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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá komparací dvou referend konaných ve Spojeném 

království Velké Británie a Severního Irska, ve kterých obyvatelé rozhodovali o členství 

v EHS/EU. Tato referenda proběhla v letech 1975 a 2016. V roce 1975 v něm britští 

obyvatelé hlasovali pro setrvání v EHS. Opačného výsledku bylo dosaženo v referendu 

z roku 2016. V práci je použita komparativní metoda, která je aplikována pro analýzu 

zvolených výzkumných kritérií, kterými jsou politické zázemí referenda, vyjednávání 

nových podmínek členství v EHS/EU a náležitosti a výsledky referenda. Tato metoda je 

použita za účelem naplnění cíle práce. Ten spočívá v nalezení rozlišností a podobností mezi 

oběma referendy. Použitím komparativní metody bylo v práci dosaženo nalezení několika 

rozdílů, které vysvětlují rozdílný výsledek obou referend. 

 

Abstract 
This bachelor thesis deals with comparison of two referendums held in the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in which British people decided about 

EEC/EU membership. These referendums were held in years 1975 and 2016. In 1975 people 

voted to stay in EEC, whereas in 2016 the exact opposite decision was made. The 

comparative method which is used in this thesis is applicated to analyse selected criteria. 

These are political background of the referendum, renegotiation of membership terms and 

the form and the results of the referendum itself. The comparative method is used to reach 

the goal of the thesis which is to reveal differences and similarities between the two 

referendums. Several differences explaining the opposite outcomes of the referendums were 

discovered as a result of the comparison.  
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou referend konaných za účelem 

zodpovězení otázky, zdali má Spojené království Velké Británie a Severního Irska zůstat 

členem Evropského hospodářského společenství, respektive Evropské unie, nebo by z těchto 

organizací mělo vystoupit. Velká Británie se stala členem EHS ke dni 1. ledna 1973 společně 

s Dánskem a Irskem, a protože se jednalo o vůbec první vlnu rozšíření, započal tak proces 

rozsáhlého rozšiřování EHS/EU, který trvá dodnes. 

Cesta Velké Británie do EHS nebyla z těch nejjednodušších, protože první dvě žádosti 

o členství byly v 60. letech 20. století vetovány tehdejším francouzský prezidentem 

Charlesem de Gaullem. Je tedy udivující, že v roce 1975, pouhé dva roky poté, co se Británie 

konečně stala členem EHS, se konalo referendum o případném vystoupení z této organizace. 

Britští obyvatelé ovšem v referendu drtivou dvoutřetinovou většinou vyjádřili svou vůli, a 

tak se Spojené království společně s Evropským hospodářským společenstvím mohlo vydat 

cestou vzájemné spolupráce. Ke konání druhého referenda o členství Velké Británie 

v Evropské unii došlo v roce 2016. Toto referendum ovšem přineslo diametrálně odlišné 

výsledky. Obyvatelé Velké Británie v něm totiž těsnou nadpoloviční většinou rozhodli o 

vystoupení z Evropské unie. Přestože ani jedno z referend nebylo závazné, vláda se v obou 

případech řídila jeho rozhodnutím. Referendum z roku 2016 tak nasměřovalo Velkou 

Británii k procesu vystoupení z EU. Je zajímavé, že referendum o vystoupení jakékoliv 

členské země z EHS/EU se konalo pouze dvakrát, a v obou případech se jednalo právě o 

Spojené království. 

Jelikož je zvolené téma velmi aktuální, alespoň tedy jedna jeho polovina, tak jeho 

časové vymezení tématu je klíčem pro následné úspěšné zpracování. Práce se bude zabývat 

pouze událostmi vedoucími ke konání referenda v roce 1975, respektive v roce 2016, a 

samotnými referendy. Zkoumaná období tedy vrcholí dny 5. června 1975 a 23. června 2016, 

což jsou dny, kdy jednotlivá referenda proběhla. Toto časové vymezení tématu znamená, že 

jedním z výzkumných kritérii nemůže být dopad obou referend. Je tomu tak kvůli 

skutečnosti, že události přímo vycházející z výsledku referenda z roku 2016 stále probíhají, 

což znemožňuje jejich ucelenou analýzu a porovnání s dopady referenda z roku 1975. Co se 

teritoriálního vymezení týče, přestože se jedná o události s globálním významem, především 

pak s přímým vlivem na evropskou integraci, bude téma zkoumáno pouze z pohledu 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. 
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Téma této práce se tedy dá charakterizovat jako srovnání dvou stejných událostí na 

tom samém místě s rozdílným výsledkem. K výběru tématu došlo z více důvodů, ale tím 

hlavním je jeho bezprostřední aktuálnost. Výsledek referenda z roku 2016 totiž 

předznamenal aktivaci článku 50,1 kterou byl oficiálně zahájen proces vystoupení Velké 

