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Úvod 

Pořádání svobodných voleb v pravidelných opakujících se intervalech je 

elementárním prvkem vyspělé demokracie. Volby do Dolní sněmovny britského 

Parlamentu, tzv. všeobecné volby, jsou povaţovány za hlavní politickou událost v zemi 

a to z titulu dvou účinků, které vznikají z jediného volebního procesu. Prvním účinkem 

je rozhodnutí, kdo bude jeden z 650 úspěšných kandidátů, který zasedne do křesla 

v Dolní sněmovně Parlamentu a zde bude reprezentovat svůj volební obvod. Druhým 

účinkem, pro britské voliče významnějším, je mandát pro vytvoření vlády. Důleţitým 

momentem, který přidává na významu a jedinečnosti britských všeobecných voleb 

v očích občanů je fakt, ţe druhá komora Parlamentu, Sněmovna lordů, stojí na principu 

nevolitelnosti. Výběr uvedeného tématu mé diplomové práce ovlivnilo několik 

skutečností. Během studia jsem s velkým zájmem absolvovala na katedře ústavního 

práva několik volitelných předmětů zaměřených právě na materii voleb a ústavních 

systémů. Zúčastnila jsem se semestrálního studijního programu ERASMUS na 

University of Central Lancashire ve Velké Británii, kde jsem své studium úzce zaměřila 

právě na problematiku britského ústavního práva a všeobecných voleb do Dolní 

sněmovny Parlamentu. V souvislosti s britskými volbami do Parlamentu mě zaujaly dvě 

skutečnosti. V první řadě to je jakási rigidnost celého systému. Od roku 1885, kdy byl 

zaveden současný volební systém známý jako „first past the post“, aţ do dnešní doby 

nedošlo k ţádné zásadní změně (vyjma neúspěšného referenda o změně volebního 

systému v roce 2011). Druhou specifičností všeobecných voleb je roztříštěnost právní 

úpravy, kdy v podstatě neexistuje jeden volební zákon, který by podrobně upravoval 

celý volební proces. Cílem mé práce je rozbor volebního procesu a snaha přehledně 

analyzovat jednotlivé kroky s ohledem na relevantní právní úpravu. 

Text práce je strukturován  do čtyř základních kapitol. V první kapitole se zabývám 

obecněji britským Parlamentem z hlediska historického vývoje aţ po dnešní moderní 

podobu a stručně specifikuji sloţení a zaměření obou sněmoven. Druhá kapitola se jiţ 

plně věnuje tématu práce a to všeobecným volbám. V úvodu kapitoly definuji 

aplikovaný volební systém a zároveň definuji klady a zápory, které přináší jeho uţívání. 

Systematizuji právní úpravu s tím, ţe uvádím východiska aktuální právní úpravy a 

zdůrazňuji hlavní problém volební legislativy a to roztříštěnost a opakující se 

ustanovení. Dále se v podkapitolách věnuji jednotlivým volebním institutům a dalším 
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otázkám, které jsou spjaty s volbami do Dolní sněmovny, např. funkční období, aktivní 

a pasivní výkon volebního práva, volební kampaň apod. 

Třetí kapitola pojednává o samotném hlasování, vyhodnocení výsledků voleb a 

moţnosti soudního přezkumu voleb. Spolu s hlasováním vyzdvihuji také alternativní 

metody, tj. hlasování prostřednictvím ustanoveného zástupce a hlasování poštou, které 

jsou v praxi často pouţívané. U soudního přezkumu voleb upozorňuji na zajímavý fakt 

a to, ţe nemá ve volební historii Spojeného Království velkou tradici. V poslední 

kapitole se stručně zabývám okolnostmi referenda o změně volebního systému z roku 

2011. Zaměřuji se na historická a politická východiska, která bezprostředně předcházela 

uspořádání referendu. Definuji alternativní hlasování a analyzuji moţné klady přijetí 

změny volebního systému a zároveň zápory, které hovoří pro stávající systém „first past 

the post“. Závěrem vysvětluji, proč referendum skončilo negativním výsledkem a zda 

občané Spojeného Království mohou očekávat během funkčního období vlády 

konzervativců iniciativu směrem k volební reformě. 

V neposlední řadě povaţuji za důleţité zmínit, ţe analýza volebního procesu, tj. 

první tři kapitoly, vznikaly před květnovými parlamentními volbami v roce 2015. 

Závěrečná kapitola pojednávající o reformě volebního systému byla napsána po 7. 

květnu 2015, měla jsem tedy jiţ moţnost zahrnout do ní určité úvahy s ohledem na 

výsledek všeobecných voleb. 
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1 Parlament Spojeného Království Velké Británie a 

Severního Irska 

Dvoukomorový Parlament Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska 

je nejvyšším představitelem zákonodárné moci. Od svého vzniku prošel postupným 

vývojem, aţ svým významem přesáhnul funkci běţného zákonodárného orgánu. Britský 

Parlament je dle tradičního pojetí jediným parlamentním orgánem v rámci kontinentální 

Evropy, kde neexistuje svrchovanost lidu ale svrchovanost Parlamentu.
1
 Tento princip 

definoval známý britský právník a ústavněprávní teoretik A. V. Dicey takto: 

„Parlament, dle britské ústavy, má právo přijmout a zrušit jakýkoliv zákon; zároveň 

není jiného subjektu nebo orgánu uznaného právním řádem Spojeného Království, který 

by měl pravomoc vetovat či zrušit zákony přijaté Parlamentem.“
2
 Takto definovaný 

Parlament, uţívající neomezenou zákonodárnou pravomoc, je formálně sloţen 

z panovníka, Horní sněmovny („House of Lords“) a Dolní sněmovny („House of 

Commons“).  

1.1 Historický vývoj 

Parlament, coby orgán zákonodárné moci, nebyl vytvořen uměle, vznikl 

přirozeným vývojem s ohledem na kaţdodenní politické potřeby panovníka a jeho 

vlády. Jeho vývoj neprobíhal nepřetrţitě během staletí, ale měl spíše tendenci ke 

kratším obdobím rychlého růstu. 

Počátky britského dvoukomorového Parlamentu sahají do období 8. - 11. století. 

Zde byla klíčová dvě shromáţdění; a to tzv. „Witan“ a „Moots“. „Witan“ bylo 

shromáţdění svolané panovníkem k projednání důleţitých otázek, jejichţ dopad 

ovlivňoval politickou situaci v zemi. Shromáţdění se scházelo pouze ad hoc, pokud se 

panovník rozhodl jej svolat a sestávalo z konkrétních osob, významných poradců a 

šlechticů. Hlavní pravomocí bylo poskytovat rady králi, nicméně ten nebyl vázán jejich 

souhlasem k přijetí jednotlivých opatření. Jejich slovo nehrálo významnou roli ani 

v souvislosti s tvorbou právních předpisů jako u dnešního moderního Parlamentu, ale 

                                                 
1 Takto je definován britský Parlament z hlediska tradičního historického pojetí. Nicméně v současné době se tento 

princip neuplatňuje v čisté podobě a to z důvodu začlenění Spojeného Království do mezinárodních společenství. 

Přijetím zákona „European Communities Act 1972“ neboli „Zákon o evropských společenstvích“, který inkorporoval 

evropské právo do národního práva, došlo k omezení suverenity britského Parlamentu. RAWLINGS, H. Law and the 

electoral process. London: Sweet and Maxwell, 1988, xix, 3 s. ISBN 04-213-7640-6 
2 PARPWORTH, Neil. Constitutional and administrative law. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012, xlvi, 

71-72 s. Core text series. ISBN 978-019-9698-332 
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pouze formálně odsouhlasili panovníkovu libovůli. Přestoţe v této fázi byla funkce 

shromáţdění spíše formálního rázu, jednalo se o významný krok směrem k 

počátku vyvaţování moci panovníka a moci těch, kterým vládne. 

Ze skupiny králových poradců z řad šlechticů se časem zformovala tzv. Velká rada 

(„Royal Council“ nebo „Magnum Concilium“), jejíţ souhlas byl zásadní např. 

v otázkách daňových zákonů, a poloţila základy pro fungování moderní Horní 

sněmovny Parlamentu – dnešní „House of Lords“.
3

 Zatímco „Witan“ bylo 

shromáţděním, které se zabývalo záleţitostmi na celostátní úrovni, „Moots“ bylo 

pravidelným setkáním na úrovni hrabství. Řešily se zde jednotlivé spory a diskutovaly 

se místní záleţitosti. Těchto tzv. lokálních setkání se účastnily následující osoby: místní 

lordi a biskupové, šerif a čtyři zástupci z kaţdé vesnice. Shromáţdění se postupně 

zformovala v instituci známou jako „County Court“ a nastínila myšlenku fungování 

vlády na komunální úrovni. Shromáţdění, „Witan“ a „Moots“, setrvala v původní 

oddělené podobě po mnohá staletí. Aţ nakonec z iniciativy radních Velké rady a 

mluvčího „County Court“ došlo ke spojení obou shromáţdění do dvoukomorového 

Parlamentu. Horní sněmovna sdruţovala zástupce vyšší šlechty a duchovní, Dolní 

sněmovna zástupce měšťanů a rytíře. 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, současná podoba Parlamentu není výsledkem 

postupného vývoje, ale spíše kratších a o to intenzivnějších etap změn. Ráda bych 

uvedla klíčové skutečnosti, které zásadním způsobem ovlivnily podobu dnešního 

moderního Parlamentu. Jednu z prvních významných změn přinesla „Magna charta 

libertatum“ vydaná v červnu roku 1215. Tato listina jako první dokument té doby 

písemně zakotvila princip, ţe panovník a jeho vláda nejsou nadřazeni zákonu
4
. „Magna 

charta libertatum“ tedy limitovala moc panovníka a zabraňovala svévolnému 

uplatňování moci mimo meze práva. Zároveň omezila panovníkovu libovůli zvát k radě 

(„Magnum Concilium“) pouze toho, koho chtěl; zváni měli být arcibiskupové, 

                                                 
3
 PARLIAMENT UK. Birth of the English Parliament: Anglo-Saxon origins. [online] [cit.2015-04-06]. Dostupný 

z WWW: <http://www.parliament.uk/about/living-

heritage/evolutionofparliament/originsofparliament/birthofparliament/overview/origins/> 
4
 PARLIAMENT UK. Birth of the English Parliament:Magna Carta. [online] [cit.2015-04-06]. Dostupný z WWW: 

<http://www.parliament.uk/about/livingheritage/evolutionofparliament/originsofparliament/birthofparliament/overvie

w/magnacarta/> 
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biskupové, opati, hrabata a významní baroni.
5

 V polovině 14. století došlo ke 

zformování dvou oddělených komor Parlamentu, jak jsem uvedla výše.  

V následujících letech se pozice Parlamentu začala ještě více posilovat a upevňovat 

na úkor postavení panovníka. Parlament rozhodoval nejen v otázkách daní, potvrzoval 

nástupnictví na trůnu, ale taktéţ schvaloval církevní změny.
6
 Během 17. století dochází 

ke značným rozporům jak mezi panovníkem a Parlamentem jako celkem, tak mezi 

jednotlivými sněmovnami v boji o prvenství. V duchu revolučních bojů, které byly pro 

toto období příznačné, dochází nakonec k přijetí deklarace Dolní sněmovnou, která 

prohlásila Horní sněmovnu, tedy lordy, za zbytečné a nebezpečné a zároveň 

odsouhlasila zákon, kterým se Horní sněmovna zrušila.
7
 Jednokomorový Parlament byl 

však záhy podroben silné kritice a ve 2. polovině 17. století byla opět obnovena druhá 

komora jako prvek vyvaţující moc. Následuje období, kdy obě komory mají více či 

méně shodné postavení a boj o prvenství se zde uskutečňuje prostřednictvím ministrů, 

kteří jsou odpovědní právě Dolní komoře.  

Na počátku 19. století převládá názor, ţe je nutné provést parlamentní reformu a 

tím korigovat mnoţství podvodů a korupce provázející volby poslanců do Dolní 

sněmovny. Volební právo bylo v této době podmíněno majetkovým censem a 

společenským postavením osoby. Hlavní témata reformy byla nerovnoměrné rozdělení 

křesel poslanců, otázka rozšíření volebního práva a problém tzv. „rotten boroughs“
8
. 

V roce 1832, po dvou neúspěšných pokusech o návrh reformního zákona, byl přijat 

zákon „Representation of the People Act 1832“ známý taktéţ pod názvem „Great 

Reform Act“ neboli „Velká reforma“. Velká reforma přinesla následující změny:  

i) odejmula volební právo 56 volebním obvodům v Anglii a Walesu a 

v dalších 31 volebních obvodech sníţila počet poslanců pouze na jednoho; 

ii) vytvořila 67 nových volebních obvodů; 

iii) rozšířila volební právo i na malé vlastníky půdy, rolníky a obchodníky a 

                                                 
5 KYSELA, Jan. Dvoukomorové systémy: teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů. 1. vyd. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2004, 169 s. ISBN 80-86432-89-0 
6 ROVNÁ, Lenka. Kdo vládne Británii? [online]. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 128 s. ISBN 80-

86429-27-x 
7 KYSELA, Jan. Dvoukomorové systémy: teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů. 1. vyd. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2004, 173 s. ISBN 80-86432-89-0 
8 V překladu tzv. „shnilé čtvrti“, kdy na velmi malý počet obyvatel byla stanovena reprezentace neúměrným počtem 

poslanců. Např. na sedm obyvatel oblasti se volili dva zástupci do Dolní sněmovny. 
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iv) vytvořila jednotné volební právo pro hospodáře, kteří ročně zaplatili za 

nájem minimálně 10 liber a více.
9
 

Změny dosaţené parlamentní reformou byly pro mnohé nedostatečné. Díky tomu, 

ţe volební právo bylo podmíněno majetkovým censem, velká část pracujících muţů 

stále volit nemohla. Pro tuto chvíli byl však zásadní fakt, ţe reforma dokázala, ţe změna 

a pokrok moţné jsou a tím do následujících desetiletí podpořila další reformní snahy, 

které jiţ přinesly ţádané ústupky. 

