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Abstrakt 
 

Na rozdíl od jiných demokratických zemí, nezodpovídá ve Spojených státech za 

registraci voličů k volbám stát, ale občan samotný. Registrace byla zaváděna od konce 

19. století a od té doby se její formy různě proměňovaly. Dodnes je ale považována za 

jednu z příčin relativně nízké volební účasti ve volbách. V roce 1993 byl přijat federální 

zákon National Voter Registration Act, který měl proces registrace usnadnit a umožnit 

tak účast ve volbách co největšímu množství lidí. Klíčovým opatřením bylo zavedení 

registrace při žádání o řidičský průkaz, který vlastní drtivá většina Američanů. 

Důsledkem sjednocení registračních opatření měl být nárůst počtu registrovaných 

občanů, respektive hlasujících ve volbách. Cílem této bakalářské práce je popsat 

fenomén registrace voličů a odpovědět na otázku, zda National Voter Registration Act 

zásadně ovlivnil volební účast ve federálních volbách.  

 
 
 

 

Abstract 
 

Unlike in many other democratic countries, the federal government in the United States 

is not held responsible for registering people to vote. Registration was introduced at the 

end of 19th century and the ways of registration have changed since then. However, it is 

considered to be one of the main causes of low voter turnout to this day. National Voter 

Registration Act was passed in 1993. Its purpose was to allow every eligible American 

to vote. Crucial provision was registration when applying for a driver´s license which is 

a document that most of the American population possess. Consequence of this reform 

should have been increased number of registered and voting citizens. This thesis aims to 



 
 

describe registration process and to answer a question whether National Voter 

Registration Act affected voter turnout in federal elections. 
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Téma práce 
 
 

The National Voter Registration Act of 1993 (NVRA), také známý jako The Motor 

Voter Act je zákon, který byl přijat (podepsán prezidentem Billem Clintonem) 20. května 

1993, ale ve většině států vstoupil v platnost 1. ledna 1995. Myšlenkou, která původně stála 

za vznikem zákona, bylo snížení výdajů na voličskou registraci tím, že se data o 

individuálních osobách sesbírají při příležitosti vydávání řidičského průkazu nebo 

podávání žádostí o sociální služby a asistenci. Zákonu je přezdíváno „motor voter“ právě 

proto, že největší množství dat bylo nashromážděno od občanů, kteří žádali o vydání nebo 

obnovení řidičského průkazu. Jedním z impulsů k vytvoření zákona byla volební účast 

v roce 1992, kdy téměř 44% oprávněných voličů nevolilo. Nebylo možné, aby legislativa 

postihla všechny faktory, které k tomuto faktu přispívaly, ale zjednodušení a zdokonalení 

procesu registrace voličů mělo odstranit jednu ze základních překážek k vyšší volební 

účasti v budoucnu.  

 

Zastánci NVRA v debatě předcházející přijetí zákona vyzdvihovali již zmíněné 

zjednodušení registrace, dále také efektivnější předcházení podvodům, pokud půjde o 

federální zločin. Argumentace pro přijetí zákona také stavěla na relativně levné 

implementaci vzhledem k předchozí zkušenosti států s určitou formou registrace „motor 

voter“. Oponenti na druhé straně považovali důkazy o tom, že vyšší počet jmen na 

oficiálních seznamech registrovaných voličů povede k vyšší volební účasti, za 

nepřesvědčivé. Vzhledem k jednoduchosti registrace se obávali podvodů a implementaci 

považovali na nákladnou jak finančně tak administrativně. 

 

Téma bylo zvoleno na základě jeho přetrvávající aktuálnosti, veřejná debata na 

téma registrace voličů a omezování jejich práv se vede dodnes a do popředí se dostává 

diskuze na téma efektivnosti National Voter Registration Act a případných úprav zákona. 

Obzvláště důležitý je problém v souvislosti s rokem 2011, kdy 18 států zvažovalo přijetí 

požadavku na prokázání se dokumentem s fotografií vydávaného státem. Komplexní 



 
 

zpracování tématu objasní fungování voličské registrace k federálním volbám, zároveň by 

mohlo napovědět budoucí směr vývoje v oblasti zvyšování volební účasti.  

 

Časová osa studie je primárně určena lety 1993-2012, ale v úvodní části práce je 

pozornost rovněž věnována období do roku 1992 pro porozumění historickému kontextu. 

Studie pracuje s primárními i sekundárními zdroji. Analyzuje původní dokumenty 

vládních organizací, zprávy, které byly předkládány kongresu nebo hodnotící výroční 

zprávy k  National Voter Registration Act. Největší množství informací práce čerpá 

z článků publikovaných v odborných periodicích a sbornících.  

 

Klíčová slova: registrace k volbám, voličská účast, National Voter Registration Act 

 

Cíl práce 

 

Práce si klade dva základní cíle. Prvním z nich je popsat, v čem spočívá význam 

National Voter Registration Act z roku 1993, jaké důvody vedly k jeho přijetí a jak 

probíhala jeho realizace v praxi. Pro současnou diskuzi může být tato práce přínosná 

nastíněním dalších zvažovaných reforem voličské registrace v budoucnosti, zároveň 

zasazuje National Voter Registration Act do kontextu, který je nutný k pochopení jeho 

případných dopadů. Dílčím cílem tedy je poskytnout stručný přehled o vývoji volební 

účasti, zejména ale o vývoji registrace voličů v USA. 

Druhým cílem práce je odpovědět na otázku, zda National Voter Registration Act 

ovlivnil volební účast v následujících letech.  

 

Předpokládaná metoda 

 

Na základě stanovených cílů byla zvolena metoda práce. Na úrovni vědecké metody 

je používán deskriptivní výzkumný plán, který zkoumaný jev popisuje, zároveň pracuje 

s údaji a statistikami (volební účast, registrace, atd.), které analyzuje.  Ústřední části práce 

je analýza National Voter Registration Act, rámcová kapitola o vývoji volební účasti a 

registrace je zpracována deskriptivně.   

 

 



 
 

Předběžná struktura práce 

  

Práce je členěna do dvou základních částí tak, aby téma zařadila a vysvětlila 

v historickém, ale také právním kontextu a dokázala odpovědět na výzkumné otázky.  

Každá z nich je dále rozdělena do podkapitol, kterým odpovídají dílčí témata související 

s National Voter Registration Act.   

 První část se  soustředí na vývoj volební účasti ve volbách, vývoj registrace voličů, 

na historické pozadí přijetí zákona, důvody, které k jeho přijetí vedly a jaké změny se od 

něj očekávaly. Zároveň analyzuje jeho znění, implementaci a odezvu na odlišných 

úrovních (federální, státní) a cenu implementace. Funkce této části je zejména deskriptivní, 

zasazuje problematiku do kontextu. 

  Cílem druhé části je odpovědět na hlavní a dílčí výzkumné otázky, tedy zjistit, zda 

existuje závislost mezi implementací National Voter Registration Act a volební účastí. 

Pracuje se statistickými daty o volební účasti v jednotlivých volbách, tyto údaje dává do 

souvislosti s National Voter Registration Act, zároveň analyzuje a bere v potaz další 

aspekty volebního chování voličů v USA.  

 

Předběžná osnova práce 

 

1. Úvod 

2. Vývoj volební účasti a registrace voličů  

3. National Voter Registration Act :   

3.1 argumenty pro a proti přijetí 

3.2 znění zákona a jeho přijetí 

3.3 předpokládané změny ve fungování systému 

4. Implementace zákona, realizace nové podoby registrace, její vykonávání 

5. Dopady National Voter Registration Act na volební účast 

6. Závěr 
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Úvod 
 

Každý člověk se rozhoduje o tom, zda půjde k volbám, na základě mnoha faktorů. 

Zjednodušeně se dá říci, že zváží výhody a nevýhody s procesem spojené a na základě 

toho se rozhodne. Pokud ho účast ve volbách stojí větší úsilí, než je jeho zájem o 

politiku, k volbám pravděpodobně nepůjde. Ve Spojených státech se musí každý občan 

k volbám nejdříve zaregistrovat, na rozdíl od jiných demokratických zemí nejde o 

zodpovědnost státu. Proces registrace je dlouhodobě považován za jednu z největších 

překážek, se kterými se americký občan v politickém systému setkává. Formy registrace 

se v historii Spojených států proměňovaly, přesto registrace zůstává dodnes zásadní 

součástí voleb. National Voter Registration Act, přezdívaný „motor voter“ zákon měl 

tento proces usnadnit a umožnit tak co největšímu množství občanů účastnit se voleb. 

Cílem reformy bylo zvýšit počet registrovaných voličů a následně i počet hlasujících ve 

volbách. Zákonu se přezdívá „motor voter bill“, protože největší podíl nárůstu voličů 

měla zajistit registrace při vydávání nebo obnově řidičského průkazu.  

V první kapitole práce nastíní, v jakém množství chodí Američané k volbám. Druhá 

kapitola se pokusí definovat proces registrace a stručně popsat její historii a reformy, 

které předcházely National Voter Registration Act z roku 1993. Třetí kapitola rozebere 

znění zákona, jeho klíčové oblasti a zaměří se na předpokládané efekty zákona. 

Konečně čtvrtá kapitola si klade za cíl zhodnotit, zda byly tyto cíle naplněny a National 

Voter Registration Act měl skutečně vliv na volební účast.  

Pro většinu bakalářské práce bude využívána deskriptivní metoda, která by měla zasadit 

registraci do širšího kontextu a popsat také některé vzorce chování amerických voličů, 

případně jejich charakteristiky. Práce využije také metodu analýzy, ze které se pokusí 

vyvodit odpověď na výzkumnou otázku, zda National Voter Registration Act pozitivně 

ovlivnil volební účast ve Spojených státech amerických.  

Při zkoumání dané problematiky bude práce vycházet z několika zdrojů. Mezi hlavní 

zdroje patří znění samotného zákona, tedy National Voter Registration Act, stejně jako 

další kongresové a vládní dokumenty. Zcela klíčové jsou pro tuto práci texty a analýzy 

publikované v odborných časopisech, zejména pak práce Benjamina Hightona, 

Stephnena Knacka nebo Michaela D. Martineze a Davida Hilla.  
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1. Volební účast v USA 
 

Většina pokusů vysvětlit volební účast ve Spojených státech se soustředí na dva druhy 

faktorů – individuální charakteristiky voličů a politické instituce. V roce 1996 se 

prezidentských voleb zúčastnilo 49 procent voličů. Poprvé od roku 1924 tak 

nehlasovala nadpoloviční většina. Nízký výsledek je vyústěním dlouhodobého poklesu 

ve volební účasti, se kterým se Spojené státy potýkaly od šedesátých let dvacátého 

století. Mezi individuální charakteristiky, které rozhodují o tom, zda se člověk zúčastní 

voleb, jsou například demografické předpoklady, osobní postoje a kulturní hodnoty. Do 

skupiny politických faktorů patří mimo jiné politický systém, stranické struktury a 

volební proces. [Winders 1999: 833-834]  

Při srovnání s jinými „západními demokraciemi“ vykazovaly Spojené státy nízkou 

volební účast po většinu minulého století. V osmdesátých letech se prezidentských 

voleb v USA zúčastnilo v průměru 53 procent oprávněných voličů. Ve stejném období 

se v Belgii, Austrálii nebo Rakousku účastnilo voleb v průměru 90 procent voličů, ve 

Švédsku a Dánsku se hodnoty pohybovaly nad 85 procenty. Ve Francii, Velké Británii 

nebo Kanadě přišlo v tomto období k volbám sice méně voličů, ale v národních volbách 

v roce 1997 všechny tyto státy zaznamenaly vyšší volební účast než Spojené státy. 

