
Téma debaty: Velká Británie by měla vystoupit z EU. 
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Pokyny k debatě: 

- debatéři se rozdělí do dvou stejně početných týmů a na židlích se týmy usadí proti sobě 

- oba týmy dostanou k dispozici všech osm textů 

- týmy mají 15 – 20 min na studium textů, případně vlastních zdrojů (internet apod.) a 

připravují se na obhajobu jak stanoviska pro tak stanoviska proti 

- po uplynutí času na přípravu se losem určí, který tým obhajuje stanovisko pro a který 

stanovisko proti 

- oba týmy dostanou 3 minuty na přípravu konkrétního stanoviska a strategie 

- po uplynutí času na přípravu moderátor zahajuje debatu, která trvá 5 minut, začíná tým, 

který obhajuje stanovisko pro 

- kdo se hlásí o slovo, postaví se 

- slovo debatérům uděluje moderátor a střídá jej pravidelně mezi oběma týmy 

- délka jednoho příspěvku nesmí přesáhnout 1 min 

- po ukončení debaty je dobré zhodnotit, jak se debatérům v debatě dařilo – jaké byly 

použity argumenty, jak vystupovali apod., současně společně zhodnoťte původ, obsah 

a kvalitu jednotlivých zdrojů, které jste měli k dispozici. 

 

 

 

 

 



Text č. 1: Brexit 

 

Brexit 

Tento článek reaguje na aktuální nebo nedávné události. 

Informace zde uvedené se vzhledem k neustálému vývoji mohou průběžně měnit. Je třeba je se 

zvýšenou péčí aktualizovat a doplňovat. 

 

Vlajka Spojeného království a vlajka Evropské unie spojená v často používanou vlajku pro brexit 

(s neutrálním názorem)[1] 

Brexit (z anglického Britain a exit) je zkrácené označení pro proces ukončení 

členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Evropské unii. K tomuto 

procesu došlo na základě rozhodnutí britských voličů v referendu, konaném 23. června 2016. 

Referendum mělo de iure pouze poradní váhu, podle rozhodnutí britského nejvyššího 

soudu musel o vystoupení z Evropské unie rozhodnout parlament Spojeného království a poté o 

ně musela Británie požádat Evropskou unii na základě článku 50 Lisabonské smlouvy. Ta 

předpokládá maximálně dvouletou lhůtu pro dojednání podmínek a ukončení členství. Vzhledem 

k tomu, že článek 50 byl aktivován 29. března 2017, okamžik odchodu byl původně stanoven na 

29. března 2019 v 11 hodin večer britského času (o půlnoci SEČ). 

Ukončení členství bylo předmětem debat ve Spojeném království již od roku 1973, kdy se země 

stala členem Evropského hospodářského společenství (EHS), předchůdce Evropské unie (EU). 

K tomuto tématu se konalo referendum již v roce 1975, kdy voliči hlasovali pro zachování 

členství v EHS. 

Dne 15. ledna 2019 zamítla Dolní sněmovna smlouvu o modalitách ukončení členství Spojeného 

království v Evropské unii, kterou vláda Theresy Mayové dojednala s Evropskou komisí. Pro 

smlouvu hlasovalo pouze 202 poslanců Dolní sněmovny, proti smlouvě 432 poslanců.[2] 29. ledna 

byl v Dolní sněmovně poměrem hlasů 317 : 301 schválen návrh, kterým byla Theresa Mayová 

pověřena vyjednávat s Evropskou komisí o změnách v dosavadní smlouvě o brexitu.[3] Na 

zasedání EU v Bruselu dne 10. dubna 2019 bylo dohodnuto, že novým nejpozdějším termínem 

pro odchod Spojeného království z Unie se měl stát 31. říjen 2019.[4] Následně byl termín potřetí 

posunut na 31. ledna 2020.[5] ' 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska definitivně opustilo Evropskou unii 31. ledna 

2020 v 23:00 (UTC)[6][7][8][9]. Od 1. února 2020 se Velká Británie nachází v 11měsíčním 

přechodném období, během kterého ještě musí plnit řadu závazků k EU.[10] Spojené království 

a EU také musí během tohoto období vypracovat detailní ustanovení pro další vývoj vzájemných 

vztahů. 

Období Evropského hospodářského společenství 1973-1992[editovat | editovat zdroj] 
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V referendu v roce 1975 zvítězil názor „odejít“ pouze na Shetlandech a Vnějších Hebridách 

Do Evropského hospodářského společenství vstoupilo Spojené království k 1. lednu 1973 pod 

vedením vlády Edwarda Heatha z Konzervativní strany, která celkově členství podporovala. 

Naopak Labouristická strana, zejména její levé křídlo, s členstvím spíše nesouhlasila a pod 

vedením Harolda Wilsona vyhrála volby v říjnu 1974 se slibem uspořádat referendum 

o členství. Toto referendum se konalo 5. června 1975 a voliči v něm většinou 67,2 % rozhodli o 

tom, že Spojené království zůstane v Evropském hospodářském společenství. 

Labouristická strana se nicméně k obhajobě odchodu vrátila ještě pod vedením Michaela Foota v 

kampani před volbami v roce 1983, které ovšem vyhráli konzervativci vedení Margaret 

Thatcherovou. 

