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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá vládními modely v regionálních oblastech Skotska a
Walesu. Práce se zaměřuje na období po roce 1999 do současnosti. Počátek je tedy
stanoven na rok, kdy proběhly první volby do Skotského parlamentu a Velšského
národního shromáždění. Cílem práce je analyzovat jednotlivé vlády, které se v daných
regionech vyskytly. Stěžejním teoretickým východiskem se stala teorie koalic, která je
v práci vysvětlena a následně použita při definování vzniklých vlád. Práce se také
zaměřuje na volební systém, který je v obou regionech užíván při volbě do Skotského
parlamentu a Velšského národního shromáždění, a současně se zabývá i vlivem
volebního systému na systém stranický. Velmi důležitou roli ve studiu vládních modelů
hrají i samotné strany a jejich schopnost či neschopnost spolupráce s jinými politickými
subjekty. Případové studie by měly ukázat, jaké vlády se ve Skotsku a Walesu nejčastěji
vyskytují a objasnit z jakého důvodu se tak děje. V poslední části je pak předchozí
analýza vládních modelů ve Skotsku a Walesu podrobena komparaci za účelem nalezení
podobných vzorců nebo naopak výrazných rozdílů.

Abstract
This bachelor’s thesis deals with the types of governments in the regional areas of
Scotland and Wales. The present work focuses on the period from 1999 until the present
day. The period begins in the year of the first Scottish and Welsh elections for their new
institutions. The thesis should primarily analyse the governments that have been elected
in these regions. The main theoretical core is the Theory of coalitions, which is
explained and then used for defining the types of the governments. The work will also
focus on the electoral system which is used for the Scottish and Welsh elections and
simultaneously deals with the impact of the electoral system on the party system. A very
important aspect for analysing the types of governments, are the parties themselves and
their ability or incapability of cooperation with other parties. These case studies should
show which types of governments are the most common and find an explanation of this
outcome. In the final part of the thesis, previous analyses of the types of governments
are compared to determine similar patterns or contrarily to ascertain the most significant
differences.
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Zdůvodnění výběru práce
V roce 1997 bylo vládou Tonyho Blaira iniciováno úspěšné referendum o vzniku
parlamentu ve Skotsku a národního shromáždění ve Walesu. Instituce vznikly na
základě Government of Wales Act 1998 a Scotland Act 1998, o další rok později
proběhly první volby. Za dobu sedmnáctiletého fungování parlamentu a národního
shromáždění je možné vypozorovat různé typy vládních modelů. Additional member
system (AMS), jenž je užíván do obou ustanovených institucí, na rozdíl od volebního
systému do Westminsteru dává možnost prosadit se i menším stranám. Regionální
strany jako velšská Plaid Cymru nebo Skotská národní strana se dokázaly vyprofilovat
ve velmi důležité politické aktéry. Ve Walesu má volební systém zásadní vliv na
formování vlády. Zejména kvůli systému se pro Labouristy stalo takřka nemožné získat
dostatečný počet mandátů a utvořit jednobarevnou většinovou vládu. Přestože
Labouristé ve volbách pravidelně vítězí, vždy strana musela hledat koaličního partnera
nebo utvořit vládu menšinou. Tento efekt však není tak výrazný při volbách do
skotského parlamentu. Skotská národní strana se v průběhu poslední dekády dokázala
stát nejsilnější skotskou stranou a po volbách roku 2011 utvořit jednobarevnou
většinovou vládu.
Spojené království Velké Británie a Severního Irska v posledních dvou dekádách
prošlo velmi významnými změnami mající vliv celý politický systém země. Nové
instituce vzniklé v rámci devoluce se dokázaly velmi rychle dostat do centra pozornosti
při zkoumání politického systému Velké Británie. Stejně tak teorie koalic, respektive
zjištění za jakým účelem či s jakým cílem se vláda zformovala, je důležitá součást pro
pochopení chování politických aktérů v daných oblastech. V důsledku přenesení
pravomocí na velšské národní shromáždění a skotský parlament se jeví toto pochopení
jako klíčové. Z tohoto důvodu se práce bude zabývat právě tímto tématem.
Předpokládaný cíl
Předpokládaným cílem práce bude analýza vládních koalic ve Skotském
parlamentu a ve Velšském národním shromáždění od roku 1999. Hlavní otázka tedy zní,
jaká podoba koalic v daném období tvořila vládu ve Skotsku a ve Walesu, a s jakým
úmyslem aktéři při utváření vlády jednali. Práce by měla nastínit, jak ovlivňuje volební

systém stranický systém, a tak i následné formování vlády. Dále také zda lze nalézt
vztah nebo podobné znaky mezi utvořenými vládními modely. Analýza vládních
modelů by měla ukázat, jaké typy koaličních vlád jsou pro dané oblasti nejčastější a zda
lze nalézt mezi nimi určitý vzorec. Zároveň také objasní, z jakého důvodu vznikají
právě tyto modely.
Metodologie práce
Jako metoda práce bude použita komparativní studie případových studií vládních
modelů a koaličního chování ve Skotském parlamentu a ve Velšském národním
shromáždění od roku 1999. Práce bude vycházet z teorie koalic a jejím následném
aplikování na stanovené případy. Na základě aplikace této teorie by mělo být
vysvětleno, za jakým účelem aktéři jednají. Použity budou dvě hlavní teorie vysvětlující
dané jednání. Aktéry může motivovat zisk podílu na vládě tzv. office-seeking theory,
nebo prosazení politického programu tzv. policy-seeking theory. Mimo to bude také
stanoven typ vládní koalice, tedy zda se jedná o minimální vítěznou koalici, velkou
koalici nebo vládu menšinovou (Říchová, 2014).
Základní charakteristika tématu
V důsledku probíhající devoluce ve Velké Británii vznikly instituce, Skotský
parlament a Velšské národní shromáždění, významně ovlivňující daný region. Ve
stanoveném období od roku 1999, tedy ve čtyřech volebních obdobích, se ve Walesu i
ve Skotsku shodně vystřídalo 7 vlád. Při chronologickém seřazení lze pozorovat určité
opakující se vzorce ve složení vlády. V letech 1999 – 2007 ve Skotsku fungovala
koalice tvořená Labouristickou stranou a Liberálními demokraty. V roce 2007 poprvé
vyhrála volby Skotská národní strana a utvořila menšinovou vládu. O čtyři roky později
zisk ve volbách upevnil její pozici a byla schopna sestavit vládu většinovou. Zejména
vlivem volebního systému není Labouristická strana ve Walesu schopná dosáhnout
stejného úspěchu jako Skotská národní strana a získat pro sebe vládní většinu. Celkem
čtyřikrát se strana rozhodla pro menšinovou vládu a třikrát pro nalezení koaličního
partnera. Od února 2000 do konce volebního období 2003 se partnerem stala Liberální
strana. V dalších dvou případech musela vyjednávat o koalici ve třetím volebním
období. V červenci 2007 se tak zformulovala koaliční vláda Labouristické strany a
velšské Plaid Cymru.

Předpokládaná struktura práce
1. Úvod
2. Teorie koalic
2.1. Americká a evropská tradice
2.2. Účast ve vládě - koalici
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Úvod
Milníkem pro regionální politické systémy ve Skotsku a Walesu se stal
devoluční proces ve Spojeném království, který nastartovala labouristická vláda v roce
1997. Jeden z předních expertů na britský konstitucionalismus Vernon Bogdanor ve své
knize Devolution in the United Kingdom z roku 2001 definuje devoluci jako „přenesení
moci z nadřízeného politického orgánu na orgány podřízené“ (Bogdanor 2001: 2-3).
Současně také zdůrazňuje nutnost vzniku regionálního přímo voleného orgánu, který je
však alespoň částečně podřízen parlamentu centrálnímu. Mnozí autoři zabývající se
těmito regiony označují vznik devolučního procesu za období „Nové politiky“
(McGarvey a Cairney 2008: 11; srov. Keating 2012). S ustanovením nových
devolučních institucí se politické systémy odlišily od systému celobritského, přestože
zůstávají jeho součástí. Mezi hlavní odlišující charakteristiky se řadí především jiný styl
legislativních institucí nebo rozdílný volební a stranický systém.
Velšské národní shromáždění vzniklo na základě Government of Wales Act 1998
a Skotský parlament přijetím podobného zákona Scotland Act 1998. Obě instituce
poprvé zasedly v následujícím roce 1999 po historicky prvních volbách. Podoba
parlamentu/shromáždění má vést ke konsenzuálnějšímu přístupu než je ve
Westminsteru. Za tímto účelem byl zvolen i odlišný volební systém. Smíšený volební
systém přispívá k proporčnímu zastoupení stran v parlamentu či shromáždění a vede
k vícestranickým systémům. Přispívá také k tomu, že ani nejsilnější strany nejsou
schopny získat legislativní většinu1. Vyjednávání o podobě vlád jsou tak po volbách
ústředním tématem v parlamentu a shromáždění.
Devoluce měla výrazný dopad i na samotné strany. Ve vícestranickém systému
ve Skotsku i Walesu jsou zastoupeny všechny tři hlavní britské strany a jedna strana
regionální. Právě regionální Skotská národní strana a Plaid Cymru se dokázaly
vyprofilovat ve velmi důležité politické aktéry s koaličním a vládním potenciálem.
Labouristická strana byla po dlouhou dobu nejsilnější stranou v obou regionech.
Zatímco ve Walesu si svou pozici udržela, ve Skotsku ji vystřídala Skotská národní
strana. V současnosti nejsilnější strana v dolní komoře Westminsterského parlamentu Konzervativní strana - naopak na území obou regionů byla velmi slabá. V průběhu
1

Jedinou výjimkou se stala Skotská národní strana v roce 2011, kdy se jí podařilo získat nadpoloviční
většinu v parlamentu.
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necelých dvou dekád, především díky změně názoru na devoluci, dokázala získat
podporu voličů, a v obou regionech již zastávala pozici formální opozice nebo se
podílela na jednání o vzniku koaliční vlády.
Spolupráce stran je zejména ve Skotsku omezena vlivem štěpící linie
nezávislost-unitarismus, která brání některým stranám ve spolupráci, přestože si na
druhé socioekonomické ose jsou velmi blízké. Protože nezávislost se nikdy nestala ve
Walesu tak výrazným tématem jako ve Skotsku, vliv této linie ve Walesu není tak silný.
Spíše lze v jeho případě hovořit o umírněnější linii, kde nezávislost je nahrazena větší
autonomií a ziskem větších pravomocí pro Velšské národní shromáždění (srov. Massetti
2008). Stranám ve Velšském systému se tak snadněji hledá cesta pro komunikaci a
popřípadě následnou spolupráci.
Hlavním cílem předkládané práce je analyzovat vznik a vývoj vlád ve Skotském
parlamentu a Velšském národním shromáždění od roku 1999. Analýza vládních modelů
by měla objasnit, jaké typy vlád a koalic v daných regionech vznikají, a proč některé
strany nejsou ochotné se podílet na vládě s jinými politickými aktéry, přestože by se
jednalo o nejracionálnější vládní východisko. Za tímto účelem bude na zkoumané
případy aplikována teorie koalic.
Případové studie zaměřené na Skotsko a Wales budou následně podrobeny
komparaci. Ta by měla ukázat, zda lze ve zkoumaných regionech pozorovat obdobné
vzorce při tvoření vlád. V této části se práce zaměří na nejčastější typy vlád, které
v daných regionech vznikly. Předmětem komparace tak budou koaliční a menšinové
vlády. Současně se také zaměří na regionální strany a jejich roli při skládání vlád.
Protože oba porovnávané případy jsou omezeny stejným časovým úsekem od prvních
voleb 1999 až po současnost, jedná se o komparaci synchronní.
První část práce je čistě teoretická a zabývá se teorií koalic, jakožto stěžejním
teoretickým přístupem pro předkládanou práci. Druhá část vymezuje politický systém
ve zkoumaných regionech a vysvětluje změny, které v průběhu času nastaly
v terminologii týkající se exekutiv ve Skotském parlamentu a Velšském národním
shromáždění. Ve třetí části se práce zaměřuje na volební systém a problémy s ním
spojené. Stranický systém je stěžejním tématem části čtvrté, kde jsou představeny
hlavní politické strany působící v obou systémech. Pátá a šestá část se již zabývá
vládními modely ve zkoumaných regionech. Pro větší přehlednost jsou tyto části ještě
rozděleny na podkapitoly zabývajícími se situacemi jednotlivých volebních období, tyto
podkapitoly přidány oproti původnímu projektu. V poslední části je práce věnována již
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zmíněnému srovnání vládních modelů ve Skotsku a Walesu. Tato poslední část je také
výraznou změnou oproti původnímu projektu, kde vůbec nebyla obsažena. Přidána byla
v práci z důvodu lepší přehlednosti a orientace.
Literatura pojednávající o teorii koalic je poměrně obsáhlá. Prvním autorem,
který se touto teorií zabýval a položil její základy, byl William H. Riker s dílem The
Theory of Political Coalitions (1962). Mezi další světové autory patří například Michael
J. Laver a Ian Budge, kteří v monografii Party Policy and Government Coalitions
(1992) aplikují teorii koalic na deset evropských států a Izrael. Evropským zemím i
teoretickému vymezení se Michael Laver věnoval i s Normanem Schofieldem v knize
Multiparty government: the politics of coalition in Europe (c1998). Pro tuto práci je
také zásadní publikace Karreho Strøma Minority government and majority rule (1990a),
v níž se věnuje formování a výskytu menšinových vlád a hlavně rozpracovává svou
racionální teorii menšinových vlád.
V českém prostředí se teorií koalic, druhy koalic a vztahy politických subjektů
zaobírá Miroslav Novák v knize Systémy politických stran: Úvod do jejich srovnávacího
studia (1997). Pro předkládanou práci se stala stěžejní publikace Blanky Říchové
Přehled moderních politologických teorií. Empiricko-analytický přístup (2014), kde se
zabývá nejen teorií samotnou, ale i jejími tradicemi. V neposlední řadě je nutné zmínit
Stanislava Balíka, který představil i svou vlastní typologii. Společně s Vlastimilem
Havlíkem se v monografii Koaliční vládnutí ve střední Evropě 1990-2010 (2011)
zabývají koaličními vládami v zemích Visegrádské čtyřky.
Velmi málo se však česká literatura věnuje regionálním politickým systémům ve
Skotsku a Walesu. Jednu z výjimek tvoří Tomáš Lebeda a Blanka Říchová, kteří se
zabývají volebním systémem používaným v daných regionech a jeho tamějším vlivem,
v knize Smíšené volební systémy a většinotvorné modifikace systémů poměrných
(Mlejnek 2010). Výrazněji zpracováno je toto téma v cizojazyčné literatuře, přirozeně
především v anglicko-jazyčné. Zásadní se pro předkládanou práci stala práce Dereka
Birrella Comparing devolved governance (2012) a Russella Deacona Devolution in the
United Kingdom (c2012), kde se oba autoři zabývají devolucí ve Spojeném království a
srovnáním přístupů nejen ve Skotsku a Walesu, ale i v Severním Irsku, popřípadě
v Anglii. Významným autorem věnujícím se skotské politice je skotský politolog
Michael Keating. Například v knize The Government of Scotland: Public Policy Making
after Devolution (2012) se soustředí na nový podevoluční politický systém. Neil
McGarvey a Paul Cairney shrnuli skotský případ do svého díla Scottish politics: an
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introduction (2008). Na velšský region se soustředí například John Osmond, jehož dvě
práce jsou pro tuto bakalářskou práci stěžejní. Společně s Jamesem Barrym Jonesem
napsal knihu Birth of Welsh democracy: The First Term of the National Assembly for
Wales (2003), v níž se věnují vzniku nového velšského shromáždění, jeho fungování
v prvním volebním období nebo hlavním velšským stranám. Další Osmondova
publikace Crossing the Rubicon: coalition politics Welsh style (2007) se zaměřuje na
povolební