V šestnácti volbách mezi lety 1840 a 1900 se volební účast v USA pohybovala kolem 

78 procent. Není tedy pravdou, že by byla pro Spojené státy typická nízká volební účast 

po celé období jejich historie. [Winders 1999: 835] Vysvětlit příčiny tohoto fenoménu 

je pro vědce složité.  
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2. Registrace voličů  
 

Na rozdíl od mnoha jiných zemí, američtí občané nejsou automaticky způsobilí volit. 

Aby občan mohl volit ve volbách, musí být registrován. Platí to pro všechny státy 

kromě Severní Dakoty.  Registrace voličů může být definována jako proces používaný 

vládou k ujištění se, že každý, kdo ve volbách hlasuje je legálně způsobilý tak učinit, 

volí na správném místě a pouze jednou. Registrace k volbám zahrnuje jméno občana, 

stávající adresu a další informace podané vládnímu úřadu, který zajišťuje volby v místě 

bydliště daného člověka.
1
 Obecně se dá registrace voličů definovat jako požadavek, 

který klade stát na občany, aby se přihlásil do registru (databáze voličů) za účelem 

hlasovat ve volbách. Federální vláda volby v souladu s ústavními kritérii vyhlašuje, 

odpovědnost za provádění i financování voleb samotných mají jednotlivé členské státy. 

Ty také přijímají většina volebních zákonů.  

Ústava Spojených států původně nedefinovala, kdo byl oprávněný volit, dovolovala o 

tom tak rozhodovat každému státu. Na počátku existence Spojených států umožňovala 

většina států jít k volbám jen bílým mužům, kteří byli majiteli pozemku. Ve čtyřech 

státech mohli volit osvobození otroci. [Murrin, Johnson, McPherson, Fahs, Gerstle 

2012: 296] Muži, kteří nevlastnili majetek a ženy byli z voleb vyloučeni. Ženy mohly 

volit v New Jersey za předpokladu, že splnily požadavek o vlastnictví majetku a 

v některých obvodech severních států. Totéž platilo pro muže, kteří nebyli bělochy. 

V roce již 1856 mohli volit všichni bílí muži bez ohledu na majetek, ačkoliv museli 

nadále platit daň v pěti státech.  

Z patnácti ústavních dodatků, které byly přijaty po ukončení občanské války, byly 

konkrétně čtyři vytvořeny za účelem rozšíření volebních práv. Tyto dodatky konstatují, 

že volební práva člověku nesmí být upírána na základě:  

a) rasy, barvy a předchozího poddanství (15. dodatek, 1870)  

b) pohlaví (19. dodatek, 1920)  

c) nezaplacení daně (týká se federálních voleb, 24. dodatek, 1964)  

d) věku (platí pro starší 18 let, 26. dodatek, 1971) [Ústava a její dodatky] 

Od konce občanské války (tzv. éra rekonstrukce) až do vyvrcholení hnutí za práva 

Afroameričanů v roce 1965, byla ale přijímána nařízení na úrovni států, jako jsou testy 

                                                                 
1
 Takto definoval registraci Robert Longley píšící pro server usgovinfo.about.com, který se specializuje 

na informování o státních, politických, vládních záležitostech. 

[http://usgovinfo.about.com/od/thepoliticalsystem/a/voterreg.htm (6. 5. 2016)] 
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gramotnosti a placení daně z hlavy, která sloužila k tomu, aby upírala imigrantům 

(včetně těch legálních), nebělošským obyvatelům, Indiánům a dalším „nežádoucím“ 

skupinám volební práva garantována Ústavou. Tyto diskriminační praktiky jednotlivých 

států vedly k většímu zapojení federální vlády do voleb. Plošná registrace byla zaváděna 

zejména mezi lety 1876 a 1912. [Highton 2004: 511] Postupné odstraňování takových 

diskriminačních praktik souviselo vždy s větší změnou ve společnosti nebo se sociálním 

hnutím. 

2.1 Typy registrace 
 

2.1.1 Daň z hlavy a testy gramotnosti 
 

V 90. letech 19. století byly v jižanských státech zaváděny daň z hlavy a testy 

gramotnosti. Státy bývalé Konfederace tyto zákony přijímaly mezi lety 1890 a 1904, 

všech jedenáct jich uzákonilo daň z hlavy, sedm zavedlo testy gramotnosti.  Všechny 

typy daně z hlavy vyžadovaly, aby člověk zaplatil určitou částku před tím, než se 

zaregistroval. Částka, kterou lidé platili, se navíc často postupně zvyšovala a občan ji 

platil mnohdy ve velkém časovém předstihu před samotnými volbami. Rozlišení mezi 

vlivem této daně a testem gramotnosti na volební účast je obtížné, protože se tyto dva 

požadavky vykonávaly zároveň. Dalším faktorem, který ovlivňuje posuzování účinků 

těchto opatření je fakt, že v porovnání s dnešní praxí, nebyla věnována velká pozornost 

sbírání dat, která by mohla být užitečná pro účely sociálních věd.  Je ale zřejmé, že 

přijetí nařízení tohoto typu ovlivnilo volební účast. [Highton 2004: 508] Rusk a Stucker 

tvrdí, že volební účast klesla v průměru o patnáct procent poté, co státy zavedly daň 

z hlavy a o devět procent v důsledku zavedení testů gramotnosti. [Rusk, Stucker 1978: 

198-250] Hlavními skupinami obyvatelstva, které tato omezení citelně zasáhla, bylo 

černošské a chudé bělošské obyvatelstvo. Ačkoliv žádný zákon specificky nezmiňoval 

černochy, zacílit na ně bylo jednoduché. [Highton 2004: 509]  

2.1.2 Registrace při hlasování 
 

V 70. letech 20. století zavedly státy Maine, Minnesota a Wisconsin registraci v den 

voleb, tedy těsně před samotným hlasováním. Další státy pak následovaly jejich 

příkladu v osmdesátých letech, jiné pak v reakci na přijetí National Voter Registration 

Act. Cíl opatření je zřejmý. Registrace v den hlasování umožnila politickým kampaním 



6 
 

dosáhnout maximálního možného efektu a zároveň usnadnila přístup k volbám. [Rhine 

1995: 417] 

 

 

Tato forma opatření měla mobilizovat zejména lidi, kteří měli v minulosti méně 

příležitostí se registrovat. Benjamin Highton tento fenomén demonstruje na příkladu 

mladého a staršího voliče. Prvovolič se chystá ke svým prvním prezidentským volbám a 

musí se registrovat. Vzhledem k menšímu počtu příležitostí registrovat se v minulosti, 

se dá předpokládat, že jeho chuť registrovat se bude stoupat spolu s rostoucí intenzitou 

kampaně, případně na jejím konci, kdy dosáhne vrcholu. U prvovoliče tedy může 

možnost registrovat se v den volby sehrát rozhodující roli. Naopak, pokud uvažujeme o 

šedesátiletém voliči, který zažil mnoho voleb a měl dostatek příležitostí registrovat se, 

další taková možnost pro něj pravděpodobně nebude zásadní. V důsledku toho má 

(brzká) uzávěrka registrace podstatný vliv na mladé občany. [Highton 2004 : 509 ] 

Obdobný efekt lze očekávat u lidí, kteří jsou mobilní a stěhují se. Aby mohli volit, musí 

se v místě nového bydliště zaregistrovat. V tuto chvíli o nich lze uvažovat v podstatě 

jako o prvovoličích. U občanů, kteří se stěhují, je registrace k volbám poměrně nízko na 

žebříčku priorit. Proto může politická kampaň trvající až do dne samotného hlasování, 

poskytnout potřebnou motivaci pro to, aby se dostavili na příslušný úřad. [Highton 2004 

: 510] 

Zájem o politiku je dalším z faktorů, který souvisí s registrací v den hlasování. Lidé, 

kteří se zajímají o politiku dlouhodobě na hlubší úrovni, dbají na to, aby byli 

registrováni. Zda se musí registrovat dlouho před hlasováním nebo v den volby pro ně 

není příliš podstatné. Stejně tak pro skupinu lidí, které politika nezajímá vůbec. 

Výhody, které z hlasování získávají, jsou pro ně téměř zanedbatelné. Není proto 

pravděpodobné, že by se registrovali. Mezi těmito dvěma póly se pohybují lidé, kteří 

politiku ve svém životě nepovažují za prioritu, přesto se jich nějakým způsobem dotýká. 

Právě pro tuto skupinu bude registrace klíčová. Jedná se o cílovou skupinu, na kterou 

míří politická kampaň. Intenzivní vyzývání k hlasování, případně zvýšená mediální 

aktivita v této oblasti je může přimět k tomu, aby se rozhodli registrovat.  