V Evropské unii do referenda v roce 2016[editovat | editovat zdroj] 

Po Thatcherové se stal premiérem John Major, který byl zastáncem sjednocování Evropy a v době 

jeho vlády byla v roce 1992 uzavřena Maastrichtská smlouva, kterou vznikla Evropská unie, byť 

Spojené království podepsalo smlouvu s výjimkami (mj. se nezavázalo přijmout euro). 

V té době podporovaly integraci Evropy obě velké britské strany, myšlenka odchodu z Evropské 

unie se tak stala nosnou pro nově vznikající malé strany. V roce 1994 založil James 

Goldsmith Referendum Party, ta ovšem nezískala ve volbách v roce 1997 v rámci platného 

volebního systému ani jeden mandát, byť pro ni hlasovalo 810 860 voličů, tj. 2,6 %, a strana 

následně fakticky zanikla. 

Úspěšnější byla Strana nezávislosti Spojeného království založená v roce 1993, která začala v 21. 

století dosahovat úspěchů ve volbách do Evropského parlamentu: V roce 2004 sdílela s 

12 mandáty třetí místo s Liberálně demokratickou stranou, v roce 2009 byla s 13 mandáty druhá 

společně s labouristy a při volbách roku 2014 získala 11 mandátů a tím nejvíce ze všech britských 

stran. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Shetlandy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Hebridy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9_spole%C4%8Denstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Edward_Heath
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konzervativn%C3%AD_strana_(Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labouristick%C3%A1_strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Harold_Wilson
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C5%A1eobecn%C3%A9_volby_ve_Spojen%C3%A9m_kr%C3%A1lovstv%C3%AD_v_%C5%99%C3%ADjnu_1974&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Referendum_o_%C4%8Dlenstv%C3%AD_Spojen%C3%A9ho_kr%C3%A1lovstv%C3%AD_v_Evropsk%C3%A9m_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9m_spole%C4%8Denstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Foot&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C5%A1eobecn%C3%A9_volby_ve_Spojen%C3%A9m_kr%C3%A1lovstv%C3%AD_v_roce_1983&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcherov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcherov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Brexit&veaction=edit&section=2
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Brexit&action=edit&section=2
https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Major
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maastrichtsk%C3%A1_smlouva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Euro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Goldsmith&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Goldsmith&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Referendum_Party&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C5%A1eobecn%C3%A9_volby_ve_Spojen%C3%A9m_kr%C3%A1lovstv%C3%AD_v_%C5%99%C3%ADjnu_1997&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_nez%C3%A1vislosti_Spojen%C3%A9ho_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_ve_Spojen%C3%A9m_kr%C3%A1lovstv%C3%AD_2004
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liber%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1_strana_(Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_ve_Spojen%C3%A9m_kr%C3%A1lovstv%C3%AD_2009
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_ve_Spojen%C3%A9m_kr%C3%A1lovstv%C3%AD_2014&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:United_Kingdom_European_Communities_membership_referendum,_1975.svg


Na sílící hlasy pro opuštění Evropské unie reagovali konzervativci vedení premiérem Davidem 

Cameronem, který v kampani před parlamentními volbami v roce 2015 slíbil, že v případě svého 

vítězství vyhlásí do konce roku 2017 referendum o pokračování nebo ukončení členství 

Spojeného království v EU.[11] Volby vyhrál a referendum se konalo 23. června 2016. Sám 

Cameron se před referendem podílel na kampani propagující pokračování členství, ale část členů 

konzervativní strany se naopak angažovala ve prospěch odchodu. 

V kampani za brexit byla použita firma AggregateIQ (AIQ), která byla přes mateřskou firmu SCL 

propojena s Cambridge Analytica.[12] V referendu poměrně těsně zvítězilo ziskem 51,9 % hlasů 

stanovisko „odejít“ - „Leave“. Opačné stanovisko „Remain“ - „zůstat“ - obdrželo v celém 

Spojeném království 48,1 % hlasů. 

 

V referendu v roce 2016 zvítězila myšlenka pokračování členství jen ve Skotsku, v Severním 

Irsku a v některých velkých městech, především v Londýně 

Po referendu v roce 2016[editovat | editovat zdroj] 

Podrobnější informace naleznete v článku Referendum o členství Spojeného království v Evropské 

unii 2016. 

Politické dopady výsledku referenda[editovat | editovat zdroj] 

Výsledek referenda neznamená okamžité automatické ukončení členství, referendum dokonce ani 

není pro vládu závazné, ovšem očekává se, že politici budou jeho výsledek respektovat. Premiér 

David Cameron jako vůdčí osoba kampaně pro pokračování členství ráno po vyhlášení výsledků 

uznal porážku a oznámil, že v řádu měsíců rezignuje, aby vyjednávání s Evropskou unií o 

ukončení členství mohl začít a vést nový premiér. 

Po schválení Lisabonské smlouvy právo Evropské unie počítá s tím, že ji některý člen může 

opustit. Podle článku 50 novelizované Smlouvy o Evropské unii má členský stát v takovém 

případě uvědomit Evropskou radu a následně po dvou letech přestane být členem, nedohodnou-li 

se obě strany na dřívějším nebo pozdějším termínu. Dvouletý termín má sloužit především 

k smluvní úpravě vzájemných vztahů EU a státu, který unii opustí. 