Británie z Evropské unie. V momentě vzniku této práce to jsou již více než dva roky, co byl 

článek 50 aktivován, a Británie tak již neměla býti členem EU, nicméně díky dvěma 

odkladům tomu tak stále není. Fakt, že necelé tři roky po konání referenda jsou jeho dopady 

stále tématem s nejvyšší důležitostí nejen ve Velké Británii, ale také v Evropské unii, velmi 

dobře znázorňuje důležitost a přesah tématu. 

Cílem tématu je odhalit odlišnosti a podobnosti mezi těmito událostmi, které pomohou 

objasnit jejich rozdílný výsledek. Naplnění tohoto cíle odpovídá zvolená struktura 

bakalářské práce. První kapitola představuje teoreticko-metodologickou část práce, v 

jejíž první části je představen pojem referendum jako prvek přímé demokracie, jeho 

důležitost ve spojitosti s EHS/EU a jeho užití ve Velké Británii. Druhá část první kapitoly 

se věnuje představení metodologie, která je v této práci využita, a také stanovení 

výzkumných kritérií nezbytných pro následnou komparaci. Každá z kapitol 2-4 bude patřit 

jednomu výzkumnému kritériu. Všechny tyto kapitoly budou mít totožnou strukturu. 

Nejprve dojde k samostatnému představení obou referend v rámci zvoleného výzkumného 

kritéria, aby v závěru kapitoly mohla být provedena komparace, která povede k dílčím 

závěrům. Druhá kapitola bude patřit politickému zázemí referend, třetí kapitola se zaměří na 

projednání podmínek britského členství v EHS/EU, které přecházelo oběma referendům, a 

kapitola číslo čtyři bude patřit porovnání náležitostí a výsledků referend samotných. 

Sekundární literatura, která představuje současný stav poznání tématu britských 

referend o členství v EHS/EU, se dá rozdělit do tří skupin. První skupinou je literatura 

zabývající se přímo jednotlivými referendy z let 1975 a 2016. Druhou skupinu tvoří 

literatura, která neřeší přímo jedno či druhé referendum, ale svým obsahem odhaluje 

okolnosti, které obě referenda doprovázely. Třetí a zároveň poslední skupina je 

představována sekundární literaturou, jejímž předmětem zkoumání je přímo porovnání obou 

referend. 

                                                 
1 Článek 50 Smlouvy o Evropské unii (Lisabonská smlouva) umožňuje členským státům vystoupit z EU. 
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Mezi stěžejní tituly z první skupiny patří například kniha The 1975 Referendum2 od 

autorů Davida Butlera a Uweho Kitzingera, dále pak detailní rozbor The 1974-75 UK 

Renegotiation of EEC Membership and Referendum.3 Z titulů týkajících se referenda z roku 

2016 je potřeba jmenovat především studii od Michelle Cini a Nieves Borragán, která nese 

jméno The UK’s Referendum: The Background, the Vote, and the Impact,4 a knihu BREXIT: 

Why Britain voted to leave the European Union.5 

Do druhé skupiny patří literatura jako Britain and European Integration since 19456 a 

An Awkward Partner: Britain in the Euroepean Community7 od Stephena George, Britain 

and the European Union8 od Andrew Geddese a kniha s totožným názvem od Davida 

Gowlanda.9 Je nutno říci, že takováto literatura z pravidla vzniká s odstupem času, a tak 

podobné tituly vhodné pro dokreslení okolností týkajících se referenda z roku 2016, které by 

se nezabývaly přímo referendem samotným, zatím nejsou k dispozici. Tuto roli ale dobře 

nahradily internetové články, zejména z internetových novinových deníků, kterých je na 

internetu nespočet. 

