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Pohled do historie

• Reconquista

• Isabela Kastilská, Ferdinand II. Aragonský

• Castellanismo, dominantní postavení Kastílie

• Madrid, hlavní město

• 1640 povstání proti španělské nadvládě

• 1707 definitivní ztráta autonomie za války o španělské 
dědictví (podpora Habsburků)

• 30. léta 20. stol. zisk autonomie během II. republiky 

• 1936 - 9 občanská válka

• Francisco Franco

• 1975 návrat k demokracii, konstituční monarchie Juan 
Carlos I.

• 2015 Filip VI.



Správní rozdělení 

• Reino de España

• 17 autonomních společenství 

(comunidades autónomas)

• 2 autonomní města (ciudades 

autónomas)

• 50 provincií



Katalánská vlajka
Catalunya - Cataluña

Estelada - nezávislost, republikánství



Katalánsko - Nejbohatší španělský region

• Na HDP Španělska se podílí asi 20 

procenty

• Na exportu ze Španělska se podílí 

čtvrtinou

• HDP Katalánska se pohybuje kolem 

215 miliard eur (přes 5,5 bilionu 

korun), výše než HDP celého Řecka

• Nezaměstnanost v Katalánsku činí 

přibližně 13 procent, což je 

nejméně s Madridem

• 7,5 milionu obyvatel

• Katalánština

• Válka o španělské dědictví, 1714 → 
zákaz katalánštiny

• 1931 obnovení Generalitat

• 1931 vyhlášení Katalánské 

republiky → nevstoupila v platnost 

jen autonomie

• 1936 - 9 španělská občanská válka

• 1979 autonomní status

• 1980 volby



Politický systém Španělska

• Král

• Parlament (Kongres poslanců, 

Senát)

• Vláda

• Politické strany PP, PSOE, Podemos, 

Ciudadanos



Kdo je kdo?

Soraya Sáenz Mariano Rajoy



Filip VI. (Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos 
los Santos de Borbón y de Grecia)

Projev 3.10.2017

- Kritizoval lídry Katalánska za uspořádání 
referenda

- Porušení ústavy

- Nepřijatelná neloajalita

- Stát musí v Katalánsku zajistit ústavní 
pořádek a vládu práva

Projev 24.12.2017

- Vyzval poslance, aby se vyhnuli nové 
konfrontaci s Madridem

26.2.2018

- Návštěva Barcelony (veletrh mobilních
technologií Mobile World Congress)



Carles Puigdemont
president de la Generalitat

Carme Forcadell i Lluís
předsedkyně kat. parlamentu 2017



Roger Torrent

• Předseda katalánského parlamentu 
17.1.2018

• Separatistický politik
• Člen Republikánské levice 

Katalánska (ERC)

Jordi Sánchez

• Muž č.2
• Od 16.10.2017 ve vazbě
• Separatistický politik
• Prezident ANC (Asamblea Nacional

Catalana)



Junts pel Sí - Juntos por el Sí, 2015

• Convergencia Democrática de 

Cataluña (CDC)

• Esquerra Republicana de Catalunya

(ERC)

• Demócratas de Cataluña y Moviment

d´Esquerres

=

Nezávislost - independencia

• Katalánské národní shromáždění 

(ANC) – asociace (cíl: samostatnost)



Referendum - 5,3 milionů oprávněných voličů

• 9.11.2014

• Referendum se skládalo ze dvou otázek:

• A) Chcete, aby se Katalánsko stalo státem 

(ANO/NE)

Pokud je vaše odpověď kladná:

B) Chcete, aby tento stát byl nezávislý

• Minimální věk 16 let

• Účast 40%, 80% ANO

• 1.10.2017 

• Účast 43%, 90% ANO

→ tzv. katalánská krize



Časová osa:
• 2006 nový autonomní status

• 2010 Španělský ústavní soud 

změnil 41 článků katalánského 

statutu tykajících se fiskální politiky, 

justice a jazyka → protesty 

s heslem „Jsme národ, rozhodli 

jsme se“ (Nosaltres decidim, som

una nació)