Parlament reagoval schválením zákona „Representation of the People Act 1867“ 

známého taktéţ jako „Second Reform Act 1867“ („Druhý reformní zákon“). Druhý 

reformní zákon postoupil zase o pár kroků blíţ k všeobecnému volebnímu právu pro 

muţe, avšak stále daný stav neodpovídal ţádanému principu „jeden muž, jeden hlas“ 

(„one man, one vote“). Odpor Parlamentu vůči rozšíření volebního práva na základě 

zmíněného principu byl finálně překonán zákonem „Representation of the People Act 

1884“ neboli „Third Reform Act 1884“ („Třetí reformní zákon“). Třetí zákon o reformě 

tak udělil volební právo všem muţům v zemi bez rozdílu, avšak s podmínkou věkové 

hranice 21 let.
10

 

 V první polovině 20. století byly přijaty dva zákony, které měly značný vliv na 

formování vztahů sněmoven v rámci Parlamentu. V jejich důsledku došlo 

k zásadnímu omezení zákonodárných pravomocí Horní sněmovny. Jedná se o tyto; 

„Parliament Act 1911“ a „Parliament Act 1949“. Přijetí prvního ze zmíněných zákonů 

předcházela ústavní krize, která začala v roce 1909. Jádrem byl spor mezi komorami 

Parlamentu. Spor vyústil aţ v odmítnutí návrhu zákona o státním rozpočtu Horní 

sněmovnou předloţeného tehdejší liberální vládou.
11

 Odmítnutí bylo porušením 

ústavních zvyklostí, tím pádem následovalo rozpuštění Dolní sněmovny a následné 

dvoje volby. Po druhých volbách, kdy vláda opětovně potvrdila svůj mandát, Sněmovna 

lordů nakonec ustoupila a přijala jak návrh zákona o státním rozpočtu, tak výše zmíněný 

„Parliament Act 1911“. Preambule zákona je velmi specifická, jelikoţ je v ní explicitně 

stanoven záměr navrhovatelů nahradit Horní sněmovnu jinou komorou, která by byla 

                                                 
9 PARLIAMENT UK. The Reform Acts and representative democracy: The Reform Act 1832. [online] [cit.2015-04-

06]. Dostupný z WWW: <http://www.parliament.uk/about/living-

heritage/evolutionofparliament/houseofcommons/reformacts/overview/reformact1832/> 
10 http://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/houseofcommons/reformacts/overview/one-

man-one-vote/ 
11 KYSELA, Jan. Dvoukomorové systémy: teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů. 1. vyd. Praha: 

Eurolex Bohemia, 2004, 178 s. ISBN 80-86432-89-0 
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obsazovaná na základě demokratických voleb a politické popularity, spíše neţ na 

principu dědického titulu. Přijetí druhého ze zmíněných Parlamentních zákonů souvisí 

s poválečným obdobím a opětovnými snahami o reformu Sněmovny lordů. Nicméně 

podstata obou parlamentních zákonů tkví v tom, ţe rovné postavení komor bylo 

prolomeno tím, ţe Lordům byla odňata pravomoc blokovat zákony (s výjimkou 

finančních zákonů a zákonů týkajících s délky funkčního období Dolní sněmovny) a 

současně neměli právo měnit, popř. zpozdit přijetí finančních zákonů, ty mohly být po 

lhůtě 30 dní po jejich postoupení Horní sněmovně, předloţeny panovníkovi k podpisu.
12

 

Jako poslední z milníků, které významně ovlivnily dnešní podobu Parlamentu, 

bych uvedla „European Communities Act 1972“ neboli „Zákon o evropských 

společenstvích“, který inkorporoval evropské právo do národního práva a tím omezil 

suverenitu britského Parlamentu.
13

 

1.2 Sněmovna lordů („House of Lords“) 

Činnost Parlamentu se odehrává ve dvou komorách (tzv. „Houses“) a to v Dolní 

sněmovně a ve Sněmovně lordů. Náplň práce obou komor je více méně shodná; 

vytvářejí zákony, kontrolují činnost vlády a diskutují aktuální problematické otázky.  

Sněmovna lordů je nazývána tzv. „druhou komorou“ Parlamentu. Lordi hrají 

významnou roli ve zkvalitňování obsahu návrhů zákonů; upozorňují na moţné budoucí 

aplikační problémy a zajišťují, aby přijaté zákony byly v praxi plně funkční. Kontrolní 

funkce sněmovny je prováděna prostřednictvím jednotlivých výborů (tzv. 

„committees“). Hlavní náplní je přezkoumávat činnost vlády, veřejný pořádek a 

kontrolovat návrhy zákonů.  

Sněmovna lordů představuje místo, kde díky volnější stranické disciplíně je dána 

členům větší volnost v debatách ohledně návrhů zákona a lordi kolikrát dospějí k 

závěrům velmi odlišným od závěrů v Dolní sněmovně. Členové Sněmovny lordů 

pocházejí z různých profesních prostředí, mnozí zůstávají stále aktivní a jsou odborníky 

                                                 
12 PARPWORTH, Neil. Constitutional and administrative law. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012, xlvi, 

81 s. Core text series. ISBN 978-019-9698-332 
13 ROVNÁ, Lenka. Kdo vládne Británii? [online]. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 128 s. ISBN 80-

86429-27-x 
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ve svých profesích. Těchto zkušeností vyuţívá sněmovna taktéţ při přezkumu 

legislativy a práce vlády a při výkonu investigativní činnosti svých výborů.
14

 

1.2.1 Složení Horní sněmovny 

Před přijetím reformního zákona „House of Lords Act 1999“ byla Sněmovna Lordů 

sloţena v podstatě ze tří skupin peerů: 

i) dědiční peerové („hereditary peers“),  

ii) arcibiskupové a biskupové,   

iii) doţivotní peerové („life peers“).
15

 

Celkový počet členů se pohyboval v rozmezí cca 1 000 – 1 300 lordů.
16

 Jak jiţ bylo 

zmíněno výše, preambule zákona „Parliamentary Act 1911“ explicitně vyjádřila úmysl 

předkladatelů reformovat Sněmovnu lordů a nahradit jí komorou, která bude stát na 

principu politické popularity namísto dědičného titulu. Následujících 100 let od tohoto 

prohlášení se reforma Sněmovny lordů stala aktuálním tématem politických programů 

všech úspěšných vlád. Hlavním cílem bylo zajistit odchod dědičných lordů. Zákon 

„House of Lords Act 1999“ nakročil tímto směrem a prohlásil v § 1, ţe „nikdo nesmí být 

členem Sněmovny lordů na základě dědičného šlechtického titulu“, nicméně jako 

součást politického kompromisu udělil výjimku 92 dědičným lordům, kteří dodnes 

zasedají ve sněmovně.  

V současné době má Horní sněmovna 790 členů, z nichţ je velká část, cca 700, 

jmenována doţivotně královnou na doporučení předsedy vlády. Anglikánská církev 

disponuje 26 zástupci z řad arcibiskupů a biskupů. Poslední skupinou jsou dědiční lordi, 

kterým byla udělena výjimka v rámci výše zmíněného zákona. 

1.3  Dolní sněmovna („House of Commons“) 

Dolní sněmovna Parlamentu reprezentuje princip zastupitelské demokracie, na 

kterém je postaven britský politický systém. Funguje jiţ přes 800 let, avšak rovné 

                                                 
14 ROVNÁ, Lenka. Kdo vládne Británii? [online]. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 131 s. ISBN 80-

86429-27-x 
15 PARPWORTH, Neil. Constitutional and administrative law. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012, xlvi, 

125 s. Core text series. ISBN 978-019-9698-332 
16 Zdroje se v tomto bodu liší. 
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volební právo bylo občanům přiznáno aţ ve druhé polovině 20. století.
17

 V současné 

době je do Dolní sněmovny voleno 650 poslanců („Members of Parliament“/“MPs“), 

kteří reprezentují zájmy občanů.  

Fakt, ţe Parlament nebyl vytvořen uměle, ale vzniknul, jako reakce na kaţdodenní 

potřeby panovníka, má zásadní dopad na legislativní rámec jeho fungování. Během 

staletí jeho vývoje se vytvořilo mnoţství pravidel a zvyklostí („customs“) Některá 

pravidla jsou kodifikována a tento dokument se nazývá „Standing Orders“. Jiná jsou 

uvedena v rezolucích sněmoven. Nicméně velká část toho, jak Parlament funguje a 

vykonává svou činnost, není explicitně zakotvena v právním předpise, ale byla 

vytvořena přirozeně během mnoha let existence a jsou známa jako „custom and 

practise“.
 18

  

Dolní sněmovna je klíčovým místem, kde ministři, předseda vlády a kancléř, a 

představitelé hlavních politických stran v Parlamentu, společně pracují. Velká část 

činnosti obou komor probíhá v tzv. „committees“ neboli výborech, o kterých jsem se jiţ 

zmiňovala právě v souvislosti s činností Sněmovny lordů. Tyto výbory se skládají 

z minimálně 10 aţ 50 členů; a to buď z poslanců, nebo lordů. V souvislosti s Dolní 

sněmovnou je taktéţ důleţité zmínit funkci mluvčího („Speaker“), který zastává pozici 

předsedy komory. Pouze Dolní sněmovna má zodpovědnost rozhodovat o zákonech 

týkajících se finančních záleţitostí, např. otázka daňových zákonů. Sněmovna lordů 

můţe tyto návrhy pouze prodiskutovat, ale nemůţe je blokovat ani navrhovat změny. 

  

                                                 
17 ROVNÁ, Lenka. Kdo vládne Británii? [online]. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 135 s. ISBN 80-

86429-27-x 
18  PARLIAMENT UK. The Standing Orders. [online] [cit.2015-04-06]. Dostupný z WWW: 

<http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld/ldstords/ldstords.htm > 
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2 Všeobecné volby („general elections“) 

„General elections“ neboli všeobecné volby jsou příleţitostí pro občany zvolit si 

svého poslance – zástupce, který bude reprezentovat jejich zájmy po dobu pěti let 

v Dolní sněmovně.  

2.1 Volební systém voleb do Dolní sněmovny 

Poslanci Dolní sněmovny britského Parlamentu jsou voleni občany v tzv. „general 

elections“ neboli všeobecných volbách. Tyto probíhají na principu „first past the post“, 

v překladu „první v cíli“, který je klasifikován jako většinový volební systém. Jedná se 

o nejstarší systém voleb, který byl po dlouhou dobu jediným. Nejen díky tomu je 

dodnes v mnoha státech světa hojně pouţíván (velkou část zemí tvoří bývalé britské 

kolonie). Nespornou výhodou pro jeho aplikaci je jednoduchost – kandidát s prostou 

většinou
19

 hlasů vítězí. Dle R. Chytílka je charakterizován následujícími parametry:  

i)  jednokolová volba  

ii)  jednoho kandidáta 

iii)  v jednomandátovém obvodu, přičemţ vítězí kandidát s nejvyšším počtem 

hlasů.“
20

  

Jednou z výhod většinového volebního systému je jeho jednoduchost, respektive 

jednoduchost z hlediska volebního aktu voliče, který prostě vybere preferovaného 

kandidáta na hlasovacím lístku. Taktéţ je jednoduchý z hlediska zjišťování výsledku. 

Neprobíhá sloţité přepočítávání za pomoci jednotlivých metod volebních dělitelů. A 

v neposlední řadě výsledek je jasný a transparentní.
21

 Z hlediska stranickosti garantuje 

většinový systém silnou a stabilní vládu, která většinou setrvá funkční po celé volební 

období.  

Jako nevýhodu většinového systému vnímám jeho účinek. Ten můţe mít často 

různé aţ protikladné jevy. Výsledek je mnohdy nespravedlivý a nereflektuje voličskou 

podporu té či oné strany. Velmi nevýhodný je zejména pro malé strany či strany, jejichţ 

                                                 
19 Prostá většina hlasů pro vítězství ve volebním obvodu se uplatní právě v souvislosti se systémem „first past the 

post“, coţ představuje jednu ze tří variant většinových voleb v jednomandátových obvodech. Dalšími variantami jsou 

absolutní většina, kdy vítězící kandidát musí obdrţet nadpoloviční většinu hlasů, anebo alternativní hlasování, kdy se 

kandidátům přidělují preferenční hlasy (pořadí).  
20 CHYTILEK, Roman, Tomáš LEBEDA, Jakub ŠEDO a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. Vyd. 4., v Portálu 1. 

Praha: Portál, 2009, 111 s. ISBN 978-80-7367-548-6 
21 CHYTILEK, Roman, Tomáš LEBEDA, Jakub ŠEDO a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. Vyd. 4., v Portálu 1. 

Praha: Portál, 2009, 113 s. ISBN 978-80-7367-548-6 
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podpora se geograficky napříč státem různí. V krajním případě můţe zvítězit i strana, 

která na celostátní úrovni neobdrţela většinu hlasů. J. Syllová ve své studii konstatuje, 

ţe „Systémy dvou politických stran a jednobarevná vláda jsou tak „umělými produkty“ 

většinové předpojatosti volebního systému a neodráží se v nich distribuce lidových 

preferencí.“
22

  

2.2  Systematika právní úpravy voleb ve Spojeném Království 

Ještě neţ přistoupíme k jednotlivým otázkám problematiky všeobecných voleb, je 

třeba zhodnotit jejich právní rámec. Britské volební právo, jak ho známe dnes, má svůj 

původ ve viktoriánských volebních reformách z let 1868 aţ 1884 (zákony „Second 

Reform Act 1868“ a „Third Reform Act 1884“). Základní konstrukce volebního práva 

zakotvená ve zmíněných zákonech setrvala dodnes ve víceméně nezměněné formě. 

Základním pramenem současné právní úpravy je zákon „Representation of the People 

Act 1983“ („RPA 1983“). V době svého přijetí reguloval všechny tehdejší volby s tím, 

ţe na ně aplikoval většinový volební systém „first past the post“, pro který byl tento 

zákon navrţen. Po roce 1997 byly přijaty právní předpisy upravující volby do dalších 

orgánů. Nové volby přišly s vlastním souborem legislativních opatření, která buď 

převzaly, nebo modifikovaly volební pravidla stanovená v zákoně RPA 1983. 

Následkem toho je velké mnoţství volební legislativy včetně mnoha opakujících se 

ustanovení, která jsou komplikovaná a značně nepřehledná.  

Aktuálním problémem právní úpravy voleb je neexistence jednotného principu, 

který by určoval hierarchii právních předpisů, tzn., zda se jedná o primární či 

sekundární právo. Jádro zákona RPA 1983 je rozděleno do tří hlavních částí, které 

představují tzv. základní ustanovení („core provisions“) britského volebního práva. 

Jedná se o následující: 

i) právo volit v parlamentních a komunálních volbách a výkon tohoto práva 

(„Parliamentary and local government franchise and its exercise“), 

ii) volební kampaň („Election campaign“), 

iii) soudní řízení ve věci voleb („Legal proceedings“). 

                                                 
22 SYLLOVÁ, Jindřiška Většinový volební systém v parlamentních volbách v různých státech. [online] Parlamentní 

institut, březen 1994, aktualizace březen 2008. Dostupný z WWW: <www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=26432> 
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Podrobnější ustanovení upravující administrativu voleb a jejich pravidla jsou 

součástí jednotlivých příloh k zákonu. Komunální volby se taktéţ řídí zákonem RPA 

1983, ale konkrétní pravidla jsou upravena v sekundárních právních předpisech. Volby 

mimo oblast zákona RPA 1983 jsou komplexně regulovány sekundární legislativou, 

příkladem mohou být volby do Evropského parlamentu.  