Stěžejním titulem zabývajícím se přímo porovnáním mezi oběma referendy je článek 

Roberta Saunderse A Tale of Two Referendums: 1975 and 2016.10 Porovnáním referend se 

přímo mezi českými autory zabývá Monika Brusenbauch Meislová ve svém díle Strategický 

kontext referend o setrvání Velké Británie v ES/EU:Analýza motivace politických elit,11 ve 

                                                 
2 David Butler a Uwe Kitzinger, The 1975 Referendum (London: TheMacmillan Press, 1976). 
3 Vaughne Miller, The 1974-75 UK Renegotiation of EEC Membership and Referendum, č. 7253, (House of 

Commons Library, 13. 7. 2015). 
4 Michelle Cini a Nieves Pérez-Solórzano Borragán, The UK’s Referendum: The Background, the Vote, and 

the Impact (Oxford: Oxford University Press, 2016). 
5 Harold D. Clarke, Matthew Goodwin a Paul Whiteley, BREXIT: Why Britain voted to leave the European 

Union (Cambridge: Cambridge University Press, 2017). 
6 Stephen George, Britain and European Integration since 1945 (Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell, 

1991). 
7 Stephen George, An Awkward Partner: Britain in the Euroepean Community (New York: Oxford 

University Press, 1998). 
8 Andrew Geddes, Britain and the European Union (Palgrave Macmillan, 2013). 
9 David Gowland, Britain and the European Union (London a New York: Routledge, 2017). 
10 Robert Saunders, „A Tale of Two Referendums: 1975 and 2016“, The Political Quarterly 87, č. 3 

(červenec-září 2016). 
11 Monika B. Meislová, „Strategický kontext referend o setrvání Velké Británie v ES/EU: Analýza motivace 
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kterém se autorka zaměřuje na porovnání motivů, které vedly politické elity k vyhlášení 

referenda na základě teorie o výhodnosti a vhodnosti. 

Pro práci byly zásadní také primární prameny, které představovaly volební programy 

jednotlivých politických stran, veřejné prohlášení politiků pro tisk či internetové deníky, 

například BBC či The Guardian, nebo oficiální zprávy podávané parlamentem Spojeného 

království. Veškeré primární prameny jsou volně dostupné na internetu. 

Tato bakalářské práce se může řadit mezi třetí skupinu sekundární literatury, protože 

je soustředěna právě na porovnání obou referend. Díky svému charakteru práce představuje 

ucelený pohled na zvolené téma v obecné rovině, díky čemuž může v budoucnu sloužit jako 

podnět pro detailní výzkum konkrétních odlišností mezi oběma referendy. 

  

                                                 
politických elit“, Mezinárodní vztahy 52, č. 2 (2017): 29-56. 
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1 Teoreticko-metodologická část 

1.1 Terminologie 

Aby došlo ke správnému pochopení bakalářské práce, je v první řadě klíčové definovat 

a vymezit význam pojmu referendum. V druhé řadě je potřeba zasadit užití referenda do 

kontextu evropské integrace a v poslední řadě pak představit roli využívání referenda ve 

Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. 

Užití referenda je jeden z důležitých nástrojů přímé demokracie, ale jelikož většina 

demokratických států funguje na principech demokracie nepřímé, tak referendum ztrácí na 

svém významu. Není totiž nezbytné pro právoplatnost rozhodnutí, která dělají společností 

zvolení političtí zástupci. Jak tvrdí Petr Fiala a Markéta Pitrová, kvantita užívání prvků přímé 

demokracie, včetně referenda, neovlivňuje míru demokratičnosti politického systému, a to 

ani v případě, že těchto prvků není využíváno vůbec. Zároveň nebyla nalezena konkrétní 

spojitost mezi kvalitou demokracie a možností užití referenda, stejně tak jakože rozhodnutí 

v referendu nezvyšuje demokratickou legitimitu politického rozhodování, přestože 

v konkrétních případech se tohoto cíle dá úspěšně dosáhnout.12 

Proč se tedy zvyšuje počet konaných referend, přestože jeho užití je pouhým doplňkem 

nepřímé demokracie? To se dá vysvětlit na základě „Ostrogorskeho paradoxu.“ Nepřímá 

demokracie by měla fungovat na principu volení politických zástupců, kteří přímo 

reprezentují zájmy svých voličů, a tím pádem by počet politických zástupců reprezentujících 

určité stanovisko měl poměrně odpovídat počtu obyvatel zaujímajících totožné stanovisko. 

V praxi ale může docházet k deformaci tohoto principu. To je způsobeno tím, že obyvatelé 

volí své zástupce na určitou dobu, během které dochází k řešení více věcí a problémů. 