Získaná data potvrzují, že mladí lidé a mobilní občané, kteří se stěhují, kladně reagují 

na uzávěrky registrace, které jsou těsně před volbami nebo v den hlasování. Benjamin 

Highton říká, že žádná dosavadní studie přímo neprokázala vztah mezi zájmem o 

politiku a uzávěrkou registrace, nicméně existují vědecké práce, které se zabývají 



7 
 

spojením mezi vzděláním a registrací. Data naznačují, že lidé se středoškolským nebo 

vysokoškolským vzděláním (ne nutně dokončeným) jsou ovlivnění nejvíce. Benjamin 

Highton výsledky interpretuje tak, že lidé bez dokončeného středního vzdělání se o 

politiku zajímají nejméně, proto je registrace v den voleb příliš neovlivní. Na druhé 

straně jsou lidé s dokončeným vysokoškolským vzděláním. Ty považuje Highton za 

skupinu, která se o politiku zajímá dlouhodobě, proto také nebude ovlivněná. Skupiny 

občanů mezi těmito póly jsou pak ty, které mohou být mobilizovány politickou 

kampaní, a registrace v den voleb tedy pro ně může být důležitým faktorem. [Highton 

2004: 509-510] Powell v  komparativní analýze volební účasti rovněž vidí důležitou 

spojitost mezi vzděláním a schopností projít registračním procesem a konstatuje, že 

ačkoliv byly testy gramotnosti oficiálně překonány, proces registrace je jeho novou 

podobou.  [Powell 1986: 21] 

 Benjamin Highton předpokládal, že opatření typu National Voter Registration 

Act značně dopomůže nárůstu volební účasti a zároveň sníží socioekonomické rozdíly 

mezi voliči. Klíčovým opatřením je v tomto případě „motor voter“ (díky čemuž získal 

zákon svůj přídomek), které umožňuje, aby se občané registrovali jako voliči ve chvíli, 

kdy získávají řidičský průkaz nebo si jej obnovují. Tím, že se registrace spojuje 

s činností, kterou vykonává přes 90 procent potencionálních voličů, registrační náklady 

napříč skupinami obyvatel se značně redukují. Zároveň předpokládá, že ačkoliv by 

z NVRA měli nejvíce čerpat chudí a méně vzdělaní obyvatelé, jejich volební účast bude 

vždy nižší než u lidí s vyšším socioekonomickým statusem. [Highton; Wolfinger 1998: 

97-98] 

2.1.3 „Motor voter“ registrace na úrovni států 
 

„Motor voter“ zákony jsou specifickým typem opatření, který má občanům usnadňovat 

registraci k volbám. Některé státy takové zákony začaly přijímat již v 70. letech 20. 

století. Jejich podstata spočívá v tom, že se lidé mohou registrovat k volbám ve chvíli, 

kdy si vyřizují (nebo obnovují) řidičský průkaz. Občanovi tak odpadá požadavek na 

speciální cestu, kterou by za tímto účelem musel jinak podniknout. Když státy tyto 

zákony formulovaly, brzy se rozdělily na dva typy. V některých státech můžeme hovořit 

o aktivním „motor voter“ nařízení. Při vydávání řidičského průkazu (nebo obnově 

licence) jsou občané aktivně dotazováni na to, zda chtějí být registrováni. V pasivních 

státech byly sice potřebné formuláře na úřadech dostupné, nikdo lidem ale aktivně 

registraci nenabízel. Není proto překvapivé, že aktivní programy měly větší dopad na 
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volební účast. [Highton 2004: 510] Před přijetím National Voter Registration Act byla 

tato zjištění na úrovni států pozitivním výhledem do budoucna. [Rhine 1995: 421] 

2.1.4 Další registrační opatření 
 

Kromě čtyř výše zmíněných typů registračních zákonů a opatření, existuje i celá řada 

dalších. Některé státy povolily poštovní registraci, jiné požadují po příslušných úřadech, 

aby byly otevřeny minimálně čtyřicet hodin týdně nebo během víkendů. Některé státy 

vyžadují po svých občanech, aby se v určitém časovém intervalu registrovali znovu. 

Všechna tato opatření lze považovat za volební výdaj, případně úsilí, které musí občan 

vynaložit na to, aby mohl jít k volbám. [Highton 2004: 510] 

 

2.2 Federální reformy registrace předcházející NVRA 
 

Snahy zavést národní systém registrace voličů navazovaly na přijetí Voting Rights Act 

v roce 1965.
2
 Voting Rights Act je jedním z nejdůležitějších federálních zákonů ve 

Spojených státech, který byl podepsán prezidentem Lyndonem B. Johnsonem. Jeho 

primárním cílem je zabránit rasové diskriminaci při hlasování. Podle amerického 

ministerstva spravedlnosti se jedná o jeden z nejefektivnějších zákonů vymáhající 

občanská práva. Zákon (respektive jeho druhý oddíl) zakazuje jakémukoliv státu a 

lokální vládě přijmout legislativu, která by vedla k diskriminaci rasových nebo 

jazykových menšin.  Staví rovněž mimo zákon testy gramotnosti a jakékoliv další 

prostředky, které v minulosti sloužily k tomu, aby připravovaly menšiny o hlasovací 

právo. 
3
 

Na začátku sedmdesátých let bylo vynaloženo značné úsilí na zavedení poštovní 

registrace. Zákon projednával Kongres několikrát, 9. května 1973 zákon schválil Senát, 

neprošel ale Sněmovnou reprezentantů. V roce 1975 prošla sněmovnou jiná verze 

zákona, která upravovala způsob, jakým by se lidé dostávali k poštovním lístkům, 

kterými by se registrovali. Původní návrh počítal s hromadným rozesíláním lístků do 

každé domácnosti, podle nové podoby návrhu měly být tyto lístky dostupné na poštách 

a dalších úřadech. Tento návrh nicméně zůstal pozdržen v Senátu.  

                                                                 
2
 "Introduction to Federal Voting Rights Laws: The Effect of the Voting Rights Act". U.S. Department of 

Justice. June 19, 2009. 

 [https://www.justice.gov/crt/introduction-federal-voting-rights-laws-0 (5.5.2016)] 
3
 [https://www.justice.gov/crt/section-2-voting-rights-act (5.5.2016)] 

http://www.justice.gov/crt/about/vot/intro/intro_c.php
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V roce 1977 nastoupil do úřadu prezidenta demokrat Jimmy Carter, reformní snahy se 

od této chvíle soustředily na přijetí takového zákona, který by umožňoval, aby se 

občané registrovali k volbám v den jejich konání. Návrh se zpočátku těšil široké 

podpoře, negativně na něj ale zareagovaly lokální volební úřady. Ve sněmovně se o něm 

nikdy nehlasovalo, a ačkoliv v Senátu prošel jednáním komise, k hlasování předložen 

nebyl. V polovině roku 1977 tak byla tato myšlenka opuštěna a do konce volebního 

období prezidenta Cartera se ji nepodařilo resuscitovat. [Crocker 2013: 1-2] 

V roce 1984 Kongres schválil Voting Accessibility for the Elderly and Handicapped 

Act. Zákon vyžadoval, aby byly volební místnosti přístupné starším a hendikepovaným 

občanům. Navíc zákon požadoval na každém státu, aby zajistil přiměřené množství 

dostupných zařízení a úřadů, kde by se lidé mohli registrovat. Zákon byl podepsán 28. 

září 1984. Na konci srpna roku 1986 byl přijat tzv. Uniformed and Overseas Citizens 

Absentee Voting Act (UOCAVA), který mimo jiné vyžadoval vytvoření formátu, který 

bude obsahovat registrační formulář a zároveň žádost o vydání tzv. absentee volebního 

lístku. Občanům tedy mělo být umožněno, pokud o to zažádají, hlasovat ze zahraničí. 

Zejména poslední dva zmiňované zákony připravily federální vládě půdu pro to, aby 

vstupovala do oblasti volebních aktivit více než kdy dříve. [Crocker 2013: 2] 
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3. National Voter Registration Act 
 

National Voter Registration Act je federálním zákonem Spojených států, který byl 

podepsán prezidentem Billem Clintonem 20. května 1993. V účinnost zákon vstoupil 1. 

ledna 1995. Zákon byl přijat proto, aby rozšířil volební možnosti každého Američana. 

Zákon má usnadnit proces registrace pro každého občana a zároveň mu pomoci zůstat 

registrovaným voličem.
4
  

3.1 Debata o přijetí 
 

Projednávání zákona neprobíhalo bez problémů. Mezi argumenty, které zastánci a 

odpůrci zákona řešili, byly například otázky ceny implementace zákona, volebního 

podvodu nebo možné výhodnosti zákona pro jednu stranu.  

3.1.1 „Motor voter“ opatření jako výhoda Demokratů 
 

Debata, která začala tím, zda by měl federální zákon plošně upravovat voličskou 

registraci, se vyvinula do podoby střetu dvou stran. Stranická válka se týkala potenciálu 

nárůstu registrace zejména demokratických voličů.
5
 Republikánští reprezentanti si to 

dobře uvědomovali. Část z nich podporovala dřívější návrh zákona, který nepočítal 

s možností registrace voličů na úřadech, kde žádali o státní podporu.  Jakmile byla 

taková opatření představena, svou podporu stáhli. Republikánští senátoři opakovaně 

obstruovali při projednávání návrhu v letech 1990 a 1991, prezident George Bush starší 

zákon vetoval v roce 1992.  

V době, kdy byl přijat National Voter Registration Act jako federální zákon, mělo již 

několik států zkušenost s určitou formou „motor voter“ zákona. Stephen Knack a James 

White si položili výzkumnou otázku, zda státní programy „motor voter“ registrace 

pomohly demokratům a jaké konotace tento jev může mít v souvislosti s přijetím 

zákona na federální úrovni. Devadesát procent lidí ve věku, kdy mohou volit, vlastní 

                                                                 
4
 Zákon umožňuje Ministerstvu spravedlnosti vynucovat povinnosti dané tímto zákonem u federálního 

soudu. Zákon rovněž činí Federální volební komisi (Federal Election Commission) odpovědnou za 

poskytnutí návodu státům, jak zákon implikovat, za vytvoření národní poštovního formuláře a za 

vytváření zpráv hodnotících účinnost zákona. V roce 2002 byly tyto nároky přesunuty na Asistenční 

volební komisi (Election Assistance Commission). 

[https://www.justice.gov/crt/about-national-voter-registration-act (8. 5. 2015)] 
5
 Spolu s tím, jak se demokratická mobilizační kapacita snižovala, Republikánská strana těžila zejména 

z rostoucí schopnosti křesťanského jádra registrovat občany v kostelních auditoriích a prohlubovat jejich 

oddanost skrz přímý poštovní kontakt, rádio nebo na nedělních bohoslužbách.  Tuto výhodu mohl 

National Voter Registration Act odstranit.  

[Piven; Cloward 1996:  40] 



11 
 

řidičský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti, který ale vydává odbor dopravy [Knack, 

White 1998: 344].  Proto se předpokládalo, že právě část zákona, která upravuje 

registraci při žádosti o vydání řidičského průkazu, bude mít největší vliv na množství 

registrovaných voličů.  