Hospodářské dopady výsledku referenda[editovat | editovat zdroj] 

Brzy po referendu prohlásili zástupci různých mezinárodních firem, že kvůli vystoupení 

Spojeného království z EU přezkoumají svoje působení v této zemi a eventuálně přesunou 
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pracovní místa jinam. Aby zabránil takovým dopadům nebo úplnému odchodu těchto společností, 

oznámil ministr financí George Osborne, který před referendem vehementně bojoval proti brexitu, 

že plánuje snížení sazby daně ze zisků společností na 15 %.[13] 

Separatistické tendence po referendu[editovat | editovat zdroj] 

Po referendu se prohloubily separatistické tendence v těch částech Spojeného království, kde 

voliči většinově hlasovali pro setrvání tohoto státu v Evropské unii. Ve Skotsku se mluvilo o 

odtržení a v Severním Irsku o sjednocení Irska.[14] 

Situace před brexitem 2018–2019[editovat | editovat zdroj] 

Do 29. března 2019[editovat | editovat zdroj] 

Dne 15. ledna 2019 zamítla Dolní sněmovna smlouvu o modalitách brexitu, tedy ukončení 

členství Spojeného království v Evropské unii, kterou vláda Theresy Mayové dojednala 

s Evropskou komisí. Pro smlouvu hlasovalo pouze 202 poslanců Dolní sněmovny, proti smlouvě 

432 poslanců. Smlouvu zamítlo 118 poslanců vládní Konzervativní strany.[2] Předběžně zamítnutá 

smlouva mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií je dokument o 584 stranách. Bez jejího 

přijetí není od té doby jisté, jakým způsobem a zda skutečně proběhne 29. března 2019 vystoupení 

Spojeného království z EU. Již tehdy se ale rýsovalo několik možností včetně "tvrdého" nebo 

nekoordinovaného brexitu (no-deal brexit), ale také posunutí jeho termínu nejméně o několik 

týdnů.[2] 

Smlouva s EU zamítnutá 15. ledna 2019 obsahuje mj. ne zcela precizní řešení pro pokračování 

volného obchodu mezi zeměmi EU a Spojeným královstvím a pro ožehavou otázku režimu na 

hranicích mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která zůstává členskou zemí EU. To je jeden 

z bodů, které vedly k odmítnutí smlouvy velkým počtem poslanců vládní Konzervativní strany. 

Smlouva totiž neobsahuje dostatečné záruky pro časový limit tzv. „backstopu“, který má zamezit 

kontrolám osob a zboží na hranicích mezi oběma územími po uskutečněném brexitu.[15] Spojené 

království by na základě backstopu totiž na neurčitou dobu zůstalo v celní unii s EU, a to i po 

31. prosinci 2020, což je v dojednané – avšak neratifikované – smlouvě s EU v zásadě obsažené 

datum pro jeho odchod z celní unie.[16] Podle názoru britských politiků nazývaných brexiteers, 

zastánců brexitu jako jsou bývalý ministr zahraničí Boris Johnson a poslanec Jacob Rees-Mogg, 

by bez konečného data pro backstop byla dlouhodobě ohrožena příslušnost Severního Irska ke 

Spojenému království. 

Již den po historické porážce premiérky Theresy Mayové v Dolní sněmovně, tedy 16. ledna 2019, 

vyvolala Labouristická strana hlasování o nedůvěře vládě. Poněvadž žádný z odbojných poslanců 

Konzervativní strany nechtěl dopustit riziko předčasných parlamentních voleb, premiérka toto 

hlasování úspěšně přestála, když pro vládu hlasovalo 325 poslanců a proti ní 306 poslanců.[17] 

Ze strany vysokých představitelů EU byla zprvu pouze vyslovena lítost nad zamítnutím smlouvy, 

která je podle nich „nejlepším možným kompromisem“. Předseda Evropské komise Jean-Claude 

Juncker vyzval představitele Spojeného království, aby brzy vysvětlili své úmysly v nově vzniklé 

situaci.[15] V Londýně mezitím požadovalo více než 70 poslanců opoziční Labouristické strany, 

aby bylo uspořádáno druhé referendum o brexitu.[15] Toto řešení však vzhledem k časové tísni 

není považováno za realistické, nadto neexistuje záruka, že by dopadlo ve prospěch setrvání 

Spojeného království v EU. K situaci se vyjádřil také německý politik Manfred Weber, jeden z 

vážných kandidátů na předsedu Evropské komise po volbách do Evropského parlamentu v květnu 

2019. Podle něj by diskuse o posunutí brexitu na pozdější dobu než je dosavadní termín měla 

smysl jen tehdy, kdyby byly další britské plány ozřejměny.[18] 

Premiérka Mayová reagovala na zamítnutí smlouvy v Dolní sněmovně mj. tím, že prohlásila 

ochotu vyjednávat s představiteli EU o zlepšení zamítnutého textu. Svůj „plán B“ předložila dne 

21. ledna 2019. Obsahoval hlavně záměr vyjednat změnu podmínek pro tzv. „backstop“. Dolní 

sněmovna hlasovala 29. ledna poměrem hlasů 317 ku 301 pro usnesení, kterým byla premiérka 
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zmocněna vyjednávat s EU o změnách ve smlouvě o brexitu, mj. o úpravě „backstopu“ tak, aby 

byl časově omezen.[3] První reakcí politiků EU bylo, že jakoukoliv změnu dojednané smlouvy 

odmítli. 