Stanoviska k těmto problémům bývají zakotvena ve volebních programech jednotlivých 

stran, ale to neznamená, že volič souhlasí se všemi stanovisky politického zástupce, kterého 

se rozhodne volit. Tuto teorii poprvé představili Douglas W. Rae a Hans Daudt.13 

Na základě „Ostrogorskeho paradoxu“ je tedy logické, že rozhodnutí týkající se jediné 

věci vysoké důležitosti může být obyvatelstvu předloženo k zodpovězení skrze konání 

                                                 
12 Petr Fiala a Markéta Pitrová, eds., Evropská referenda (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 

2005), 5-6. 
13 Maija Talvikki Setala, „Theories of Referendum and the Analysis of Agenda-Setting“ (doktorská dizertace, 

The London School of Economics and Political Science, 1997), 29-31. 
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referenda, aby takové rozhodnutí přímo odráželo názor většiny. Přesně to je případem 

referend o členství v Evropské unii (či jejích předchozích podobách). Právě v souvislosti 

s členstvím v EU se využívání referenda dostalo do nové role. Fiala a Pitrová to ve své knize 

zdůvodňují tím, že tzv. evropská referenda se týkají otázek, které vybočují z běžné agendy 

zvolených politických zástupců. Skrze konání referenda se tak dá dosáhnout vyšší míry 

přijímání zásadních změn obyvatelstvem, protože si je ono samo schválilo.14 

Referenda konaná ve Velké Británii mají pouze doporučující a konzultační úlohu pro 

následné finální rozhodnutí učiněné v parlamentu. Nejedná se tedy o referenda se silou 

zákona. Každému vyhlášení referenda ve Velké Británii musí přecházet přijetí zákona, který 

konání referenda přímo umožňuje. Na základě Zákonu o politických stranách, volbách a 

referendech z roku 2000 vznikla Volební komise, která dohlíží na financování referenda a 

potvrzuje jeho výsledky. Müller uvádí, že britský politický systém je do velké míry 

pragmatický, a tak v něm k vyhlášení referenda dojde pouze v případech, že jeho konání 

bude účelné.15 

Ve Velké Británii proběhly k dnešnímu dni pouze tři celonárodní referenda. Dvě z toho 

se týkaly britského členství v Evropském hospodářském společenství, potažmo v Evropské 

unii. Právě tyto dvě referenda a jejich porovnání jsou předmětem této bakalářské práce. 

V roce 1975 se rozhodlo o tom, že Spojené království zůstane členem EHS. Naopak v roce 

2016 se obyvatelé Velké Británii v referendu vyjádřili ve prospěch vystoupení z EU. Třetí 

referendum, kterého se účastnilo celé Království, proběhlo v roce 2011, a týkalo se případné 

změny hlasování do parlamentu. Kromě těchto tří referend se ve Velké Británii konalo 

dalších devět referend. Tato referenda se týkala postavení jednotlivých zemí Velké Británie 

vůči Londýnu, tzv. devoluce, nebo přímo možnosti opuštění Spojeného království. 

Hlasování v referendu o vystoupení ze Spojeného království proběhlo v roce 1973 

v Severním Irsku a v roce 2014 ve Skotsku. Obě dvě tato referenda skončila rozhodnutím ve 

prospěch zachování Velké Británie jako celku.16 

                                                 
14 Fiala a Pitrová, Evropská referenda, 6. 
15 David Müller, „Velká Británie“, in Evropská Referenda, ed. Petr Fiala et al. (Brno: Centrum pro studium 

demokracie a kultury, 2005), 31. 
16 „Referendums held in the UK“, Oficiální webová stránka britského parlamentu, navštíveno 29. 4. 2019, 

https://www.parliament.uk/get-involved/elections/referendums-held-in-the-uk/. 
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1.2 Metodologie a výzkumná kritéria 

V závislosti na cíli práce je v rámci teoreticko-metodologické části důležité představit 

použitou metodu a charakterizovat náležitosti a zásady nezbytné pro její správné užití. Aby 

došlo k naplnění cíle této práce, který spočívá v nalezení a objasnění rozdílů či podobností 

mezi oběma evropskými referendy konanými ve Velké Británii, bude využita komparativní 

metoda. 