2.3 Funkční období Dolní sněmovny  

2.3.1 Právní úprava před ústavní novelou v roce 2011 

V roce 2011 došlo ve volebním právu k významné novele v otázce délky funkčního 

období sněmovny a určení dne voleb, kterou mnoho autorů označuje za historický krok 

v dějinách britského ústavního práva. Přijetím zákona „Fixed term Parliament Act 

2011“ byly zásadním způsobem omezeny ústavní výsady jak královny, tak pravomoci 

předsedy vlády a Dolní sněmovna své postavení posílila. Spojené Království se 

„rozloučilo“ s historickou legislativou představovanou zejména zákonem „Septennial 

Act 1715“ a taktéţ některými ustanoveními zákona „Parliament Act 1911“. Nový zákon 

z roku 2011 jasně stanoví pevný harmonogram pro konání budoucích parlamentních 

všeobecných voleb a tím vylučuje aplikaci historických ústavních zvyklostí, jejichţ 

pozice se v britském ústavním právu čím dál více nahrazuje zákonnou regulací.  

Před přijetím výše zmíněné novely měl předseda vlády ústavní pravomoc určit 

datum konání příštích parlamentních voleb. Toto právo vykonával prostřednictvím 

ţádosti směřované královně, aby provedla úkon, který spočíval v rozpuštění Parlamentu 

a vydání příkazu, tzv. „writ“, který zahájil nominaci kandidátů ve volebních 

obvodech.
23

 Předseda vlády byl limitován pouze ustanovením zákona „Septennial Act 

1715“ ve znění novely § 7 zákona „Parliament Act 1911“, který stanovil funkční období 

Dolní sněmovny na dobu pěti let od prvního zasedání nově zvoleného Parlamentu. 

Pravomoc předsedy vlády určit datum konání voleb na základě jeho osobního uváţení 

plynula z královských výsad, tedy zvykového práva. Z formálního hlediska to však byla 

královna, kdo byl oprávněn vyhlásit volby, jelikoţ jí byla svěřena pravomoc rozpustit a 

svolat Parlament.
24

 

                                                 
23 ROBERT BLACKBURN. The electoral system in Britain. 1. publ. Macmillan, 1995, 18 s., ISBN 03-336-2918-3 
24 CONLEY, Frank. General elections today. 2nd ed. New York: Distributed exclusively in the USA and Canada by 

St. Martin's Press, c1994, xi, 15 s. Politics today (Manchester, England). ISBN 978-0-19-969833-2 
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Otázka vhodné délky funkčního období Dolní sněmovny byla zásadním tématem 

politických diskuzí posledních dvou století. Zákon „Septennial Act 1715“ prodlouţil 

délku maximálního funkčního období na dobu sedmi let z dřívějších tří let, které 

vyplývaly ze zákona „Triennial Act“ příjatého koncem 17. století.
25

 Na počátku 20. 

století se začaly ozývat názory opět ve prospěch tří letého funkčního období, nicméně 

finálně došlo ke kompromisu v podobě 5 let vyjádřených v § 7 zákona „Parliament Act 

1911“.   

2.3.2 Novelizace funkčního období Dolní sněmovny 

 V roce 2011 byl přijat zákon „Fixed Term Parliament Act 2011“, který přinesl 

významnou ústavní novelu v otázce určení dne voleb. Tento zákon v § 1odst. 2 

explicitně stanoví, ţe datum příštích parlamentních všeobecných voleb je 7. května 

2015
26

. Zároveň odst. 3 téhoţ paragrafu zakotvil obecné pravidlo pro určení data všech 

následujících voleb: „Den konání voleb pro každé následující parlamentní všeobecné 

volby bude první čtvrtek v měsíci květnu v pátém kalendářním roce následujícím po roce 

předchozích parlamentních voleb“.
27

 Zákon počítá se dvěma případy, kdy můţe dojít 

k předčasným volbám.  

Prvním případem je situace, kdy Dolní sněmovna dle § 2 odst. 1 předloţí plénu 

návrh, jehoţ znění bude následující: „Měly by proběhnout předčasné všeobecné volby“ 

(„There shall be an early parliamentary general election”). Tento návrh musí 

odsouhlasit Dolní sněmovna s minimální 2/3 většinou z celkového počtu křesel ve 

sněmovně, včetně uprázdněných míst. Druhou moţností pro konání předčasných voleb 

je situace, kdy Dolní sněmovna vysloví vládě nedůvěru. Dle § 2 odst. 4 je předloţen 

sněmovně návrh v následujícím znění: „Tato sněmovna nemá nadále důvěru“ („This 

House has no confidence in Her Majesty’s Parliament.“). Předčasné volby proběhnou, 

pokud ve lhůtě 14 dnů ode dne vyslovení nedůvěry, Dolní sněmovna nevysloví vládě 

důvěru. Děje se tak opět dle zákonem předepsané formy: „This House has confidence in 

Her Majesty’s Parliament.”. Tato 14 denní lhůta poskytuje vládě moţnost vytvořit 

alternativní sloţení a tím předejít celému procesu předčasných voleb, které jsou nejen 

organizačně ale hlavně finančně nákladné.  

                                                 
25 ROBERT BLACKBURN. The electoral system in Britain. 1. publ. Macmillan, 1995, 19 s., ISBN 03-336-2918-3 
26 „(2) Den konání příštích všeobecných parlamentních voleb je 7. května 2015 po přijetí tohoto zákona.“ 
27 „(3) Den konání voleb pro každé následné všeobecné parlamentní volby bude první čtvrtek v měsíci květnu, pátého 

kalendářního roku následujícího po předcházejících parlamentních volbách.“ 
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V případě, ţe dojde k předčasným volbám, den konání voleb stanoví svým 

prohlášením královna na doporučení předsedy vlády. Zajímavostí je také fakt, ţe pokud 

je datum předčasných voleb stanoveno na dřívější termín neţ první čtvrtek v měsíci 

květnu v roce, kdy mají proběhnout regulérní volby, následné volby musí proběhnout 

první čtvrtek v měsíci květnu avšak jiţ za čtyři roky. Důvodem pro toto opatření je 

poţadavek, aby funkční období parlamentu nepřesáhlo pěti letou lhůtu a tím 

nezpochybnilo svoji ústavní existenci. 

Paragraf 3, zákona „Fixed term Parliament Act 2011“ reguluje rozpuštění 

Parlamentu. Jakmile je stanoveno datum voleb, ať uţ regulérních dle § 1 nebo 

předčasných dle ustanovení § 2 zákona, 25 dní před nimi dojde k rozpuštění Dolní 

sněmovny. Zároveň zákon stanoví, ţe Parlament nemůţe být rozpuštěn jiným způsobem 

neţ takto, čímţ je omezena dřívější výsada panovníka.
28

  

2.4  Výkon volebního práva 

Zákon RPA 1983 stanoví v části I, § 1 základní předpoklady pro výkon volebního 

práva v parlamentních volbách. Odst. 1 říká následující: „Osoba má právo volit 

v jakémkoliv volebním obvodu, jestliže v den konání voleb: 

i) je zapsána v rejstříku voličů daného volebního obvodu,  

ii) nepodléhá právní nezpůsobilosti volit (vyjma věku),  

iii) je buď občanem zemí Commonwealth, nebo Irska a  

iv) splňuje minimální věk a to 18 let.“
29

 

Odst. 2 téhoţ paragrafu zároveň doplňuje, ţe osoba má právo volit maximálně 

jednou v daném volebním obvodu během týchţ parlamentních voleb a zároveň nesmí 

volit ve více volebních obvodech.  

                                                 
28 Tato výsada, která zanikla přijetím zákona „Fixed term Parliament Act 2011“ nebyla odvozena z ústavního ani 

ţádného jiného dokumentu, ale ze soudního uznání („juditial recognition“) aktivit koruny. Právo rozpustit Parlament 

a tím určit datum příštích všeobecných voleb má své počátky ve 13. století, kdy tehdejší panovník poprvé svolal 

Parlament jako shromáţdění, jehoţ existence byla zcela závislá na jeho vůli. Právním základem práva na rozpuštění 

Parlamentu bylo tedy zvykové právo a jednalo se o výsadní právo panovníka, které setrvalo nekodifikováno aţ do 

současnosti.  
29Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Representation of the People Act 1983, § 1 odst. 1. 

Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
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2.4.1 Registrace voličů 

Osoba je oprávněna volit ve všeobecných volbách při splnění zákonem 

stanovených předpokladů a zároveň pokud je její jméno zaregistrováno v rejstříku 

voličů ve volebním obvodu, kde trvale bydlí či kde si přeje volit. Oprávnění 

zaregistrovat se jako volič v určitém volebním obvodu či jeho části a administrativní 

poţadavky s ním spojené reguluje zákon RPA 1983 v části I. Paragraf 4 stanoví základní 

poţadavky pro to, aby se osoba mohla zaregistrovat jako volič v daném volebním 

obvodu. Osoba musí mít bydliště v tomto volebním obvodu či jeho části, nesmí být 

právně nezpůsobilá volit (vyjma věku), musí být občanem zemí Commonwealth nebo 

Irska a v neposlední řadě musí splňovat minimální věkovou hranici 18 let.
30

 

V souvislosti s otázkou trvalého bydliště ve volebním obvodu se zákon taktéţ snaţí 

vypořádat s určitými specifickými případy, které tvoří výjimky z obecného pravidla. 

Jedná se o obchodující námořníky; pacienty hospitalizované v psychiatrických 

léčebnách a osoby, které byly vzaty do vazby.  

Rejstřík voličů má v kompetenci registrační úředník, tzv. „electoral registration 

officer“
31

, který vede zároveň rejstřík voličů pro parlamentní a taktéţ komunální volby. 

Registrace probíhá v dnešní době převáţně v online podobě. V roce 2013 byl přijat 

zákon „Electoral Registration and Administration Act 2013“, který zmodernizoval 

systém registrace tím, ţe zavedl „Individual Electoral Registration“ (IER). Podle IER 

jsou osoby, které mají právo volit, povinny se samy zaregistrovat a taktéţ ověřit svou 

totoţnost prostřednictvím čísla pojištění („national insurance number“) a data narození. 

Dřívější praxe byla taková, ţe „hlava rodiny“ registrovala souhrnně všechny osoby, 

které v dané domácnosti měly právo volit.  

2.4.2 Právní nezpůsobilost volit 

Zákon vymezuje právní nezpůsobilost volit negativně a to tak, ţe taxativně 

vyjmenovává osoby, které nejsou oprávněny vykonávat aktivní volební právo:  

                                                 
30 Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Representation of the People Act 1983, § 4 odst. 1. 

Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
31 ROBERT BLACKBURN. The electoral system in Britain. 1. publ. New York: St. Martin's, 1995, 83 s., ISBN 03-

336-2918-3 
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i) členové Sněmovny Lordů na základě § 3, zákona „House of Lords Act 

1999“
32

; 

ii) pravomocně odsouzený pachatel během výkonu trestu odnětí svobody dle 

ustanovení § 3, zákona RPA 1983, avšak osoby ve vyšetřovací vazbě mají 

právo volit na základě zákona „Representation of the People Act 2000“
 33

 

iii) pachatel zadrţen v psychiatrické léčebně na základě příkazu orgánu veřejné 

moci dle ustanovení § 3A, zákona RPA 1983 a 

iv) osoba odsouzená z korupčních a jiných nezákonných praktik (nezpůsobilost 

volit po dobu 3 – 5 let na základě závaţnosti činu dle § 173 odst. 1, 2 a 3 

zákona RPA 1983) 

2.4.3 Podmínka občanství 

Zákon RPA 1983 uděluje právo volit ve všeobecných parlamentních volbách nejen 

britským občanům, ale taktéţ občanům všech zemí Commonwealth a Irska. Zákonnou 

podmínkou pro občany zemí Commonwealth a Irské republiky je trvalý pobyt na území 

volebního obvodu. 

Občané Spojeného Království ţijící v zahraničí se mohou zaregistrovat jako voliči 

ze zahraničí. Volební právo mohou vykonávat prostřednictvím pošty, nebo institutu 

zastoupení na základě plné moci, avšak pouze za předpokladu, ţe byli zapsáni 

v registrech voličů ve Spojeném Království po dobu 15 let předtím, neţ podali ţádost 

jako zahraniční voliči.
34

 

2.4.4 Věk 

Původní věková hranice pro parlamentní všeobecné volby byla 21 let, dokud 

nebyla sníţena na základě ustanovení § 1, zákona „Family Law Reform Act 1969“ na 18 

let (v souvislosti se sníţením plnoletosti). V poslední době probíhají diskuze, zda by 

nebylo vhodné sníţit věkovou hranici aţ na 16 let, avšak tento návrh nedisponuje 

dostatečnou politickou podporou. Důvodem můţe být fakt, ţe určitá věková hranice 

                                                 
32 Mohou však volit v komunálních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu. 
33 V roce 2005 Evropský soud pro lidská práva rozhodl ve věci Hirst v. United Kingdom, ţe zákaz výkonu volebního 

práva vězňů ve Spojeném království je v rozporu s článkem 3, Protokolu č. 1 Evropské úmluvy o lidských právech. 

Vláda labouristů v letech 2005-10 uspořádala dvě konzultace na danou problematiku, ale nepřijala ţádnou relevantní 

legislativu. V současné vládě je problém opětovně diskutován, avšak prozatím bez přijetí řešení. 
34 Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Representation of the People Act 1985, §§ 1 – 2. 

Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
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musí být stanovena a u mnoho 16letých osob je nepravděpodobné, ţe vzhledem ke 

svému nízkému věku jsou schopní mít ucelený politický názor. 

2.5  Kandidáti 

2.5.1 Podmínky způsobilosti být kandidátem 

Neexistuje zákon, který by komplexně reguloval podmínky způsobilosti být 

kandidátem pro volby do Dolní sněmovny.
35

 Právní rámec kandidatury je upraven 

netypickým způsobem. To, co je zásadní v první řadě, není otázka, zda je kandidát 

kvalifikován, jelikoţ poţadavky na kvalifikaci jsou jen malým zlomkem celé otázky 

způsobilosti být zákonným kandidátem. Zásadnější je fakt, zda kandidát není 

diskvalifikován.
36

 Pokud tedy potenciální kandidát splňuje obě podmínky jak zákonnou 

kvalifikaci, tak „nediskvalifikaci“, stává se způsobilým kandidátem. 

RPA 1983 v ustanovení § 118A odst. 2, definuje kandidáta následujícím způsobem: 

„Osoba se stává kandidátem parlamentních všeobecných voleb buď dnem, kdy- 

i) je rozpuštěn Parlament, nebo 

ii) probíhají doplňující volby (tzv.„by-election“) za účelem zaplnění 

uprázdněného křesla ve sněmovně …; 

iii) anebo dnem, kdy je osoba prohlášená za kandidáta nebo nominovaná jako 

kandidát voleb.“ 

Takto se situace jeví zdánlivě jednoduše, tedy ţe osoba se stane kandidátem, pokud 

je za něj prohlášena nebo je nominována.
37

 Nicméně v praxi toto ustanovením zahrnuje 

řadu kritérií, které musí potencionální kandidát uspokojit, aby se stal platným 

kandidátem.  