Jen několik týdnů před datem brexitu se po přetahování mezi Evropskou komisí a vládou 

Spojeného království na krátkou dobu rýsoval možný kompromis v klíčové otázce 

tzv. backstopu pro Severní Irsko. Komisař a hlavní vyjednavač EU Michel Barnier uznal 3. března 

2019 v rozhovoru pro německý deník Die Welt, že ve Velké Británii existuje nedůvěra vůči 

dosavadnímu znění ujednání o backstopu, protože by z něho mohla vzniknout past, ve které 

by Britové byli svým členstvím v celní unii s Evropskou unií k ní navždy připoutáni.[19] Dále 

prohlásil Barnier: „Jsme připraveni dát záruky, ujištění a vysvětlení, že backstop má být jen 

dočasný.“[19] 

12. března 2019 však Dolní sněmovna podruhé zamítla smlouvu s EU o brexitu s některými 

právně nezávaznými dodatky o backstopu, které těsně předtím dojednala Theresa Mayová 

s Jeanem-Claudem Junckerem. Den nato zamítla Dolní sněmovna také eventuální no-deal brexit, 

tedy vystoupení z EU bez přijetí jakékoliv smlouvy s EU.[20] Den poté, tedy 14. března, hlasovala 

velká většina poslanců Dolní sněmovny (412 proti 202) pro prodloužení členství v EU přes 

zatímní datum brexitu 29. března, a sice tehdy předběžně do 30. června 2019. Usnesením Dolní 

sněmovny ze čtvrtka 14. března nebyl brexit jako takový zamítnut, nýbrž měla být umožněna 

dodatečná vyjednávání o jeho podmínkách. Před zmíněným hlasováním onoho dne bylo 

hlasováno také o návrhu, uspořádat druhé referendum o brexitu. Tento návrh však nebyl Dolní 

sněmovnou schválen.[20] 

Dočasné řešení schválené Dolní sněmovnou záviselo na dohodě s vrcholnými orgány Evropské 

unie a na výsledku třetího hlasování o smlouvě s EU, které Theresa Mayová požadovala. Na 

zasedání představitelů 28 členských států EU v Bruselu v týdnu před 29. březnem souhlasilo 

všech 27 členských států EU (bez Spojeného království) s žádostí britské vlády o prodloužení 

lhůty pro odchod z Unie do 22. května. Byla však vyslovena podmínka, že ve zbývající době do 

29. března bude britským parlamentem schválena dosavadní dohoda s EU. Protože se tak poté 

nestalo a tato dohoda byla potřetí zamítnuta, platila následně kratší lhůta brexitu do 10. dubna. 

V případě, že by byl – jako třetí možnost – ještě dohodnut delší posun termínu brexitu, mělo 

Spojené království povinnost zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu, které se konaly 

následně od 23. do 26. května 2019.[21] Kvůli britskému většinovému volebnímu systému a 

podpoře brexitu v širokých vrstvách obyvatelstva zvítězila v těchto volbách Brexit 

Party vedená Nigelem Faragem. 

Podle britského nedělníku The Sunday Times se chystalo celkem 11 ministrů britské vlády na 

pondělním zasedání 25. března 2019 vyzvat premiérku Mayovou k rezignaci kvůli nespokojenosti 

s tím, jak řídila proces vystoupení Británie z EU. Tehdejší ministr financí Philip 

Hammond podobné úvahy popřel[22] a posléze se tyto informace ukázaly jako nepravdivé. 

Po 29. březnu 2019[editovat | editovat zdroj] 

Na zasedání EU v Bruselu dne 10. dubna 2019 bylo dohodnuto, že novým nejpozdějším termínem 

pro odchod Spojeného království z Unie je 31. říjen 2019.[4] Premiérka Mayová poté ohlásila další 

vyjednávání s Labouristickou stranou, aby dosáhla jejího souhlasu se smlouvou s EU 

a spořádaného průběhu brexitu. Bez smlouvy s EU hrozí mj. velké problémy při pohybu osob a 

zboží zvláště na hranici mezi Irskem a Severním Irskem v následujícím období. V Bruselu 

panovalo mezi představiteli EU po dohodnutém odkladu brexitu ulehčení. Předseda Rady 

EU Donald Tusk se vyjádřil, že se orgány EU nyní „mohou zabývat jinými výzvami“.[4] 

Pro období zatímního členství v EU se britská vláda zavázala k „loajální spolupráci“ s orgány 

Unie. Theresa Mayová také slíbila, že nebude usilovat o nová vyjednávání o již dohodnuté 

smlouvě o brexitu. Spojené království se muselo zúčastnit voleb do Evropského parlamentu 2019, 
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protože neopustilo Unii do 22. května 2019. Vítězem voleb se na základě většinového volebního 

systému stala Brexit Party vedená Nigelem Faragem. 

Kvůli taktizování opozice, zvláště Labouristické strany vedené Jeremym Corbynem, nebyla 

smlouva s EU v Dolní sněmovně schválena. Premiérka Mayová ztratila důvěru většiny 

konzervativních poslanců a ohlásila své odstoupení jak z funkce vůdce strany tak z postu předsedy 

vlády. Již před odstoupením premiérky Theresy Mayové byl zastánce brexitu Boris Johnson členy 

Konzervativní strany zvolen dvoutřetinovou většinou jejím novým vůdcem. Po odstoupení 

Mayové jej královna Alžběta II. dne 24. července jmenovala novým premiérem Spojeného 

království. Do nové vlády nominoval Johnson převážně důsledné zastánce brexitu jako jsou nový 

ministr zahraničních věcí Dominic Raab, ministryně vnitra Priti Patelová a Michael Gove. Kromě 

toho se Jacob Rees-Mogg stal předsedou klubu Konzervativní strany v Dolní sněmovně. 