Komparativní metodou a jejím užitím se zabýval již Aristoteles v antickém Řecku, ale 

konkrétnější podobu dostala metoda až když o její ideální formě začali polemizovat 

myslitelé jako například René Descartes, August Comte nebo Max Weber. Descartes 

dokonce považoval porovnávání jako předpoklad myšlení samotného.17 Zatímco August 

Comte ve svém díle Kurz pozitivní filozofie uváděl, že veškerá komparace by měla být 

prováděna pouze na základě daných fakt, Max Weber uznal důležitost role autora při 

formulaci výzkumných otázek, stanovení cíle komparace a výběru výzkumných kritérií, 

která mají být podrobena porovnání.18 

Komparativní metoda byla podrobena zkoumání mnoha sociologů a politologů i ve 20. 

století. Nizozemský politolog Arend Lijphart, který se zaměřuje na komparativní politologii, 

definuje komparativní metodu jako analýzu zkoumaných případů, přičemž minimálním 

počtem pro provedení komparace jsou dva případy. Zároveň dochází k závěru, že skrze 

správně užitou komparativní analýzu lze dosáhnout ucelených, podložených a logicky 

vyplývajících závěrů.19 Na Lijpharta navazuje David Collier, americký politolog věnující se 

komparativní politologii a metodologii. Ten ve svém článku The Comparative Method tvrdí, 

že komparace je základním nástrojem analýzy, a dodává: „Zdokonaluje naši schopnost 

popisu událostí a hraje klíčovou roli při tvorbě konceptů díky tomu, že odkrývá podobnosti 

a rozdílnosti mezi jednotlivými případy.“20 

                                                 
17 Mattei Dogan a Dominique Pelassy, How to compare nations: strategies in comparative politics, 2nd ed. 

(Chatham: Chatham House, 1990), 3. 
18 „Comparative Analysis“, Encyclopedia.com, navštíveno 29. 4. 2019, 

https://www.encyclopedia.com/reference/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/comparative-

analysis. 
19 Arend Lijphart, „Comparative Politics and Comparative Method“, American Political Science Review 65, 

685, https://www.jstor.org/stable/1955513. 
20 David Collier, „The Comparative Method“, in Political Science: The State of the Discipline II, ed. Ada W. 

Finifter (American Political Science Association, 1993), 105, 
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Užití komparativní metody obhajuje také Vladimír Rys, který říká, že lidský proces 

učení je přímo založený na porovnávání.21 Komparativní metoda je tedy důležitá při 

zkoumání čehokoliv, obzvláště pak při analýze na politickém poli. Mezi politickými objekty 

či událostmi existuje tolik společných věcí jako rozdílů. Komparativní metoda představuje 

způsob, jak tyto odlišnosti a spojitosti odhalit, zkoumat je a vyvodit z nich závěry, a to 

přesným a zodpovědným způsobem. 

V žádné studii založené na komparativní metodě ovšem není vhodné pouze představit 

seznam aspektů, které mají být podrobeny porovnání a analýze, aniž by byly zasazené do 

konkrétních souvislostí. Tyto souvislosti totiž dodávají jednotlivým aspektům význam a 

objasňují jejich důležitost a relevanci. Právě kvůli tomu je důležité, aby komparativní 

metoda sama o sobě podléhala určitým pravidlům. Tato pravidla a bližší rozbor komparativní 

metody nabízí profesorka Blanka Říchová. Ta za hlavní užití komparativní metody považuje 

to, že se díky ní můžeme dopátrat poznání na obecné úrovni. Zároveň vymezuje čtyři důležité 

zásady pro správné provedení komparativní metody: vymezit objekt srovnávání; představit 

cíl srovnávání; stanovit výzkumná kritéria sloužící pro porovnání zkoumaných případů; a 

zasazení objektu srovnávání do časové osy.22 Objektem srovnávání v této bakalářské práci 

jsou referenda o členství v EHS/EU v letech 1975 a 2016 ve Spojeném království Velké 

Británie a Severního Irska. Cílem provedeného porovnávání je odhalit rozlišnosti a 

podobnosti obou referend, což poslouží k objasnění, proč referendum v roce 2016 přineslo 

jiný výsledek než referendum v roce 1975. Stanovenými výzkumnými kritérii jsou politické 

zázemí referenda, vyjednávání nových podmínek britské spolupráce s EHS/EU a 

referendum samotné. Co se zasazení do časové osy týče, zkoumání obou referend vrcholí 

právě sečtením a zveřejněním výsledků referend v letech 1975 a 2016. 