vyjednávání

hlavních

politických

subjektů

po

volbách

2007.
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1. Teorie koalic
Teorie koalic z velké části vychází z teorie her a zabývá se situacemi, v nichž
jsou součástí hry alespoň tři političtí aktéři. V politologii jsou těmito aktéry především
politické strany usilující o zisk maximální podpory a prosazení svého politického
programu. Koalice označuje spojenectví dvou a více politických subjektů, které ve
volbách získaly zastoupení v parlamentu či shromáždění. S koaličním vládnutím se lze
nejčastěji setkat ve vícestranických systémech, kde žádná strana není schopná získat
dostatečnou legislativní většinu, aby mohla vládnout sama. Rozbor koaličního
vyjednávání a následná podoba koalice je stěžejní pro pochopení charakteru vlády
(Říchová 2014: 119).
Důležitou součástí studia vlád je vymezení začátku a konce dané vlády,
respektive za jakých okolností můžeme hovořit o změně vlády. Základem pro tuto práci
se stal přístup Lavera a Schoefielda (c1998; srov. Balík a Havlík 2011; Říchová 2014),
kteří zdůrazňují následující čtyři kritéria:
a. změna stranického složení vlády
b. formální rezignace vlády
c. změna na postu premiéra
d. nové volby
Akademické studie zabývající se teorií koalic v současné době vychází ze dvou
rozdílných tradic – americké, neboli teoreticko-herní, a evropské. Největší odlišností
obou tradic je přístup k motivaci politických aktérů pro vstup do vlády (Říchová 2014:
120; Laver a Schofield c1998: 7).

1.1. Americká a evropská tradice teorie koalic
William H. Riker je považován za jednoho ze zakladatelů americké tradice. Ve
svém díle The Theory of Political Coalitions z roku 1962 vychází z teorie her. Skrze
teorii her přenesl do teorie koalic i koncept hráčů jako unitárních aktérů a koncept
racionality. Riker přináší pohled na teorii koalic jako na hru s nulovým součtem, kdy se
nejdůležitější motivací aktérů stává jejich účast ve vládě. Hra s nulovým součtem
znamená, že výhra jednoho hráče je prohrou hráče druhého, kterému se nepodařilo
vstoupit do vlády. V zájmu aktérů je sestavení co nejvýhodnější koalice. Z racionálního
hlediska se jedná o takovou koalici, která bude mít co nejmenší, ale dostačující
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legislativní většinu a zároveň co nejvyšší počet křesel v exekutivě. Důležitým
prostředkem k dosažení tohoto cíle je schopnost komunikace (Říchová 2014: 120-121;
Laver a Schofield c1998: 9).
Evropská tradice vychází z empirického výzkumu utváření koalic v politických
systémech evropských zemí. Do svého přístupu zahrnuje i prvky politické kultury,
historického kontextu a politickou tradici. Mimoto se zabývá i samotnými vztahy
politických stran, které se podílejí na koaličním vládnutí. Evropská tradice se více než
na boj o posty ve vládě soustředí na prosazení politického programu, díky tomu je tak
možné vysvětlit i vznik velkých koalic a menšinových vlád, které odporují racionálnímu
jednání americké tradice. Mezi nejvýznamnější autory spojené s touto tradicí patří
Arend Lijphart, Giovanni Sartori nebo Stein Rokkan (Říchová 2014: 121; Laver a
Schofield c1998: 7-9).

1.2. Motivace politických stran k účasti na vládě
Jedním ze základních faktorů, které ovlivňují politické aktéry při vstupu do
koaličních svazků, je jejich motivace, s níž do vlád vstupují. Mezi tyto teorie se řadí
office-seeking theory, policy-seeking theory a vote-seeking theory.
Office-seeking theory se dostala do spojení především s americkou tradicí a již
zmíněným významným teoretikem William H. Rikerem. Hlavní motivací se v této teorii
stává samotná účast ve vládě a maximalizace zisku ministerských křesel.
Nejpřirozenějším výstupem je dle Rikera minimální vítězná koalice, sestávající se
z nejnižšího počtu hráčů potřebných pro zisk většiny. Riker také vylučuje přítomnost
nadbytečného člena koalice, neboť by takovéto jednání bylo považováno za iracionální.
Velká koalice a menšinová vláda patří v této teorii k deviantním případům (Říchová
2014: 125-127; Laver a Budge 1992: 2).
Za určitý protipól se považuje policy-seeking theory vycházející spíše z tradice
evropské. Teorie staví především na tom, že političtí aktéři usilují primárně o prosazení
politického programu a nejen o obsazení ministerských křesel. Z tohoto důvodu je
možné vysvětlit i vznik velkých koalic a menšinových vlád. Participace na vládě se jeví
jen jako nejvhodnější způsob pro prosazení politiky, nejedná se ale o způsob jediný.
Teorie tak zohledňuje při utváření koalic i politický program stran a ideologickou
vzdálenost, kterou naopak americká tradice nebere v potaz (Říchová 2014: 128).
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Vote-seeking theory vychází z práce Anthonyho Downse, který se primárně
zabýval volební soutěží. Motivace politických aktérů v tomto přístupu je dána
především maximalizací volebních zisků, které poté vedou ke kontrole vládních postů
(Strøm 1990b: 566-567).

1.3. Typologie koalic
1.3.1. Minimální vítězná koalice
Minimální vítěznou koalici lze dle již zmíněného Rikera (1962) definovat jako
koalici, která se skládá z nejmenšího nutného počtu stran pro získání legislativní
většiny. Nejsou v ní přítomni žádní členové, kteří nejsou pro tuto většinu přímo nutní.
S odchodem jednoho ze členů koalice ztrácí vláda i legislativní většinu. Daná definice
vychází z office-seeking theory, kdy jedinou motivací politických aktérů je co největší
podíl na moci. V parlamentních systémech je mocí myšlena především účast ve vládě a
zisk co nejvyššího počtu ministerských křesel.
Evropská tradice však operuje i s policy-seeking theory. Političtí aktéři vstupují
do vlády nejen za účelem zisku ministerských křesel, ale také za účelem prosazení
svého politického programu. Z tohoto hlediska je důležité zahrnout i ideologickou
blízkost nebo vzdálenost mezi subjekty, které koalici utvářejí. Jedním z prvních autorů,
který se touto problematikou zabýval, byl Robert Axelrot, jenž představil koncept
minimální vítězné propojené koalice, kde zohlednil i ideologické hledisko. Z českých
autorů představil svou typologii Stanislav Balík a rozdělil minimální vítěznou koalici na
ideově propojenou a ideově nepropojenou (Hloušek, Kopeček a Šedo 2011: 126).
Minimální vítězná ideově propojená koalice se skládá z co nejmenšího počtu
politických subjektů, které jsou schopny disponovat legislativní většinou. Současně si
aktéři jsou také ideově blízcí. Optikou nejvhodnější ideové propojenosti se jedná o
nejlogičtější vyústění povolební situace. Do minimální vítězné ideově nepropojené
koalice se sdružují političtí aktéři, kteří stále splňují podmínku nejnižšího počtu členů
pro legislativní většinu, ale jsou si ideově vzdálení. Jedná se o situaci, kdy se na ose
mezi aktéry, kteří se účastní na vládě, vyskytuje další subjekt, který však není součástí
této vlády (Balík a Havlík 2011: 24).
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1.3.2. Velká koalice
Základním charakteristickým znakem velké koalice je přítomnost minimálně
jednoho tzv. nadbytečného člena. Jedná se o takového člena, který není nutný pro
legislativní většinu, a i s jeho odchodem z koalice zůstává většina zachována. Z pohledu
americké tradice se vznik velké koalice jeví jako iracionální, protože vyšší počet
politických aktérů v koalici současně snižuje jejich zisky ministerských křesel (Říchová
2014: 133-134).
Přestože se může vytváření velkých koalic zdát jako nevýhodné, není jejich
výskyt vůbec neobvyklý. Důvodů lze nalézt hned několik. Za prvé, když politické
strany chtějí zdůraznit programové zájmy a stranické vazby. Za druhé, je-li zapotřebí
specifické legislativní většiny, velmi často spojené s ústavními změnami, které vyžadují
schválení tzv. kvalifikované většiny. Třetím důvodem může být nízká stranická
disciplína. Nadbytečný člen v koalici pak funguje jako ochrana před vlastními členy
strany a pro pojištění hlasování o klíčových tématech. Velké koalice také vznikají za
účelem „národní jednoty“ ve výjimečných situacích, například vláda Winstona
Churchilla ve Velké Británii v období 2. světové války (Říchová 2014: 133-134; Laver
a Schofield c1998: 81-83).
Vznikem velkých koalic se zabýval G. Luebbert, který tvrdí, že tento typ koalic
velmi často vzniká ve stranických systémech s dominantní stranou, jenž nelze vynechat
při jakémkoliv jednání o vzniku vlády. Dominantní strana vstupuje do koalice s více
menšími stranami kvůli své vlastní ochraně. V případě uzavření koalice pouze s jedinou
malou stranou by hrozilo, že ji daná strana bude vydírat. Jedná se tak o preventivní
opatření (Říchová 2014: 133-134).
Balík (2011: 25-27) velké koalice rozděluje do další čtyř typů. (1) Nadměrná
ideově propojená koalice, podmínkou zůstává přítomnost nadbytečného člena, ale
politické subjekty jsou ideově propojené, respektive i nejvzdálenější krajní politické
strany zůstávají politicko-ideologicky velmi blízko. (2) Nadměrná ideově nepropojená
koalice se od předchozí zmíněné liší pouze výraznou ideovou vzdáleností členů.
(3) Široká koalice spojuje takřka všechny relevantní politické strany a mimo koalici
zůstává pouze jediná relevantní strana. Spolupracující aktéři jsou ideově vzdálení. V
poslední (4) všestranné koalici se sdružují všechny relevantní politické subjekty, z nichž
žádný se veřejně nevyslovuje pro neúčast.
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1.3.3. Menšinová vláda
Menšinové vlády vznikají v situacích, kdy ani jedna z politických stran nezískala
v legislativě více než 50% mandátů. Z pohledu office-seeking theory jsou takovéto
situace považovány za deviantní případy (Říchová 2014: 134). Herman a Pope ve svém
článku Minority governments in Western Democracies (1973) udávají pět důvodů pro
vznik menšinových vlád:
1. Očekává se, že strana získá ve volbách většinu, ale tento předpoklad se nenaplní.
Podobné situace se dají očekávat v zemích, kde nejsou koalice běžným jevem.
2. Systém je do určité míry paralyzován a tím je oslaben natolik, že není možné
utvořit většinu.
3. Jedná se o prozatímní vládu vzniklou v situaci, kdy rozdílnosti mezi stranami
jsou dočasně zapomenuty. Tyto vlády jsou časově omezeny, například než se
uskuteční nové volby nebo je přijat ústavní zákon.
4. Pokud se rozpadne spolupráce koaličních partnerů a zbylí členové vlády v úřadu
setrvávají, dokud není koalice obnovena nebo vytvořena vláda nová.
5. Vznik menšinové vlády lze očekávat, pokud straně chybí pouze velmi nízký
počet křesel k většině. Pokud strana obsadila v legislativě více než 45% křesel,
je pravděpodobné, že získá podporu nutnou v klíčových jednáních a při
hlasování.
Vznikem menšinových vlád se zabýval i Kaare Strøm, který ve své práci
Minority Government and Majority Rule z roku 1990 představil racionální teorii
menšinových vlád. Dle této teorie strany neusilují o posty ve vládě, ale raději ovlivňují
politiku z opozice v legislativě. Pokud politické strany budou schopny zásadně
ovlivňovat politiku z opoziční pozice, bude tak pro ně i prospěšnější, pokud se nebudou
na vládě přímo účastnit. Příčina vzniku menšinového kabinetu může být odůvodněna i
vyčkáváním stran na lepší podmínky pro vstup do vlády. Strany mohou vyhodnotit
danou situaci jako nevýhodnou pro participaci na vládě. Z dlouhodobějšího hlediska by
mohla snížit šanci na úspěch v následujících volbách a raději svolí k vytvoření vlády
menšinové (Strøm 1990a: 41).
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2. Politický systém ve Skotsku a Walesu
Podle Sartoriho (2001: 110) vymezení systémů lze skotský i velšský případ
stejně jako celobritský zařadit mezi systémy parlamentní. To znamená, že vláda
formálně vychází ze zvoleného parlamentu, je mu odpovědná a musí mít takovou
podporu, která jí zajistí stabilitu a akceschopnost. Velký rozdíl mezi zkoumanými
regionálními případy a britským parlamentarismem zůstává v pozici premiéra,
respektive prvního ministra. Tento rozdíl je daný především pravomocemi, které ve
Skotsku a Walesu vycházejí ze zákonů ustanovujících parlament/shromáždění.
Výraznou roli sehrává také stranický systém, kde britský premiér povětšinou disponuje i
většinou v dolní komoře parlamentu, čemuž vícestranický systém ve Walesu a Skotsku
brání.
Klíčový vliv na formování obou zkoumaných regionů má i povaha samotné
devoluce, která je často označována jako asymetrická. Při vzniku Velšského národního
shromáždění a Skotského parlamentu se tato asymetričnost nejvíce projevila v povaze
nových institucí a jejich pravomocí. Skotský parlament již od začátku disponoval
primárními legislativními pravomocemi. Kompetence nejsou striktně vymezeny,
Scotland Act 1998 pouze určuje, jaké kompetence nejsou na parlament přeneseny.
Velšské shromáždění při svém vzniku získalo pouze možnost sekundární legislativy a
oblasti kompetencí byly stanoveny zákonem. Změny však nebyly vyloučeny a
pravomoci obou institucí od jejich vzniku významně narostly, včetně primární
legislativní funkce pro Velšské národní shromáždění (Birrell 2012: 12-15).
Vznik nového Skotského parlamentu ustanovil Scotland Act 1998. Parlament
začal fungovat po prvních volbách v roce 1999. Jedná se o jednokomorový parlament
mající sídlo v Edinburghu v Holyroodu. Scotland Act 1998 dále zřizuje Skotskou
exekutivu, která je od roku 2007 nazývána Skotská vláda, k formálnímu přejmenování
však došlo až v roce 2012. V čele vlády stojí první ministr, jenž je volen parlamentem
nejpozději do 28 dní po volbách, rezignaci, odchodu do důchodu, nebo úmrtí
předchozího předsedy vlády. Pokud se tak ve vymezené lhůtě nestane, dochází k
rozpuštění parlamentu a následují nové volby. Po této nominaci je první ministr
jmenován královnou. Změna názvu nastala i u ministrů, kteří jsou nyní označováni jako
státní tajemníci. První ministr nominuje se souhlasem parlamentu členy své vlády, které
následně musí formálně odsouhlasit monarcha. Státní tajemníci musí být současně
členové Skotského parlamentu (Birrell 2012: 49-50).
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Národní shromáždění pro Wales bylo ustanoveno na základě Government of
Wales Act 1998 a v činnost bylo uvedeno o rok později po prvních volbách. Samotný
zákon pojednává o shromáždění jako o korporativním svazku, spíše než typickém
legislativním orgánu. Současně také neexistovalo formální rozdělení exekutivní části od
legislativní a shromáždění ani nedisponovalo primárními legislativními pravomocemi.
Richardova komise zabývající se problémy Velšského shromáždění vydala v roce 2005
vyjádření, že korporativní svazek již není namístě a mělo by dojít k přímému oddělení
vlády od shromáždění (Birrell 2012: 44).
Nový Government of Wales Act 2006 znamenal pro Velšské shromáždění
výrazné změny. Výkonný výbor Shromáždění byl oddělen od legislativy a získal status
Vlády Velšského shromáždění. K poslední změně v pojmenování došlo roku 2011, kdy
začal být používán název Vláda Walesu. Tímto krokem vláda chtěla upozornit na
rozdělení exekutivní a legislativní složky. Nová vláda zůstala odpovědná Velšskému
národnímu shromáždění. Předseda vlády se stejně jako ve Skotsku nazývá prvním
ministrem, je volen shromážděním ve lhůtě 28 dní a formálně ho do úřadu jmenuje
monarcha. Následně sám nominuje ministry, kteří musí být členové shromáždění. Za
jednu z nejdůležitějších změn, které s novým zákonem nastaly, se dá považovat zisk
primárních legislativních pravomocí (Birrell 2012: 44-45; Daecon 2012: 171).
Přestože obě instituce začínaly se zcela odlišnými pravomocemi a podobou,
v průběhu necelých dvou dekád se jejich pozice přiblížila. Velšské národní shromáždění
si vzalo příklad ve Skotském parlamentu a získalo svou vlastní vládu a primární
legislativní pravomoci.