Bezprostředně poté začal Johnson důrazně prosazovat termín 31. října 2019 jako den ukončení 

členství země v EU. Jeho plán zněl, že buď vyjedná s Evropskou komisí lepší podmínky, zvláště 

časové omezení tzv. backstopu pro Severní Irsko a tímto způsobem zamezí setrvání Spojeného 

království v celní unii s EU na neurčitou dobu, nebo provede tzv. tvrdý (no-deal-)brexit, tj. bez 

ratifikované smlouvy s Unií. 

Johnson poté stanovil 14. říjen 2019 dnem slavnostního projevu královny Alžběty II. v parlamentě 

a prosadil podle platného ustanovení parlamentní prázdniny před tímto dnem. Přes velké protesty 

části obyvatelstva a celé politické opozice proti tomuto premiérovu kroku tím Johnson zkrátil 

možnou dobu pro debaty v Dolní sněmovně. Následovaly ovšem akce opozice, které vedly 

k oslabení Johnsonovy pozice. První porážku na půdě britského parlamentu utrpěl premiér 

Johnson v úterý 3. září večer. Jednadvacet poslanců Johnsonovy Konzervativní strany hlasovalo 

proti vládě, čímž umožnili opozici ve středu 4. září předložit návrh zákona, kterým byl brexit bez 

dohody v konečném důsledku zablokován a odchod z EU odsunut do 31. ledna 2020 

(s podmínkou dosažení dohody s EU o modalitách brexitu).[23] Krátce poté nechal Johnson 

„odbojné“ poslance vyloučit z Konzervativní strany, čímž vyvolal novou bouři nevole. Postup 

proti skupině poslanců přiměl ministryni Amber Rudd k tomu, že dne 6. září odstoupila ze svého 

postu ve vládě. 

4. září 2019 schválili poslanci Dolní sněmovny – pomocí hlasů „odbojných“ konzervativců – 

urychleným způsobem za přispění předsedy parlamentu Johna Bercowa (do nástupu do funkce 

člena Konzervativní strany) proti vůli premiéra zákon, který mu zabránil v tom, aby vyvedl zemi 

z Evropské unie k 31. říjnu bez dohody s Bruselem. Johnson v reakci na schválení návrhu vyzval 

k předčasným volbám dne 15. října 2019, ani v této věci však neuspěl. Zákon proti tvrdému 

brexitu mohla zablokovat ještě Sněmovna lordů, vláda se ale posléze dohodla s opozicí, že zákon 

projde i tam.[23] 

Dne 28. října 2019 schválily členské země EU - po počátečném váhání Francie - tzv. pružný 

odklad brexitu nejpozději do konce ledna 2020.[24][5] Následně byl Dolní sněmovnou velkou 

většinou schválen návrh zákona předložený premiérem Johnsonem, podle kterého se 12. prosince 

2019 budou konat předčasné parlamentní volby v celém Spojeném království. Johnson nesplnil 

svůj předvolební slib, že Británie odejde z EU jako už druhý premiér Velké Británie.[25] 

Dne 23. ledna 2020 královna Alžběta II. podepsala prováděcí zákon k brexitové dohodě, který už 

dříve schválily obě komory parlamentu. Zákon tak vstoupil v platnost.[26] Také orgány EU již tuto 

dohodu schválily. 31. ledna 2020 definitivně skončilo členství Spojeného království v Evropské 

unii[6][7][8][9] a nastalo 11měsíční přechodné období, během něhož bude muset Velká Británie dále 

plnit závazky k EU[10] a je rovněž zapotřebí do konce tohoto období vypracovat detailní 

ustanovení pro další vývoj vztahů s EU. 
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Text č. 2: Brexit má zelenou! 

Brexit má zelenou! 

 
Carrie Symondsová, přítelkyně britského premiéra Borise Johnsona. (Reuters) 

 

14. prosince 2019 • 12:00 

Drtivé vítězství pro britského premiéra Borise Johnsona (55), konzervativce a brexit. 

Tak dopadly předčasné volby ve Spojeném království. A už je jasné i nové datum 

odchodu země z Evropské unie. Je jím 31. leden 2020! 

Pro největšího Johnsonova rivala a šéfa labouristů Jeremyho Corbyna (70) se jedná o tvrdou 

ránu. Jeho partaj totiž ve volbách takto drtivě neprohrála od roku 1935. Důkazem je, že 

ztratila i obvod Blyth Valley, kde konzervativní poslanec až dosud nikdy zvolen nebyl. 

Premiérovi »modří« získali v 650členné Sněmovně nejméně 365 mandátů, druzí na pásce 

labouristé zaostali o 162 křesel. Třetí skončila Skotská národní strana, která rovněž posílila a 

která s odchodem z Unie nesouhlasí a bude se proti němu bránit, a po pár mandátech pro sebe 

urvala ještě další uskupení. 

 

M U S Í T E  V Ě D Ě T !  