Každá ze tří následujících kapitol bude patřit analýze výzkumných kritérií, přičemž 

v každé z nich bude výzkumné kritérium prozkoumáno v souvislosti s každým referendem 

zvlášť. Za pomoci komparativní metody proběhne analýza, ze které vyplynou dílčí závěry 

pro každé výzkumné kritérium. V prvním výzkumném kritériu bude nahlíženo na vyhlášení 

                                                 
https://www.researchgate.net/publication/234113288_The_Comparative_Method. 
21 David Rys, „Kapitola I. Teorie a praxe srovnávacích studií v oblasti sociálního zabezpečení“, in Sociální 

politika v evropských zemích, ed. Gabriela Munková et al. (Praha: Karolinum, 2005), 11. 
22 Blanka Říchová, „Komparativní metoda v politologii“, in Základní modely demokratických systémů: 

Komparace politických systémů, ed. Vladimíra Dvořáková et al. (Praha: Oeconomica, 2008), 8-9. 
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referenda, jako na akt politických elit. Bude tudíž zkoumáno, jaké motivy měl premiér a jeho 

vládnoucí strana pro vypsání referenda, a jaký postoj zaujaly přední britské politické strany. 

Zároveň bude vysvětleno, jaké kampaně byly utvořeny. Samotný průběh kampaní ale nebude 

zohledněn. Druhým výzkumným kritériem je vyjednávání nových podmínek britské 

spolupráce s EHS/EU, které předcházelo oběma referendům. Samotné členství v EHS/EU je 

předmětem otázky obou konaných referend, a jelikož charakter tohoto členství byl určen 

právě vyjednáváním o nových podmínkách, dá se předpokládat, že odhalené rozdíly 

pomohou vysvětlit odlišný výsledek referenda. Posledním zvoleným výzkumným kritériem 

je samotné referendum. Tím se rozumí analýza výsledků hlasování, volební účast, ale také 

formální aspekty referenda jako jsou podmínky platnosti a otázka referenda. 
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2 Politické zázemí referenda 

2.1 Referendum 1975 

První referendum o případném vystoupení Velké Británie z EHS se konalo již v roce 

1975. To bylo pouhé 2 roky poté, co se Konzervativní vláda premiéra sira Edwarda Heatha 

zasloužila o vstup Spojeného království do téhož společenství v roce 1973. Vstup do EHS 

byl vyjednán, aniž by byl potvrzen v národním referendu.23 Labouristická strana, která byla 

v té době v opozici, na to reagovala příslibem konání referenda ve svém programu pro 

únorové volby 1974.24 

Abych mohl dobře vysvětlit politickou situaci ve Velké Británii před referendem 1975, 

je potřeba uvést, že obě největší britské politické strany – Labouristická a Konzervativní – 

jsou uskupením několika politických skupin, které mohou mít rozdílné politické názory a 

především cíle, přestože reprezentují jednu stranu. V odlišném politickém systému by tyto 

skupiny mohly fungovat jako samostatné strany.25 

Za vypsáním referenda stála Labouristická strana v čele se svým lídrem Haroldem 

Wilsonem poté, co zvítězila v parlamentních volbách 1974. Co se týče otázky členství Velké 

Británie v EHS, mohu tehdejší Labouristickou stranu rozdělit do tří skupin. První skupinou 

byli modernisté, kteří věřili, že členství v EHS má pozitivní dopad, a vnímali ho jako krok 

vpřed. Proti nim se vyhradili tradicionalisté. Ti viděli Commonwealth jako jedinou vhodnou 

mezinárodní strukturu, se kterou by měla Británie ekonomicky spolupracovat. Poslední 

skupina, pocházející z levé části Labouristické strany, vnímala EHS pouze jako 

kapitalistickou organizaci.26 Premiér Wilson členství v EHS podporoval. O tom vypovídá i 

fakt, že to byl právě Harold Wilson, během svého prvního působení v pozici premiéra, kdo 

rozhodl o obnovení žádosti o členství v EHS v roce 1966. Už od roku 1973, kdy Velká 

Britínie do EHS oficiálně vstoupila, se Wilson profiloval do odpůrce podmínek vyjednaných 

jeho protějškem v Konzervativní straně Edwardem Heathem, nikoliv odpůrcem samotného 