3. Volební systém - Additional member systém (AMS)
Pro volby do Skotského parlamentu a Velšského národního shromáždění je
užíván volební systém označovaný jako Additional Member System (AMS). Jedná se o
smíšený volební systém kombinující většinovou a poměrnou složku, která přispívá
k proporčnímu výsledku voleb. Robinson (2010: 74) zdůrazňuje dvě hlavní
charakteristiky systému. Zaprvé, každý volič disponuje dvěma hlasy. Zadruhé, systém
produkuje dva odlišné typy zvolených poslanců, neboť je shromáždění, resp. parlament,
tvořen jak z poslanců zvolených v jednomandátových obvodech, tak ze skupiny
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poslanců označovaných jako additional members. Pro Skotsko je celkový počet
poslanců stanoven na 129 a pro Wales na 60.
Voliči prvním hlasem volí konkrétní kandidáty ve svých jednomandátových
volebních obvodech. Kandidát je vybrán na základě systému First-past-the-post, který
je pro britský systém tradiční. Vítězem se stává kandidát s nejvyšším obdrženým
počtem hlasů v daném obvodě (Lebeda 2010: 21). V této části se do Skotského
parlamentu volí 73 poslanců a do Velšského shromáždění 40 poslanců.
Mandáty přidělené v regionální části by měly částečně kompenzovat disproporce
z obvodů jednomandátových, a tak co nejpřesněji odrážet podíl hlasů, které daná strana
v regionu obdržela. Rozhodující složkou v AMS zůstává výsledek většinové volby,
oproti kterému se teprve dopočítávají mandáty ve složce proporční. Jedná se tedy jen o
částečnou korekci volby většinové. Poměrná volba probíhá ve vícemandátových
obvodech, které jsou odvozeny od jednomandátových obvodů pro volby do Evropského
parlamentu. Volič odevzdává svůj hlas v obvodě, kde se nachází i jeho jednomandátový
volební obvod (Lebeda 2010: 21). Skotsko se skládá z osmi obvodů po sedmi
mandátech, Wales těchto obvodů má pět a v každém z nich se volí čtyři poslanci.
Celkový počet tedy odpovídá zbylým 56 mandátům ve Skotsku a 20 ve Walesu.
Druhým hlasem se volí celá strana prostřednictvím regionálních kandidátních
listin. Vedení strany samo vybírá kandidáty na listině a určuje i jejich pořadí. Hlasy se
přerozdělují v každém regionu zvlášť. Nejprve se v jednomandátových volebních
obvodech přiřadí mandáty na základě principu vítěz bere vše. K přidělování mandátů ve
volbě regionální se používá částečně obměněný d’Hondtův dělitel. Tento dělitel se v
případě AMS skládá z počtu mandátů, jenž daná strana v regionu získala většinovou
volbou, poté se toto číslo navýší o jedna. Pokud strana nezískala mandát žádný,
dělitelem zůstává číslo jedna. Výsledným číslem se dělí počet druhých hlasů, které
strana v regionální volbě obdržela. Dělení se opakuje do té doby, než se přerozdělí
všechny mandáty v obvodu, v případě Skotska sedmkrát a v případě Walesu pětkrát.
(Lebeda 2010: 22; Říchová 2010: 110-111).

3.1. Vliv AMS na stranický systém
Obě složky systému se navzájem ovlivňují, respektive výsledek ve druhé složce
je závislý na výsledku v první složce. Systém lze charakterizovat jako smíšený systém s
korekcí. Korekce v tomto případě znamená vyvažování ztrát menších politických

16
subjektů z většinové volby (Chytilek et al. 2009: 247). Poměrná složka AMS by
stranám měla bránit v zisku většiny mandátů v parlamentu nebo shromáždění. Ve
Walesu je působení poměrné složky nejznatelnější, neboť labouristé nikdy nebyli
schopni dosáhnout více než přesné poloviny mandátů ve shromáždění. Volební systém
vede k pluralismu stranického systému.
Nový volební systém se však ani v jedné oblasti nevyhnul kritice. Ve Skotsku se
jednalo zejména o neporozumění voličů systému. Pojem druhá volba byl mnohými
pochopen jako druhá preference. I z tohoto důvodu byla roku 2004 zřízena Commission
on Boundary Differences and Voting System (Arbuthnottova komise) za účelem zjistit
jaký dopad mají odlišné volební obvody při volbě do Skotského a Westminsterského
parlamentu a čtyři různé typy volebních systémů, které jsou ve Skotsku užívané.
Arbuthnottova komise navrhla změny ve třech oblastech: obvody, samotná volba
a reprezentace. Obvody spíše měly odpovídat těm pro komunální volbu. Tato změna by
vedla k lepší identifikaci voliče s jeho zástupcem v parlamentu. Samotná volba by měla
být lépe definována a rozdíl mezi většinovou a regionální složkou podrobněji vysvětlen.
Dále komise doporučila, aby uzavřené kandidátní listiny byly nahrazeny otevřenými a
kandidát ztratil možnost kandidovat v obou volbách zároveň. Dvě volební listiny pro
první i druhou volbu zvlášť by se měly nahradit jednou, která by obsahovala volby obě.
Komise také požadovala zavedení elektronických voleb a konání voleb do Skotského
parlamentu a komunálních voleb v odlišný den. Nicméně komise přes všechna
doporučení zastávala názor, že AMS by měl zůstat zachován (White 2007). Většina
požadovaných změn však nebyla uskutečněna. Z výše zmíněných se podařilo prosadit
pouze snížení počtu volebních listin na jednu a zavedení elektronického sčítání hlasů.
Od roku 2011 se již volby do Holyroodu a volby komunální konají v odlišné dny.
Ve Walesu vznikla v červnu 2002 obdobná alternativa The Commission on the
Powers and Electoral Arrangements of the National Assembly for Wales (Richardova
komise). Výsledná zpráva zveřejněná až v březnu 2004 se zaměřila na tři hlavní témata.
(1) posílení legislativních pravomocí, (2) změna struktury shromáždění, (3) změny ve
volebním systému (White 2004).
Hlavní body, kterými se komise v kontextu volebního systému zabývala, byly –
dvojí legitimita poslanců, dvojí kandidatura a poměr většinové a proporční složky
systému. Jako největší nevýhodou systému bylo zdůrazněno vytvoření dvou odlišných
skupin poslanců, které vedly k rozporům ohledně činnosti poslanců z regionálních listin.
Rozdílná legitimita poslanců zvolených většinovou a proporční volbou způsobovala
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rozdílné vnitrostranické vnímání mandátů. V jednomandátovém volebním obvodě
zvolení poslanci cítili určitou přímou vazbu k lidu, naopak poslanci zvolení z poměrné
volby byli považováni spíše za zástupce stranického vedení (Říchová 2010: 118-121).
Podobně jako ve Skotsku se komise zabývala také tzv. dvojí kandidaturou, tedy
kandidát se mohl sám rozhodnout, zda bude kandidovat v jednomandátovém či
regionálním obvodě nebo dokonce v obou zároveň. Neúspěšný kandidát z většinové
volby se tak mohl stát poslancem díky volbě poměrné. V tomto případě byla navrhnuta
dvě řešení. Za prvé, zavedení otevřených kandidátních listin, které by vedly k posílení
vazby mezi voličem a poslancem. Za druhé, kandidát by se musel před volbami
rozhodnout, zda bude kandidovat v jednomandátovém či regionálním obvodě (Říchová
2010: 121-122).
Třetím

problémem,

na

který

Richardova

komise

poukázala,

byla

disproporcionalita většinové a poměrné volby. Poměrná složka ve Walesu je při pohledu
na poměr mandátů oproti Skotsku nevyrovnaná. Obě složky jsou nastaveny v poměru
40:20, v jednomandátových obvodech je obsazeno 67% křesel a v regionálních 33%. Ve
Skotsku rozdíl mezi oběma volba je o něco nižší a procentuálně mu odpovídá 14%.
Poměr volených mandátů posiluje pozici nejsilnější strany ve většinové volbě. Labour
Party například v roce 2003 se 38,5% hlasů získala 50% mandátů. Nejlepší řešení
komise viděla v přechodu na jiný volební systém, konkrétně Systém jednoho
přenosného hlasu (STV), a současně navýšení poslanců na 80. Přestože nový devoluční
zákon Better government for Wales 2005 odkazoval na závěry Richardovy komise,
v ohledu na volební systém upravil jen jeden bod – dvojí kandidaturu. Kandidát ztratil
možnost kandidovat v obou složkách zároveň, čímž se alespoň částečně zvýšila
legitimita poslanců. (Říchová 2010: 122-134).