Rozdílné demografické charakteristiky voličů a nevoličů vedou k všeobecnému názoru, 

že „motor voter“ programy, a jakékoliv další opatření zaměřená na zvýšení volební 

účasti, budou nahrávat demokratům. Logickým předpokladem je, že když se eliminují 

registrační překážky, budou se nově registrovat zejména chudší a méně vzdělaní 

občané, kteří mají typicky tendenci volit demokratické kandidáty. Hlasování Kongresu 

ve věci zákona odpovídá tomuto pohledu, tedy že demokraté mohou z přijetí zákona 

získat více než republikáni. Například republikánský senátor Phil Gramm tvrdil, že 

demokraté se snaží přijmout zákon jen kvůli svému prospěchu: „Mí kolegové na levé 

straně této síně říkají, že se snaží pomoci procesu…Možná jsem cynický, myslím, že se 

snaží pomoci sami sobě.“
6
 Demokrat Ronald Coleman argumentoval tím, že 

v politickém světě Spojených států je známým faktem, že republikáni profitují z nízké 

volební účasti a z faktu, že hispánské a afroamerické menšiny se tradičně registrují 

v nižším počtu. Podle něj tedy oponují, protože nemají zájem situaci měnit. [Knack; 

White 1998: 346] Frances Fox Piven a Richard A. Cloward predikovali v editorialu The 

New York Times ze 17. června 1992, že po přijetí zákona dramaticky naroste počet 

registrovaných voličů mezi chudými obyvateli a příslušníky menšin, minimálně 

vzhledem k registraci na úřadech. Tento obecně přijímaný postoj byl konfrontován jen 

při ojedinělých příležitostech. Jeden z podporovatelů dřívější verze zákona Newt 

Gingrich tvrdil, že federální „motor voter“ zákon by pomohl naopak republikánům, 

protože neregistrovaní držitelé řidičských průkazů byli ve větší míře mladí, bělošští 

obyvatelé žijící na okrajích měst, kteří mají tendence se často stěhovat. Toto tvrzení 

potvrzovaly i analýzy empirických dat, které predikovaly, že usnadnění registrace 

ovlivní nejvíce střední třídu.  [Brians; Grofman 1997: 171] 

 

 

 

 

                                                                 
6
 „My colleagues on the left-hand side of this Chamber say they are trying to help the proces…maybe I 

am cynical, I think they are trying to help themselves.“ Senator Phil Gramm, R-Texas, Congressional 

Record, May 19, 1992, p. S 6870  

[Knack, White 1998:  346] 
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3.1.2 Klíčové oblasti argumentace pro a proti přijetí zákona 
 

Zastánci návrhu zákona poukazovali na to, že zjednodušená registrace by nemusela 

zvýšit jen počet registrovaných voličů, ale mohla by se výrazně promítnout do volební 

účasti samotné. Vzhledem k tomu, že přes 90 procent občanů oprávněných volit vlastní 

řidičský průkaz, mohl by se počet registrovaných voličů přiblížit tomuto číslu. Odpůrci 

zákona poukazovali často na fakt, že existuje minimum důkazů o tom, že by spolu 

registrace a účast ve volbách zásadně souvisely. Zdůrazňovali, že reformy registrace 

probíhají ve Spojených státech dlouhodobě, obyvatelstvo je vzdělanější, informovanější, 

přesto volební účast klesá. Vzhledem k pochybnostem o efektu NVRA na volební účast, 

považovali zákon za nesmyslný. [Crocker 2013: 6]  

Zastánci zákona často argumentovali volebním právem jako takovým. Zákon 

považovali za nutné rozšíření Voting Rights Act z roku 1965, protože některé sociální 

skupiny (rasové menšiny, postižení lidé, starší občané nebo chudí lidé) byly stále 

diskriminovány. Každý občan podle nich musí mít právo volit a proces registrace by 

neměl být jakýmsi testem odhodlání. Oponenti se bránili zejména tomu, aby federální 

vláda nařizovala státům jednotnou formu registrace. Zejména proto, že velká část států 

se již dlouhodoběji posouvala směrem k účinnějším a jednodušším systémům 

registrace.
7
 Administrace voličské registrace byla tradičně záležitostí kompetence 

jednotlivých států, odpůrci zákona neviděli důvod ke změně. [Crocker 2013: 7] 

Zastánci a odpůrci zákona nesouhlasili také ve věci ceny implementace zákona. Odpůrci 

v návaznosti na to, že šlo podle nich o zbytečná opatření, tvrdili, že by na státy byly 

kladeny vysoké finanční a administrativní nároky. Kromě toho ale poukazovali na 

časovou náročnost, kterou bude znamenat registrace na úřadech, kam lidé přijdou žádat 

o podporu. Pokud budou pracovníci asistovat s vyplněním registračního formuláře 

každému člověku trpícímu nějakou formu postižení, nebudou schopni jim pak 

adekvátně pomoci s jejich původním problémem nebo požadavkem.  Příznivci reformy 

oponovali argumentem, že pokud bude registrace umožněná během celého volebního 

cyklu, náklady se rozloží. Názorové rozdíly v této oblasti (a spolu s tím i odlišné odhady 

nákladů) souvisí s nedostatečným rozlišením dvou jevů. Zaprvé se jedná o náklady 

spojené s registrací voličů kvůli zavedení NVRA, za druhé o náklady spojené s volbami 

samotnými, které by mohly narůstat kvůli vyššímu počtu registrovaných voličů. 

                                                                 
7
 Třiadvacet států a District of Columbia mělo zavedeno určitou formu „motor voter“ opatření ještě před 

přijetím NVRA v roce 1992.  

[Crocker 2013: 7] 
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Ačkoliv byly náklady na implementaci NVRA součástí debaty o přijetí zákona, přesně 

identifikovat, kolik reforma stála, je téměř nemožné. Zpráva volební komise z roku 

1997 nabízí dva hlavní důvody. Prvním je povaha sestavování rozpočtů na lokální 

úrovni, druhým je rozdílný dopad zákona na státy.
8
 

V debatě o přijetí reformy registrace se poukazovalo také na potenciál podvodu. 

Oponenti zákona upozorňovali na to, že pokud státy nebudou mít prostředky, jak své 

registrační listy voličů udržet aktuální, otevírají se tím dveře volebním podvodům. 

Proces registrace se podle nich stává téměř automatickým, když lidé žádají o řidičský 

průkaz, což je doklad, který používá řada imigrantů k tomu, aby získala práci. Zákon by 

tak podle nich byl odpovědný za nezákonnou registraci lidí bez amerického občanství.  

Na druhé straně obhájci zákona tvrdili, že dochází k zpřísnění pravidel pro řešení 

volebního podvodu, protože se z něj nyní stává federální zločin. Navíc žádná část 

zákona nezabraňuje státům, aby si vyžádaly například kombinované nebo dvojí 

doložení občanství. [Crocker 2013: 9] 

 

3.2. Předpokládané efekty 
 

National Voter Registration Act vstoupil v platnost v lednu 1995. Od té chvíle se lidé 

registrovali nebo aktualizovali své adresy rychlostí téměř jednoho milionu voličů za 

měsíc ve dvaačtyřiceti státech.
9
 Očekávaná čísla by znamenala největší nárůst 

registrovaných voličů od chvíle, kdy byl veřejnosti představen systém osobní registrace 

na konci 19. století. Liberalizace registračního procesu měla zvýšit počet registrovaných 

i hlasujících, jen těžko se ale odhadovalo o kolik procent. Důležitými zůstávaly totiž i 

jiné predispozice občana. [Mitchell; Wlezien 1995: 188] Jednou z očekávaných změn 

byl nárůst registrace mladých voličů, kteří žádají o řidičský průkaz. Dalšími skupinami 

byly chudí občané a příslušníci menšin, u kterých bylo pravděpodobnější, že budou spíš 

vlastnit řidičský průkaz, než že by byli registrovaní předtím. Nový systém měl přinést 

                                                                 
8
 „A few people, during the rulemaking process, urged the FEC to collect data regarding the costs of the 

NVRA. But for several reasons, there is no practical way of determining what the added costs of the 

NVRA might be ... the FEC would have had to rely on estimated costs. And past experience suggests that 

estimated costs tend to vary inversely with the estimator’s opinion of the law in the first place.... In sum, 

true cost figures are just too murky.“ 

[http://www.eac.gov/assets/1/AssetManager/The%20Impact%20of%20the%20National%20Voter%20Re

gistration%20Act%20on%20Federal%20Elections%201995-1996.pdf (10.5. 2016)] 
9
 Podle prvních průzkumů se očekávalo, že počty registrovaných voličů narostou o dvacet miliónů jmen 

před volbami v roce 1996 a o dalších dvacet miliónů před midterm volbami v roce 1998, kdy měl být 

dokončen čtyřletý cyklus obnovování řidičských průkazů.  

[Piven; Cloward 1996: 39] 
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vyšší počet registrovaných mobilních občanů. Registrace po změně bydliště trvala 

průměrně lidem od dvou do čtyř let. Nyní měli být registrováni kdykoliv by uvědomili 

úřady o změně bydliště v rámci jednoho státu nebo při žádání o vydání nového průkazu, 

pokud se přestěhovali do státu jiného. Zákon tak měl umožnit voličům, aby zůstávali 

registrovaní v takto mobilní moderní společnosti. Konečně, registrování lidí na úřadech 

mělo téměř zcela odstranit příjmové a rasové disproporce mezi voliči. Klíčem 

ke smazání nepoměru měla být registrace řidičů, která by sehrála úlohu vyrovnávacího 

prvku mezi různými příjmovými, věkovými a rasovými skupinami obyvatel.
10

 

Nejkontroverznější částí zákona je požadavek, aby byla registrace aktivně nabízena 

lidem, kteří dostávají finanční podporu státu. Logicky se jedná o nejspornější bod, 

protože příjemci státní podpory jsou většinou voliči demokratické strany. Jsou to 

hispánské svobodné ženy s nízkým vzděláním, stejně jako pracující ženy a muži, kteří 

dostávají stravenky a příspěvek na péči, aby tak dorovnali své nízké příjmy, nebo 

nemajetní starší občané.
11

 

Výsledky studie, kterou provedli Stephen Knack a James White, ukazují, že poměr 

registrovaných voličů demokratů a republikánů se zásadně nemění s přijetí „motor 

voter“ opatření a zavedením poštovní registrace. Tyto výsledky se shodovaly se závěry 

většiny politologů, ale vyvracely přesvědčení politických reprezentantů, ať už šlo o 

demokraty nebo republikány.[Mitchell, Wlezien 1995: 196] Možnost registrace na 

úřadech zvýšila celkově podíl demokratických voličů o 3 procenta ve státech, které 

registrují voliče podle strany. Na základě tohoto výzkumu na úrovni jednotlivých států 

je odmítavý postoj republikánů vůči NVRA konzistentní s jejich zájmem. Studie ale 

zároveň dokazuje, že „motor voter“ programy registrují občany, kteří nemají 

vyhraněnou stranickou preferenci, což souvisí i s původním cílem těchto programů, tedy 

registrovat zejména mladé lidi.
12

  

                                                                 
10

 Jen 40 procent lidí ve věku od 18 do 24 let je registrováno, ale 85 procent z nich jsou držitelé 

řidičského průkazu. Očekávalo se, že číslo registrovaných jen v této věkové skupině by se mohlo až 

zdvojnásobit. 

[Piven; Cloward 1996: 40] 
11

 Tento jev souvisí do velké míry s ochabováním demokratické infrastruktury odborových organizací, 

které pomáhaly voličům překonávat překážky spojené s individuální registrací. Demokratická strana již 

nemá organizační kapacitu přivést k volbám své kmenové voliče.  

[Piven; Cloward 1996: 40] 
12

 Data sesbíraná po roce 1994, kdy začala být tato opatření v rámci NVRA implementována, naznačují 

totéž. Například v Kentucky se 25 procent ze všech nově registrovaných považuje za nezávislé, 

Oklahoma a Florida v roce 1995 hlásily podobný dramatický nárůst nezávislých voličů.  