                                                 
23 Devparna Acharya, „Brexit in 2016 and 1975: Two historical EU referendums speak of two different ideas 

of Britain“, First Post, 25. 6. 2016, http://www.firstpost.com/world/brexit-in-2016-and-1975-two-historical-

eu-referendums-speak-of-two-different-ideas-of-britain-2853954.html. 
24 Volební program Labouristické strany pro volby v únoru 1974, navštíveno 20. 2. 2019, 

http://www.politicsresources.net/area/uk/man/lab74feb.htm. 
25 George, Britain and European Integration since 1945, 67. 
26 Ibid., 73. 
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členství. Po vítězství ve volbách, v souladu s jeho předvolebními sliby, začal pracovat na 

znovuprojednání podmínek britského členství v EHS, které bylo následováno vyhlášením 

potvrzovacího referenda.27 

Stejně jako u labouristů, tak i uvnitř Konzervativní strany mohu najít skupiny 

s rozdílným pohledem na otázku členství Velké Británie v EHS. Mezi jeho odpůrce patřili 

především toryové, zastánci tradice. Ekonomičtí liberálové podporovali myšlenku 

ekonomické spolupráce na základě jednotného trhu. Advokátem členství Velké Británie 

v EHS byli modernisté, které vedl premiér Edward Heath. Přestože byli konzervativci spjatí 

s národním nacionalismem, byli to právě oni, kdo se zasloužili o vstup Británie do EHS 

v roce 1973. Heath se dokázal vypořádat s pochybnostmi uvnitř vlastní strany díky tomu, že 

přistoupení k EHS zapadalo do jeho strategie o modernizaci britské ekonomiky.28 Podpora 

členství v EHS se nezměnila ani poté, co byl Heath v čele Konzervativní strany nahrazen 

Margaret Thatcherovou. 

Thatcherová stanula ve funkci předsedkyně Konzervativní strany a zároveň vůdkyně 

opozice 11. února 1975. Zpočátku kritizovala premiéra Wilsona a prohlašovala, že případné 

referendum bylo pouze jeho řešením rozkolu uvnitř vlastní strany,29 o kterém vypovídalo 

hlasování z konference Labouristické strany, kde se dvě třetiny členů vyjádřily pro opuštění 

EHS.30 Po vypsání referenda se ale aktivně zapojila do kampaně podporující setrvání 

Spojeného království v EHS. Thatcherová dala najevo, že udělá maximum pro bránění 

národních zájmů na úkor nadnárodnosti EHS, nicméně v otázce referenda byla toho názoru, 

že britské členství v EHS bylo jedinou správnou volbou.31 Jedním z hlavních argumentů, 

které Thatcherová obhajovala, byly výhody pro Británii, které plynuly ze vstupu do mnohem 

většího obchodního bloku, než byla Velká Británie samotná. Jak sama pronesla při 

rozhovoru pro The Guardian v dubnu roku 1975: „Být součástí o tolik většího obchodního 

                                                 
27 George, Britain and European Integration since 1945, 75-76. 
28 Ibid., 67. 
29 Steve Cannane, „Brexit vote: All too similar to UK's 1975 referendum“, ABC News, editováno 17. 6. 2016, 

http://www.abc.net.au/news/2016-06-17/brexit-the-sequel-plays-out-forty-years-after-first-

referendum/7510434. 
30 „1975: Labour votes to leave the EEC“, BBC, navštíveno 28. 2. 2019, 

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/26/newsid_2503000/2503155.stm. 
31 George, Britain and European Integration, 70. 
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bloku je velikou výhodou pro tuto zemi.“32 Ve stejném rozhovoru také řekla, že Británie 

musela do společného rozpočtu EHS přispět výrazně méně, než byly původní odhady. Tím 

vyvrátila spekulace o tom, že by členstvím v EHS trpěla domácí hospodářská situace. Dále 

pak také dodala, že zachování míru a bezpečnosti v Evropě by mělo být hlavní prioritou celé 

Evropy, která si prošla dvěma světovými válkami během jednoho století.33 V jiném 

rozhovoru, během týdne, kdy se konalo referendum, Thatcherová podpořila Wilsonův 

projev, ve kterém nabádal k jednoznačnému výsledku ve prospěch členství v EHS. Zároveň 

uvedla, že při hlasování v parlamentu zvedlo ruku pro setrvání v EHS 249 z 275 členů 

Konzervativní strany.34  

Lídři obou největších britských stran tedy podporovali stejnou věc – členství Velké 