4. Stranický systém
4.1. Stranický systém ve Skotsku
Ve Skotsku se vyvinul zcela odlišný stranický systém, s odlišnou historií a
agendou než ve Velké Británii jako celku. Neil McGarvey a Paul Cairney (2008: 47)
zdůrazňují tři aspekty, které systém ovlivnily. Za prvé, se jedná o místní pobočky
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velkých celostátních stran2, které si v průběhu posledních let vyvinuly vlastní
rozhodovací proces. Za druhé, na rozdíl od systému Velké Británie, který se řadí mezi
dvoustranické, skotský stranický systém náleží mezi systémy vícestranické. Třetí
odlišností se stala samotná mezistranická soutěž. Tradiční britská soutěž mezi levou a
pravou částí socioekonomického spektra je ve Skotsku posunuta výrazněji vlevo.
Mimoto dění poslední dekády ukazuje, že soutěž se spíše odehrává na ose nezávislostunitarismus.
Obrázek 1: Umístění stran ve Skotsku na socioekonomické ose

(Zdroj: Massetti 2008: 12)

Obrázek 2: Umístění stran ve Skotsku na ose nezávislost-unitarismus

(Zdroj: Massetti 2008: 12)
Dle Sartoriho (2005) typologie stranických systémů lze skotský stranický systém
zařadit do třídy omezeného pluralismu s pěti relevantními stranami – Skotská
labouristická strana, Skotská národní strana (SNP), Skotská konzervativní strana,
Skotští liberální demokraté a Skotská strana zelených.

4.1.1. Vývoj stranického systému
Skotský stranický systém po druhé světové válce až do sedmdesátých let
procházel podobným vývojem jako systém celobritský. Dominance Labour Party a
Konzervativní strany byla markantní, společně obě strany každé volby obdržely kolem
90% všech hlasů. Konzervativci získávali mezi lety 1945 a 1970 téměř vždy mezi 38%

2

Jedná se o Konzervativní stranu, Labouristickou stranu a Liberální demokraty.
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a 41% hlasů3. Labouristé si ve stejné době vedli ještě lépe, jejich podíl hlasů se
pohyboval mezi 44% a 49%. Na druhé straně se liberálům nedařilo překročit 7%, SNP
nedokázala využít své příležitosti z roku 1974, kdy získala 11% hlasů, a figurovala
nadále pouze jako strana marginální. Systém se tedy výrazně neodlišoval od britského a
řadil se mezi dvoustranické (McGarvey a Cairney 2008: 48).
Od sedmdesátých let však podpora Konzervativní strany výrazně oslabila ve
prospěch labouristů. Postupný propad probíhal za konzervativní vlády, především
v osmdesátých a devadesátých letech za vlády Margaret Thatcherové. Po celých 18 let
si Labouristická strana uchovala status nejsilnější skotské strany. Přestože skotští voliči
upřednostňovali Labour Party, u vlády zůstávali konzervativci, což způsobovalo dle
Cairneyho „demokratický deficit“. Tento fakt posílil snahy o zřízení Skotského
parlamentu, který by zamezil další politice spojené s thatcherismem (Cairney 2011: 2324). V tomto období se tak dvoustranický systém přesunul k systému predominantní
strany - Labour Party.
Naposledy se stranický systém značně proměnil po ustavení Skotského
parlamentu. Odlišný volební systém měl vliv i na volební chování z čehož těží i malé
politické subjekty, které jsou díky proporční složce schopné získat své zastoupení v
parlamentu. Systém od počátku devoluce prošel výraznou obměnou, nejvýrazněji je
vidět posun k vícestranickému modelu s pěti relevantními stranami. První dvě volební
období se Skotské labouristické straně podařilo udržet dominantní postavení a vyhrát
volby jak do Skotského, tak Westminsterského parlamentu. Zlom nastal ve volbách
roku 2007, kdy SNP poprvé vyhrála volby. Podpora SNP od té doby stále narůstá a
strana si upevnila pozici nejsilnější strany skotského systému jak na celostátní, tak
regionální úrovni.

4.1.2. Skotská labouristická strana
Skotská labouristická strana je odnoží celobritské Labour Party. Stranu je možné
klasifikovat jako sociálně demokratickou s důrazem na kolektivní řešení společenských
problémů. Na socioekonomické ose se pohybuje vlevo od středu. V otázkách skotské
nezávislosti zastává unionistickou pozici a výrazně se vymezuje proti SNP (McGarvey a
Cairney 2008: 53-55).

3

Výjimkou se stal rok 1955, kdy strana získala více než 50% hlasů.
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Až do devadesátých let Skotská labouristická strana byla přímou součástí
celobritské strany. Teprve roku 1994 došlo k přejmenování, avšak hlavní změna nastala
až s úspěšným referendem o devoluci 1997. Od té doby může vytvářet svou vlastní
politiku týkající se skotských záležitostí a má své vlastní členy a předsednictvo.
(Keating 2012: 56; Ingle 2008: 88).
Skotsko bylo pro Labour Party mezi lety 1964 a 2015 stěžejní, neboť i v době
dominance konzervativců na britské úrovni, a tedy malé podpoře labouristů na území
Anglie, se právě Skotsko stalo důležitým zdrojem hlasů. V průběhu 20. století strana
zastávala poměrně ambivalentní přístup k požadavkům na skotskou autonomii. Strmiska
(1998: 135-136) vidí nárůst podpory pro devoluci jako účelové, neboť straně šlo
primárně o zajištění skotské podpory. V období vlády Margaret Thatcherové sílil tlak na
posílení autonomie a Labouristická strana se stala významnou zastánkyní devoluce,
kterou také po svém triumfu ve volbách 1997 započala.
Přestože Labouristická strana stála za projektem devoluce, tak právě tuto stranu
zasáhla velmi negativně. Labouristé sice zvítězili ve volbách 1999 a 2003, ale nikdy
nedokázali získat většinu. Od roku 2007 jejich podpora výrazně klesá. Mimoto také
propadli ve volbách do dolní komory Westminsterského parlamentu 2015 poté, co
ztratili 40 mandátů a zvítězili v jediném volebním obvodě (Parties and Elections in
Europe c2011a; Election Resources c2016a).

4.1.3. Skotská národní strana
Skotská národní strana se profiluje jako proevropská sociálně demokratická
strana a na socioekonomické ose se nacházející nalevo od středu (Ingle 2008: 152).
Nejvýraznějším tématem, kterým se strana zabývá, nadále zůstává skotská nezávislost,
nicméně platforma se od založení strany výrazně rozšířila. SNP vznikla v roce 1934
spojením Skotské strany a Národní strany Skotska (NPS) pod vedením Johna
MacCormicka, který se stal prvním předsedou. SNP poté přijala strategii hájící národní
zájmy Skotska (Lynch 2013: 46).
Posilující nacionalismus v šedesátých letech se promítnul i na chod strany.
Postupný nárůst členské základny a volební podpory vyvrcholil v doplňujících volbách
1967, kdy se Winnie Ewing stala první poslankyní v dolní komoře Westminsterského
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parlamentu. Od sedmdesátých let až do voleb 2015 strana trpěla pod jednokolovým
většinovým systémem a nedokázala získat více než šest mandátů v dolní komoře4.
Změna přišla až se vznikem Skotského parlamentu. SNP se po volbách v letech
1999 a 2003 jako druhá nejsilnější strana stala oficiální opozicí. Za druhý velký mezník
lze považovat volby 2007, kdy strana poprvé získala možnost složit svou vládu. O čtyři
roky později na úspěch navázala složením většinové vlády, která ji tak umožnila
prosadit neúspěšné referendum o skotské nezávislosti. Jeden z prozatímních vrcholů
nastal ve volbách do Westminsteru v roce 2015 obsazením 56 z 59 skotských křesel ve
Westminsteru a skotských parlamentních volbách 2016, které vyhrála po třetí v řadě
(Parties and Elections in Europe c2011a; Parties and Elections in Europe c2016a;
Election Resources c2016a). SNP se v posledních dvou dekádách dokázala prosadit na
regionální i celostátní úrovni a úspěšně se přetransformovala z marginální skotské
strany na skotskou nejsilnější stranu.

4.1.4. Skotská konzervativní a unionistická strana
V současném skotském stranickém systému se jedná o jedinou stranu nacházející
se v pravé části socioekonomického spektra. Jak již název strany napovídá, strana se
staví proti nezávislosti Skotska a podporuje ponechání statusu quo (McGarvey a
Cairney 2008: 56). Heslem programu k volbám 2016 se stalo A Strong Opposition – A
Strong Scotland, tím deklarovali svou snahu stát se novou opozicí ve Skotském
parlamentu.
Skotská unionistická strana po druhé světové válce byla jednou z nejsilnějších
stran ve Skotsku a součástí celobritské Konzervativní strany se stala roku 1965. Spojení
bylo klíčové, neboť strana začala být řízena více centralisticky a viděna spíše jako
anglická strana. Unionistická politika, a tedy vystupování proti devoluci, vedlo
k vnímání strany jako protiskotské (Keating 2012: 64).
Přestože strana se nejdříve vyslovila proti vzniku Skotského parlamentu, po jeho
ustanovení ho uznali jako novou politickou realitu, s níž chtějí spolupracovat, ale
zároveň usilovat o zachování statusu quo. Skotští konzervativci po roce 1997 získali
více autonomie a snažili se změnit svou pozici přiblížením se politickému středu
(McGarvey a Cairney 2008: 57; Keating 2012: 66). Ačkoliv nepodporovali devoluci,
první čtyři volební období zastávali pozici třetí nejsilnější strany s 15-18 mandáty a od
4

Výjimkou se stal jen rok 1974, kdy se ji podařilo obsadit 11 poslaneckých křesel.
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roku 2016 dokonce zastávají pozici formální opozice (Parties and Elections in Europe
c2011a; Parties and Elections in Europe c2016a).

4.1.5. Skotští liberální demokraté
Skotští liberální demokraté mají podobný socioekonomický profil se Skotskou
labouristickou stranou i s SNP. Historicky jsou však vnímáni jako více středová strana
než předchozí dvě zmíněné (McGarvey a Cairney 2008: 56). Liberální demokraté jsou
proevropská strana, požadující více pravomocí Skotskému parlamentu a podporující
spíše federativní uspořádání Spojeného království než úplnou samostatnost Skotska
(McTavish 2016: 118).
Ze všech tří celostátních stran působících ve skotském stranickém systému mají
Liberální demokraté největší autonomii v oblasti politiky i organizace. Autonomie
vychází z celostátní organizace strany, která je federalizovaná. Spojení s centrem přesto
zůstává blízké a směřování politiky se příliš neliší (Keating 2012: 72).
Skotští liberální demokraté vznikli roku 1988 spojením Liberální strany a
Sociálně demokratické strany, kterou založili bývalí členové Labour Party. Společně
s labouristy se podíleli na vzniku projektu devoluce. Od roku 2011 podpora na skotském
území klesá – v Holyroodu obsadili pouze pět křesel a po volbách 2015 si ve
Westminsteru uchovali pouze jediný mandát (Parties and Elections in Europe c2016a;
Election Resources c2016a).

4.1.6. Skotská strana zelených
Kořeny strany sahají do roku 1975, kdy vznikla Ekologická strana primárně se
zabývající životním prostředím a roku 1985 se přejmenovala na Stranu zelených.
Skotská strana zelených vznikla oddělením se od mateřské Strany zelených roku 1990 a
od té doby jedná samostatně a nezávisle (Ingle 2008: 158-159).
Program strany je velmi široký a obsahuje širokou škálu témat. Není
překvapující, že hlavním tématem strany je životní prostředí. (Keating 2012: 75). Ačkoli
se nejedná primárně o nacionální stranu, podporuje skotskou nezávislost a po boku SNP
sehrála klíčovou roli v kampani před referendem o nezávislosti 2014.
Největší vliv na volební úspěchy měla podobně jako u SNP devoluce. Historicky
první poslanec za stranu zelených, Robin Harper, byl zvolen hned v prvních volbách na
regionální listině v Edinburghu. Přestože po volbách roku 2007 obsadili pouze dva
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mandáty, podařilo se jim uchovat vliv na politiku nové vlády, když se stali velmi
důležitou podporou menšinové vlády (McGarvey a Cairney 2008: 60).