Základní předpoklady pro splnění kvalifikace kandidáta jsou vyjmenovány v části 

V., zákona „Electoral Administration Act 2006“, §§ 17 – 19. Jedná se o následující:  

i) splnění věkové hranice,  

ii) občanství, 

                                                 
35 MORRIS, Caroline. Parliamentary elections, representation and the law. Portland, Or.: Hart Pub., 2012, xviii, 41 

s., ISBN 18-494-6147-3 
36 ROBERT BLACKBURN. The electoral system in Britain. 1. publ. New York: St. Martin's, 1995, 156 s., ISBN 03-

336-2918-3 
37 Tato definice z hlediska právní teorie zní velmi jednoduše. Nicméně praxe přináší řadu dalších kritérií. Pravým 

důvodem vzniku takto zdánlivě „nedokonalé“ definice byla potřeba určení momentu, kdy se osoba z hlediska práva 

stane kandidátem pro potřeby kalkulace volebních výdajů. 
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iii) podmínka nominace kandidáta.  

Důleţitým je také fakt, ţe kandidát smí kandidovat pouze v jediném volebním 

obvodu. 
38

 Tento princip přinesl zákon „Electoral Administration Act 2006“ s účinností 

od roku 2007. Dřívější právní úprava zákona RPA 1983 k dané problematice mlčela, tím 

pádem se ustálila praxe, kdy se kandidáti běţně ucházeli o kandidaturu na post poslance 

Dolní sněmovny ve více volebních obvodech. 

Věková hranice je určena stejným způsobem jako pro výkon aktivního volebního 

práva, tedy dospělost (18 let). Co se týče občanství, na rozdíl od většiny ostatních států, 

kandidáti parlamentních voleb ve Spojeném Království nemusí být pouze občany státu, 

který budou v případě zvolení zastupovat. Potencionální kandidáti musí mít tedy buď 

britské či irské občanství nebo občanství zemí Commonwealth. V případě občanů zemí 

Commonwealth se musí jednat o tzv. „qualifying Commonwealth citizens“, coţ 

znamená, ţe mají na území Spojeného Království buď trvalý pobyt, nebo časově 

neomezené povolení k pobytu.
39

 K otázce nominace kandidáta se podrobněji vyjadřuji 

v následující podkapitole. 

Na rozdíl od podmínek kvalifikace kandidáta ustanovení diskvalifikující 

potenciálního kandidáta, a tím pádem zabraňující jeho kandidatuře, jsou specifikovány 

mnohem důkladněji. Regulovány jsou zákonem „House of Commons Disqualification 

Act 1975“, který obsahuje kompletní výčet okolností, které zamezují osobě, aby mohla 

kandidovat ve všeobecných parlamentních volbách. Tento právní předpis se nedá 

povaţovat za „kodex“ dané problematiky, je orientován pouze na inkompatibilitu funkcí 

státních úředníků s funkcí poslance Dolní sněmovny. Znění § 1 je následující: „Osoba 

je diskvalifikována pro členství v Dolní sněmovně, pokud je současně: 

i) duchovním peerem („Lord Spiritual“), 

ii) zastává některou z funkcí veřejného činitele uvedených v Příloze I., části I., 

tohoto zákona
40

, 

iii) je zaměstnána ve veřejné službe panovníka […], 

iv) je členem některé z ozbrojených sil panovníka, 

v) je členem policie zajišťované místním policejním orgánem, 

                                                 
38   Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Electoral Administration Act, část VI., čl. 22. 

Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
39 MORRIS, Caroline. Parliamentary elections, representation and the law. Portland, Or.: Hart Pub., 2012, xviii, 43 

s., ISBN 18-494-6147-3. 
40 Soudci jednotlivých soustav soudů. 



24 

 

vi) je členem zákonodárného orgánu kterékoliv země nebo území mimo 

Commonwealth (s výjimkou Irska), nebo 

vii) zastává další funkce v rámci úřadů uvedených v Příloze I., části II. nebo 

III
41

. 

Peerové, kteří zasedají ve Sněmovně lordů, nemohou kandidovat ve všeobecných 

volbách do Dolní sněmovny vzhledem k povaze jejich funkce ve druhé komoře. 

Důvodem můţe být fakt, ţe členové Horní sněmovny převzali svým členstvím roli 

odlišnou od reprezentace lidu prostřednictvím Dolní sněmovny a svůj vliv v Parlamentu 

jiţ uplatňují. 

Ostatní podmínky tzv. diskvalifikace kandidáta jsou obsaţeny v jednotlivých 

sloţkových zákonech, např.: „Mental Health Act 1983“, „Insolvency Act 1986“, apod.  

2.5.2 Nominace kandidáta 

Aby mohla být osoba uvedena na hlasovacím lístku jako nezávislý či stranický 

kandidát, musí být v první řadě úspěšně nominována. Nominační proces zahrnuje 

vyplnění příslušného formuláře a souhlas 10 jmenovaných voličů z daného volebního 

obvodu, který si kandidát přeje reprezentovat.
42

 V rámci příslušného formuláře je po 

kandidátech poţadováno, aby uvedli celé jméno, adresu a na základě vlastního uváţení 

jejich podrobnější „popis“, tj. stranickou příslušnost, povolání, apod. Zákon RPA 1983 

v Příloze 1 („Parliamentary Election Rules“), čl. 6A odst. 1 upozorňuje na nebezpečí 

záměny: „Nominační formulář nesmí obsahovat popis kandidáta, který by mohl vyvolat 

nebezpečí asociace/spojení kandidáta s registrovanou politickou stranou, ledaže tato 

politická strana kandidáta nominovala v rámci daného volebního obvodu a oprávněná 

osoba vydala certifikát prokazující tuto skutečnost.“ 

K úspěšné nominaci je třeba uhradit poplatek ve výši 500 liber
43

. V neposlední řadě 

musí budoucí kandidáti vydat čestné prohlášení, ţe si jsou plně vědomi znění zákona 

„House of Commons Disqualification Act 1975“ a dle svého nejlepšího vědomí a 

svědomí jim nejsou známy ţádné překáţky způsobující diskvalifikaci.
44

 Toto 

                                                 
41 Např. členové představenstva Britských ţelezničních drah 
42 MORRIS, Caroline. Parliamentary elections, representation and the law. Portland, Or.: Hart Pub., 2012, xviii, 60 

s., ISBN 18-494-6147-3 
43 Spojené Království Velké Británie a Severího Irska. Zákon Representation of the People Act 1983. Příloha I, čl. 9 

odst. 1. Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
44 Ibid, čl. 8 odst. 3b 
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ustanovení naznačuje, ţe důkazní břemeno ohledně způsobilosti leţí na budoucích 

kandidátech. Princip je ještě posílen rozhodnutím soudu ve věci Harford v Linskey
45

, 

který judikoval: „Osoba, která je v době nominace diskvalifikována pro účast ve 

volbách, nemůže být ani nominována.“ Jinými slovy výše zmíněná judikatura zakotvila 

princip, ţe momentem pro posouzení faktorů způsobilosti budoucího kandidáta je 

moment nominace s tím, ţe povinnost zjištění způsobilosti spočívá plně na kandidátovi.  

„Returning officer“
46

 má při převzetí nominačních dokumentů kandidáta omezenou 

pravomoc zkoumat jeho způsobilost. Zákon RPA 1983, Příloha I, čl. 12 obsahuje 

okolnosti, za kterých „returning officer“ můţe rozhodnout o neplatnosti nominačních 

dokumentů a tím pádem diskvalifikaci kandidáta.  

2.5.3 Odmítnutí nominace kandidáta 

Velmi malé mnoţství kandidátů je odmítnuto pro nesplnění zákonných podmínek 

kandidatury. Rozhodnutí ve věci R v Taylor říká následující: „ […] není povinností 

„returning officer“ hledat důvody pro neplatnost nominačních dokumentů, jakmile je 

kandidáti odevzdají, a tím přitahovat pozornost konkurenčních kandidátů. Pokud by se 

tak stalo, důvěra voličů v nestrannost „returning officer“ by byla zpochybněna.“
47

 Toto 

prohlášení je spojováno s názorem odůvodňujícím minimum předpokladů, které jsou 

poţadovány v souvislosti s kandidaturou, tj. záleţí spíše na stanovisku voličů ohledně 

vhodnosti daného kandidáta neţ státního aparátu.
48

 Výjimkou je případ vězňů, kteří jsou 

ve výkonu trestu odnětí svobody, jejichţ neschopnost účastnit se budoucích zasedání 

v Dolní sněmovně je přímo diskvalifikuje ve fázi nominace.  

„Returning officer“ odmítne nominační dokumenty kandidáta, pouze v případech, 

kdy údaje uvedené ve formulářích nejsou pravdivé či z hlediska práva trpí jinou vadou. 

Pokud dokumenty obsahují méně závaţné chyby, převáţně v pravopisu apod., 

„returning officer“ je můţe sám opravit, aniţ by bylo třeba odmítnout nominaci či 

                                                 
45 [1899] 1 QB 852 
46 „Returning officer“ je úředník, který má právo vykonávat správu ve věci všeobecných parlamentních voleb ve 

Spojeném Království. Tato funkce je spíše slavnostnějšího rázu a povětšinou ji vykonává vládní úředník daného 

obvodu navíc ke své funkci v komunální politice. Ve volbách hraje v podstatě klíčovou roli a jeho povinností je 

zajistit zákonný průběh voleb a jejich efektivní správu. Z výkonu své funkce není odpovědný místním orgánům 

komunální politiky ale přímo soudům. Mezi jeho povinnosti patří mimo jiné převzít nominační materiály od 

kandidátů či vyhlásit výsledky voleb. 
47 R v Taylor (1895) 59 JP 393 
48 PULZER, Peter G. Political representation and elections in Britain. Revised ed. London: Allen and Unwin, 1972, 

56 s., ISBN 00-432-9016-7 
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vyzvat kandidáta k opravě.
49

 Dle ustanovení zákona RPA 1983, Přílohy I, čl. 12 odst. 2: 

„Returning officer je oprávněn prohlásit nominační dokumenty za neplatné jen 

z následujících důvodů:  

i) osobní údaje kandidáta nebo osoby, která podepsala nominační dokumenty, 

jsou v rozporu se zákonem,  

ii) nejsou odevzdány všechny dokumenty a v takovém stavu, v jakém jsou 

požadovány,  

iii) kandidát je diskvalifikován na základě ustanovení zákona „Representation 

of the People Act 1981“.  

Jakmile „returning officer“ shledá důvody, které jsou dostačující pro prohlášení 

nominačních dokumentů za neplatné, měl by tak učinit neprodleně a bez zbytečného 

odkladu. A to, buď jakmile obdrţí tyto dokumenty či ve lhůtě 24 hodin od konce lhůty 

určené kandidátům pro odevzdání.
50

 Poté vydá listinu, kde uvede důvody neplatnosti a 

opatří ji svým podpisem.  

Třetí strany domnívající se, ţe došlo k pochybení ohledně prohlášení neplatnosti 

nominace kandidáta, se mohou obrátit na soud a ţádat o přezkum rozhodnutí. K otázce 

soudního přezkumu ve věci voleb se blíţe vyjadřuji v následující kapitole. Příkladem 

odmítnutí nominace můţe být případ, kdy kandidát neuvedl své pravé jméno a 

kandidoval pod pseudonymem. Toto zákonné omezení bylo zmírněno zákonem 

„Electoral Administration Act 2006“, který povoluje, aby kandidáti byli nominováni 

pod jménem, které je známo široké veřejnosti.
51

 Nicméně „returning officer“ má 

povinnost nominaci odmítnout, pokud by zvolené jméno kandidáta mohlo ve voličích 

vyvolat nebezpečí omylu či záměny, či pokud by bylo uráţlivé nebo nemravné.
52

  

2.6 Volební obvody 

Volby probíhají v jednomandátových volebních obvodech („constituencies“), 

jejichţ počet je stanoven zákonem „Parliamentary Voting System and Constituencies 

                                                 
49 Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Representation of the People Act 1983. Příloha I, čl. 

12 odst. 2. Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém].  
50 Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Representation of the People Act 1983. Příloha I, čl. 

12 odst. 3A. Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
51 Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Electoral Administration Act 2006, § 21. Dostupný 

z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
52 Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Representation of the People Act 1983. Příloha I, čl. 

14 odst. 2B. Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
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Act 2011“. Tento princip, ţe z jednoho volebního obvodu vzejde volbou jeden poslanec, 

je pro britské všeobecné volby příznačný. Je zakotven v ustanovení § 1, zákona 

„Parliamentary Constituencies Act 1986“. Důleţitým faktem je, ţe dvou či vícečlenné 

volební obvody existovaly ještě relativně nedávno, a to v parlamentních volbách v roce 

1945.
53

  

Po parlamentních volbách v roce 2010 proběhly diskuze ohledně sníţení počtu 

poslanců Dolní sněmovny a tím pádem logicky redukce počtu volebních obvodů. 

V souvislosti s tímto poţadavkem byl přijat výše zmíněný zákon „Parliamentary Voting 

Systém and Constituencies Act 2011“, který v příloze 2 stanoví, ţe počet volebních 

obvodů ve Spojeném Království má být 600 namísto původních 650 
54

(„The number of 

constituencies in the United Kingdom shall be 600“). Nicméně plány k překreslení 

hranic volebních obvodů se díky nesouhlasu liberálních demokratů v Dolní sněmovně 

odloţily aţ na rok 2018. Definitivní změny v uspořádání lze tedy nejdříve očekávat aţ 

v souvislosti s volbami v roce 2020, v letošních volbách zůstane nadále původních 650 

volebních obvodů. Hlasy, které iniciovaly redukci počtu poslanců, se ozývaly jiţ od 80. 

let, 20. století. Dle mého názoru jsou dva převaţující důvody, které hovoří pro redukci 

počtu křesel Dolní sněmovny. Jedním je fakt, ţe Spojené Království má v porovnání 

s mezinárodními standardy jeden z nejvyšších počtů poslanců „na hlavu“ vzhledem 

k počtu obyvatel. Druhým zásadním důvodem je moţnost ušetřených státních peněz. 