Britská premiérka Mayová to vzdala: Rozplakala se a 

utekla 
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Johnson už včera zamířil jako vítěz voleb za královnou Alžbětou II. (93), aby mohl sestavit 

novou vládu. A řekl, že ostrovní království odejde z Unie 31. ledna příštího roku. Podle něj už 

neexistují žádné „možná, nebo pokud“. Během své vítězné řeči několikrát zopakoval, že 

„brexit bude dotažen do konce“. Našel si ale čas i na vtípky: „Ale jako první, přátelé, pojďme 

si dát snídani,“ snažil se pobavit přítomné. 

 

 

Noční můra Martiny Čechové: Konec londýnské idylky na 

dohled? 
 

Vyhrál s milenkou a pejskem 

Premiér Johnson měl po boku během svého triumfu hned dvě opory. Jednou byla jeho 

přítelkyně Carrie Symondsová (31), které se přezdívá Vydra, a vrabci na střechách britských 

řadovek si štěbetají o svatbě – jenže nejprve musí premiér dotáhnout rozvod s manželkou 

Marinou (55). Druhou oporou byl pes Dilyn, který ho doprovázel k volební místnosti. 

 

 

Co se děje s Alžbětou? Šokující krok královny! 
 

Dopad na Čechy? Jen drobný... 

Podle expertů je vítězství Johnsona dobrou zprávou, jelikož skončila nejistota ohledně 

brexitu. Pro investory to znamená, že mohou začít plánovat do budoucna, co s penězi, a pro 

obyčejné Čechy by se díky vládním opatřením také nic moc měnit nemělo. Jediné, co hrozí, je 

zdražování britských výrobků a také se pravděpodobně zkomplikuje cestování do Spojeného 

království – pro turisty na pas, nikoliv na občanku. Víza na krátkodobý pobyt nejspíš hrozit 

nebudou, ale třeba studium, dlouhodobější pobyt či možnost pracovat už budou složitější. 
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Problémy se Skotskem 

Výsledek voleb by mohl Johnsonovi přidělat pár vrásek. S brexitem se neztotožňuje Skotsko a 

jeho premiérka Nicola Sturgeonová (49) hodlá v příštím týdnu podniknout kroky, aby mohla 

vypsat referendum o nezávislosti Skotska. K tomu ale potřebuje souhlas Londýna. 

 

M U S Í T E  V Ě D Ě T !  

Johnson u Macrona v paláci: Dal si nohu na stůl! 
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Text č. 3: V uragánu lží se hlasuje o osudu brexitového Borise. Je tu další 

britské referendum. 

David Klimeš | Názory 

11. 12. 2019 11:45 

V uragánu lží se 

hlasuje o osudu 

brexitového Borise. 

Je tu další britské 

referendum 

Premiér Johnson v zítřejších volbách zvítězí. Pokud ale nezíská absolutní 

většinu, nevyhraje. Záleží, zda odpůrci brexitu budou volit srdcem, nebo 

hlavou. 

 

 

Boris Johnson & Jeremy Corbyn. Dva kohouti, jedna Británie. | Foto: ČTK/AP/Matt Dunham 

 

Znáte Totnes? Ne? Škoda. Jde o jedno z nejhezčích městeček v Devonu na jihozápadě 

Anglie, které přitahuje umělce všeho druhu. Nicméně politicky ta hrstka alternativců 

nikdy nepřetlačí většinové tradiční voličstvo, a tak v politice Totnes do Westminsteru 

pravidelně vysílá konzervativce. 
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Nuda. Ovšem jen do roku 2019 

Na předvolební bitvě v Totnes lze dobře ilustrovat, jak se britská politika zbláznila a 

že jejím problémem zdaleka není jen nevábný výběr mezi lídry konzervativců Borisem 

Johnsonem a labouristů Jeremym Corbynem. 

 

Za Totnes už roky poslancuje konzervativní politička Sarah Wollastonová. Začínala na 

ostře euroskeptických pozicích, chtěla referendum o setrvání v EU již v roce 2011. 

Když se ale reálně přiblížilo, zahlodala v ní odpovědnost a začala se obávat důsledků. 

V roce 2016 otočila, označila nastoupenou cestu ven z EU za hazard a hlasovala proti. 

Letos vystoupila ze strany, nyní je u menších liberálních demokratů a zkouší obhájit 

post, který už devět let drží. 

Pokud se jí to povede a protibrexitoví voliči i jinde podpoří bez ohledu na své 

stranické preference ty nejvážnější soupeře konzervativců, může Johnson sice vyhrát 

volební bitvu, ale prohrát brexitovou válku. Ve Westminsteru bez absolutní většiny 

svoji verzi odchodu z unie totiž nikdy neprosadí. A o to se právě nyní hraje. 

První poražený britských voleb 

Britská demokracie vždy těžila ze své trochu idealizované historie a laskavých 

politických sitkomů. Ve skutečnosti je ale máloco tak špinavé jako právě ostrovní 

politika. Nyní však panuje shoda, že volby 2019 jsou opravdu něco extra i na britské 

poměry. 

Nejde jen o děsivé obvinění čela dvou hlavních stran z extrémních názorů 

(u labouristů je to antisemitismus, u konzervativců islamofobie). Problém je, že se 

předvolební manifesty už úplně odpoutaly od reality. 

Johnson slibuje ve svém hlavním hesle "get Brexit done", méně se už ale ví, že 

zároveň ohlašuje dokončení celého procesu do konce příštího roku. Těžko ovšem 

hledat kohokoli při smyslech, kdo by věřil, že za 12 měsíců může premiér dotáhnout 

veškeré nové obchodní smlouvy s Evropskou unií. 