4.2. Stranický systém ve Walesu
Velšský stranický systém se příliš neliší od stranického systému ve Skotsku.
Tato podobnost je dána především obdobnou strukturou a podobnými vlivy, které na
oba systémy působí. Nejsilnějším štěpením zůstává rozdělení na socioekonomické ose a
v konstitučních otázkách. Osa nezávislost-unitarismus je ve Walesu především kvůli
umírněnějšímu postavení Plaid Cymru méně výrazná, než je tomu ve skotském případě.
Přestože Massetti (2008) užívá i ve velšském případě slovo nezávislost, Plaid Cymru
ani jiné strany tento požadavek nemají. Jedná se spíše o štěpení na ose
autonomie/posílení pravomocí pro shromáždění a unitarismus s ponecháním statusu
quo. Zásadní roli zde sehrává znovu smíšený volební systém, který napomáhá
vícestranickému systému. Ve Walesu působí čtyři relevantní strany – Velšská
Labouristická strana, Plaid Cymru - Strana Walesu, Velšská konzervativní strana a
Velšští liberální demokraté. Z velké většiny se jedná o pobočky největších britských
stran s různou mírou autonomie. Jedinou výjimku tvoří Plaid Cymru, regionální strana
působící pouze ve Walesu.
Obrázek 3: Umístění stran ve Walesu na socioekonomické ose

(Zdroj: Massetti 2008: 21)

Obrázek 4: Umístění stran ve Walesu na ose autonomie-unitarismus

(Zdroj: Massetti 2008: 21)
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4.2.1. Vývoj stranického systému
Predominantní pozice Labour Party je hlavním charakteristickým znakem
velšského stranického systému již od druhé světové války. Vysoký počet mandátů, které
strana získává, je výsledkem kombinace silné labouristické podpory a jednokolového
většinového systému užívaného při volbě do dolní sněmovny Westminsterského
parlamentu. Tato kombinace straně napomáhá k zisku v průměru 70% velšských
mandátů a mnohdy s vrcholem i přes 80%. Druhou největší stranou byla Konzervativní
strana, ale bez jakýchkoliv šancí Labouristickou stranu ohrozit. Úpadek konzervativců
po jejich dlouhé vládě se projevil i ve Walesu, kdy mezi lety 1997 a 2005 nedrželi ve
Westminsteru ani jeden velšský post. Další dvě strany, Liberální demokraté a Plaid
Cymru, se jen zřídka dostaly na úroveň 10% (Massetti 2008: 18).
Vznik Národního shromáždění a odlišný volební systém nepřinesl tak znatelnou
změnu jakou zažili ve Skotsku. Labouristická strana zůstává dominantní a prozatím
nikým neohrožována, přestože jí volební systém brání v zisku více než 50% mandátů.
Největší soutěž probíhá na pozici druhé nejsilnější strany mezi Plaid Cymru a
Konzervativní stranou, obě strany se pohybují v rozmezí 11 až 15 mandátů. Systém lze
zařadit mezi omezený pluralismus, ovšem kvůli velmi silné pozici Labour Party se
přibližuje i predominantnímu stranickému systému (Parties and Elections in Europe
c2016b; Massetti 2008: 19-20).

4.2.2. Velšská labouristická strana
Administrativně je Velšská labouristická strana stejně jako ve Skotsku součástí
celonárodní Labour Party. Sama si řídí organizační strukturu a může vytvářet vlastní
politiku v oblastech, které spadají pod Národní shromáždění (Laffin 2004: 4). Ani
ideologicky se strana výrazně neliší a na socioekonomické ose se řadí nalevo od středu.
Nepřetržitě od roku 1922 je Labouristická strana ve Walesu nejsilnější stranou.
Podobně jako ve Skotsku se v době vlády Margaret Thatcherové Wales stal důležitým
zdrojem hlasů pro Labour Party. Smíšený volební systém byl zvolen právě proto, aby
zabránil straně v získání většiny, a tedy permanentní vládě Velšské labouristické strany
(Laffin 2004: 4). Zatím nikdy nedokázala překročit hranici 31 mandátů nutnou pro
získání většiny. Přesto si stále udržuje svou dominantní pozici ve Walesu a prozatím
nevznikla vláda bez labouristické účasti. Ve volbách do Westminsteru v posledních
letech jejich pozice mírně oslabuje, nicméně stále zůstávají největší velšskou stranou a
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daří se jim vítězit ve více než polovině velšských volebních obvodů (Parties and
Elections in Europe c2011b).

4.2.3. Plaid Cymru – Strana Walesu
Plaid Cymru neboli Strana Walesu vznikla především za účelem ochrany
velšského dědictví, kultury a hlavně jazyka. V roce 2006 strana odmítla nacionalismus
sedmdesátých let a stala se regionální stranou zaměřující se i na anglicky mluvící
oblasti. Na rozdíl od SNP primárním cílem Plaid Cymru není úplná nezávislost, nýbrž
větší autonomie pro Wales v rámci Velké Británie i Evropské unie. Od sedmdesátých let
se strana na socioekonomické ose nachází vlevo od středu (Ingle 2008: 154-155).
Strana byla založena roku 1925 velšskými nacionalisty. Významu začala
nabývat až v šedesátých letech. Vysoká koncentrace voličů v obvodech Dwyfor
Meirionnydd, Carmarthen East and Dinefwr nebo Arfon dokáže Plaid Cymru zaručit
zástupce ve Westminsteru bez větší ztráty hlasů, jako tomu mají například Liberální
demokraté. Například v roce 2010 obě strany získaly po třech mandátech, přičemž
procentuálně Liberální demokraté získali ve Walesu 20,1% hlasů a Plaid Cymru 11,3%
hlasů. Ve volbách do Velšského národního shromáždění si udržují pozici druhé
nejsilnější strany (Election Resources c2016b; Strmiska 1998: 149).

4.2.4. Velšská konzervativní strana
Velšská konzervativní strana následovala kroky celobritské Konzervativní strany
a místo projektu devoluce podporovala unionismus. Jako jediná ze čtyř stran ve
velšském systému se před referendem stavěla proti vzniku Velšského národního
shromáždění. Po vzniku shromáždění si strana nicméně uvědomovala nutnost změny
postoje pro získání voličské podpory. Velšští konzervativci tak začali devoluci vnímat
jako součást širšího programu, který by měl přinést zlepšení demokracie (Osmond a
Jones 2003: 197).
Během dvacátého století byla Velšská konzervativní strana vnímána jako
anglická strana. Dle Osmonda a Jonese (2003: 196-197) bylo toto vnímání zdůrazněno
dvěma faktory: za prvé, jejich reprezentanti na venkově nemluvili velšsky a za druhé,
v industriálních oblastech nedokázali uspět kvůli tamní silné podpoře Labour Party.
V období vlády M. Thatcherové jejich podpora na velšském území upadala a ve volbách
do Westminsterského parlamentu 1997 a 2001 nebyl zvolen ani jeden poslanec.
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Výše zmíněný nový přístup k devoluci dokázal přinést výsledky a strana se
několikrát stala hlavní opozicí. Podobně jejich podpora vzrostla i ve volbách do dolní
komory Westminsterského parlamentu. Nejlepšího výsledku od 80. let dosáhla v roce
2015 ziskem 11 mandátů (Parties and Elections in Europe c2011b; Election Resources
c2016c).

4.2.5. Velšští liberální demokraté
Liberální demokraté ve Walesu se ideologicky a programově příliš neliší od
jejich protějšku ve Skotsku. Jedná se o středovou stranu podporující federalismus a
decentralizaci Spojeného království a s tím související větší autonomii pro Wales. Jeden
z hlavních cílů v současné době je zisk více pravomocí pro Velšské národní
shromáždění po vzoru Skotského parlamentu (Thomas 2003: 181).
Velšští liberální demokraté byli založeni roku 1988, ale kořeny strany mohou být
sledovány do šedesátých let, kdy vznikla Velšská liberální strana. Federalizovaná
struktura strany zajišťuje nejvýraznější autonomii ze všech celobritských stran.
Liberální demokraté si sami vybírají kandidáty a řeší otázky spojené se členstvím.
Současně se také zabývají politickými záležitostmi, které plně souvisí s velšským
územím (Thomas 2003: 179).
Od založení Velšského národního shromáždění lze pozorovat postupný propad
strany. Nejhorší výsledek přišel v roce 2016, kdy se Kirsty Williams stala jedinou
zvolenou poslankyní za Liberální demokraty (Parties and Elections in Europe c2011b;
BBC 2016a). Liberální demokraté však zůstávají i nadále klíčovým aktérem ve Walesu
díky svému vysokému koaličnímu potenciálu.

5. Vládní modely ve Skotsku od roku 1999
5.1. Vláda 1999 - 2003
První volby do nově vzniklého Skotského parlamentu se uskutečnily 6. května
1999. Vítěznou stranou se stala Skotská labouristická strana s 56 mandáty. Vítězství ve
volbách dalo Labour Party možnost sestavit vládu. Strana upřednostnila koaliční
vládnutí před jednobarevnou menšinovou vládou. Nejvhodnější stranou pro složení
koalice se i díky předchozí spolupráci stali Skotští liberální demokraté se 17 mandáty
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v parlamentu.

Vyjednávání

započalo

ihned

po

volbách,

liberální

demokraté

k překvapení labouristů předložili 25 stránek požadavků pro koaliční jednání,
v porovnání s pouhými čtyřmi stránkami labouristů (Laffin 2005: 4).
Vyjednávání o koalici i tak trvala jen krátce a již po pěti dnech se strany dohodly
na společné spolupráci. Keating (2012: 56) hlavní výhodu ve spojení těchto dvou stran
vidí v blízké pozici na socioekonomické linii a v oblasti konstitučních otázek.
17. května 1999 byl Donald Dewar královnou oficiálně jmenován prvním ministrem.
Tabulka 1: Volební výsledky z roku 1999 - Skotsko

(Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z www.electionresources.org)
Spolupráce Labour Party s Liberálními demokraty přinesla koalici pohodlnou
většinu 73 křesel v parlamentu. V devítičlenném kabinetu získali Liberální demokraté
dvě křesla, Jim Wallace se stal zástupcem prvního ministra a zároveň i ministrem
spravedlnosti, druhou pozici zastával Ross Finnie jako ministr zemědělství. Zbylých
sedm pozic bylo obsazeno poslanci z Labouristické strany (Scottish Government
c2017a).
11. října 2000 zasáhla Labour Party i parlament tragická zpráva o úmrtí prvního
ministra Donalda Dewara. Vznikl tak problém, kdo ho nahradí nejen ve funkci předsedy
skotských labouristů, ale také v čele skotské exekutivy. Podle Scotland Act 1998 je
stanovena lhůta pro zvolení nového prvního ministra po jeho smrti na 28 dní, labouristé
tedy museli v tomto rozmezí najít nástupce. 20. října se ve Stirlingu sešla Labouristická
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strana na mimořádné schůzi, aby zvolila nového předsedu. Ve volbách zvítězil těsně
Henry McLeish se 44 hlasy nad Jackem McConnellem s 36 hlasy (Deacon 2006: 133).
Změna premiéra, respektive prvního ministra, je považována za jednu
z okolností, kdy lze mluvit o vzniku nové vlády, aniž by musely předcházet nové volby
(Laver a Schoefield c1998). Druhou skotskou exekutivu složil 27. října 2000 Henry
McLeish a pokračoval v koaliční spolupráci s liberálními demokraty. Kabinet se oproti
svému předchůdci viditelněji nezměnil personálně a ani zaměřením ministerstev.
Liberální demokraté zůstali v kabinetu zastoupeni dvěma ministry včetně zástupce
prvního ministra (Scottish Government c2017a). McLeish vydržel ve funkci pouze rok,
kvůli zapletení v aféře nazvané „Officegate“, která se týkala jeho nepřiznaných příjmů
z pronajímání části kanceláře ve Westminsteru. Přestože si v koalici udržel podporu,
rozhodl se rezignovat 8. listopadu 2001, a tím skončila i druhá skotská exekutiva
(Deacon 2006: 134).
Koaliční dohoda mezi labouristy a liberálními demokraty pokračovala i nadále
beze změn a nová vyjednávání nebyla nutná. Prvním ministrem byl zvolen a následně
22. listopadu 2001 jmenován Jack McConnell. Na rozdíl od svého předchůdce
McConnell provedl v kabinetě výraznou obměnu a z řad labouristů svou pozici obhájila
jediná ministryně. V souladu s koaliční smlouvou zůstaly zachovány pouze posty obou
liberálních demokratů (Scottish Government c2017a).
První období se neslo ve znamení četných změn zejména kvůli třem výměnám
na pozici prvního ministra. Nicméně ani tyto obměny výrazněji neohrozily koalici
labouristů a liberálních demokratů, která vydržela po celé volební období. Podle
Balíkovy typologie lze skotskou vládu v daném období charakterizovat jako minimální
vítěznou ideově propojenou koalici.

5.2. Vláda 2003-2007
Po druhých volbách se do Skotského parlamentu dostal překvapivě vysoký počet
poslanců mimo největší strany. Strana zelených dosáhla svého vrcholu ziskem sedmi
křesel, podobně úspěšná byla socialistická strana s šesti mandáty. Mimoto v parlamentu
obsadili tři místa nezávislí kandidáti. Všechny tyto zisky se odehrály na úkor dvou
nejsilnějších stran, Labouristické strany a SNP. Největší ztrátu zaznamenala SNP, když
neobhájila osm mandátů a obsadila pouhých 27 křesel. Konzervativní strana i Liberální
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demokraté si udrželi svých 18 a 17 mandátů. Prvenství ve volbách obhájila
Labouristická strana s 50 křesly.
Tabulka 2: Volební výsledky z roku 2003 - Skotsko

(Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z www.electionresources.org)
Labouristé se znovu dostali do pozice, kdy mohli složit vládu. Nejvhodnějším
koaličním partnerem i nadále zůstávali liberální demokraté, se kterými ihned po volbách
započaly rozhovory o další spolupráci. Vyjednávání trvalo opět krátce a po pouhých
osmi dnech se obě strany dohodly na pokračování předešlého koaličního vládnutí.
II. vláda Jacka McConnella byla jmenována 20. května 2003 (Scottish Government
c2017b). Společně strany měly v parlamentu dostatečnou většinu o pět mandátů a
vznikla tak další minimální vítězná ideově propojená koalice.
Koaliční smlouva byla oproti předchozímu období o něco delší a podrobnější.
Liberální demokraté posílili svou pozici i v koalici, kde získali jednoho kabinetního
ministra navíc v porovnání s předchozí vládní koalicí. V součtu tak zastávali tři pozice
kabinetních ministrů a tři juniorských ministrů. Ben Seyd (2014: 17-18) tento nárůst
považuje za jeden z důvodů, který zlepšil koaliční vztah liberálních demokratů a
labouristů. Krom toho jmenuje přítomnost liberálně demokratického juniorského
ministra na ministerstvu financí a zvýšení počtu speciálních poradců z jednoho na tři.
Výsledkem byl větší vliv liberálních demokratů a následné zlepšení spolupráce.
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Druhé volební období se v kontrastu s prvním zdálo být vcelku poklidné bez
zásadnějšách změn, neboť Jack McConnell si dokázal uhájit post prvního ministra po
celé období. Prvních osm let Skotského parlamentu se vyznačovalo koaličním
vládnutím s parlamentní většinou. Velká část navrhovaných zákonů pocházela právě
z vládní koalice a následně i bez větších problémů byla odhlasována v parlamentu,
zejména díky kontrole hlasování komisí a poslušnosti whipů. Jedinou brzdou
legislativního procesu se stalo vyjednávání uvnitř koalice (Cairney 2011: 43-44).