[Knack; White 1998: 361] 
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Po dokončení první fáze, nazvěme ji, přihlašovací, měla nastat druhá, možná ještě 

důležitější, udržovací. Nabízely se otázky, zda se lidé budou registrovat, zda pak půjdou 

volit a jestli budou volit jinak. Ale co je možná ještě důležitější, otázky vyvstaly i před 

samotnými politickými reprezentanty. Principiálně by strany měly tvarovat svůj 

program podle skupin voličů, jejichž přízeň chtějí získat. V minulosti se ale prokázalo, 

že strany se neohýbají jen podle preferencí svých voličů, nýbrž podle lidí, kteří stojí za 

nimi. I po přijetí takto důležitého zákona tedy vědci upozorňovali na to, že se nejedná o 

žádnou magickou kulku. Nelze totiž říct, zda bude samotný reprezentativnější (a 

deskriptivnější, tedy reálněji odrážející složení společnosti) elektorát jako síla, stačit. 

 

3.3 Přijetí National Voter Registration Act 
 

V roce 1991 proběhl první pokus o přijetí reformy (tzv. National Voter Registration Act 

of 1991). Návrh byl sice schválen Sněmovnou reprezentantů i Senátem, ale prezident 

George Bush ho vetoval. V roce 1993 návrh nejprve schválila Sněmovna reprezentantů 

(hlasováním v poměru 259:160). Senát jej přijal s několika dodatky 17. března 1993 

hlasováním v poměru 62:37. Prezident Clinton zákon podepsal 20. května 1993. 

[Crocker 2013: 2-3] Při této příležitosti pronesl projev, aby zdůraznil, jak zásadní 

součástí legislativy se National Voter Registration Act, stává. „Vítězství, které dnes 

slavíme, je nejnovější kapitolou v dlouhé historii bojů za volební práva žen, menšin, 

postižených a mladých lidí. Dává jim moc ovlivnit jejich vlastní osud tím, že se budou 

plně podílet na demokracii. Když získali černoši a ženy volební právo, když jsme 

překonali testy gramotnosti a volební daně, když byla hranice volebního práva snížena 

na 18 let a když jsme konečně uznali práva postižených Američanů, bylo to proto, že 

síly, které volaly po změně, překonaly rozdíly a odpor strážců statusu quo.“  Bill 

Clinton ve svém projevu zdůrazňoval, že tento zákon posune kupředu celou zemi. 

Nikdy podle něj nebylo správné jen stát na okraji demokratického systému a neúčastnit 

se jej, s přijetím federálního zákona o registraci, bude pro takové chování existovat 

méně výmluv. „Volby jsou prázdným slibem, pokud lidé nevolí. Obtížnost registrace už 

není nadále omluvou. Je právem každého Američana volit. Je také odpovědností 

každého Američana tak učinit. Dnes ráno jsme udělali velký krok směrem k ochraně 

tohoto práva. Až odsud dnes odejdeme, měli bychom si říct: Tento zákon nebude 

zbytečný. Každý rok od teď budeme mít v zemi víc registrovaných voličů a víc lidí 

hlasující ve volbách. Zařídíme, aby systém fungoval. Právo nás zmocňuje to dokázat. Je 



16 
 

na nás, abychom převzali odpovědnost a dokázali to.“ 
13

 Zároveň prezident shrnul 

záměry podporovatelů zákona. „Neschopnost registrace je hlavní důvod, který vám 

poskytne nehlasující občan, když se ho zeptáte, proč nevolil. Princip, který stojí za tímto 

zákonem je jasný. Volby by měly být o vůli většiny, ne o zkoušení administrativních 

schopností občana.“ [Solop; Wonders 1995: 79] 

 

3. 4 Znění zákona 
 

National Voter Registration Act měl čtyři hlavní cíle – zvýšit počet registrovaných 

voličů, zvýšit volební účast, chránit integritu voleb a zajistit, aby státy udržovaly přesné 

a aktuální seznamy voličů. [Rodgers 2009: 1]  

Zákon vyžaduje, aby se oprávnění voliči mohli registrovat následujícími způsoby:  

(1) žádostí podanou zároveň se žádostí o řidičský průkaz 

(2) poštovní žádostí 

(3) osobní žádostí: A) na příslušném registračním místě vytvořeném vhodně 

vzhledem k místu bydliště žadatele v sounáležitosti se zákony státu, B) na 

federálním, státním nebo nevládním úřadu, jejichž zřizování je upraveno 

v sedmém oddílu zákona (státní úřady pro podporu a úřady specializované na 

pomoc postiženým lidem). 

Severní Dakota, která nevyžaduje registraci voličů a státy, které registrují voliče v den 

konání voleb (Minnesota, Wyoming, Wisconsin), byly ze zákona vyňaty. Výjimka se 

týkala také států New Hampshire a Idaho, které 11. března 1993 přijaly rovněž 

registraci v den konání voleb. Zákon vstoupil v účinnost ve většině států 1. ledna 1995, 

některým státům (Arkansas, Vermont a Virginie) ale garantoval víc času, protože tyto 

státy musely nejdříve změnit svou ústavu, aby vyhověly požadavkům NVRA.
14

 Klíčové 

jsou zejména čtyři níže popsané oddíly reformy.  

Pátý oddíl zákona upravuje povinnosti úřadů, na kterých občan žádá o vydání 

řidičského průkazu. Zákon požaduje, aby státy umožnily registraci člověku, který žádá 

o vydání řidičského průkazu, obnovuje si jej anebo ho jen mění kvůli změně adresy. 

                                                                 
13

 Prezident promluvil v 11:32 dopoledne na jižním trávníku Bílého domu. Byl představen Joelem 

Shulkinem z univerzity v New Hampshire, který byl klíčovou osobou v debatě o přijetí zákona.  

William J. Clinton: "Remarks on Signing the National Voter Registration Act of 1993," May 20, 

1993. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. 

[http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=46583 (20. 4. 2016)] 
14

 [https://www.justice.gov/crt/about-national-voter-registration-act#prov (1. 5. 2016)] 
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Registrační žádost je součástí žádosti o vydání řidičského průkazu a neopakují se v ní 

údaje, které jsou poskytnuté kvůli řidičskému průkazu. Žádost obsahuje výčet všech 

požadavků na způsobilost (včetně státního občanství).  Člověk tak dosvědčí všechny 

náležitosti opravňující ho k volbám a dokument podepíše. Součástí žádosti také musí 

být upozornění na důsledky vyplývající z podání nepravdivých informací. Formulář 

také musí obsahovat ujištění o tom, že údaje poskytnuté úřadu zůstanou tajné. Právě 

pátý oddíl měl být klíčovou složkou zákona, díky které poroste počet registrovaných 

voličů, respektive hlasujících. Poštovní registrace a registrace na úřadech byla zahrnuta 

zejména kvůli těm, kteří nevlastnili řidičský průkaz. 

Šestý oddíl upravuje poštovní registraci voliče. Občané se mohou registrovat 

prostřednictvím poštovní žádosti, kterou si vytvoří každý stát ve spolupráci s volební 

asistenční komisí (Election Assistance Commission). Poštovní registrační žádost může 

vyžadovat jen takové množství informací (včetně podpisu občana), aby bylo možné 

posoudit způsobilost žadatele o registraci. Stát musí dodat žádosti vládním i soukromým 

subjektům, aby je mohly dále distribuovat. Zdůrazněná je dostupnost pro nevládní 

registrační programy. 

Sedmý oddíl se soustředí na registrační úřady. Zákon vyžaduje, aby státy nabízely 

možnost registrace na všech asistenčních úřadech a na všech úřadech, které zajišťují 

státem dotované programy zejména na pomoc lidem s postižením. Každý žadatel o 

takovou službu (její obnovení nebo při nahlášení změny adresy) musí obdržet 

registrační žádost a zároveň pomoc při jejím vyplňování. Stát také musí z dalších 

veřejných míst vytvořit registrační úřady (může se jednat o veřejné knihovny, školy, 

městské úřady, úřady práce nebo například úřady vydávající rybářské a lovecké 

licence). Náborové úřady americké armády se rovněž stávají místem, kde se občané 

mohou registrovat k volbám. Tyto úřady nesmí pod nátlakem nutit občany k tomu, aby 

se registrovali, ani je od toho odrazovat. V roce 1998 podepsal Bill Clinton dodatek 

k zákonu o vyšším vzdělávání. Jedním z nových opatření bylo, aby instituce vyššího 

vzdělávání „vynaložily snahu na distribuci poštovních registračních žádostí každému 

studentovi, který je přihlášen do studijního programu“. [Crocker 2013: 5] 

Osmý oddíl zákona stanovuje požadavky na to, jak mají státy zachovávat registrační 

seznamy pro federální volby. Zákon vyžaduje, aby byly registrační žádosti doručeny na 

příslušný státní nebo místní úřad minimálně 30 dní před federálními volbami. NVRA 

také vyžaduje, aby byli všichni žadatelé o registraci k volbám, vyrozuměni o tom, zda  
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byla jejich žádost přijata či zamítnuta. Státy musí seznamy udržovat aktuální a přesné, 

takže musí například identifikovat voliče, kteří zemřeli nebo se přestěhovali. Zároveň 

musí být programy, které udržují aktuální seznam voličů jednotné, antidiskriminační a 

v souladu s Voting Rights Act z roku 1965.
15

  

3.5 Implementace zákona 
 

Za implementaci zákona není zodpovědný žádný federální úřad. Ačkoliv federální 

volební komise (respektive asistenční volební komise) měla za úkol vytvořit formát 

poštovní žádosti a každé dva roky doručit kongresu zprávu o efektivitě zákona, neměla 

žádnou další autoritu. Podobně mohlo ministerstvo spravedlnosti zažalovat stát za to, že 

neimplementoval zákon do svého právního systému nebo za porušení konkrétního 

nařízení daného tímto zákonem, nemohlo ale jednotlivým státům nadiktovat, jak zákon 

zavést. Realizace byla vždy záležitostí každého státu. [Crocker 2013: 10] Poté, co zákon 

vstoupil v účinnost, několik států neuskutečnilo kroky potřebné ke splnění náležitostí, 

které vyžadoval, a některé z nich dokonce zpochybňovaly jeho ústavnost. Třiadvacet 

států splňovalo požadavky zákona do května 1994. V lednu 1995 podalo ministerstvo 

spravedlnosti žalobu na Californii, Illinois a Pennsylvánii. Na začátku února 

následovala žaloba na Jižní Karolínu. V každém sporu rozhodl soud ve prospěch 

federální vlády, státy tak musely kompletně přijmout NVRA. Mezi lety 1998 a 2009 

žalovalo Ministerstvo spravedlnosti tři státy v pěti případech. Jednalo se o New York, 

Indianu a Missouri. Tři případy vedené s New Yorkem se týkaly zřízení registračních 

úřadů, v případech Indiany a Missouri se jednalo o udržování aktuálních voličských 

seznamů. Za tuto periodu bylo podáno dalších 86 žalob, které se týkaly nedostatečného 

vynucování zákona, podávaly je ale soukromé osoby nebo organizace. Mississippi 

přijalo zákon, který umožňoval státním a lokálním úřadům implementovat opatření 

nařízená NVRA, ale pouze pro federální systém. Stát si tak zachoval duální systém 

registrace, protože po člověku žádal, aby se pro federální a státní volby registroval 

zvlášť. 20. dubna 1995 podali čtyři občané (poté se k nim přidalo ministerstvo 

spravedlnosti) žalobu na stát za porušení Voting Rights Act z roku 1965. Na konci 

března 1997 Nejvyšší soud jednohlasně rozhodl o tom, že stát Mississippi porušil 

zákon. [Crocker 2013: 19-20] 

 
                                                                 
15

 [https://www.justice.gov/crt/about-national-voter-registration-act#prov (1. 5. 2016)] 
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Během posledních patnácti let se objevilo velké množství kritických hlasů, které 

poukazují na to, že ministerstvo spravedlnosti selhává ve vynucování National Voter 

Registration Act na jednotlivých státech. Kritika se týká zejména možnosti registrace na 

státních úřadech veřejné podpory. Michael Slater publikoval článek, ve kterém 

kritizoval zejména nedostatečné úsilí států upozorňovat občany na možnosti registrace. 