 

https://nazory.aktualne.cz/boris-johnson/l~i:keyword:121675/
https://nazory.aktualne.cz/boris-johnson/l~i:keyword:121675/
https://nazory.aktualne.cz/jeremy-corbyn/l~0a9e0f94589211e5b6b20025900fea04/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Wollaston
https://www.aktualne.cz/wiki/zahranici/eu-evropska-unie/r~i:wiki:1104/
https://nazory.aktualne.cz/labour-party/l~i:keyword:109499/


U ostatních stran zase není vůbec jasné, jaký je jejich protibrexitový plán. Labouristé 

nakonec neochotně slíbili druhé referendum, liberální demokraté jednostranné zrušení 

toho předchozího a skotským nacionálům jde především o nové hlasování, ve kterém 

by se Skotsko mohlo oddělit od bláznivé Anglie. 

Zcela mimo realitu se pohybují ekonomické plány všech hlavních stran a 

respektovaný think-tank Institute for Fiscal Studies je označil za nedůvěryhodné. 

Corbyn neohroženě ordinuje na problémy 21. století recepty z toho minulého, takže 

jeho radikální sliby by měli zaplatit výhradně boháči a neškodilo by tu a tam něco 

znárodnit. 

Johnson je mnohem uměřenější, ale i on nabízí velký investiční plán (hlavně do 

zdravotnictví) bez jasné odpovědi na otázku, jak jej hodlá zaplatit. 

A hudbu tvrdí brutální zkreslování v britských médiích. Například konzervativní 

týdeník Mail on Sunday už byl usvědčen z lhaní o údajném labouristickém plánu na 

zvýšení daně z nemovitosti. 

Týdeník The Economist to označil za epidemii lží, a přestože ještě neznáme vítěze a 

poražené voleb, dá se říct, že úcta k pravdě se už stala první obětí britského hlasování.  

 

Hlasuj takticky - hlasuj pro šílence 

Co nedává smysl racionálně, může jej dávat v rovině emoční. A oba dva hlavní lídři to 

samozřejmě vědí. 

Johnson objektivně zatím vše prohrál: nesplnil svůj slib odejít z EU do konce října, 

dojednal s ní horší dohodu než expremiérka Theresa Mayová, hodil přes palubu své 

vládní partnery ze Severního Irska. Přesto dokázal všechny své porážky obalit takovou 

emocí, že spolehlivě zničil kraválovou brexitovou stranu Nigela Farage a 

konzervativci jsou zpět nad 40 procenty přízně. 

https://www.ifs.org.uk/election/2019/manifestos
https://www.economist.com/britain/2019/12/07/truth-has-been-the-first-casualty-of-britains-election
https://nazory.aktualne.cz/nigel-farage/l~f2b2b88cd94b11e4b8ba0025900fea04/


Corbyn zase sází na to, co se mu povedlo už ve volbách 2017 - že jeho obstarožní 

dělnická radikalita nakonec nejvíce zaujme a bude z toho v závěru kampaně značný 

nárůst přízně pro jeho stranu. 

Nemusí to ale nakonec být emoce, co tyto volby rozhodne. V systému většinového 

hlasování, kde z každého okrsku postupuje jenom vítěz, začalo být odpůrcům brexitu 

jasné, že tentokrát je úplně jedno, kdo bude na druhém či třetím místě. A snad nejvíce 

od roku 1997, kdy padla konzervativní vláda, se v zemi debatuje o takzvaném 

taktickém hlasování. Tedy o ochotě podpořit i naprosto nepřijatelnou stranu, jen aby 

nevyhráli toryové. 

I v Česku známý historik Timothy Garton Ash varuje: "V ulicích okrsků, kde je to 

těsné, jsem viděl, jak neschopnost spolupracovat mezi odpůrci brexitu může nakonec 

celou věc zpečetit." Typicky jde o neochotu voličů menších stran, jako jsou liberální 

demokraté, podpořit labouristy. Těch kombinací se ovšem nabízí více a mnohá média 

se snaží dát protibrexitové voliče na poslední chvíli dohromady. 

The Guardian například vydal rozpis 50 těsných okrsků, kde by se proti 

konzervativcům měli všichni protibrexitoví voliči spojit za kandidátem s největší šancí 

na vítězství bez ohledu na to, zda jde o labouristu, liberálního demokrata, skotského 

nacionalistu či třeba renegáta od konzervativců, jakým se stala v úvodu zmiňovaná 

Sarah Wollastonová.  

 

Referendum o druhém referendu 

Co na poslední chvíli ovlivní vypjaté volby plné lží, samozřejmě ještě nikdo netuší. 

Možná to bude ostudná fotka malého kluka, který spí se zápalem plic na zemi v 

nemocnici v Leedsu, protože na něj už nezbylo lůžko, a premiér to odmítl zprvu 

komentovat. Nebo vypluje na povrch nějaká další antisemitská perla Jeremyho 

Corbyna. 