V roce 2009 sliboval šéf opozice David Cameron, ţe redukcí Dolní sněmovny na 585 

poslanců, stát ročně ušetří 12 miliónů liber, které mohou investovat do zvýšení platů a 

důchodů.
55

 

Určení přesných hranic volebních obvodů (s čímţ souvisí i mnoţství voličů 

v kaţdém z nich) napříč Spojeným královstvím je velmi důleţitým faktorem v rámci 

volebních záleţitostí. Zdravě fungující parlamentní demokracie se musí snaţit nejen o 

to, aby její volby respektovaly princip „jedna osoba, jeden hlas“ („one person, one 

vote“), ale taktéţ „jeden hlas, stejná hodnota“ („one vote, one value“).
56

 Příkladem 

můţe být situace z roku 1992, kdy během parlamentních voleb jeden volební obvod 

                                                 
53 ROBERT BLACKBURN. The electoral system in Britain. 1. publ. Macmillan, 1995, 117 s., ISBN 03-336-2918-3 
54 Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Parliamentary Voting System and Constituencies Act 

2011. Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
55  BBC News. Should MP numbers be cut and constituencies redrawn?[online] January 2011 [cit.2015-04-06]. 

Dostupný z WWW: <http://www.bbc.com/news/uk-politics-12230663> 
56 RAWLINGS, H. Law and the electoral process. London: Sweet and Maxwell, 1988, xix, 113 s. ISBN 04-213-

7640-6 
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vykazoval 101 492 voličů, zatímco jiný volební obvod zahrnoval pouze 42 845 voličů.
57

 

Tato situace nastala v důsledku konstantního přesunu populace a způsobila značnou 

volební nerovnost. Právě za účelem prevence výše uvedené situace byla v 1. polovině 

20. století zaloţena speciální komise pro určení hranic volebních obvodů. Jedná se o 

tzv. „Boundary Commision“, jejíţ vznik se opírá o zákon „House of Commons 

Redistribution of Seats Act 1944“, nicméně náleţitosti fungování a další jsou upraveny 

v ustanoveních zákona „Parliamentary Constituenceis Act 1986“. Tato komise je 

nezávislým a nestranným veřejnoprávním subjektem, jejímţ hlavním úkolem je 

monitorovat hranice volebních obvodů v souladu s právními předpisy. Existují celkem 

čtyři oddělené komise, kaţdá pro jednotlivou část Spojeného Království, tj. Anglie, 

Skotsko, Wales a Severní Irsko.
58

  

Co se týče personálního obsazení jednotlivých komisí, kaţdá je sloţena z předsedy, 

místopředsedy a dvou členů, kteří jsou jmenováni příslušným ministrem
59

. Dle 

ustanovení Přílohy I, odst. 1, zákona „Parliamentary Constituenceis Act 1986“ je 

předsedou kaţdé komise „speaker“ Dolní sněmovny.  

Výkon činnosti jednotlivých komisí je podrobně regulován v Příloze II, „Pravidla 

pro rozdělování mandátů“ („Rules for distribution of Seats“), výše zmíněného zákona. 

Pravidlo I a II uvádí počet volebních obvodů ve Spojeném Království (ve znění novely 

„Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011“). Další ustanovení této 

přílohy blíţe specifikují pravidla týkající se jednotlivých volebních obvodů, jako např. 

velikost a metody výpočtů velikosti, rozdělení mandátů apod. Tato pravidla směřují ke 

dvěma cílům. Prvním je dosáhnout volební parity z hlediska stejného počtu voličů 

v rámci všech volebních obvodů a druhým je snaha vytyčit hranice volebních obvodů 

tak, aby respektovaly a zároveň podporovaly politické komunity a stávající hranice 

místních orgánů.  

2.7 Volební kampaň 

Právní předpisy regulující proces volební kampaně jsou obsaţeny v zákonu RPA 

1983, část II. Zatímco v některých ohledech v souvislosti s volební kampaní je právní 

                                                 
57 ROBERT BLACKBURN. The electoral system in Britain. 1. publ. Macmillan, 1995, 296 s., ISBN 03-336-2918-3 
58 Spojené Království Velké Británie a severního Irska. Zákon Parliamentary Constituencies Act 1986, § 2 odst. 1. 

Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
59  Zákon nespecifikuje, které konkrétní ministerstvo, resp. ministr, jmenuje členy komise. Na základě zákona 

„Interpretation Act 1978“ se má zato, ţe je to jedno z existujících ministerstev.  
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rámec velmi striktní, v ostatních oblastech jsou minimální zákonná omezení. Zásadní 

povinností kaţdého kandidáta je jmenovat svého osobního volebního agenta („election 

agent“), jehoţ náplní práce je dohled nad volební kampaní kandidáta.
60

 Neexistují ţádné 

konkrétní zákonné poţadavky a předpoklady pro to, aby se osoba mohla stát volebním 

agentem, v zásadě i kandidát se můţe stát svým osobním agentem. Nicméně je zde jistá 

inkompatibilita s některými funkcemi v rámci organizace voleb, kdy volebním agentem 

se nemůţe stát „returning officer“, či osoba, která vykonává funkci v rámci jeho úřadu. 

Právní kontrola volební kampaně se principiálně zabývá kontrolou výdajů. Hlavní 

roli v oblasti kontroly hraje nevládní organizace „Electoral Commission“,
 61

 jejiţ 

existeci a fungování reguluje zákon „Political Parties, Elections and Referendums Act 

2000“. Obecně vzato existují tří druhy ustanovení v rámci zákona z hlediska jejich 

aplikace:  

i) ty, které kontrolují osobní výdaje kandidátů,  

ii) ty, které mají omezit výši výdajů povolených během volební kampaně a  

iii) ty, které zakazují určité formy výdajů.
62

 

2.7.1 Osobní výdaje kandidáta 

Neexistuje zákonná definice, která by explicitně vymezila, jak rozumět termínu 

„osobní výdaje kandidáta“, nicméně zákon RPA 1983, § 118, se snaţí alespoň dát 

vodítko, o jaké druhy výdajů se jedná. Osobní výdaje kandidáta tedy zahrnují 

„přiměřené cestovní náklady kandidáta a přiměřené výdaje vynaložené na hotely či jiná 

ubytovací zařízení pro účely a v souvislosti s volbami“. Mnoţství dalších upřesnění co 

je a co není osobním výdajem kandidáta, přinesla judikatura. Příkladem můţe být 

následující právní věta z rozhodnutí Rochester Bourough Case (1832): „Pronájem domu 

v průběhu voleb není osobním výdajem kandidáta, stejně tak do osobních výdajů 

nespadají běžné náklady na jídlo doma, jelikož tyto jsou primárně vynaloženy pro účely 

s volbami nesouvisejícími“.  

                                                 
60 Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Representation od the People Act 1983, § 67 odst. 1. 

Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
61  ELECTORAL COMMISSION. Our role in elections and referendums. [online] [cit.2015-04-09]. Dostupný 

z WWW: <http://www.electoralcommission.org.uk/our-work/roles-and-responsibilities/our-role-in-elections-and-

referendums> 
62RAWLINGS, H. Law and the electoral process. London: Sweet and Maxwell, 1988, xix, 133 s. ISBN 04-213-

7640-6 
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Prvků kontroly osobních výdajů kandidáta je malé mnoţství. Kandidát smí 

vynaloţit „rozumné“ mnoţství výdajů, jak říká zákon, nicméně dále jiţ není 

specifikováno, jaké mnoţství prostředků lze povaţovat za rozumné. Zákon dále uvádí 

pravidlo, pokud kandidát v rámci osobních výdajů vynaloţí více neţ 600 liber, 

přebytek, zřejmě v neomezeném mnoţství, dále hradí kandidátův volební agent.
63

 

Důleţitým je taktéţ fakt, ţe osobní výdaje se nezapočítávají do celkových výdajů 

kampaně v parlamentních volbách (zatímco v komunálních volbách a volbách do 

Evropského parlamentu ano).
64

 

2.7.2 Výdaje vynaložené na volební kampaň 

Hlavní kategorií volebních výdajů, na které je primárně zaměřená kontrola, jsou 

výdaje vynaloţené před, během a po volbách, za předpokladu, ţe se jedná o výdaje 

v souvislosti s vedením a řízením voleb („conduct or managment of election“).
65

 

Maximální částka, kterou můţe kandidát nebo jeho volební agent vynaloţit na vedení či 

řízení voleb je uvedená v §§ 73 – 75 zákona RPA 1983. V podstatě jakýkoliv jiný výdaj 

neţ schválený kandidátem nebo agentem je zakázán.  

Opět jako v předešlé podkapitole se nabízí otázka, které výdaje jsou tedy konkrétně 

kontrolovány? I v tomto případě zákon „mlčí“ a nepokusil se poskytnout definici 

„vedení a řízení voleb“ („conduct or managment of election“). Tuto legislativní mezeru 

alespoň částečně vyplňuje judikatura
66

, která říká, ţe mají být pokryty jakékoliv 

náklady, které byly vynaloţeny k propagaci či k obstarání volby kandidáta.  

Kontrola je aplikována na volební výdaje před volbami, během nich a po volbách. 

Je však poměrně komplikované určit, který okamţik můţeme povaţovat jiţ za období 

před volbami a tím pádem se na něj vztahuje kontrola volebních výdajů a který naopak 

ne. Existuje několik tzv. fází, které mohou zajistit odpovídající oddělení období:  

i) jakmile byly volby poprvé zmíněny,  

ii) jakmile byl kandidát poprvé zmíněn nebo  

                                                 
63  Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Representation od the People Act 1983, § 74. 

Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
64 PULZER, Peter G. Political representation and elections in Britain. Revised ed. London: Allen and Unwin, 1972, 

111 p., ISBN 00-432-9016-7 
65  Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Representation od the People Act 1983, § 76. 

Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
66 Maidstone Borough Case (1903), per Lawrence J. 
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iii) jakmile je zveřejněno oznámení o konání voleb.
67

 

2.7.3 Zakázané výdaje v souvislosti s volební kampaní 

Kromě maximální hodnoty výdajů, které mohou být vynaloţeny na volební 

kampaň, určité výdaje jsou zákonem absolutně vyloučené. Řadíme mezi ně tyto:  

i) „Treating“ je korupční praktika, jejímţ cílem je ovlivnit voliče, aby volil 

určitým způsobem, či aby se zdrţel volby.
68

 „Treating“ je závaţným 

porušením právních předpisů, pokud je vykonáván před, během nebo po 

volbách. Skutková podstata je definována jako přímé či nepřímé finanční 

pokrytí celých nebo částečných nákladů jakéhokoliv jídla, pití, zábavy nebo 

jiných aktivit pro voliče. Politickým stranám je doporučeno, aby nepořádaly 

akce s podobným zaměřením bezprostředně před volbami, během nich, či 

po volbách. 

ii) Úplatkářství („bribery“) má svým účelem velmi blízko ke korupční praktice 

„treating“. Spolu s ní patří k nejzávaţnějšímu porušení právních předpisů 

v souvislosti s volbami. Na praktických příkladech bych ráda odlišila obě 

zmíněné praktiky. Ke „treating“ praktice dojde v případě, kdy kandidát 

řekne, „Milí voliči, zde pro vás mám tento dárek, doufám, ţe teď půjdete do 

volební místnosti a budete hlasovat pro mě.“ Na druhou stranu 

k úplatkářství dojde v případě, kdy kandidát řekne, „Kdyţ půjdeš a budeš 

volit v můj prospěch, dostaneš ode mne dárek.“ Skutková podstata 

úplatkářství je v ustanovení § 113, RPA 1983 definována jako: „[…] přímé 

či nepřímé poskytnutí finančních prostředků nebo opatření funkce voliči za 

účelem motivace voliče zúčastnit se volby nebo naopak zdržet se jí.“  

                                                 
67 CONLEY, Frank. General elections today. 2nd ed. New York: Distributed exclusively in the USA and Canada by 

St. Martin's Press, c1994, xi, 140 s. Politics today (Manchester, England). ISBN 978-0-19-969833-2 
68  Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Representation od the People Act 1983, § 114. 

Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
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iii) Nepřípustné ovlivňování („undue influence“) je spácháno v případě, kdy 

osoba pouţívá násilí nebo násilím vyhroţuje, způsobuje přechodnou či 

psychickou újmu nebo škodu za účelem ovlivnění výsledku hlasování voliče 

či jeho úmyslu volit.
69

 Příkladem z praxe můţe být situace, kdy osoba voliče 

uvede do stavu neschopnosti volit vlivem poţití nadměrného mnoţství 

alkoholických nápojů. 

iv) Posledním případem zakázaných výdajů v souvislosti s volební kampaní 

jsou platby, které zákon označuje za protiprávní. Existují určité druhy 

činností souvisejících s výdaji, které jsou zakázány. Jedná se o následující: 

platba v souvislosti s odvoláním nominace kandidáta, nelegálně dopravovat 

voliče do volebních místností, nelegálně najímat pomoc s volbami, apod.
70

 

V kaţdém z uvedených případů bude výše pokuty záviset na okolnostech, 

coţ se následně posoudí v rámci volebních ţalob („election petitions“). 

2.7.4 Volební kampaň prostřednictvím televizního vysílání 

Placená reklama politické povahy nebo směřující ke sdělení politického rázu 

prostřednictvím televizního vysílání či rádia je ve Spojeném Království zakázána 

ustanovením § 333, zákona „Communications Act 2003“. Politickým stranám je v rámci 

volební kampaně před všeobecnými parlamentními volbami dovoleno omezené 

mnoţství politicky zaměřených vysílání. Tato vysílání musí být politickým stranám 

nabídnuta hlavními britskými rozhlasy a vysílacími společnostmi. Během všeobecných 

voleb rozhlas či vysílací společnost nabídne vysílací čas kaţdé z registrovaných stran, 

které v Dolní sněmovně usilují minimálně o 1/6 a více křesel. Vysílání nesmí obsahovat 

uráţlivá sdělení nebo materiál schopný způsobit újmu.
71
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3 Hlasování a související otázky 

 

3.1 Administrativní povinnosti „returning officer“ před hlasováním 

Bezprostředně před samotným dnem voleb má „returning officer“ určité 

administrativní povinnosti vzhledem k voličům. Bezesporu jednou z 

jeho nejzásadnějších povinností je zaslat voličům, případně jejich zákonným zástupcům, 

v daném volebním obvodu hlasovací karty („poll card“). Tyto karty obsahují vysvětlení, 

jakým způsobem mají voliči během hlasování postupovat. Zákon RPA 1983, Příloha 1, 

část III, čl. 28 stanoví náleţitosti volební karty. Ta musí obsahovat: 

i) název volebního obvodu, 

ii) jméno voliče, adresu trvalého bydliště a jeho pořadové číslo ve volebním 

registru, 

iii) datum a hodinu samotného hlasování, včetně lokace voličovy volební 

místnosti. 