Zároveň konstatoval, že ministerstvo spravedlnosti dostatečně neprošetřuje podněty 

podané na základě problémů s uplatňováním zákona.
16

 Ministerstvo spravedlnosti nikdy 

nevyužilo možnost penalizace, kterou mu dává dvanáctý oddíl zákona. Trest ve formě 

pokuty nebo uvěznění hrozí v případě prokázání volebního podvodu nebo například 

zastrašování voliče. Estelle H. Rogers píše o tom, že člověk nemusí tušit, že byl nějak 

poškozen, dokud nepřijde volit a nedozví se, že není na seznamu. Například proto, že 

registrační formulář nikdy nebyl odeslán z příslušného úřadu na volební výbor. 

V některých případech podala na popud jednotlivce žalobu veřejná organizace. 

Například odbory nebo zájmový spolek. Ani tato strategie se ale neukázala jako 

univerzálně platná. Estelle Rogers zachází ještě dál, když říká, že přijetí Voter 

Registration Act měl být zlomovým okamžikem dějin, který umožní téměř univerzální 

volební právo. Tento příslib ale nepovažuje ani zdaleka za naplněný. Klíč 

k dlouhodobému úspěchu je podle ní v rukou ministerstva spravedlnosti, které 

nevyužívá své autority.
17

 Některé státy navíc přijímají další opatření, která registraci 

komplikují. V jednom z nejaktuálnějších případů žaluje skupina občanů stát Texas za 

to, že od voličů vyžaduje státem vydaný doklad totožnosti s fotkou. Ačkoliv mají voliči 

možnost prokázat se celkem sedmi různými doklady, víc než 600 tisíc zejména chudých 

Američanů prý takový doklad nevlastní a nemůže tak volit. V těchto případech se ale 

hovoří spíš o tom, zda takové státy (Alabama, Georgie, Tennessee, Virginie and Texas) 

nejednají v rozporu s Voting Rights Act.
18

 

                                                                 
16

 Michael Slater je ředitelem Project Vote, který na internetových stránkách publikoval článek o 

nedostatečném vymáhání National Voter Registration Act. 

[http://library.lwv.org/sites/default/files/NV_02-08_NVRA_0.pdf (20. 4. 2016)] 
17

 Kromě ministerstva dopravy, Estelle H. Rodgers upozorňuje na pasivní přístup jednotlivých států a 

odpovědných úřadů. Kromě důslednějšího vynucování práva by podle ní bylo cestou upravit i samotný 

zákon, jehož zákon je poněkud složitý a nejasný. Zákonodárství je ale podle ní dlouhou a těžkou cestou, 

jejíž výsledky jsou často nečekané a občas nevítané. 

[Rogers 2009: 13] 
18

 [https://www.rt.com/usa/334032-voter-id-super-tuesday/ (10. 5. 2016)]  
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4. Dopady National Voter Registration Act na volební 

účast 
 

Přijetí National Voter Registration Act bylo jedním z prvních významných úspěchů 

demokratické většiny při 103. zasedání Kongresu v historii Spojených států. Zároveň 

šlo o počin, za který si mohl připisovat zásluhy nově úřadující prezident Bill Clinton. 

[Hill 1999: 1]Pokles ve volební účasti ve volbách v roce 1996 byl tak přinejmenším 

mírným zklamáním pro všechny zastánce přijetí zákona. Volební účast klesla pod 50 

procent, což znamenalo nejnižší volební účast v prezidentských volbách od roku 1924. 

[Martinez; Hill 1999: 207] Kromě toho se ale jednalo o největší pokles ve volební účasti 

ve čtyřletém intervalu od roku 1920. Nicméně teorie, že registrační překážky jsou 

hlavní příčinou nízké volební účasti oproti jiným vyspělým demokraciím, utrpěla 

znatelnou ránu – volební účast v Severní Dakotě, tedy ve státu, kde registrace ani není 

vyžadována, dosáhla pouhých 56 procent voličské populace.
19

 

4.1 Krátkodobé efekty – vliv na volby v roce 1996 a 1998 
 

Analýza volební účasti z roku 1996 a 1998 jasně naznačuje, že odstraňování 

administrativních překážek, které brání člověku v hlasování ve volbách, je sice důležité, 

ale účinky takového kroku budou limitované, dokud nebudou voliči mobilizováni a 

neuvidí výhody plynoucí z hlasování. Účinky NVRA, které politologové předpovídali, 

se značně lišily, od velice optimistických předpovědí, kdy Piven a Cloward 

předpokládali, že počet registrovaných občanů by mohl dosáhnout až k 90 procentům.  

Highton a Wolfinger byli ve svých odhadech umírněnější, přesto se domnívali, že 

volební účast by se mohla v důsledku National Voter Registration Act zvýšit až o 10 

procent. 

Michael D. Martinez a David Hill zkoumali dopady NVRA na volební účast ve volbách 

v roce 1996 a v roce 1998. Ve své práci vycházeli z hypotézy, že státy, které musely 

s přijetím NVRA nejvíce měnit své zákony, by měly mít nejlepší výsledky. Analýza 

nicméně tuto hypotézu nepotvrdila, Martinez a Hill dochází k závěru, že změny ve 

volební účasti jsou zanedbatelné a nevýznamné. [Martinez; Hill 1999: 2] 

 

                                                                 
19

 Dalším citelným zklamáním pro obhájce reformy byl fakt, že pokles ve volební účasti byl zaznamenán 

do velké míry mezi „volebně znevýhodněnými“, tedy mezi skupinami, které měly ze zákona získat 

nejvíce. Jde o mladé, méně vzdělané a mobilní obyvatele.  

[Knack 1998: 1] 



21 
 

 

V první části své práce srovnávali údaje o volební účasti v prezidentských volbách z let 

1992 a 1996. Státy rozdělily do tří skupin. První skupinou byly státy, které nemusely 

měnit své státní zákony, aby se vyrovnaly s přijetím NVRA. Druhou skupinou byly 

státy, které přijaly registraci v den voleb a třetí pak zbylé státy USA, které musely 

provést zásadní změny ve svých právních systémech, aby tak naplnily požadavky 

stanovené National Voter Registration Act. Celonárodně klesla volební účast v těchto 

volbách z 55, 2 procent na 49, 1 procent a také klesla v každém státu federace. Volební 

účast v pěti státech, které mezi lety 1992 a 1996 nezměnily svůj systém registrace, 

klesla o 8,7 procent. Volební účast ve státech, které zavedly registraci v den voleb, 

klesla o 4,5 procent. Podle Martineze a Hilla to naznačuje, že reforma registrace měla 

dopad na volební účast a zastavila její pokles. Ve státech, které změnily své zákony 

nejvíce, aby dostály požadavkům obsaženým v NVRA, klesla volební účast o 6 procent. 

Autoři ale podotýkají, že je možné, že státy potřebovaly více času na to, aby se zavedení 

NVRA a zejména „motor voter“ registrace projevilo. [Martinez, Hill 1999: 3] 

Pro druhé porovnání autoři zvolili volby v letech 1994 a 1998. V roce 1998 klesla 

volební účast z 38,5 procent na 36,6 procent. Při bližším zkoumání ale konstatovali 

zklamání z výsledků. Ve 43 státech implementujících nově NVRA klesla volební účast 

o 1,3 procenta a ve třech státech, které nedávno zavedly registraci v den voleb dokonce 

o 5,5 procent. Jedná se tak o přesně opačný vzorec, než jaký jsme mohli pozorovat 

v prezidentských volbách v roce 1996, kdy státy s registrací v den voleb vykazovaly 

nejmenší pokles ve volební účasti. Další analýza pak přinesla přesně opačné výsledky, 

než jaké by být považovány za úspěšné. Třiačtyřicet států, které zaváděly programy 

„motor voter“ registrace nově, vykazovaly pokles ve volební účasti. Naproti tomu ve 

státech, které tuto formu registrace měly zavedenou před přijetím NVRA, se volební 

účast lehce zvýšila. Celkově se zdá, že NVRA měl na volby v roce 1998 minimální vliv. 

Kontrast mezi rokem 1996 a 1998 přesto vyvolává otázky. Zatímco se může zdát, že 

v roce 1996 reforma registrace zmírnila pokles volební účasti ve státech, které ji čerstvě 

zavedly, ve volbách v roce 1998 tyto státy pocítily nejcitelnější ztráty. Zjištění, že 

reforma měla větší vliv na prezidentské volby v roce 1996 je konzistentní s předpoklady 

Hightona a Wolfingera, kteří tvrdili, že vliv reformy bude znatelnější mezi občany, kteří 

už mají mírné predispozice jít k volbám.
20

  Autoři výzkumu ale zároveň upozorňují na 

                                                                 
20

 Autoři argumentovali tím, že pro lidi, kteří jsou politicky aktivní, nepředstavují registrační nároky 

překážku. Naopak pro lidi, kteří se o politiku vůbec nezajímají, nebude dostatečným popudem jít 
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to, že je důležité brát v potaz další faktory, které volební účast ovlivňují. Říkají, že 

pokles ve volební účasti ve státech, které zaváděly nová zákonná opatření, není 

způsoben zákonem jako takovým, ale změnami v mobilizačních vzorcích společnosti. 