Všichni ale dobře vědí, o co se hraje. Johnson potřebuje absolutní většinu, bez ní 

brexit podle svých představ neprosadí. Corbyn sní velmi nepravděpodobný sen, že sice 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec/08/remain-disunity-seal-brexit-putney-labour-lib-dems
https://nazory.aktualne.cz/brexit/l~094c20bad6e911e59045002590604f2e/
https://www.theguardian.com/politics/2019/dec/08/tactical-voting-guide-2019-keep-tories-out-remain-voter-general-election
https://www.bbc.com/news/uk-england-leeds-50713236


nevyhraje, ale s podporou menších stran se nastěhuje do Downing Street 10. Zbytek 

protibrexitových voličů pak doufá, že Johnson nezíská většinu a Corbyn post premiéra. 

Přejí si vlastně jediné: další parlament bez jasné většiny, v němž budou mít spojení 

odpůrci brexitu jen tolik sil, kolik jich stačí k prosazení druhého referenda. 

Zítra se rozhodne. 

 

Zdroj: https://nazory.aktualne.cz/je-tu-dalsi-britske-

referendum/r~b697fe581b3f11ea84260cc47ab5f122/ 
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Text č. 4: Vystoupení Británie z Evropské unie v číslech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Text č. 5: Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii 

 

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ 

UNII 
7. Stanoví-li Smlouva o fungování Evropské unie nebo hlava V této smlouvy, že Rada 

rozhoduje v určité oblasti nebo v určitém případě jednomyslně, může Evropská rada 

přijmout rozhodnutí, které Radě umožní v této oblasti nebo v tomto případě rozhodovat 

kvalifikovanou většinou. Tento pododstavec se nepoužije na rozhodnutí související s 

vojenstvím nebo obranou.  

Stanoví-li Smlouva o fungování Evropské unie, že Rada přijímá legislativní akty 

zvláštním legislativním postupem, může Evropská rada přijmout rozhodnutí, kterým 

umožní přijímat tyto akty řádným legislativním postupem. 

Každá iniciativa Evropské rady na základě prvního nebo druhého pododstavce se oznámí 

vnitrostátním parlamentům. Vysloví-li některý vnitrostátní parlament ve lhůtě do šesti 

měsíců od tohoto oznámení svůj nesouhlas, rozhodnutí uvedené v prvním nebo druhém 

pododstavci se nepřijme. 

Není-li nesouhlas vysloven, může Evropská rada toto rozhodnutí přijmout. 

Evropská rada rozhoduje o přijetí rozhodnutí uvedených v prvním nebo druhém 

pododstavci jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu, který se usnáší 

většinou hlasů všech svých členů. 

 

Článek 49 
(bývalý článek 49 Smlouvy o EU) 

Každý evropský stát, který uznává hodnoty uvedené v článku 2 a zavazuje se k jejich 

podpoře, může požádat o členství v Unii. O této žádosti je informován Evropský 

parlament a vnitrostátní parlamenty. 

Žadatelský stát podává svou žádost Radě, která rozhoduje jednomyslně po konzultaci 

s Komisí a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu, který se usnáší většinou hlasů 

všech svých členů. Kritéria pro přistoupení, na nichž se dohodne Evropská rada, budou 

zohledněna. 

Podmínky přijetí a s ním spojené nezbytné následné úpravy smluv, na nichž je Evropská 

unie založena, jsou předmětem dohody mezi členskými státy a žadatelským státem. Tato 

dohoda vyžaduje ratifikaci všemi smluvními státy v souladu s jejich ústavními předpisy. 

 

Článek 50 

1. Každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout z Unie 

vystoupit. 

2. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S 

ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o 

podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Tato 

dohoda se sjednává v souladu s čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Jménem Unie ji uzavře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení 

souhlasu Evropského parlamentu. 

3. Smlouvy přestávají být pro dotyčný stát použitelné dnem vstupu dohody o vystoupení 

v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení podle odstavce 2, nerozhodne-li 

Evropská rada jednomyslně po dohodě s dotyčným členským státem o prodloužení této 

lhůty. 



4. Pro účely odstavců 2 a 3 se člen Evropské rady nebo Rady, který zastupuje vystupující 

členský stát, nepodílí na jednáních ani rozhodnutích Evropské rady nebo Rady, která se jej 

týkají. Kvalifikovaná většina je vymezena v souladu s čl. 238 odst. 3 písm. b) Smlouvy o 

fungování Evropské unie. 

5. Pokud stát, který z Unie vystoupil, požádá o nové přistoupení, podléhá tato žádost 

postupu podle článku 49. 

 

Článek 51 

Protokoly ke Smlouvám a jejich přílohy tvoří jejich nedílnou součást. 

 

Článek 52 

1. Smlouvy se vztahují na Belgické království, Bulharskou republiku, Českou republiku, 

Dánské království, Spolkovou republiku Německo, Estonskou republiku, Irsko, Řeckou 

republiku, Španělské království, Francouzskou republiku, Italskou republiku, Kyperskou 

republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Lucemburské velkovévodství, 

Maďarskou republiku, Republiku Malta, Nizozemské království, Rakouskou republiku, 

Polskou republiku, Portugalskou republiku, Rumunsko, Republiku Slovinsko, Slovenskou 

republiku, Finskou republiku, Švédské království a Spojené království Velké Británie a 

Severního Irska. 

2. Územní působnost Smluv je vymezena v článku 355 Smlouvy o fungování Evropské 

unie. 

 

Článek 53 
(bývalý článek 51 Smlouvy o EU) 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

 

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie 30.3.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Text č. 6: Brexit – Analýza dopadů odchodu Velké Británie z EU 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



Text č. 7: Facebook 

 



 

 



Text č. 8: Yes/no 

 