• 2012 největší demonstrace 

v historii Katalánska (účast 1,5 mil.) 

se sloganem „Katalánsko, nový stát 

v Evropě“

• 2012 předčasné volby, 80 % 

poslanců (107 ze 138) podporuje 

ideu katalánského sebeurčení

• 2013 požadavek začít vyjednávání  

o samostatnosti a uspořádat 

referendum

• 2013 vytvoření „lidského řetězu“ 

jako symbol v boji za nezávislost 

tvořeného 2 miliony lidí a dlouhého 

400 km

• 2014 referendum, změna názvu z 

„referenda“ na „neoficiální 

hlasování o nezávislosti“ kvůli 

zákazu ze strany ústavního soudu

• 2015 předčasné volby, vítězství 

separatistů



Krize se prohlubuje…
• 9.11.2015

Katalánský parlament schválil rezoluci 
požadující nezávislost s tím,  
že disponuje absolutní většinou a má 
„demokratický mandát“ na oddělení se 
od Španělska

• 2016 

Nově jmenovaný prezident Carles
Puigdemont

• září 2017 

Katalánský parlament přijal zákon 
o referendu o nezávislosti

Reakce Madridu:

• Protiprávní z pohledu španělské 
ústavy

• Referendum zamítl španělský 
ústavní soud

→ 

Reakce katalánské vlády

• Prohlásila rozhodnutí ústavního 
soudu za neplatné a získala 
podporu 750 z 948 obcí Katalánska

• Katalánské úřady přislíbily, že 
vyjádří-li se občané země pro 
nezávislost, bude vyhlášena do 48 
hodin od spočítání výsledků 
hlasování



Zásah policie k zastavení referenda…

• Polovina škol byla obsazena policií

• Zabavena byla řada uren a 
hlasovacích lístků

• Centrální vláda v Madridu nechala 
zablokovat webové stránky 
podporující referendum a 
katalánskou nezávislost

• Policie provedla razii v Centru pro 
telekomunikace a informační 
technologie katalánské vlády

• Znemožnila elektronické hlasování 
a následně i elektronické sčítání 
výsledků referenda



Mezinárodní reakce

• Skotsko, Nicola Sturgeon

- Některé scény na Catalonia dnes 
ráno jsou celkem šokující a určitě 
zbytečné. Jen nechte lidi hlasovat.

• Severní Irsko, Michelle Gildernew

- Vyzvala k mezinárodnímu uznání 
referenda

• Švýcarsko, skupina poslanců

- Věříme, že právo katalánských 
občanů určit jejich budoucnost 
musí být respektována“, odsuzují 
zatýkání lidí a zabavení volebního 
materiálu jako „nehodný pro 
moderní a demokratický stát“

• EU

- Jedná o interní záležitost Španělska

- Evropská komise oznámila, že v tuto 
chvíli je čas na „jednotu a stabilitu, 
a ne pro rozdělování a fragmentaci“

- Katalánští separatisté marně čekali 
na podporu ze strany Evropské unie 
po tvrdosti zásahu španělské policie 
proti účastníkům nepovoleného 
referenda o nezávislosti z 1. října a 
po zadržení dvou vůdců 
separatistických skupin, obviněných 
ze vzpoury



Vyhlášení nezávislosti
• 27.10.2017

Katalánský parlament absolutní 
většinou schválil rezoluci o nezávislosti

• 28.10. 

Rajoy odvolal regionální vládu, přičemž 
její pravomoce převzal Madrid. 
Rozpuštěn katalánský parlament.                       
(svolení Senátu), článek 155

• 29.10.

Demonstrace za jednotu Španělska –
až 1 milion osob

• 30.10.