Volební účast v letech 1996 a 1998 ukazuje, že reforma registrace je potřebná, ale 

nestačí k tomu, aby výrazně zvýšila počet hlasujících občanů. Redukování překážek, 

které brání člověku v hlasováních ve volbách, je důležité, ale nemůže se plně projevit, 

pokud lidé nejsou dostatečně mobilizováni a vtaženi do politického života. [Martinez, 

Hill 1999: 4-7] 

Úspěšnost přijetí reformy registrace by ale neměla být měřena jen podle zvýšení počtu 

registrovaných a hlasujících občanů. Jedním ze záměrů reformy bylo přimět k registraci 

příslušníky rasových menšin a mladé lidi, aby se elektorát skládal ze všech sociálních 

skupin společnosti. Pokud by reforma fungovala, jak bylo zamýšleno, změnilo by se 

celkové sociální složení elektorátu. National Voter Registration Act by měl umožnit 

registraci všem sociálním skupinám, a tak odstranit (nebo alespoň zmírnit) tendenci 

vyšších a středních příjmových skupin být „nadreprezentovány“. Předchozí výzkum 

ukazuje na to, že zejména lidé s nižším vzděláním a nižším příjmem považují 

byrokratické procesy a úřady za zastrašující a neradi s nimi přichází do kontaktu. Proto 

byla reforma cílená na tuto skupinu (dále na mladé voliče a rasové menšiny). Nejen, že 

volební účast ve Spojených státech bývá zpravidla nižší než ve státech západní Evropy, 

také socioekonomické rozdíly mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva jsou 

znatelnější než v Evropě. Třídní (společenská rovnost) byla na relativně vysoké úrovni 

v šedesátých letech, spolu se snižováním volební účasti se ale stále více otevíraly 

sociální nůžky mezi voliči. V minulosti znamenalo usnadnění procesu registrace vyšší 

účast příslušníků rasových menšin ve volbách. Podobný efekt se tedy očekával od přijetí 

National Voter Registration Act. Michael D. Martinez a David Hill ale paradoxně 

pozorují pokles volební účasti černošských voličů ve státech, které prováděly 

nejzásadnější reformy registrace. [Martinez; Hill 1999: 306] Nathan V. Gemmiti 

zdůrazňuje fakt, že v roce 1994 přišlo k volbám jen 37 procent oprávněných 

černošských voličů. Obecnou nižší účast černošské menšiny ve volbách vysvětluje 

historií registračních opatření. Ta byla přijímána zejména v tzv. éře rekonstrukce bílými 

majetnými muži, kteří se obávali, že osvobození otroci by mohli převzít kontrolu nad  

                                                                                                                                                                                            
k volbám ani dramatické usnadnění registrace. Proto podle nich bude mít reforma největší vliv na ty, kteří 

mají alespoň malý zájem o politický život.  

[Martinez; Hill 1999: 296-315] 
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politickým systémem. [Gemmiti 1998: 73] Přijetí National Voter Registration Act mělo 

napravit škody způsobené přijímáním federálních opatření, která omezovala participaci 

černošské populace na politice. Reformu považuje za dobrý začátek, přesto by podle něj 

měla vláda v budoucnu učinit další kroky směrem k liberalizaci registrace voličů.
21

  

Stephen Knack ve své analýze volební účasti z roku 1996 vyhodnocuje účast 

jednotlivých sociálních skupin, na které byla reforma primárně mířena. Podíl voličů, 

kterým ještě není 30 let, v průměru klesl z 19,6 procent v roce 1992 na 16,6 procent 

v roce 1996.
22

 Ani na základě tohoto výsledku ale nelze považovat reformu za 

neúspěšnou. Knack vysvětluje, že pokud by reforma registrace nebyla zavedena, klesla 

by volební účast u mladých lidí více. Překvapivá mohou ale být data ukazující na to, že 

zavedení registrace v den konání voleb mělo na mladé voliče pozitivnější efekt než 

„motor voter“ opatření. Při vytváření „motor voter“ opatření na úrovni jednotlivých 

států, cílili jeho tvůrci zejména na skupinu mladých a mobilních občanů. Data z roku 

1996 nenaznačují, že by reforma zásadně zmírnila pokles volební účasti mezi mobilními 

občany oproti těm nemobilním.
23

 Jedním z předpokladů přijetí federální reformy 

registrace bylo, že větší zisky z ní budou mít demokraté. I samotné hlasování o zákonu 

v Kongresu naznačovalo, že demokraté zákon vítali, zatímco republikáni se ho obávali. 

Volby v roce 1996 tyto předpoklady nepotvrdily. Většina států nezaznamenala téměř 

žádnou změnu v rozložení voličů mezi obě strany. Jediné odchylky od tohoto jevu 

představovaly státy stojící na obou stranách reformního spektra. Na jedné straně státy, 

které reformovaly registraci minimálně, na straně druhé státy, které zavedly 

nejrazantnější reformu v podobě registrace v den voleb. Byly to ale státy zavádějící 

registraci v den voleb, které zaznamenaly největší pokles v počtu příznivců 

Demokratické strany, z 39,8 procent na 38,1 procent. Státy s minimálními nebo 

                                                                 
21

 Nathan V. Gemmiti tvrdí, že všichni občané získají svůj hlas tehdy, až federální vláda institucionalizuje 

inkluzivnější programy, které už využívají některé státy. V roce 1996 přišlo k prezidentským volbám 

nejvíce voličů ve státu Maine (64 procent), poté v Minnesotě a Montaně (62,9 procent, respektive 62,6). 

Není podle něj překvapivé, že tyto státy mají liberálnější systémy registrace, než zavedl National Voter 

Registration Act. 

[Gemmiti 1998: 74] 
22

 Tento pokles je pozorovatelný ve většině států, výjimku tvoří státy, které zavedly registraci v den 

voleb. Pokles podílu voličů pod 30 let byl jen o 1,6 procent. Největší pokles zaznamenaly státy, které 

s implementací National Voter Registration Act otálely, případně reformu rozporovaly u soudu.  
23

 Mobilní občané jsou definováni jako lidé, kteří se na jedné adrese nezdržují déle než jeden rok, zatímco 

nemobilní občané trvale žijí na jednom místě dva roky a více. 

[Knack 1999 : 237-243]. 
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žádnými reformami registrace naopak zaznamenaly nárůst demokratických voličů, z 50 

procent na 52, 8 procent.
24

 

Počet voličů, kteří se v roce 1996 zúčastnili prvních federálních voleb po celoplošné 

implementaci reformy registrace, musel být zklamáním pro drtivou většinu zastánců 

zákona. Stephen Knack nicméně upozorňuje na to, že pokles ve volební účasti byl 

reformou zmírněn a pokud by neexistovala, byla by volební účast ještě nižší. Efektivita 

„motor voter“ opatření jako klíčové složky zákona se podle něj měla projevit teprve 

v budoucnu. A ačkoliv v období mezi lety 1992 a 1996 celkově mírně získali 

demokraté, co se stranické identifikace týče, National Voter Registration Act jako 

takový mírně nahrál republikánům. [Knack 1999: 237-243] 

  Po volbách v roce 1996 se tedy rozhodně nedalo mluvit o kýženém úspěchu reformy. 

Státy, které měly vyšší volební účast, vykazovaly větší míru rovnosti napříč sociálními 

třídami a skupinami, reforma registrace nepřinesla větší rovnost co do participace. 

Pokud jde o rozšiřování seznamů registrovaných voličů, National Voter Registration 

Act byl úspěšný zejména v prvních měsících od zavedení. [Martinez; Hill 1999: 1] 

 
 

4.2 Dlouhodobé efekty  
 

National Voter Registration Act se pokusil snížit dva zásadní typy překážek bránících 

lidem v hlasování. Jedná se o překážky procedurální (legislativní) a informační. Ačkoliv 

nebylo primárním cílem zákona působit na individuální motivaci člověka volit, 

předpokládalo se, že usnadnění procesu registrace sníží potřebnou míru zájmu o 

politický život k tomu, aby hlasoval. [Rugeley; Jackson 2009: 59] 

Empirické důkazy ukazují, že National Voter Registration Act měl jen malý vliv na 

zvýšení volební účasti a že zásadně ani nezměnil sociální skladbu elektorátu. Zkoumání 

vlivu reformy na volební účast je samozřejmě důležité, výzkumy a odborné práce by ale 

neměly přehlížet kritický první krok tohoto procesu, tedy registraci. Hlasování ve  

 

                                                                 
24

 Stephen Knack ve své práci pochybuje o tom, že zpochybňování ústavnosti National Voter Registration 

Act by mohlo mít velký vliv na demokratický a republikánský podíl voličů. Pokud by ale státy přece 

ovlivnily složení elektorátu soudními spory s federální vládou, pak by byl dopad znatelný zejména pro 

příjemce státní podpory. Knack a White již dříve zjistili, že státy, které před NVRA zavedly registraci na 

úřadech státní podpory, zaznamenaly nárůst demokratických registrací. Zatímco „motor voter“ opatření 

nic na rozložení voličstva jako takového obou stran nezměnilo, státy, kde voliči deklarují stranickou 

„náklonnost“ zaznamenaly značný nárůst nezávislých voličů.  

[Knack 1999 : 237-243] 
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volbách je ve Spojených státech dvoustupňovým procesem – nejprve se volič musí 

registrovat a až poté může volit. Někteří politologové poukazují na to, že tyto dva kroky 

by neměly být považovány za jeden celek. [Rugeley, Jackson 2009: 56] Pokud by 

reforma byla úspěšná ve fázi registrace, znamenalo by to, že hlavní problém participace 

amerických občanů na politickém životě souvisí do velké míry se schopností 

politických elit své voliče mobilizovat a přivést k volbám.
25

 Wolfinger a Hoffman 

v roce 2001 analyzovali registraci na individuální úrovni. Použili k tomu data CPS 

z listopadu 1996 (Current Population Survey) a analyzovali registrační rozdíly mezi 

voliči na základě příjmů, věku, vzdělání, mobility a rasy. Zjistili, že mladí voliči, lidé, 

kteří se v nedávné době stěhovali a příslušníci rasových menšin mají menší tendenci se 

registrovat v porovnání s bílými staršími voliči žijícími na jedné adrese. „Naše výsledky 

ukazují, že kritici National Voter Registration Act měli pravdu, když předpovídali 

rasové rozdíly při využití „motor voter“ opatření. Úřady státní podpory částečně 

naplnily naděje reformy, když do značné míry kompenzovaly třídní rozdíly dané 

registrací „motor voter“, ale nepodařilo se jim eliminovat rasové odlišnosti.“
26

 

Cynthia Rugeley a Robert A. Jackson analyzovali dlouhodobé účinky NVRA na vztah 

mezi demografickými charakteristikami voličů a jejich voličské registrace, respektive 

volební účasti. Jejich vybraná data se skládala z federálních volebních let od roku 1988 

do roku 2004. Výsledky výzkumu naznačují, že National Voter Registration Act měl 

pozitivní dopad na mladé mobilní voliče. Zároveň byl redukován vliv nejvyšších 

příjmových skupin elektorátu jak v prezidentských, tak kongresových volbách. Ačkoliv 

by takový pozitivní dopad neměl být opomíjen, zavedením reformy se nepodařilo 

vytvořit různorodější elektorát.
27

 

Počet registrovaných voličů se po přijetí National Voter Registration Act zvýšil. Pokud 

se podíváme na prezidentské volby v období od roku 1992 do roku 2012, pohybuje se 

nárůst registrovaných voličů mezi osmi a jedenácti procenty. Největší nárůst byl 

                                                                 
25

 A obráceně, pokud má NVRA malý dopad na registraci voličů, pak by měla být větší pozornost 

soustředěna na komplexní problém individuální motivace voliče.  

