha 

složkových zákonech. Tyto instituty jsou rozebrány v dalších podkapitolách s odkazy na 

relevantní legislativu. 

Třetí kapitola se zabývá samotným hlasováním, vyhodnocením výsledků voleb a 

možností soudního přezkumu voleb. Jsou zde zmíněny i alternativní metody hlasování, které 

jsou britskými občany v praxi často používány. V souvislosti se soudním přezkumem voleb 

jsou zdůrazněny okolnosti, za kterých mohou oprávněné osoby podat žalobu k Vrchnímu 

soudu. V posledních letech je to často používaný nástroj k zpochybnění legitimity výsledku 

voleb. Poslední kapitola pojednává o okolnostech, které vedly k uspořádání referenda o 

změně volebního systému v roce 2011. Hovoří o potencionálních výhodách, které by přinesl 

model alternativního hlasování. Taktéž vysvětluje důvody, proč se v referendu vyslovilo 67,9 

% voličů proti změně volebního systému. Závěrem je zdůrazněno, že i přestože 60 % 

oprávněných voličů má stále zájem o volební reformu, s ohledem na výsledek květnových 

všeobecných voleb se jí minimálně následující funkční období vlády nedočkají. 