Separatisté obviněni ze vzpoury         
(25-30 let vězení)



155
• 1978 ústava Španělska

• 155 článek, umožňuje centrální vládě odebrat status autonomie a nastolit                

v provincii ústavní pořádek

• Madrid opravňuje převzít kontrolu nad autonomní oblastí, která neplní ústavní 

povinnosti a/nebo vážně ohrožuje zájmy Španělska

• 27.10.2017

• Rozpuštěn parlament, kontrola Mozos de Escuadra

• Předčasné volby 21.12.2017



Ústavní krize, katalánská policie 
vstoupila do budov regionální vlády…

• Řada politiků dorazila do práce → 
trestný čin uzurpace moci

• Katalánská policie dodržela výzvu k 
poslušnosti

• 30.10.

Sesazený premiér odjel do Belgie 
společně s pěti ministry

• 2.11. 

Vydán evropský zatykač na Puigdemonta. 
Osm katalánských ministrů ve vazbě

• 5.11. 

Puigdemont se vydal belgické policii

• 6.11.

Soud rozhodl o propuštění bez kauce

• 17.11.

Naplánován výslech a neveřejné slyšení

Případné odvolání o vydání (zákonné lhůty 
dva měsíce) →

Může veřejně vystupovat a kandidovat!

• 5.12. 

Španělský soud zrušil evropské zatykače 
na pětici katalánských politiků (obvinění 
ze zpronevěry finančních prostředků)



Pomoz Evropo! Probuď se Evropo!

7.12.2018 Brusel
Manifestace 45 tisíc lidí

"Nejsme žádné Katalánsko"

• Itálie, Lombardie, Benátsko, 

10/2017 – referendum o větší 

autonomii na centrální vládě, 

oblasti: infrastruktura, zdravotnictví 

a školství, snížit finanční příspěvky 

do společné kasy, v souladu s 

ústavou

• Korsika, 12/2017 - místní volby 

zisk 56,5 procenta hlasů, 

požadavek silnější autonomie



Budoucí možné scénáře: listopad 2017

• Varianta 1: prohra separatistických stran

- Separatistické síly by mohly v regionálním parlamentu ztratit většinu

• Varianta 2: občanská neposlušnost a pouliční nepokoje

- Hlavní separatistická uskupení vyzvala k občanské neposlušnosti včetně státních 

úředníků, kteří mají reagovat pokojným odporem 

• 21.12.2017 předčasné volby, separatistické strany potvrdily účast



Vítězství ano, jenže…
• Vítěz voleb - Junts per Catalunya (Společně pro Katalánsko) - nejsilnější separatistická 

strana + Republikánská levice Katalánska (ERC) vedená Oriolem Junquerasem (dialog s 
Madridem) + krajně levicová CUP → většina

• 70 křesel/135členném parlamentu

• Zisk "jen" 47,5 procenta hlasů, nepodařilo se jim tak pokořit psychologickou hranici 50 
procent

• Antikapitalistické CUP - malá strana, čtyři poslanci - klíčový hráč, prosazuje jednostranné 
vyhlášení nezávislosti Katalánska i odchod z Evropské unie nebo NATO

• Nejvíce hlasů získala ve volbách středopravicová strana Ciudadanos (Občané), 25,4 
procenta hlasů

• Premiér Rajoy, poražený, článek 155 zmrazující katalánskou autonomii zůstane v 
platnosti → nová vláda Katalánska

• 17.1. ustavující zasedání katalánského parlamentu

• Nařízení nejvyššího soudu: zajistit třem poslancům právo vykonávat mandát po dobu, 
kdy budou ve vazbě



Patová situace:

únor 2018 

• Carles Puigdemont – nemůže být prezidentem Generalitat (pobyt v Belgii)

• Bude zvolen symbolicky a odstoupí

• Jordi Sánchez – premiér ? Nebude propuštěn z vězení → znovu bude 

usilovat o nezávislost, která je v rozporu se španělskou ústavou.

• Nemusí odblokovat patovou situaci
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Děkuji za pozornost.