„Returning officer“ můţe připojit i další informace, povaţuje-li je za nezbytně 

nutné. Tato hlasovací karta nemusí být bezpodmínečně a povinně předloţena při vstupu 

do volební místnosti. Její účel je čistě informativní, avšak díky jejímu předloţení je 

úředník schopen provést administraci rychleji.
72

  

Další administrativní povinnosti, které musí zajistit „returning officer“ před 

samotným hlasováním jsou dále obsaţeny v jednotlivých paragrafech, Přílohy 1, části 

III, zákona RPA 1983 a jedná se např. o tyto: společně s uveřejněním kandidátů uvést 

taktéţ den a čas voleb; vhodným způsobem uveřejnit lokaci jednotlivých volebních 

místností se specifikací, kteří voliči jsou v nich oprávněni volit; rozeslat hlasovací 

lístky; voličům oprávněným volit dálkovým způsobem (poštou) zaslat informace 

(včetně překladu do Braillova písma); zajistit vhodný počet volebních místností 

s vhodnou lokací vzhledem k voličům; jmenovat předsedu a ostatní členy volebních 

komisí; vybavit jednotlivé volební místnosti volebními urnami, hlasovacími lístky a 

dalším nezbytným administrativním vybavením. 

 

                                                 
72 ROBERT BLACKBURN. The electoral system in Britain. 1. publ. Macmillan, 1995, 89 s., ISBN 03-336-2918-3 
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3.2  Požadavek tajného hlasování 

Jedním ze základních předpokladů dnešních demokratických voleb je právo občana 

na tajné hlasování. Tento princip má ve Velké Británii zásadní význam a to převáţně 

z historických důvodů. V 18. a 19. století byly volby běţně provázeny hojným 

podplácením, korupcí a zastrašováním politických oponentů. Parlament se snaţil 

s těmito praktikami vypořádat za pomoci série zákonů zaměřených na přísné trestání 

těchto pachatelů, konkrétně „Corrupt Practises Prevention Act 1854“ a „Parliamentary 

Elections Act 1883“.
73

  

Zásadním momentem v otázce principu tajného hlasování bylo přijetí zákona 

„Ballot Act 1872“, který odstranil původní tzv. „otevřenou“ metodu hlasování („open 

hand method“). Tato metoda probíhala hlasováním veřejným způsobem. Volič nahlásil 

volební komisi své jméno, povolání a kandidáta, pro kterého hlasuje.
74

 „Ballot Act 

1872“ reformoval metodu hlasování a představil moderní systém, ve kterém má volič 

právo na soukromí a tajné hlasování.  

Současná právní úprava tohoto demokratického principu je obsaţena v zákoně RPA 

1983, „hlasování ve volbách má být prostřednictvím hlasovacích lístků“
75

. Další 

ustanovení zákona specifikují řadu podmínek, které zaručují tajné hlasování. „Returning 

officer“ má povinnost zajistit, aby byl kaţdý volič řádně informován o svých právech a 

povinnostech v souvislosti s tajným hlasováním. Zákon stanoví také obecný princip, 

kdy všechny osoby vyskytující se ve volební místnosti (volební komise, voliči) jsou 

povinny zachovávat tajné hlasování.
76

 V souvislosti s tímto poţadavkem jsou určena 

přísná pravidla, která regulují, které konkrétní osoby se mohou nacházet během 

hlasování ve volební místnosti. Předseda volební komise má právo sniţovat počet osob 

ve volební místnosti a vykázat osoby v místnosti nadbytečné (zákonnou výjimkou bude 

např. doprovod slepých či tělesně postiţených voličů). Několik dalších pravidel 

obsaţených v zákoně slouţí k zajištění vysoké úrovně tajného hlasování, je zde mimo 

jiné i specifikováno, jakým způsobem má být zalepená volební urna. Přísnost teorie 

tajného hlasování dospěla ve Spojeném Království tak daleko, ţe volič nesmí, byť i 

                                                 
73 PULZER, Peter G. Political representation and elections in Britain. Revised ed. London: Allen and Unwin, 1972, 

124 s., ISBN 00-432-9016-7 
74 ROBERT BLACKBURN. The electoral system in Britain. 1. publ. Macmillan, 1995, 103 s., ISBN 03-336-2918-3 
75 Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Representation od the People Act 1983, Příloha I, část 

III, čl. 18. Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
76 Ibid., § 66 odst. 3 
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z vlastní vůle, označit volební lístek svým jménem či iniciály. V případě ţe by takto 

učinil, stává se jeho hlas neplatným.
77

 

Spojené Království je signatářem Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod, jejíţ Dodatkový protokol stanoví mimo jiné právo na svobodné volby. Článek 3, 

Dodatkového protokolu říká následující: „Vysoké smluvní strany se zavazují konat 

v rozumných intervalech svobodné volby s tajným hlasováním za podmínek, které zajistí 

svobodné vyjádření názorů lidu při volbě zákonodárného sboru“.
78

 

V souvislosti s poţadavkem zabezpečení nejvyšší úrovně diskrétnosti hlasování 

voliče se nabízí otázka, zda všechny tyto snahy přece jen nejsou kontraproduktivní 

vzhledem k faktu, ţe hlasovací lístek voliče je označen jeho pořadovým číslem z 

volebního registru, tedy je moţné jej prohlásit více méně za „podepsaný“. V dané 

problematice britští volební úředníci argumentují nutností ochrany voliče a jeho práva 

volit. K podepření svých argumentů nabízí modelovou situaci, kdy volič po příchodu do 

volební místnosti zjistí, ţe jiţ bylo jeho jménem hlasováno prostřednictvím cizí osoby, 

která se za voliče neoprávněně vydávala. Pořadové číslo z volebního registru má slouţit 

k předcházení podobným situacím a zajištění včasného zjištění podvodného hlasování. 

Pravdou je, ţe technicky je moţné propojením seznamu voličů a hlasovacích lístků 

zjistit, jak volič hlasoval. Nicméně jakmile dojde k uzavření volebních místností, je 

seznam voličů zapečetěn v samostatné obálce mimo volební urnu a jedině soud má 

pravomoc obálku opětovně otevřít. Následně po uplynutí 12 kalendářních měsíců jsou 

všechny dokumenty zničeny pomocí skartace. Zároveň velmi silný vliv má v daném 

případě historie a tradice tajného hlasování ve vyspělé demokracii a čestnost osob, které 

jsou zodpovědné za organizaci celého procesu voleb. 

3.3 Průběh hlasování 

Vlastní průběh hlasování je upraven v Příloze I, části III, zákona RPA 1983. 

Obecné ustanovení, které specifikuje podstatu hlasování, je obsaţeno v čl. 18: „Hlasy 

voličů musí být odevzdány na hlasovacím lístku, výsledek hlasování musí být zjištěn 

sčítáním hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům a kandidát, který obdrží většinu 

hlasů, musí být prohlášen za zvoleného.“  

                                                 
77 South Newington Election Petition (1948) 2 ALL ER 503 
78 EULP, Dodatkový protokol, čl. 3, http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CES.pdf 
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Bezprostředně před zahájením hlasování předseda volební komise potvrdí prázdný 

obsah volební urny osobám přítomným ve volební místnosti a následně urnu zapečetí. 

Volič po příchodu do volební místnosti oznámí členovi volební komise své jméno, 

adresu a registrační volební číslo (vše uvedené na volební kartě). Jestliţe se jedná o 

voliče, který hlasuje prostřednictvím ustanoveného zástupce, předseda volební komise 

zaznamená jméno, adresu a registrační volební číslo zmocnitele. Předseda volební 

komise předá voliči hlasovací lístek, který opatří oficiálním razítkem. Jestliţe je do urny 

vhozen hlasovací lístek bez tohoto razítka, jedná se o neplatný hlas. Následně volič 

v soukromí označí jednoho z kandidátů (vedle kandidátova jména značkou „X“), přeloţí 

lístek z důvodu utajení svého hlasování, potvrdí předsedovi volební komise, ţe lístek je 

označen na zadní straně oficiálním razítkem a lístek následně vhodí ho hlasovací urny. 

Volič můţe hlasovat pouze pro jednoho kandidáta uvedeného na hlasovacím lístku, 

pokud zaškrtne více kandidátů, hlas se stává neplatným a tím pádem se ke hlasu ve 

prospěch daného kandidáta při sčítání hlasů nepřihlédne. 

Co se týče formy vyznačení hlasu na volebním lístku, zákon explicitně stanoví 

znak „X“.
79

 Se způsobem vyznačení voličovy volby na hlasovacím lístku se pojí 

rozsáhlá judikatura, která je mnohdy aţ úsměvná. Po přezkoumání na základě ţaloby ve 

věci voleb („election petition“) byly hlasovací lístky opět povaţovány za platné, i 

přestoţe byl hlas vyznačen: krouţkem; puntíkem; všichni kandidáti aţ na jednoho byli 

přeškrtnutí; u kandidáta byl nakreslený usměvavý emotikon spolu se slovy „ano, 

prosím“.
80

 V důsledku těchto případů bylo do zákona novelou přidáno ustanovení čl. 47 

odst. 2: „Na hlasovací lístek, na němž je hlas vyznačen na jiném místě, než je 

požadováno, nebo jiným způsobem než znakem „X“, nebo více znaky, nebude pohlíženo 

jako na neplatný, jestliže je zřejmý úmysl voliče hlasovat pro určitého kandidáta a 

způsob vyznačení hlasu neoznačuje identitu voliče."  

Neplatnost hlasovacího lístku prohlašuje „returning officer“. Na hlasovací lístek 

vyznačí slovně „odmítnuto“ („rejected“) a následně vypracuje zprávu, ve které uvede 

statistiku odmítnutých hlasovacích lístků a uvede počet případů pro jednotlivé důvody 

odmítnutí. Dle čl. 47 odst. 1 se bude za neplatný povaţovat hlasovací lístek, který: 

i) není opatřen oficiálním razítkem, 

                                                 
79 Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Representation od the People Act 1983, Příloha I, část 

III, čl. 21. Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
80 ROBERT BLACKBURN. The electoral system in Britain. 1. publ. Macmillan, 1995, 90 s., ISBN 03-336-2918-3 
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ii) označuje více kandidátů, 

iii) je označen značkou či iniciály, díky kterým můţe být volič identifikován, 

iv) neoznačuje preferovaného kandidáta či není jasné, pro kterého kandidáta 

volič hlasuje. 

Rozhodnutí týkající se neplatnosti hlasovacího lístku je konečné a nelze proti němu 

podat opravný prostředek, můţe být však předmětem soudního přezkumu 

prostřednictvím ţaloby ve věci voleb („election petition“). 

3.4 Alternativní metody hlasování 

Voliči, kteří nemohou či nemají příleţitost zúčastnit se osobně parlamentních voleb 

v den hlasování, se mohou uchýlit k alternativním metodám hlasování („Absent vote“) a 

hlasovat buď prostřednictvím ustanoveného zástupce, nebo poštou. Alternativní metody 

hlasování jsou regulovány zákonem „Representation of the People Act 2000“ (RPA 

2000), v Příloze IV.  

Volič můţe poţádat o oprávnění volit alternativními metodami hlasování buď na 

dobu neurčitou (jinými slovy trvale pro všechny budoucí volby, dokud nepoţádá o 

vyjmutí z registru voličů poštou či o ukončení zplnomocnění zástupce), nebo na dobu 

určitou (pouze pro nadcházející volby). Volič je oprávněn poţádat o zařazení mezi 

„alternativní voliče“ na dobu neurčitou, jestliţe je moţné jej zařadit do jedné 

z následujících kategorií: 

i) osoba je členem ozbrojených jednotek v zahraničí („service voter“); 

ii) osoba není plně schopná samostatně se účastnit hlasování ve volební 

místnosti, např. z důvodu zdravotních omezení či slepoty; 

iii) osoba se není schopná osobně dostavit ke hlasování do volební místnosti 

z důvodu svého povolání (řidič kamionu, rybář); 

iv) osoba ţije trvale v zahraničí a pro potřeby osobního hlasování během voleb 

by musela podstoupit cestu letadlem nebo lodí.
81

 

                                                 
81 Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Representation od the People Act 2000, Příloha IV, čl. 
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3.4.1 Hlasování prostřednictvím ustanoveného zástupce 

Hlasováním prostřednictvím zástupce se rozumí situace, kdy volič zplnomocní 

osobu (která sama musí být oprávněným voličem), aby hlasovala jeho jménem. 

Zplnomocněný zástupce můţe hlasovat osobně ve volební místnosti, nebo jen vyznačit 

vybraného kandidáta na hlasovacím lístku voliče či volit poštou (zvláště v případech, 

kdy zástupce ţije v jiném volebním obvodu).
82

 Jak bylo výše zmíněno, zástupci mohou 

být zplnomocněni k zastoupení voliče buď na dobu neurčitou, tedy pro všechny 

nadcházející volby aţ do odvolání, nebo pouze pro konkrétně určené volby.  

Hlasování prostřednictvím ustanoveného zástupce je běţnou praxí hlavně u starších 

a nemohoucích voličů. V souvislosti s tímto vyvstává otázka, zda je tato praxe vhodná a 

nebude se jednat v krajních případech aţ o zneuţití starších a důvěřivých voličů. 

Političtí aktivisté snadno přesvědčí tyto osoby, jejichţ mentální schopnosti mohou 

s věkem klesnout, k podepsání plné moci, zatímco volič si nemusí plně uvědomovat 

důsledky tohoto jednání. 

3.4.2 Hlasování poštou 

Kdokoliv můţe poţádat o registraci pro účely hlasování poštou. Volič nemusí 

uvádět důvod své registrace, můţe poţádat jak v případě, kdy se bude během hlasování 

vyskytovat v zahraničí, tak pokud bude na území Spojeného Království.  

„Returning officer“ zašle voliči, který si přeje volit poštou, hlasovací lístek, 

prohlášení o identifikaci voliče – volič musí podepsat, obálku. Volič v soukromí 

vyznačí svůj hlas na hlasovacím lístku a zašle v oficiální obálce, spolu s prohlášením o 

identifikaci voliče, zpět do kanceláře „returning officer“ tak, aby hlas dorazil před 

volbami. „Returning officer“ připraví volební urnu pro hlasy přijaté poštou a vhazuje do 

ní hlasovací lístky uzavřené v obálce. Po skončení hlasování a uzavření volebních 

místností se volební urna otevře za přítomnosti kandidátů a jejich volebních agentů 

předtím, neţ dojde ke smíšení s běţnými hlasy.
83
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3.5  Sčítání hlasů a vyhlášení výsledku voleb 

Jakmile je ukončeno hlasování ve volebních místnostech, „returning officer“ zajistí 

doručení „zalepených“ volebních uren a příslušné dokumentace do místa, kde probíhá 

sčítání hlasů. Zákon RPA 1983, Příloha I, část III, čl. 44 a. n. taxativně vymezuje 

osoby, které smí být přítomny při sčítání hlasů: 

i) „returning officer“ a jeho úředníci; 

ii) kandidáti a jedna jimi určená osoba; 

iii) volební agenti („election agents“); 

iv) úředníci sčítající hlasy („counting agents“). 

Další osoby mohou být přítomny pouze na základě povolení „returning officer“. 