5.3. Vláda 2007-2011
Třetí volební období již přineslo řadu změn v dosavadním vývoji skotského
systému. Samotné volby provázelo mnoho zmatků při sčítání hlasů, zejména se jednalo
o vysoký počet neplatných volebních lístků. Arbuthnottova komise jako hlavní příčiny
uvedla technické potíže, nejasnosti s vyplňováním volebních lístků a problémy
s korespondenčními lístky (White 2007: 22). Počet neplatných lístků BBC (2007a)
odhadovala až na 142 tisíc, tento počet přinesl vlnu kritiky od představitelů napříč
politickými stranami. Alexander Salmond například situaci komentoval slovy, že došlo
k odepření demokratického hlasu stu tisícům voličů (White 2007: 22). Do poslední
chvíle tak nebylo jasné, jestli se těsným vítězem stane znovu Labour Party nebo nově
SNP.
Důvodů pro posílení SNP, a její novou pozici nejsilnější skotské strany, lze
zdůraznit hned několik. Peter Lynch (2013: 267) jeden z hlavních motivů nalézá
v postavě předsedy strany Alexandra Salmonda a s ním spojené nové předvolební
strategii strany, tzv. „Second vote strategy“. Salmond se na post předsedy strany vrátil
v roce 2004 a znovu vystřídal Johna Swinneyho. SNP vedla pozitivní kampaň, ve které
se zaměřovala na Salmonda jako potencionálního budoucího prvního ministra a na svůj
vlastní program. Voliči tak nevolili pouze stranu, ale i prvního ministra. SNP se tímto
způsobem snažila dokázat, že je připravená převzít úřad a vládnout. Kombinace
pozitivní kampaně a silné osobnosti v čele strany přinesla SNP podporu voličů, kteří jí
zajistili těsné vítězství ve volbách. SNP poprvé vyhrála volby s 47 mandáty, o jediný
mandát více než labouristé, a to jí dalo i možnost pokusit se sestavit vládu.
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Tabulka 3: Volební výsledky z roku 2007 - Skotsko

(Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z www.electionresources.org)
K legislativní většině scházelo SNP 18 křesel. Strana z tohoto důvodu chtěla
spojit síly s Liberálními demokraty a pokračovat v koaliční tradici. Skotští liberální
demokraté ale odmítli o koalici vyjednávat, pokud se SNP nevzdá svého požadavku na
nezávislost (Lynch 2013: 269). Ani Labour Party ani Konzervativní strana jako koaliční
partner nepřicházely pro SNP v úvahu kvůli zcela odlišným ideologickým postojům.
McConnel se pro BBC (2000b) vyslovil, že pokud SNP nedokáže sestavit vládu,
labouristé jsou připraveni se tohoto úkolu znovu ujmout. Liberální demokraté však
znovu do vlády s labouristy vstoupit nechtěli a raději se rozhodli absentovat při volbě
prvního ministra. Tímto krokem bylo SNP umožněno pokusit se sestavit jednobarevnou
menšinovou vládu. Aby se ji podařilo utvořit vlastní vládu, musela uzavřít dohodu o
spolupráci5 se Stranou zelených a tím si zajistit potřebnou většinu ke zvolení svého
prvního ministra. Protože se hlasování nezúčastnili ani konzervativci, Salmond byl těsně
zvolen v poměru 49:46 (BBC 2007c) a 16. května 2011 tak mohl být královnou
jmenován do funkce (Scottish Government c2017c).
Existence menšinové vlády přinesla i změny do legislativního procesu, který byl
do této doby ovlivněn většinovou vládou. Vyjednávání vyžadovala konsenzuálnější
přístup v porovnání s předchozími obdobími koaličních většinových vlád. Aby SNP
mohla plnit svůj program, musela vyjednávat i s opozičními stranami a nalézt společné
východisko. V případě, že se pro návrh nenašla dostatečná podpora, bylo od něj
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upuštěno. Jedna z největších komplikací nastala s hlasováním o rozpočtu v roce 2009,
který se Strana zelených rozhodla nepodpořit. Neschválení rozpočtu znamenalo reálnou
hrozbu zániku i menšinové vlády a nutnosti nových voleb. V obavách, že z nových
voleb by mohla vytěžit právě SNP, a ostatní strany by tak byly potrestány za nové
volby, byla jednání o rozpočtu obnovena. V novém hlasování se již rozpočet schválil
v poměru 132:2 a největší hrozba pádu vlády byla zažehnána (Lynch 2013: 270).
S příchodem SNP do funkce byla skotská exekutiva neoficiálně přejmenována
na Skotskou vládu a ministři se začali nazývat kabinetními tajemníky. Značnou
obměnou prošel i samotný kabinet, kde počet členů byl snížen ze dvanácti na pouhých
šest (Scottish Government c2017c). Menšinové vládě se nakonec podařilo setrvat celé
funkční období, přestože někdy s velkými obtížemi, jak dokazuje problematické
hlasování o rozpočtu. Faktorů, které napomohly vládě, lze nalézt hned několik. Mezi
nejvýznamnější patří snaha vlády najít společný konsenzus ve vyjednávání o návrzích
zákona, čemuž odpovídá racionální teorie menšinových vlád Kaareho Strøma (1990a).
Opoziční strany tímto způsobem získaly významný vliv na utváření politiky, aniž by se
za ni nutně staly přímo odpovědné. Společné vyjednávání přineslo dobré vztahy mezi
stranami, a SNP se tak v některých případech mohla spolehnout na podporu napříč
stranickým

systémem.

Mimoto

opoziční

strany

viděly

určité

riziko

v

potencionálních předčasných volbách. Strany se obávaly, že budou za pád vlády
potrestány a těžit z toho bude právě vládní SNP (Lynch 2013: 274-275).

5.4. Vláda 2011-2016
Čtvrté volební období se kvůli volbám do dolní sněmovny Westminsterského
parlamentu protáhlo na pět let. Smíšený volební systém užívaný ve Skotsku by měl díky
své poměrné složce zabránit stranám v zisku většiny, nicméně SNP se povedlo ve
volbách v květnu 2011 tuto bariéru prolomit. SNP nejen obhájila pozici nejsilnější
strany, ale také se jí podařilo získat nadpoloviční většinu, tedy 69 mandátů z celkových
129. Vznik velké koalice nebyl nutný a SNP se rozhodla využít možnosti sestavit
jednobarevnou většinovou vládu. Druhá Salmondova vláda byla jmenována 18. května
2011. S povolebním posílením pozice strany se rozrostl i samotný kabinet o dva členy,
skládal se tedy z deseti tajemníků kabinetu (Scottish Government c2017d).
5

Dohoda osahovala zabránění nové jaderné elektrárně, vytvoření legislativy zabývající se změnou
klimatu a rozšíření pravomocí parlamentu.
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Tabulka 4: Volební výsledky z roku 2011 - Skotsko

(Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z www.electionresources.org)
Po čtyřech letech nutného vyjednávání o všech bodech svého programu se SNP
dostala do situace, kdy žádná jednání s opozicí již nebyla nutná, a mohla začít plně
realizovat svůj program. Většina v parlamentu umožnila straně naplno rozpoutat debaty
a později i uskutečnit referendum o nezávislosti. Rozpor s britskou vládou, zda má
Skotský parlament pravomoc vyhlásit referendum, byl vyřešen Edinburskou dohodou
2012. Dohoda stanovila podmínky, za kterých by referendum bylo možné. Otázka musí
být na základě odpovědi Ano/Ne a referendum by se mělo uskutečnit do konce roku
2014 (Mullen 2014: 4). Samotný návrh zákona byl představen v březnu 2013 a díky
většině SNP prošel parlamentem v listopadu téhož roku. Referendum Salmond vyhlásil
na 18. září 2014 (Lynch 2013: 284).
V referendu se většina vyslovila pro setrvání v unii, ale současně byla také
spuštěna nová vyjednávání o posílení pravomocí Skotského parlamentu. Výsledkem
vyjednávání byl nový Scotland Act 2016, vycházející ze závěrů Smithovy komise
jednající se všemi skotskými parlamentními stranami. Nové pravomoci přesunuté
z Westminsteru se týkají například daní, sociálního státu nebo rovnosti příležitostí.
Mimo to se ale také Skotský parlament i Skotská vláda se staly stálými institucemi
(BBC 2016b, The Smith Commission 2014).
Po prohraném referendu Salmond oznámil svou rezignaci a v úřadu zůstal do
zvolení svého nástupce. Novou předsedkyní SNP se 14. listopadu stala Nicola Sturgeon
a 19. listopadu Salmonda nahradila i jako první ministryně se svým kabinetem (Scottish
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Government c2017d). Jednalo se již o sedmou skotskou vládu a pokračování většinové
vlády SNP.

5.5. Vláda od roku 2016
Nové volby se s ročním zpožděním uskutečnily v květnu 2016 a SNP se podařilo
vyhrát třetí volby v řadě. Strana však nedokázala navázat na vynikající výsledek
z předchozích voleb a k zisku většiny jí scházela dvě křesla. Volby však přinesly změny
na dalších místech. Skotská konzervativní strana se poprvé ocitla v roli formální
opozice jako druhá nejsilnější strana a labouristé klesli až na třetí místo. Liberální
demokraté sice obhájili svých pět mandátů, ale také se propadli za Stranu zelených,
která si k předchozím dvěma přidala další čtyři mandáty a stala se čtvrtou nejsilnější
stranou voleb (Parties and Elections in Europe c2011b ).
Tabulka 5: Volební výsledky z roku 2016 - Skotsko

(Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z www.bbc.com)
SNP v čele s Nicolou Sturgeon ani tentokrát ale nezvolila cestu koaličního
vyjednávání a znovu se rozhodla pro jednobarevnou menšinovou vládu. Žádné
alternativní možnosti vládních koalic, které by mohly zamezit vzniku další
jednobarevné vlády, neexistovaly. Jedinou variantou by bylo spojení všech ostatních
parlamentních stran, ale to se z hlediska ideologického i z hlediska nahlížení na
konstituční otázky jevilo jako zcela nereálné. Mimoto druhá nejsilnější Konzervativní
strana dala již v kampani svým programem s názvem Silná opozice najevo, že nemá
ambice stát se v tomto volebním období vládní stranou.
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Přestože SNP po prohraném referendu o nezávislosti avizovala, že
v následujících letech nové hlasování neplánuje, s odchodem Spojeného království
z Evropské unie se situace změnila. Podobně jako v předchozím volebním období téma
nezávislosti hýbe skotskou politickou scénou. Přítomnost šesti poslanců Skotských
zelených dala vládě potřebnou podporu pro přijetí návrhu zákona o druhém referendu o
nezávislosti. Hlasování se uskutečnilo 28. března 2017 a zákon byl přijat v poměru
69:59. I když se Skotský parlament většinově vyslovil pro nové referendum, tak to se
nemůže uskutečnit bez souhlasu Westminsterského parlamentu (BBC 2017). Další
vývoj se tedy jeví jako nejednoznačný.

6. Vládní modely ve Walesu od roku 1999
6.1. Vláda 1999-2003
Historicky první volby do Velšského národního shromáždění se uskutečnily
6. května 1999. Vítězem voleb se stala Velšská labouristická strana s 28 mandáty
z celkových 60. Labouristé doufali v zisk většiny a tento výsledek považovali za velké
zklamání. Největším překvapením se stalo druhé místo a zisk 17 mandátů Plaid Cymru.
Do Velšského shromáždění se také podařilo dostat Konzervativní straně s devíti
a Liberálním demokratům se šesti mandáty.
Tabulka 6: Volební výsledky z roku 1999 - Wales

(Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z www.electionresources.org)
Labour Party chyběly k většinové vládě tři mandáty a hledala koaličního
partnera. Straně se ale nepodařilo dohodnout uzavření koalice s Liberálními demokraty.
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Alun Michael označil požadavky předsedy Liberálních demokratů Michaela Germana
za přemrštěné, když požadoval dva posty v kabinetě a jejich úplnou kontrolu (Laffin
2005: 9). Jiné koaliční alternativy nepřicházely v úvahu kvůli přílišné odlišnosti stran.
Labouristům tak nezbylo než složit první velšskou menšinovou vládu. Plaid Cymru
menšinovou vládu Labour Party spíše uvítala, protože labouristé museli přistoupit
k hledání konsenzu skrze shromáždění, a to otevřelo větší možnosti pro opoziční strany
k ovlivnění politiky. Prvním tajemníkem pro Wales se stal 12. května 1999 předseda
velšských labouristů Michael (BBC 1999a).
Velice rychle se první velšská vláda dostala do velkých problémů. Již v říjnu
téhož roku byla tajemnice pro zemědělství obviněna z neschopnosti zajistit finanční
záchranný balíček pro farmáře, a opozice ji vyzvala k rezignaci. Sama Christine
Gwyther však svůj odchod odmítla, stejně jako její odvolání zavrhl Michael. Situace
vyvrcholila 2. listopadu hlasováním o nedůvěře iniciované Konzervativní stranou. Ani
Plaid Cymru ani Liberální demokraté konzervativce v hlasování nepodpořili a Michael
zůstal i nadále ve funkci (BBC 1999b). Problematika financování stále vyostřovala
situaci. Druhé hlasování o nedůvěře vládě Michaela, plánované na 9. února, tentokrát
iniciovala Plaid Cymru. Po pouhých osmi měsících ve funkci Michael překvapivě
rezignoval ještě před samotným hlasováním (BBC 2000a).
Odchod Michaela i z pozice předsedy Velšské labouristické strany byl vnímán
jako konec zásadního vlivu Tonyho Blaira a britské Labour Party. O změně směru
velšských labouristů vypovídá i zvolení nového předsedy strany Rhodriho Morgana,
kterého Tony Blair chtěl do vedoucí pozice ve Walesu ze všech nejméně (Deacon 2012:
157). Jedním z prvních úkolů Morgana jako nového předsedy se stalo znovusjednocení
Velšské labouristické strany, která byla dle Taylora (2003: 170) rozdělena do tří směrů.
Zaprvé, mezi vlastní administrativu a širší shromáždění, zadruhé, mezi Velšské
shromáždění a Westminster, a zatřetí, mezi velšskou a britskou Labour Party.
K vyřešení těchto problémů přispěl právě odchod Michaela.
Díky zákonu Velšského národního shromáždění se předčasné volby nemusely
uskutečnit. Morgan nastoupil do úřadu prvního tajemníka ihned po rezignaci Michaela.
Současně se objevily i spekulace o možné koaliční vládě s liberálními demokraty.
Oficiálně byl Morgan zvolen bez protikandidáta prvním tajemníkem 12. února 2000.
Morgan si za nejvyšší cíl vytyčil zajištění stability ve Velšském shromáždění. K tomu
mu měla pomoci většinová koaliční vláda (BBC 2000).
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Tajné vyjednávání mezi Labour Party a Liberálními demokraty začalo téměř
okamžitě a trvalo dlouhých šest měsíců. Výsledkem se stala koaliční smlouva s názvem
Putting Wales First: A Partnership for the People of Wales, podepsaná v říjnu 2000.
Změna nastala i v terminologii, Morgan neoficiálně přejmenoval prvního tajemníka na
prvního ministra a kabinetní tajemníky na ministry (Deacon 2012: 157). Liberální
demokraté získali v devítičlenném kabinetu dvě křesla, Michael German se stal
zástupcem prvního ministra a druhé místo byl post ministra kultury. Současně byla
vyměněna i většina bývalého Michaelova kabinetu. Kromě Morgana z původního
složení zůstala pouze ministryně financí, ministryně pro zdravotní a sociální péči, a
Andrew Davies, který se přesunul z pozice Chief Whip na místo ministra zemědělství
(Taylor 2003: 171). Jeden z větších problémů, se kterým se kabinet setkal, se týkal
Michaela Germana, zástupce prvního ministra. German odstoupil z funkce v červnu
2001 po obvinění spojeném s jeho pozicí ve Welsh Joint Education Committee. O rok
později v červenci 2002, po ukončení vyšetřování, se do své pozice vrátil. Neshody,
které postihly koalici, se povětšinou týkaly popularity samotné politiky. German se při
ročním výročí koaliční vlády vyjádřil, že šest z osmi největších úspěchů, kterých bylo
ve Velšském shromáždění dosaženo, pochází právě z programu Liberálních demokratů
(Deacon 2012: 157-158). Tyto výroky se pak promítly i do sestavování vlády
v následujícím volebním období. Koaliční vláda i přesto pokračovala až do nových
voleb 2003 beze změn. Vládu lze charakterizovat jako minimální vítěznou ideově
propojenou koalici.

6.2. Vláda 2003-2007
Velšští voliči se podruhé dostavili k urnám 1. května 2003, aby zvolili nové
složení Velšského národního shromáždění. Vítězem voleb se znovu stala Labour Party a
polepšila si o tři mandáty. V šedesátičlenném shromáždění získala přesnou polovinu, 30
křesel, a k většině jí scházel jediný mandát. Právě volby 2003 dokazují, jaký problém
labouristům volební systém dělá. Všechny mandáty, které Labour získala, pocházejí
z většinové složky. Labour Party obdržela v regionálních obvodech 36,6% hlasů, přesto
se jí však nepodařilo získat ani jeden mandát. Druhá nejsilnější strana, Plaid Cymru, ve
volbách ztratila pět mandátů, a jako největší opoziční strana disponovala pouhými 12
křesly. Nedlouho po volbách předseda labouristů Rhodri Morgan přišel s vyjádřením, že
strana nebude hledat koaličního partnera (BBC 2003a).
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Tabulka 7: Volební výsledky z roku 2003 - Wales

(Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z www.electionresources.org)
Plaid Cymru obsadila pozici Speakera Velšského národního shromáždění, který
při hlasování zastává neutrální pozici, čímž labouristé získali výhodu jednoho hlasu a
sestavili jednobarevnou menšinovou vládu (Seyd 2004: 8-9). Morgan byl znovu zvolen
prvním ministrem bez protikandidáta 7. května 2003. Složení devítičlenného kabinetu
Morgan oznámil hned druhý den 8. května 2003. Oproti svému předchůdci, kabinet
neprošel z labouristického pohledu výraznou změnou a z velké většiny personální
obsazení jednotlivých ministerstev zůstalo obdobné (BBC 2003b).
Roku 2005 Labour Party ztratila výhodu jednoho mandátu, když stranu opustil
Peter Law. Neshody způsobil výběr kandidátů pro volby do Westminsteru v roce 2005.
Síly v parlamentu se okamžitě po odchodu Lawa ze strany do opozice proměnily.
Opozice získala předchozí výhodu jednoho hlasu labouristů a brzy pochopila, že když
bude sjednocena, může vládu přehlasovat (Deacon 2012: 159). Situace ve Walesu vedla
k nutnému vyjednávání vlády s opozičními stranami a snaze o najití kompromisu a
shody.

6.3. Vláda 2007-2011
Labour Party ve volbách 2007 zažila nejhorší výsledek ve volbách do Velšského
národního shromáždění, když získala pouze 26 mandátů, tedy o čtyři méně než ve
volbách předchozích, a ztratila 8% v jednomandátových a 7% v regionálních obvodech.
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Naopak nárůst mandátů zaznamenala Plaid Cymru se ziskem patnácti mandátů, i velšští
konzervativci s křesly dvanácti, mimoto liberální demokraté obhájili svých šest křesel.
Po volbách se předpokládaly tři možné vládní podoby – koaliční vláda Labour
Party a Liberálních demokratů, červeno-zelená koaliční vláda labouristů a Plaid Cymru
nebo duhová koaliční vláda, která by spojila všechny opoziční strany proti Labour
Party, tedy Plaid Cymru, Konzervativní stranu i Liberální demokraty.
Tabulka 8: Volební výsledky z roku 2007 - Wales

(Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z www.electionresources.org)
První předpoklad, že vládu znovu složí labouristé buď v koalici s liberálními
demokraty, nebo menšinovou s podporou liberálních demokratů, byl brzy vyvrácen.
Nedlouho po volbách bylo jasné, že ani jedna z daných možností není reálná. Někteří
členové Velšských liberálních demokratů se vyjádřili, že nepodpoří labouristy v žádné
vládě, protože Labour Party ztrácí ve Walesu podporu, a tím by Liberální demokraté šli
proti voličům (Dorey 2007: 320). Podobně jako labouristé začali vyjednávat
s liberálními demokraty, otevřeli jednání i s Plaid Cymru. Výsledkem v obou případech
se měl stát Pakt stability po vzoru Nového Zélandu, tedy dohody s oběma stranami
týkající se podpory Labour Party ve vládě a při hlasování o klíčových tématech.
Výkonná rada Velšských liberálních demokratů Pakt stability zamítla ihned na svém
zasedání. Přestože se Plaid Cymru podařilo domluvit některé body, strana se na interním
hlasování vyslovila proti a podpořila raději vyjednávání o duhové koalici (Osmond
2007: 19-20).
Třetí možnost, duhová koalice, přivedla ke společnému stolu všechny tři
opoziční strany se záměrem zformovat koalici bez vítězných labouristů, kteří svou
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možnost složení vlády vyčerpali. Série dlouhých vyjednávání měla vyústit v koaliční
dohodu All Wales Accord. Ustaven měl být devítičlenný kabinet s prvním ministrem
z Plaid Cymru Ieuanem Wynem Jonesem a dvěma zástupci z obou dalších stran.
Personálně by Plaid Cymru obsadila čtyři pozice, Konzervativní strana tři a Liberální
demokraté dvě. Přestože vyjednávání vypadala velmi slibně, výkonná rada Liberálních
demokratů hlasovala 9:9 pro postoupení návrhu na speciální konferenci, a tímto patem
se vyslovila proti zformování koalice (Palmer 2011: 273). I kdyby vznikla duhová
koalice, nebylo by zcela jisté, zda by byla schopna vydržet celé volební období, kvůli
velkým ideologickým vzdálenostem stran, zejména pak regionální Plaid Cymru a
unionistických konzervativců.
Všechna jednání o možné podobě vlády trvala přes tři týdny. Government of
Wales Act stanovuje lhůtu 28 dní, do kdy musí být zvolen první ministr, jinak následují
nové volby. Protože Ieuan Wyn Jones nebyl schopen složit svou vládu, nominace a
znovuzvolení se dočkal 25. května Rhodri Morgan. Vznikla tak další menšinová vláda
labouristů. Představení nové vlády trvalo dalších šest dní, počet členů kabinetu byl
snížen z devíti na sedm (Osmond 2007:35). Tímto krokem si Morgan uvolnil možné
místo pro potencionálního koaličního partnera.
Nová vyjednávání s Plaid Cymru započala téměř okamžitě a tentokrát byla i
úspěšně dokončena. Výsledkem jednání byla koaliční dohoda podepsaná 27. června a
nazvaná One Wales: A progressive agenda for the government of Wales. Morgan zůstal
prvním ministrem, Ieuan Wyn Jones se stal jeho zástupcem, Plaid Cymru získala
v kabinetě tři ministerské posty a Labour Party zůstalo zbylých šest. Součástí dohody
byl například i jednotný postup k referendu 2011, na jehož základě mělo shromáždění
získat primární legislativní pravomoci (Wales online 2007).
1. října 2009 oznámil Morgan svou rezignaci související s plánovaným
odchodem do důchodu. Nástupcem byl 1. prosince 2009 zvolen Carwyn Jones, který se
stal i prvním ministrem o osm dní později. Kabinet představil následující den
10. prosince a v labouristických řadách vyměnil hned dva členy z šesti. Brian Gibbons a
dlouholetý člen kabinetu Andrew Davies museli nový kabinet opustit (BBC 2009).
Červeno-zelená koalice Labour Party a Plaid Cymru pokračovala nadále a s většinou 41
mandátů ve shromáždění se dá považovat za jednu z nejstabilnějších velšských vlád.
Jones dovedl koalici skládající se ze dvou největších velšských stran a historicky
velkých rivalů až do konce volebního období.
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Na základě zákona Government of Wales Act 2006 od roku 2007 získalo
shromáždění primární legislativní pravomoci, které však stále musel schválit i
parlament ve Westminsteru (Birrell 2012 :76). Mimoto se také Vláda Velšského
shromáždění oficiálně oddělila od shromáždění a funkce prvního ministra i ministrů
ostatních byly v Actu blíže specifikovány. Další změny nastaly po referendu 2011, kdy
byly další primární legislativní pravomoci přesunuty na Velšské národní shromáždění, a
tím posílena pozice nejen samotného shromáždění, ale i vlády.

6.4. Vláda 2011-2016
Volby do prodlouženého pětiletého volebního období proběhly 5. května 2011.
Vítězem se opět stala Labour Party se ziskem 30 mandátů. Konzervativní strana si
znovu polepšila a se 14 mandáty vystřídala na pozici druhé nejsilnější strany Walesu
Plaid Cymru, která zaznamenala propad hlasů o cca 3% a ztrátu čtyř mandátů. Pokles
zaznamenali i Liberální demokraté, kteří obhájili pět mandátů ze šesti.
Tabulka 9: Volební výsledky z roku 2011 - Wales

(Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z www.electionresources.org)
Červeno-zelená koalice z předchozího období byla často označována jako velmi
riskantní pro obě strany. Po vzoru Skotska a SNP, se Labour Party mohla obávat, že se
Plaid Cymru projeví pro voliče jako aktér schopný vlády, a pro labouristy se stane
hrozbou. Na druhou stranu červeno-zelená koalice se mohla stát trnem v oku voličů,
kteří by v dalších volbách strany potrestali (Osmond 2007: 49-50). První obava se ale
neprojevila jako správná a v druhém případě se zdá být potrestána pouze Plaid Cymru,
která zažila propad voličské podpory a byla odsunuta až za konzervativce na třetí místo.
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Vítězné Labour Party náleželo právo složit vládu. Přes počáteční spekulace o
nové koaliční vládě, které podpořil i Jones (BBC 2011a), nakonec strana ale zůstala u
nové jednobarevné menšinové vlády. Jones byl znovu zvolen prvním minstrem
11. května 2011. O dva dny později představil nový kabinet sestávající se z osmi členů.
Společně také oznámil změnu názvu z Vlády Velšského shromáždění na Vládu Walesu.
Důvodem pro změnu se stalo výraznější odlišení legislativy a exekutivy (BBC 2011b).
Znovu nastala situace, kdy vláda musela vyjednávat s opozicí. Jednání se zdála být o to
důležitější, když Velšské shromáždění již disponovalo primárními legislativními
pravomocemi.