[Rugeley; Jackson 2009: 57] 
26

 Černošské a latinskoamerické obyvatelstvo nevyužívalo možností, které jim zákon poskytoval v takové 

míře jako bělošští voliči. 

[Wolfinger, Hoffman 2001: 90] 
27

 Zákon pomohl mírnému zvýšení počtu registrovaných voličů, nepřinesl ale zásadní změny, pokud jde o 

demografické složení voličstva.  Neměli bychom tedy podle C. Rugeley a Roberta Jacksona očekávat, že 

pouhá změna v registračních nařízeních výrazně ovlivní to, kdo se u voleb objeví.  

[Rugeley; Jackson 2009: 71-72] 
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zaznamenán v období těsně po přijetí reformy. Od roku 1996 do roku 2008 šlo o velice 

mírný nárůst počtu registrovaných v řádu několika procent. [Crocker 2013: 22]  

Jak již bylo zmíněno, navrhovatelé a zastánci reformy doufali, že zákon nepřinese jen 

zvýšení počtu registrovaných voličů, ale také těch, kteří nakonec budou ve volbách 

hlasovat. Volební účast v prezidentských volbách po zavedení reformy značně kolísala. 

Pohybovala se od méně než 46,7 procent až po více než 56 procent v roce 2008. Od 

roku 1996 účast v prezidentských volbách stabilně rostla do zmíněného roku 2008 (ve 

volbách v roce 2012 klesla), ale pouze výsledek z roku 2008 překonal účast 

v prezidentském hlasování z roku 1992, tedy z doby před zavedením National Voter 

Registration Act. Podobně se dá hovořit o kongresových volbách v období mezi roky 

1982 a 2010. V roce 1982 byla účast v těchto volbách nejvyšší (40,1 procent), od roku 

1986 se ale příliš neměnila.
28

 

Od zavedení National Voter Registration Act je registrace k federálním volbám 

nejjednotnější a nejsnadnější od dob plošného přijímání registračních opatření. V tomto 

směru je zde tak jen malý prostor pro snahu zvyšovat volební účast dalším 

usnadňováním procesu registrace. 
29

 Zdá se ale, že pro mnoho občanů zůstává hlasování 

ve volbách činností, ze které nemají žádný užitek a uspokojení. Problémem tedy není 

rozšiřování množiny potenciálních voličů, ale přetváření potenciálních voličů na voliče 

skutečné. Soustředění se přímo na problémy, které jsou spojené s registrací a samotným 

hlasováním tak zřejmě nepovede k tomu, aby voliči reprezentativněji odráželi složení 

společnosti. Reformy volebních a registračních zákonů tak možná nejsou správnou 

odpovědí.
30

 

 

 

 

 

                                                                 
28

 Výsledky se týkají států, kterých se týkal National Voter Registration Act (tedy 44 států a District of 

Columbia).  

 [Crocker 2013: 22-24] 
29

 Úsilí, které volič vynakládá na registraci, se teoreticky dá ještě snížit. Například prodloužením doby, ve 

které člověk může hlasovat nebo zasíláním informací a hlasovacích lístků poštou. Efektivní by také 

mohlo být klást větší důraz na jednotlivé prvky volební kampaně, jako je osobní agitace voliče.  

[Highton 2004: 512] 
30

 Ačkoliv reformy registrace mohou rozšířit elektorát co do počtu voličů, jeho složení zůstává víceméně 

neměnné. Je nutné zaměřit se na motivaci jednotlivce účastnit se politického života a přimět člověka, aby 

se sám a dobrovolně o politické dění zajímal.  

[Berinsky 2005: 484-485] 
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Počet registrovaných voličů v období 1992-2012 (státy NVRA a 

D.C.)

 

Poznámka: VAP, voting age population; CVAP, citizen voting age population; VEP, 

McDonalds’s voting eligible population. Percentuální škála začíná na 65 procentech 

proto, aby výrazně rozlišila hodnoty jednotlivých ukazatelů, to znamená zejména CVAP 

a VEP. [Crocker 2013: 23-24] 
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Volební účast v prezidentských volbách v letech 1980-2012 (státy NVRA a D.C.) 

[Crocker 2013: 23-24] 
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Závěr 
 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala zákonem National Voter Registration Act a 

jeho dopady na volební účast ve Spojených státech. Náročnost registračního procesu je 

dlouhodobě považována za jeden z hlavních důvodů, proč se lidé rozhodnou neúčastnit 

se voleb. Reforma měla usnadnit proces registrace voliče, tím, že mu umožní registrovat 

se na úřadech při žádání o řidičský průkaz nebo o státní podporu. Jak již bylo zmíněno, 

řidičský průkaz je nejčastěji drženým průkazem totožnosti amerického občana.  

První kapitola práce se stručně zabývala volební účastí v USA. Nízká volební účast ve 

srovnání s jinými západními demokraciemi byla jedním z hlavních důvodů přijetí 

reformy. Předpokládalo se, že když se usnadní proces registrace, zvýší se počet nejen 

registrovaných občanů, ale také hlasujících voličů. Druhá kapitola se pokusila definovat 

proces registrace jako takový a důvod přijímání registračních opatření v historii. 

Hlavním důvodem vzniku registračních opatření byla snaha zamezit participaci na 

demokratickém zřízení nežádoucím skupinám obyvatel. Tato opatření, jako je placení 

zvláštní daně nebo testy gramotnosti, dopadala zejména na nebělošské a chudé bělošské 

obyvatelstvo. Komplikovaný způsob registrace jim bránil v účasti ve volbách. Ačkoliv 

čtyři z patnácti dodatků americké Ústavy stanovují, že volební právo nesmí být 

občanům upíráno na základě rasy, pohlaví nebo věku, registrační opatření, která od 

konce občanské války přijímaly jednotlivé státy, i nadále vylučovaly z voleb některé 

sociální skupiny.  

Následující podkapitola přiblížila federální zákony, které měly bránit diskriminaci 

voličů a předcházely přijetí National Voter Registration Act. Důležitým byl z tohoto 

pohledu zejména Voting Rights Act, který byl přijat v roce 1965. Na něj pak 

navazovaly zákony Voting Accessibility for the Elderly and Handicapped Act z roku 

1984 a Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCAVA) z roku 

1986. Tyto reformy připravily půdu proto, aby se federální vláda v této oblasti i nadále 

aktivně angažovala.  

Třetí kapitola je věnována samotnému zákonu. Přibližuje jeho znění a také debatu, která 

přijetí předcházela. Z debaty o podobě zákona se stal ideový střet demokratů a 

republikánů. Republikáni se obávali zejména toho, že reforma povede k nárůstu počtu 

voličů demokratické strany.  Měla totiž mimo jiné usnadnit registraci lidem, kteří žádají 

o státní podporu a ti bývají zpravidla voliči Demokratické strany. Diskutovalo se ale i o 

dalších oblastech, například o nákladech na implementaci zákona nebo o míře zásahu  
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federální vlády do legislativy jednotlivých států, které si tradičně volební zákony a 

nařízení upravují samy.  Kapitola se rovněž zabývala předpokládanými dopady zákona 

na registraci voličů a volební účast. Očekávalo se, že po implementaci NVRA dojde 

k nárůstu registrovaných voličů a v následujících volbách i ke zvýšení počtu hlasujících. 

Zároveň měla reforma vyrovnat socioekonomické a třídní rozdíly v elektorátu. 

Implementace zákona neměla jednoduchý průběh, některé státy protestovaly proti přijetí 

reformy a v několika případech musel rozhodnout Nejvyšší soud. Vždy rozhodnul ve 

prospěch federální vlády a opatření reformy musela být implementována do právního 

systému daného státu.  

Závěrečná kapitola se věnuje dopadu National Voter Registration Act na registraci a 

volební účast. Nejprve rozebírá krátkodobé efekty, tedy vliv reformy na prezidentské 

volby v roce 1996. Účast v těchto volbách (49 procent) byla zklamáním pro většinu 

zastánců zákona, ale mnozí argumentovali tím, že skutečné dopady budou viditelné až 

v nadcházejícím období.  Zklamání je ale na místě i při pohledu na dlouhodobé dopady 

reformy. Ačkoliv data dokazují stabilní nárůst registrovaných a hlasujících občanů 

v období od roku 1996 do roku 2008, nejedná se o čísla, ve která předkladatelé a 

obhájci reformy doufali. V roce 2012 byl navíc pozorovatelný značný pokles v počtu 

registrovaných i hlasujících občanů v prezidentských volbách.  

Cílem bakalářské práce bylo odpovědět na otázku, zda (případně jak) ovlivnil National 

Voter Registration Act volební účast ve Spojených státech. Reforma registrace přispěla 

ke zvýšení počtu registrovaných voličů v následujících letech, od roku 1996 do roku 

2008 také stabilně rostla volební účast. Ale pouze účast ve volbách v roce 2008 

překonala tu z roku 1992, tedy z doby před přijetím reformy. Proces registrace je 

v současnosti nejjednotnějším a nejsnadnějším za dobu existence registračních opatření, 

ačkoliv se kritéria pro registraci v jednotlivých členských státech stále liší. Přesto je 

patrné, že pro velkou část voličské populace je hlasování ve volbách činností, ke které 

je nepřiměje ani snadná registrace. Další reformy volebních zákonů a registrace tak 

nemusí přinést větší počet voličů. Skutečnou příčinou nízké volební účasti ve Spojených 

státech by tak mohl být obecně nízký zájem o politickou sféru a o aktivní zapojení do 

politického života.  
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Summary 
 

This thesis focuses on the National Voter Registration Act, which was passed by 

Congress in 1993. This law was suposed to extend voting possibilities to every 

American and to simplify registration proces adherent to voting. Key provision of the 

law allowed citizens to register when  applying for driver’s license. Goal of this reform 

was to increase number of registered citizens and impact voter turnout in federal 

elections. National Voter Registration Act did affect the number of registered people 

positively, but not as much as expected. Lowering administrative barriers is not an 

ultimate solution to low voter turnout. There are other factors that discourage people 

from voting, such as low interest and capability of political parties to mobilize their 

voters. 
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