„Returning officer“ za přítomnosti úředníků, kteří jsou pověření sčítáním hlasů, 

otevře hlasovací urny a manuálně sečte a zaznamená počet hlasovacích lístků. Ze sčítání 

vyloučí lístky, které mohou být povaţovány za neplatné. Jak jiţ bylo uvedeno výše, 

„returning officer“ má právo prohlásit neplatnost hlasovacích lístků, které neodpovídají 

poţadavkům stanoveným v zákoně. Proti takovému rozhodnutí není přípustný opravný 

prostředek, avšak je moţné následně prostřednictvím ţaloby ve věci voleb ţádat Vrchní 

soud o přezkum rozhodnutí.  

Kandidát nebo jeho volební agent, pokud jsou přítomni sčítání, má právo po sečtení 

hlasů vznést návrh na opakované sečtení. „Returning officer“ můţe ţádost zamítnout.
84

 

Pokud dojde při sčítání hlasů (včetně opakovaného přepočítání) k rovnému výsledku 

dvou či více kandidátů, rozhodne „returning officer“ o finálním výsledku losem. Ten, 

v jehoţ prospěch los padne, získá hlas navíc, tedy získá nejvyšší počet hlasů ve 

volebním obvodu.
85

 

Jakmile je výsledek hlasování v daném volebním obvodu zjištěn, „returning 

officer“: 

i) prohlásí, ţe daný kandidát byl zvolen většinou hlasů; 

ii) oznámí jméno zvoleného kandidáta úředníku panovníka („clerk of the 

Crown“); 
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iii) uveřejní jméno zvoleného kandidáta a mnoţství hlasů, které bylo všem 

kandidátům přiděleno, včetně informace o mnoţství odmítnutých 

hlasovacích lístků.
86

  

3.6  Soudní přezkum voleb 

Soudní přezkum voleb nemá ve volební historii Spojeného království velkou 

tradici. Po první světové válce, během 20. století, bylo v soudním řízení projednáno 

velmi malé mnoţství ţalob ve věci voleb, aţ je začali ústavní teoretici označovat za 

výjimečný jev objevující se maximálně jednou za dekádu.
87

 K neočekávanému obratu 

došlo v roce 2005 v souvislosti s odhalením velkého podvodu během komunálních 

voleb v Birminghamu. Od této volební aféry značně vzrostlo mnoţství ţalob ţádajících 

soudní přezkum výsledků voleb, většina z nich však spíše na komunální úrovni. 

3.6.1 Okolnosti, za kterých mohou být volby přezkoumány 

Současná právní úprava soudního přezkumu voleb je obsaţena v zákoně RPA 1983. 

„Žádné parlamentní volby ani volba kandidátů nemůže být přezkoumána jiným 

způsobem než žalobou napadající nepřípustné volby nebo nepřípustné zvolení kandidáta 

(žaloba ve věci voleb) […]“, říká ustanovení § 120 odst. 1 zákona. Zákon neposkytuje 

legální definici termínů „nepřípustné volby“ („undue election“) a „nepřípustné zvolení 

kandidáta“ („undue return“), odborná literatura však nabízí interpretaci. Dle literatury 

můţe být ţaloba ve věci voleb podána na základě tří hlavních skutečností: 

i) v otázce pasivního volebního práva úspěšně zvoleného kandidáta; 

ii) ohledně tvrzení, ţe byl spáchán volební delikt („electoral offence“), jako 

např. korupce či jiné nezákonné praktiky; 

iii) ohledně prohlášení, ţe došlo k administrativním chybám během samotného 

hlasování či následného sčítání hlasů.
88

 

Zjednodušeně můţeme říci, ţe podstatou soudního přezkumu voleb je zvolení 

„špatného“ kandidáta – a to ať z hlediska jeho osobních či profesních kvalit nebo, ţe své 

pozice dosáhnul pomocí korupce či jiné nezákonné praktiky. V souvislosti s těmito 

nároky je moţné připojit poţadavek na přepočítání výsledků hlasování, ke kterému 
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bude přistoupeno v případě, kdy soud uzná, ţe úspěšný kandidát nebyl zvolen většinou 

hlasů v daném volebním obvodu.
89

 

3.6.2  Žaloba ve věci voleb 

Podat příslušnému soudu ţalobu ve věci voleb a tím napadnout výsledky voleb jsou 

oprávněny následující osoby: 

i) volič, který se v předmětných volbách zúčastnil hlasování, popř. ten, kdo 

měl aktivní právo volit; 

ii) neúspěšný kandidát; 

iii) osoba, která tvrdí, ţe byla v předmětných volbách kandidátem.
90

 

Právní úprava nepřipouští prostor pro ţalobu ze strany politických stran či jiných 

subjektů práva, jako např. nevládní organizace „Electoral Commission“. Odpůrcem 

ţaloby je úspěšně zvolený kandidát, v případě ţaloby na základě administrativních 

nedostatků v průběhu voleb je odpůrcem „returning officer“.
91

 V otázce účastníků řízení 

se judikatura mnohdy neshoduje. V rámci případu Absalom v Gilett soud ve svém 

rozhodnutí judikoval, ţe i přestoţe je předmětem ţaloby pouze tvrzené administrativní 

pochybení způsobené „returning officer“, měl by být účastníkem řízení taktéţ úspěšně 

zvolený kandidát.
92

 Zatímco ve věci Hussein v Khan soud prohlásil obecným 

pravidlem, ţe „returning officer“ by měl být účastníkem kaţdého řízení ve věci voleb 

bez ohledu na předmět ţaloby.
93

  

Příslušným soudem k podání ţaloby ve věci voleb je Vrchní soud („High Court“). 

Ten je pro potřeby volebních věcí obsazen dvěma soudci Vrchního soudu, kteří mají 

stejnou pravomoc a jsou podřízeni stejným pravidlům jako ve věcech jurisdikce 

Vrchního soudu. Výjimkou je taktéţ fakt, ţe řízení ve věci voleb probíhá bez 

přítomnosti poroty. 
94

 V případech, kdy je předmětem ţaloby tvrzená korupce či jiná 

nezákonná praktika, Vrchní soud disponuje jak vyšetřovací, tak soudní pravomocí. 

Vyšetřovací pravomocí se rozumí povinnost soudu zjistit bez důvodných pochybností, 

                                                 
89 Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Representation od the People Act 1983, § 140. 

Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
90 Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Representation od the People Act 1983, § 121 odst. 1. 

Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
91 Ibid, § 122 odst. 2 
92 [1995] 1 WLR 128, 138 
93 [2006] EWHC 262 
94 Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Representation od the People Act 1983, § 139 odst. 1. 

Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
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zda se tvrzené praktiky staly, zda byly provedeny činností kandidáta či na základě jeho 

souhlasu, nebo jinou osobou, v neposlední řadě či tyto praktiky značně převládaly 

během voleb.
95

  

Na konci hlavního líčení musí soudci Vrchního soudu rozhodnout, zda kandidát, 

jehoţ stíţnost je projednávána, byl úspěšně zvolen většinou hlasů (či zda byla jiná 

osoba zvolena), nebo zda byla jeho volba neplatná. Soud své rozhodnutí potvrdí 

(„certified“) zasláním jeho znění mluvčímu Dolní sněmovny, který je tímto 

rozhodnutím vázán. Na jeho základě pak mluvčí potvrdí či změní zvoleného kandidáta, 

nebo vydá příkaz („writ“) k novému hlasování. Rozhodnutí Vrchního soudu ve věci 

voleb je konečné a není moţné se proti němu odvolat či jej jakýmkoliv jiným způsobem 

přezkoumat.
96

 

  

                                                 
95 Ibid., § 144 odst. 4 
96Spojené Království Velké Británie a Severního Irska. Zákon Representation od the People Act 1983, § 144 odst. 7. 

Dostupný z WESTLAW UK [právní informační systém]. 
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4 Referendum o změně volebního systému 

V roce 2011 dostali občané Spojeného Království příleţitost vyjádřit svůj názor 

ohledně problematiky systému voleb do Dolní sněmovny britského Parlamentu a 

rozhodnout, zda souhlasí s přijetím nového systému alternativního hlasování 

(„alternative vote“). Referendum proběhlo 5. května a bylo to první celonárodní 

referendum od roku 1975, kdy občané hlasovali v otázce setrvání Spojeného Království 

v Evropském společenství.
97

 Referendum vzešlo z koaliční dohody
98

 podepsané 

konzervativci a liberálními demokraty po volbách v roce 2010. Následkem voleb došlo 

k situaci, která je označována jako tzv. „hung parliament“, jinými slovy z voleb 

nevzešel kandidát s absolutní většinou v Dolní sněmovně.  

4.1 Alternativní hlasování 

Alternativní hlasování spadá dle odborné literatury do kategorie většinových 

volebních systémů, tedy jedná se o jeden z několika variací tohoto systému.
99 

Volič 

přiděluje jednotlivým kandidátům preferenční hlasy dle pořadí preference („1“ první 

preference, „2“ druhá preference, apod.) aţ do doby, kdy si jiţ nadále nepřeje přidělovat 

další preferenční hlasy či kdy vyčerpá počet kandidátů (v různých modifikacích 

alternativního hlasování můţe být udělené různé mnoţství preferenčních hlasů). Při 

sčítání hlasů jsou kandidáti přímo zvoleni, jestliţe dosáhnou více neţ polovinu 

preferenčních hlasů označených jako „1. preference“. Pokud tato situace nenastane, 

nejslabší kandidát (tj. ten, kdo získal nejméně hlasů z kategorie „1. preference“) je 

vyškrtnut a jeho hlasy jsou rozděleny mezi ostatní kandidáty s ohledem na přidělení „2. 

preferenčního hlasu“. Takto celý proces vyškrtávání a přerozdělování hlasů pokračuje, 

dokud jeden kandidát nezíská více neţ polovinu hlasů a je zvolen.
100

 

V následující tabulce uvádím několik argumentů, které hovoří ve prospěch 

zavedení systému alternativního hlasování ve Spojeném Království a zároveň několik 

                                                 
97  BBC News. 1975:UK embraces Europe in referendum. [online] [cit. 2015-05-20]. Dostupný z WWW: 

<http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/june/6/newsid_2499000/2499297.stm > 
98 Koaliční dohoda („The Coalition: Our Programme For Government“) obsahovala mimo jiné část pojednávající o 

politických reformách, které měla koalice v plánu uskutečnit. Jednalo se o změnu volebního systému voleb do Dolní 

sněmovny a zároveň redukce počtu křesel v Dolní sněmovně (k této otázce se vyjadřuji v části práce týkající se 

volebních obvodů). 
99 CHYTILEK, Roman, Tomáš LEBEDA, Jakub ŠEDO a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. Vyd. 4., v Portálu 1. 

Praha: Portál, 2009, 27 s. ISBN 978-80-7367-548-6 
100 THE POLITICAL STUDIES ASSOCIATION. The Political Studies Association Report on the Alternative Vote. 

[online] [cit. 2015-05-20]. Dostupný z WWW: < 

http://www.psa.ac.uk/PSAPubs/TheAlternativeVoteBriefingPaper.pdf > 
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argumentů proti, které se přiklánějí ve prospěch stávajícího volebního systému „first 

past the post“. 

 

Argumenty pro systém 

alternativního hlasování 

Argumenty proti systému 

alternativního hlasování 

Všichni poslanci mají podporu většiny 

hlasů. Vzhledem k výsledkům 

všeobecných voleb z roku 2010 dvě třetiny 

poslanců, kteří byli zvoleni, postrádali 

podporu většiny. 

Systém alternativního hlasování je stále 

většinovým volebním systémem, nejedná 

se o proporcionální systém. V podmínkách 

Spojeného Království by mohl tento 

systém vést ještě k více 

„disproporciálnímu“ výsledku neţ 

současný systém „first past the post“. 

Vzhledem k tomu, ţe alternativní 

hlasování patří tzv. do „rodiny“ 

většinových volebních systémů, není třeba 

překreslovat hranice původně 

aplikovaných volebních obvodů. 

Díky preferenčním hlasům můţe nastat 

situace, kdy kandidát je vyřazen v prvním 

kole coby nejslabší kandidát, i přestoţe 

pro voliče se můţe jevit přijatelněji neţ 

ostatní kandidáti, kteří získali více 

preferenčních hlasů v kategorii „1. 

preference“. 

Tento volební systém znevýhodňuje 

postavení extremistických politických 

stran, u kterých je nepravděpodobné, ţe 

získají velké mnoţství preferenčních hlasů 

ve „2. preferenční kategorii“. 

Niţší preferenční hlasy mohou vytvořit 

fenomén zvoleného kandidáta s tzv. 

„nejnižším společným jmenovatelem“ bez 

zásadní podpory jeho politických kolegů. 

U voličů eliminuje rozmýšlení nad tím, 

zda volí z taktického hlediska. Volič 

Systém, který umoţňuje voličům 

„očíslovat“ kandidáty můţe tendovat 
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Argumenty pro systém 

alternativního hlasování 

Argumenty proti systému 

alternativního hlasování 

jednoduše udělí preference kandidátům a 

nemusí mít obavy, ţe „plýtval“ hlasem.
 101

 

k fenoménu nazývanému „Donkey 

Voting“, kdy voliči podvědomě kopírují 

v udělování preferencí pořadí kandidátů na 

hlasovacím lístku. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.2 Východiska referenda 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, referendum vzešlo primárně z koaliční dohody mezi 

politickými stranami po více méně neúspěšném průběhu všeobecných voleb v roce 

2010, avšak nejednalo se o první iniciativu v otázce reformy volebního systému. Pokud 

se podíváme do historie volebního systému všeobecných voleb ve Spojeném Království, 

zjistíme, ţe většinový volební systém s jednomandátovými volebními obvody byl 

zaveden v roce 1885.
102

 Moţnost přijetí alternativního hlasování pro volby do Dolní 

Sněmovny byla poprvé intenzivně diskutována mezi lety 1917 – 1931. Liberálové i 

labouristé se několikrát v průběhu těchto let vyslovili pro změnu. Nicméně systém 

alternativního hlasování nakonec přijat nebyl. Aţ do roku 2010, labouristé a 

konzervativci, dvě významné politické strany Spojeného Království, které tvořily 

kaţdou vládu na základě většiny mandátů v Dolní sněmovně, vţdy odmítali návrhy na 

změnu volebního systému známého jako „first past the post“.
103

  

Po volbách v roce 2010 se referendum o změně volebního systému stalo politickou 

nutností. Politické strany cítily povinnost splnit svůj po mnoho let slibovaný a 

odkládaný závazek vůči voličům. Jednání mezi koaličními liberálními demokraty a 

konzervativci bylo od počátku náročné. Původní prohlášení konzervativců v jejich 

manifestu před volbami („Invitation to join the Government of Britain“) bylo absolutní 

                                                 
101  ELECTORAL REFORM. Majoritarian Systems. [online] [cit. 2015-05-20]. Dostupný z WWW: < 

http://www.electoral-reform.org.uk/majoritian-electoral-systems > 
102 ROBERT BLACKBURN. The electoral system in Britain. 1. publ. Macmillan, 1995, 98 s., ISBN 03-336-2918-3 
103 V období mezi prvními intenzivními pokusy o změnu volebního systému aţ do roku  2010 probíhaly různé 

iniciativy, které měly za úkol revidovat stav aktuálního volebního systému a navrhnout efektivnější  systém voleb do 

Dolní sněmovny. Diskutovala se i alternativa proporcionálního systému, avšak ţádný z návrhů se nikdy nesetkal 

s akceptací politické většiny. 
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vyhranění se vůči jakýmkoliv změnám v současném volebním systému a slib daný 

systém nadále udrţet.
104

 Naopak liberální demokraté ve svém manifestu vyjádřili 

myšlenku změnit volební systém na čistě proporcionální model.
105

 Nakonec došlo ke 

kompromisu právě v podobě návrhu systému alternativního hlasování. Jednalo se o 

kompromis, o který ani jedna ze zmíněných stran příliš nestála, nicméně byl to 

esenciální krok k uzavření koaliční dohody.  