6.5. Vláda od roku 2016
Prozatím poslední volby do Velšského národního shromáždění proběhly
5. května 2016. Složení šedesátičlenného Národního shromáždění prošlo poměrně
výraznou změnou. Labour Party zaznamenala výrazný propad v jednomandátových
obvodech o více než 7% a v regionálních o více než 5%. V přepočtu na mandáty si
strana však pohoršila pouze o jediný a získala 29 křesel. Plaid Cymru se vrátila do
pozice druhé nejsilnější strany, poté co konzervativci ztratili tři mandáty a Strana
Walesu si sama o jeden polepšila. Liberální demokraté se dostali v obou volbách pod
10% a do Národního shromáždění se dostala pouze předsedkyně strany Kirsty Williams.
Překvapením voleb se stala Strana nezávislosti Spojeného království (UKIP), které se
v regionální volbě podařilo získat sedm mandátů.
Tabulka 10: Volební výsledky z roku 2016 - Wales

(Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z www.bbc.com)
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Carwyn Jones po volbách avizoval vytvoření další menšinové labouristické
vlády. Strana očekávala bezproblémové znovuzvolení svého předsedy na post prvního
ministra. Hlasování v Národním shromáždění překvapivě skončilo nerozhodně 29:29
poté, co Leanne Wood, předsedkyni Plaid Cymru, podpořili ve volbě konzervativci i
UKIP (BBC 2016c). Následný týden Labour Party vyjednávala s Plaid Cymru,
výsledkem byla dohoda Moving Wales Forward, určující priority prvních sta dní vlády
(Welsh Government 2016). Jones se dočkal znovuzvolení 18. května a den poté
představil nový kabinet. Součástí se stala i jediná zástupkyně Liberálních demokratů
Kirsty Williams na pozici tajemnice pro školství. Její přítomnost znamená složení
menšinové koaliční vlády labouristů a liberálních demokratů, ovšem bez psané koaliční
smlouvy (BBC 2016d).
Hned první týden nového Národního shromáždění vládě ukázal, že vyjednávání
s opozicí nebude jednoduché, ale bude nutné. Další změna nastala odchodem Lorda
Elise-Thomase z Plaid Cymru koncem roku 2016, který ve shromáždění dále pokračuje
jako nestraník. Lord Elis-Thomas však přislíbil podporu Jonesově kabinetu, čímž vláda
získala ve Velšském národním shromáždění potřebný hlas navíc (BBC 2016e).

7. Komparace vládních modelů ve Skotsku a Walesu
Od prvních voleb roku 1999 se ve Skotsku i Walesu vystřídalo shodně osm vlád.
Ve Skotsku se jedná o čtyři vlády koaliční, dvě vlády menšinové a dvě většinové
jednobarevné vlády. Ve Walesu vládly čtyři koaliční a čtyři menšinové jednobarevné
vlády. Všechny koaliční vlády se dají charakterizovat jako minimální vítězné ideově
propojené, výjimkou je pouze současná velšská vláda, které formálně chybí k většině
v legislativě jeden mandát.
V obou regionech v prvním volebním období vládla minimální vítězná koalice
složená z Labour Party a Liberálních demokratů. V obou případech se jednalo o
nejvhodnější variantu poté, co Labour Party nezískala většinu. Na socioekonomické ose
si jsou labouristé i liberální demokrati velmi blízko, a kvůli přítomnosti autonomního
štěpení vychází tato kombinace jako nejpřirozenější. Z toho lze tedy soudit, že strany
byly motivovány nejen ziskem postů ve vládě, ale také vidinou prosazení politického
programu. Koalici je možné podle Balíkovy typologie (2011: 24) charakterizovat jako
minimální vítěznou ideově propojenou.
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Kooperace těchto stran se zdá být o něco úspěšnější ve Skotsku. Důvodem dle
Seyda (2004: 22) je zejména bližší vztah obou stran, který mezi sebou strany ve Skotsku
mají. Výsledkem se stala spolupráce, která trvala po dvě celá volební období a přežila
tři výměny na postu prvního ministra. Ve Walesu byla spolupráce o něco složitější.
První koaliční jednání brzy selhalo a druhé, sice úspěšné, trvalo dlouhých šest měsíců.
Labouristé po této zkušenosti po volbách 2003 raději utvořili menšinovou vládu a
Liberální demokraté po volbách 2007 další koaliční vládu odmítli. Na další spolupráci
obou stran tak velšský systém čekal 13 let, kdy jediná poslankyně Liberálních
demokratů přijala místo v labouristickém kabinetu, přestože neexistuje psaná koaliční
smlouva.
Všechny čtyři koaliční vlády ve Skotsku tvořila dvojice labouristé a liberální
demokraté, to ovšem neplatí v případě Walesu, kde se dvě ze čtyř koalic svým složením
liší. V roce 2007 po dlouhých a komplikovaných vyjednávání, jak bylo představeno
v předchozí kapitole, vznikla koalice dvou nejsilnějších velšských stran – Labour Party
a Plaid Cymru. Přestože na socioekonomické ose si jsou strany velmi blízké, a
spolupráce by se mohla jevit jako velmi racionální východisko, pohled na druhou
přítomnou linii autonomie-unitarismus by mohl naznačit, že kvůli tomuto prvku je
kooperace značně ztížena. Přesto však strany dokázaly nalézt společnou řeč a vytvořit
jednotný koaliční program One Wales. Podobná spolupráce se zdá být z pohledu
Skotska, respektive regionální SNP s dalšími stranami, téměř nemyslitelná. Postoj SNP
k nezávislosti je nepřijatelný pro labouristy, liberální demokraty i konzervativce. SNP
sice disponuje silným vládním potenciálem, ale na rozdíl od Plaid Cymru téměř
postrádá potenciál koaliční (Sartori 2005: 127). Lze zdůraznit dva faktory, které sehrály
významnou roli pro Plaid Cymru, aby získala vládní a koaliční potenciál. Plaid Cymru
prošla před volbami výraznou proměnou, popřela své nacionální tendence ze 70. let a
stala se stranou regionální. Druhý faktor zahrnuje samotnou štěpící linii autonomieunitarismus, která ve Walesu nepůsobí na strany tak silně jako ve Skotsku a umožňuje
stranám spolupráci.
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Tabulka 11: Shrnutí koaličních vlád ve Skotsku v období 1999-2017

(Zdroj: vlastní zpracování)

Tabulka 12: Shrnutí koaličních vlád ve Walesu v období 1999-2017

(Zdroj: vlastní zpracování)
Jednobarevné vlády tvořily v obou regionech polovinu případů. Zatímco SNP se
podařilo získat ve volbách parlamentní většinu a složit jednobarevnou většinovou vládu,
Velšská Labouristická strana s volebním systémem tento boj prozatím vždy prohrála a
zůstala pod většinovou hranicí. Výskyt menšinových vlád v obou regionech provází
vcelku vysoká životaschopnost, jak ukazuje tabulka 13. Pouze vláda Aluna Michaela a
III. vláda Rhodriho Morgana nevydržely v úřadě celé volební období a jen konec první
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zmíněné byl spojen s hlasováním o nedůvěře a rezignací prvního ministra. Menšinové
vlády nelze považovat v daných regionech za deviantní případy, jak by naznačovala
office-seeking theory. Při hledání motivace pro vznik těchto vlád, je nutné brát v potaz i
snahu prosadit politický program. Budeme-li vycházet z Hermana a Popa (1973: 197) a
jejich situací, za kterých vzniká menšinová vláda, lze většinu vzniklých menšinových
vlád odůvodnit tím, že kontrolovaly více než 45% mandátů v legislativě a chyběl jen
velmi nízký počet křesel k získání většiny. V dalším vývoji se tak strany spolehly na
vyjednání podpory pro realizaci klíčové politiky. Volby v roce 2007 tvoří v obou
regionech výjimkou. SNP k většině chybělo až 18 křesel a Labouristům ve Walesu
křesel pět. První menšinové vládě ve Skotsku předcházela nevydařená koaliční jednání
mezi SNP a liberálními demokraty, kteří odmítli znovu vstoupit do koalice i
s labouristy. Tato koalice by stejně nezískala většinu v legislativě a vyjednávací pozice
by byla složitá. Dle Strømovy (1990a: 41) racionální teorie menšinových vlád, by se
dalo předpokládat, že pro strany se tak stalo výhodnější zůstat v opozici, se kterou SNP
byla nucena vše projednávat, aby dosáhla legislativní většiny. Opoziční stany získaly
velký vliv na formování politiky, aniž by se podílely na vládě. Ve velšském případě
menšinová vláda po volbách 2007 trvala pouze necelé dva měsíce po dobu koaličního
vyjednávání a stala se jen přechodem k vládě koaliční. Společnou příčinou vzniku
vysokého počtu menšinových vlád je již zmíněný volební systém, který brání
nejsilnějším stranám v zisku většiny.
Tabulka 13: Shrnutí menšinových vlád ve Skotsku a Walesu v období 1999-2017

(Zdroj: vlastní zpracování)
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Závěr
Hlavním cílem této práce bylo analyzovat vládní modely ve Skotsku a Walesu a
jejich následnou komparací určit, zda lze pozorovat podobné vzorce při sestavování
vlád. Oba regiony na svém území shodně zaznamenaly vznik osmi vlád, z nichž 50%
tvoří vlády koaliční. Téměř všechny tyto koalice utvořili v obou regionech labouristé a
liberální demokraté. Díky ideologické blízkosti obou stran se dají charakterizovat jako
minimální vítězné ideově propojené koalice. Na rozdíl od Skotska přinesl Velšský
případ dvě výjimky. Prvním je červeno-zelená koalice Labour Party a Plaid Cymru
vzniklá po volbách v roce 2007. Koalici lze stále charakterizovat jako minimální
vítěznou ideově propojenou, pokud se bude považovat socioekonomické štěpení za
určující. Druhým případem je nynější koalice labouristů a liberálních demokratů, která
postrádá většinu ve shromáždění a jedná se tak o menšinovou koaliční ideově
propojenou vládu.
Na vznik vlád má velmi výrazný vliv smíšený volební systém. Charakter
volebního systému zabraňuje nejsilnějším stranám, Labour Party a SNP, aby ovládly
volby a získaly legislativní většinu. Poslední tři volební období ve Skotsku a silná
pozice labouristů již od vzniku shromáždění ukázaly, že bez těchto dvou stan není ani
v jednom systému prakticky možné utvořit stabilní a životaschopnou vládu. O tom se
přesvědčil i Wales v roce 2007, kdy pokus o duhovou koalici bez Labour Party neuspěl
a zbylé strany raději od daného záměru upustily, neboť by bylo velmi obtížné tuto
duhovou koalici spojující strany napříč spektrem udržet.
Tento jev ukazuje, že velšské strany jsou schopné větší kooperace než strany ve
Skotsku. Obdobná spolupráce ve skotském případě je značně ztížena přítomností
silného štěpení na ose nezávislost-unitarismus, která znatelně rozděluje skotský
stranický systém. Podobné spojení stran, tedy regionální strany, liberálních demokratů a
konzervativců, se tak jeví jako nemožné. Především pak spolupráce regionální SNP
požadující úplnou nezávislost a Konzervativní strany jako hlavního zástupce unitarismu.
Požadavek SNP na nezávislost brání ve spolupráci i s dalšími stranami. Zejména po
volbách 2007, kdy strana poprvé porazila o jediný mandát Labour Party, se očekávalo
utvoření koalice s Liberálními demokraty. Toto východisko by se dalo považovat i za
nejracionálnější z pohledu získaných mandátů i ideologické vzdálenosti. Otázka
nezávislosti se však stala pro liberální demokraty takovým problémem, že odmítli o
koalici i vyjednávat a SNP utvořila první menšinovou vládu. Závěrečná komparace
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ukázala, že ve Walesu se podobné štěpení projevuje velmi slabě a regionální Plaid
Cymru na rozdíl od SNP je schopna přimět ostatní strany k jednání o společné vládě.
Jednání v roce 2007 byla zdlouhavá, ale nakonec vyústila ve společnou koaliční vládu
Plaid Cymru a Labour Party, tento výstup zůstává ve Skotsku takřka nemožný.
Podobnost obou systémů lze hledat i ve vysokém výskytu jednobarevných
menšinových vlád. Jedná se o čtyři případy labouristické menšinové vlády ve Walesu a
dvě menšinové vlády SNP ve Skotsku. Tento jev je primárně způsoben volebním
systémem, přestože se ho v roce 2011 podařilo SNP překonat a většinu v parlamentu
získat, Labour Party ve Walesu není schopna danou hranici překročit a zabezpečit si
legislativní většinu. Především tento důvod labouristy vede k utváření menšinových
jednobarevných vlád. První menšinová vláda ve Skotsku vznikla kvůli již zmíněné
neochotě stran spolupracovat s SNP. Druhá menšinová vláda SNP je však primárně
znovu způsobena vlivem volebního systému, kdy jí ve volbách 2016 k většině chyběly
pouhé dva mandáty.
V obou regionech lze nalézt podobné vzorce vládních modelů, v podobě
minimálních vítězných ideově propojených koalic a menšinových vlád, nebo naopak
nulový výskyt velkých koalic. Především v poslední dekádě se však objevil podstatný
rozdíl. Pro Wales zůstává stěžejní otázka, kolik mandátů získá Labour Party a zda bude
schopná složit menšinovou vládu sama nebo bude muset nalézt koaličního partnera. Ve
Skotsku poslední tři volební období ukázala poněkud jiné tendence systému. I zde je
rozhodující kolik mandátů získá SNP. Ve skotském případě ale výsledek vede k odlišné
otázce, tedy zda Skotská národní strana složí pouze menšinovou vládu, popřípadě jak
silnou, nebo znovu dokáže překonat volební systém a získá i parlamentní většinu.
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