4.3 Průběh referenda a výsledky 

Po dohodě o uspořádání referenda bylo třeba podstoupit určité legislativní kroky a 

přijmout zákon, který by danou problematiku reguloval. Byl tedy přijat zákona 

„Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011“, který upravuje konání 

referenda v části I. V čl. 1 je uvedená otázka, která se objevila na hlasovacím lístku: „V 

současné době Spojené Království aplikuje volební systém „first past the post“ pro 

volbu poslanců do Dolní sněmovny. Měl by být tento stávající systém změněn na systém 

alternativního hlasování?“.
106

  

Referenda se zúčastnilo celkem 19,1 miliónů voličů, z čehoţ 67,9 % hlasovalo 

proti změně volebního systému, tedy „NE“ a pouhých 32,1% hlasovalo „ANO“.
107

 

Volební účast byla poměrně nízká, zúčastnilo se pouze 42% oprávněných voličů (v 

porovnání s předchozími všeobecnými volbami v roce 2010, o cca 20% méně). 

Výsledky referenda byly pro politickou reprezentaci poměrně zaráţející, jelikoţ 

původně mělo alternativní hlasování velkou podporu voličů. Nicméně vlivem emotivní 

negativní kampaně došlo k obratu názoru voličů. Hlavní příčiny jsou následující: 

i) nedostatečná kampaň ve prospěch alternativního hlasování; 

                                                 
104 THE CONSERVATIVE MANIFESTO 2010. Invitation to join the Government of Britain. [online] [cit. 2015-05-

20]. Dostupný z WWW: 

<https://www.conservatives.com/~/media/files/activist%20centre/press%20and%20policy/manifestos/manifesto2010 

> 
105 LIBERAL DEMOCRATS. Liberal democrats manifesto 2010. [online] [cit. 2015-05-20]. Dostupný z WWW: 

<http://www.politicsresources.net/area/uk/ge10/man/parties/libdem_manifesto_2010.pdf > 
106 Naformulování vhodně znějící otázky pro potřeby referenda bylo poměrně komplikovaným krokem. Původně 

v prvním návrhu zněla následujícím způsobem: „Přejete si, aby Spojené Království přijalo volební systém 

alternativního hlasování namísto současného systému „first past the post“ pro potřeby volby poslanců Dolní 

sněmovny britského Parlamentu?“.  Po následné vlně kritiky z úst organizace „Electoral Commission“, ţe znění 

otázky je pro britské občany příliš komplikované, došlo ke změně formulace na výše uvedenou.  
107 ELECTORAL COMMISSION. UK - wide referendum on the Parliamentary Voting System. [online] [cit. 2015-

05-20]. Dostupný z WWW: < http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-and-

referendums/past-elections-and-referendums/referendums/2011-UK-referendum-on-the-voting-system-used-to-elect-

MPs  > 
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ii) „komplikovanost“ systému alternativního hlasování;
108

 

iii) referendum probíhalo souběţně s volbami do velšského, skotského a 

severoirského Parlamentu a zároveň s komunálními volbami v Anglii, 

kampaně se primárně zabývaly volbami a nedostatečně směřovaly na 

objasnění tématu referenda, tento argument souvisí s oběma předešlými 

body; 

iv) emotivní negativní kampaň odpůrců alternativního hlasování.
109

 

Závěrem bych ráda zhodnotila pravděpodobnost dalších iniciativ týkajících se 

změny volebního systému v souvislosti s výsledkem všeobecných voleb z května tohoto 

roku. Většinu křesel v Dolní sněmovně (50,1 %) získali konzervativci avšak pouze s 

36,9 % získaných hlasů na celostátní úrovni. Disproporčnost stávajícího volebního 

systému se opětovně potvrdila.
110

 Britský časopis The Independent zveřejnil před 

volbami průzkum, ze kterého vyplynulo, ţe aţ 60 % voličů má stále zájem o změnu 

volebního systému. Dotazovaní se přikláněli k modelu, který by zajistil více proporční 

volební výsledky hlavně pro menší politické strany.
111

 Nicméně v současné době je 

pravděpodobnost volební reformy pro následující funkční období Parlamentu téměř 

nulová. Konzervativci dlouhodobě propagují „first past the post“ model, coţ i potvrdili 

ve svém manifestu v roce 2010. Současná konzervativní vláda bude vyvíjet politický 

nátlak, aby zajistila realizaci změn volebních obvodů, které byly přijaty zákonem 

„Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011“. Realizace těchto změn 

byla blokována předchozí vládou, konkrétně liberálními demokraty. Změny přinesou 

redukci počtu volebních obvodů a překreslení jejich hranic na stejně velké jednotky, coţ 

by mělo podpořit více proporční výsledky. S ohledem na tento fakt tedy nemá 

konzervativní vláda ţádné racionální důvody pro iniciativu další volební reformy.  

  

                                                 
108 Alternativní hlasování není nijak výrazně komplikovaný volební systému, avšak v porovnání s „first past the post“ 

systémem se tak můţe jevit díky přepočítávání hlasů dle preferencí. Mnoho voličů správně neporozumělo, jak systém 

funguje, a tím pádem se raději přiklonilo k pro ně transparentnějšímu původnímu systému. 
109 ŠVEC, Radek. Volební reforma ve Velké Británii – vítězové nemění pravidla hry. [online] [cit. 2015-05-20]. 

Dostupný z WWW: <http://ispo.fss.muni.cz/uploads/EVS/015/evs_8_1_2.pdf > 
110 Vidět to můţeme mimo jiné na finálních výsledcích strany UK Independence Party (UKIP), která získala 2. pořadí 

v počtu hlasů ve 120 volebních obvodech, avšak zisk pouhých 2 křesel v Dolní sněmovně.  V případě aplikace 

systému alternativního hlasování UKIP by získal aţ 82 mandátů ve sněmovně. 
111 THE INDEPENDENT. General Election 2015: Sixty per cent of people want voting reform, says survey. [online] 

[cit. 2015-05-20]. Dostupný z WWW: <http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/generalelection/general-

election-2015-sixty-per-cent-of-people-want-voting-reform-says-survey-10224354.html > 
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Závěr 

Poslanci Dolní sněmovny britského Parlamentu získávají svůj mandát k výkonu 

funkce prostřednictvím všeobecných voleb. Tyto volby probíhají na principu „first past 

the post“, jinými slovy „první v cíli“, který řadíme do „rodiny“ většinových volebních 

systémů. Aplikovaný volební systém vykazuje nespornou výhodu v otázce 

jednoduchosti a to jak výkonu volebního práva, tak vyhodnocení výsledků voleb. 

Aktuálně diskutovaným tématem jsou tzv. systémové chyby, které „first past the post“ 

systém vykazuje. Nereflektuje reálnou voličskou podporu, zásadním způsobem 

znevýhodňuje menší politické subjekty či subjekty, jejichţ podpora se geograficky 

napříč státem liší a v neposlední řadě můţe přinést celkové vítězství strany, která však 

na celostátní úrovni neobdrţela většinu hlasů. 

V úvodu práce jsem si vytyčila cíl přehledně analyzovat jednotlivé kroky volebního 

procesu s ohledem na roztříštěnost a nesystematičnost právní úpravy. Současná britská 

volební legislativa má své kořeny ve dvou reformních zákonech, a to „Second Reform 

Act 1868“ a „Third Reform Act 1884“, základní konstrukce těchto zákonů přešla do 

zákona RPA 1983, který můţeme povaţovat za základní pramen současné právní 

úpravy všeobecných 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. 

V otázce právní úpravy dalších institutů volebního práva, jejichţ úprava není obsaţena 

v zákoně RPA 1983, jsem vycházela z mnoţství sloţkových zákonů. Tyto kvůli jejich 

mnoţství povaţuji za zbytečné v závěru práce vyjmenovávat, jejich přehled můţeme 

vidět v seznamu právních předpisů uvedených na konci práce. 

V souvislosti s vytýkaným nadměrným mnoţstvím volební legislativy a 

nepřehledností právních předpisů povaţuji za důleţité zmínit trend, jehoţ cestou se 

Spojené Království pozvolna vydává. Můţeme si ho demonstrovat na ústavní novele 

funkčního období Parlamentu. Před přijetím zákona „Fixed term Parliament Act 2011“ 

se v otázce určení data příštích parlamentních voleb, rozpuštění Dolní sněmovny a 

vyhlášení voleb aplikovaly historické ústavní zvyklosti, které byly nepsaným právem 

s tradicí přetrvávající staletí. Nová právní úprava výše zmíněného zákona stanovila 

jasnou specifikaci pravidel s pevným harmonogramem a tím potvrdila trend 

nahrazování ústavních zvyklostí zákonnou regulací, zároveň oslabila postavení 

předsedy vlády.   
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V poslední kapitole jsem se opět zabývala problematikou většinového volebního 

systému se zaměřením na moţnou změnu na systém alternativního hlasování. 

Referendum v roce 2011 o změně volebního systému vzešlo z velkého kompromisu 

vládní koalice tehdejších konzervativců a liberálních demokratů. Díky mnohaletému 

odsouvání přijetí řešení dané problematiky se z počátku alternativní hlasování těšilo 

velké podpoře voličů. Avšak vlivem několika okolností; nedostatečné kampaně ve 

prospěch alternativního hlasování v důsledku čehoţ voliči neporozuměli podstatě 

daného volebního systému a povaţovali jej za příliš komplikovaný a silně negativní 

kampani politických odpůrců, se 67,9 % voličů přiklonilo k odpovědi „NE“ (jinými 

slovy, ţe nesouhlasí se změnou volebního systému). I přestoţe referendum dospělo 

k takovému výsledku, dle průzkumů mají voliči stále zájem o změnu volebního 

systému, který by lépe reflektoval postavení malých politických stran a celkově by vedl 

ke „spravedlivějšímu“ výsledku voleb. V souvislosti s výsledkem všeobecných voleb ze 

7. května 2015, kdy s většinou 50,1 % hlasů zvítězili konzervativci, však voliči 

minimálně po následující funkční období nemohou očekávat mnoho iniciativ ve 

prospěch volební reformy, jelikoţ konzervativci dlouhodobě propagují většinový 

volební systém „first past the post“.  
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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, aţ po dnešní moderní podobu. Zároveň zahrnuje 

stručnou specifikaci obou sněmoven, včetně jejich sloţení a zaměření náplně práce. 

Druhá kapitola je jiţ zaměřena na otázku všeobecných voleb, v úvodu se věnuje 

aplikovanému volebnímu systému. Ten je zaloţen 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 důleţité 

zdůraznit, ţe neexistuje jeden volební zákon, který by přehledně reguloval celý volební 

proces. Právní úprava vykazuje mnoţství opakujících se ustanovení, nepřehlednost a 

značnou komplikovanost. Zákon „Representation of the People Act 1983“ můţeme 

povaţovat 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 sloţkových 

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

legislativu. 

Třetí kapitola se zabývá samotným hlasováním, vyhodnocením výsledků voleb a 

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

které jsou britskými občany v praxi často pouţívány. V souvislosti se soudním 

přezkumem voleb jsou zdůrazněny okolnosti, za kterých mohou oprávněné osoby podat 

ţalobu k Vrchnímu soudu. V posledních letech je to často pouţívaný 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. Taktéţ 

vysvětluje důvody, proč se v referendu vyslovilo 67,9 % voličů proti změně volebního 
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systému. Závěrem je zdůrazněno, ţe i přestoţe 60 % oprávněných voličů má stále zájem 

o volební reformu, s ohledem na výsledek květnových všeobecných voleb se jí 

minimálně následující funkční období vlády nedočkají. 
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General Election to the House of Commons 

Abstract 

The aim of this thesis is to analyze the electoral process of general elections to the 

House of Commons of the British Parliament. The text analyzes the problematics of the 

two basic questions. The first question is, in regards to the scope, more comprehensive, 

and it is an analysis of the aforementioned general elections. The second area of the 

matters relates closely to the first area and concerns the referendum on changing the 

electoral system in 2011. 

The text is logically structured into four chapters, which are usually further divided 

into subsections. The first chapter is devoted purely to the British Parliament in general, 

spanning from their historical origins to today's modern appearance. It also includes a 

brief specification of both of the Houses, including their composition and a scope of 

work. The second chapter is discussing the matter of general elections, the introduction 

to this chapter is devoted to applied electoral system. This system is based on the 

principle of "first past the post", which belongs to the "family" of majority electoral 

systems. The specifics of the application of the system are mentioned, pointing out the 

benefits and so-called system errors that the system entails. Next subsection discusses 

the systematics of election legislation. In relation to this, it is important to emphasize 

that there is no single electoral law that would clearly regulate the entire electoral 

process. Legislation has a multiplicity of repeating provision clutters and can be seen as 

considerably complex. The law "Representation of the People Act 1983” can be 

considered as a basic source of electoral arrangements. Classification of the law is 

divided into three main sections; the right to vote and an execution of this right, 

legislation of electoral campaigns and legal proceedings related to elections. Legal 

regulation of the remaining institutions is fragmented within numerous constituent laws. 

These institutes are discussed in further subsections and are linked to relevant 

legislation. 

The third chapter deals with the actual voting, assessing the results of the elections 

and the possibility of judicial review of elections. Alternative voting methods, which are 

in practice often used among British citizens, are also mentioned. In connection to the 

judicial review of elections, the thesis emphasizes the circumstances under which such 

persons may bring an action to the High Court. In recent years, it is a frequently used 
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tool to challenge the legitimacy of the election results. The last chapter discusses the 

circumstances that led to the referendum on changing the electoral system in 2011. The 

potential benefits that would be provided by an alternative model of voting are stated. It 

also explains reasons why, in a referendum, 67.9% voters voted against changing of the 

electoral system. Finally, it is emphasized that even though 60% of eligible voters are 

still interested in pursuing the electoral reform, it will be not possible during this 

government’s term given the outcome of the May general elections. 
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