Británie v EHS. Došlo tak k tvorbě uskupení pro vedení kampaně, které přesahovalo 

stranickou příslušnost. To bylo umožněno díky suspendování kolektivní zodpovědnosti 

poslanců, kterou vyhlásil Wilson.35 Obhájci setrvání v EHS spolupracovali v rámci kampaně 

Britain in Europe (dále jen Ano), na druhé straně barikády pak vznikla kampaň National 

Referendum Campaign (dále jen Ne).36 Do čela kampaně Ne se postavili Tonny Benn a 

Michael Foot, levicoví členové Labouristické strany.37 

Velmi důležitou roli pro setrvání Velké Británie v EHS hrál fakt, že Labouristická, 

Konzervativní, i Liberální strana dokázaly najít společnou řeč a mohli tak celé britské 

společnosti předat své většinové stanovisko. „Parlament Jejího Veličenstva se rozhodl 

doporučit britskému obyvatelstvu hlasovat pro setrvání v EHS.“38 Takhle zněla zpráva 

premiéra Harolda Wilsona ve jménu parlamentu. 

                                                 
32 „Case for staying in – by Mrs Thatcher“, The Guardian, 9. 4. 1975, http://static.guim.co.uk/sys-

images/Guardian/Pix/pictures/2015/6/4/1433413944390/Thatcher-9-April-1975-001.jpg. 
33 Ibid. 
34 „Conservatives favor remaining in market“, Star-News, 3. 6. 1975, 

https://news.google.com/newspapers?id=M7QsAAAAIBAJ&sjid=lQoEAAAAIBAJ&pg=2825%2C608551. 
35 Saunders, „A Tale of Two Referendums: 1975 and 2016“, 4. 
36 Butler a Kitzinger, The 1975 Referendum, 68. 
37 Cannane, „Brexit vote“. 
38 „Britain’s new deal in Europe“, Adresováno premiérem Haroldem Wilsonem britskému obyvatelstvu, 

navštíveno 28. 2. 2019, https://digital.library.lse.ac.uk/objects/lse:fug282yox/read/single#page/1/mode/1up. 
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2.2 Referendum 2016 

V květnu 2010, těsně před volbami, David Cameron řekl: „Nechci, aby Evropa 

definovala mé období ve funkci premiéra.“39 O tři roky později, v lednu 2013, se Cameron 

zavázal k projednání nových podmínek spolupráce s Evropskou unií a k vyhlášení 

potvrzovacího referenda, uspěje-li jeho Konzervativní strana ve volbách v roce 2015: „Je 

načase, aby britský lid dostal slovo. Je načase, abychom zodpověděli tuto otázku o Británii 

a EU.“40 V únoru roku 2016 Cameron oznámil veřejnosti, že referendum proběhne ve čtvrtek 

23. června 2016.41 Jeden den po konání referenda, ve kterém britští obyvatelé rozhodli o 

odstoupení z Evropské unie, oznámil Cameron svou rezignaci na post premiéra Spojeného 

království.42 

Stejně tak jako labouristé v roce 1975, i Konzervativní strana byla před referendem 

v roce 2016 silně polarizovaná. Neshody uvnitř strany se začaly projevovat už při přijímání 

Lisabonské smlouvy. Cameron se v roce 2007 v článku pro agenturu The Sun zavázal 

britskému obyvatelstvu, že v případě stanutí ve funkci premiéra by se postaral o konání 

referenda, ve kterém by mělo dojít k potvrzení přijetí Lisabonské smlouvy. Když se o tři 

roky později stal premiérem, tak svému slovu nedostál, protože Lisabonská smlouva už byla 

ratifikována všemi členskými státy a oficiálně vstoupila v platnost.43 Ve funkci premiéra 

nadále odporoval myšlence konat národní referendum ohledně britského členství v EU, což 

se nelíbilo euroskeptickým toryům. Jeho pozice se ovšem radikálně měnila kvůli rostoucí 

vlně euroskeptického smýšlení uvnitř Konzervativní strany, a také kvůli zvětšující se hrozbě 

v podobě strany UKIP (viz. níže). Jednou z hlavních známek rozkolu uvnitř Konzervativní 

strany bylo vzepření se 81 členů oficiálnímu směřování strany, když v parlamentním 

hlasování podpořili myšlenku konání evropského referenda.44 Tyto důvody nedaly 

Cameronovi jinou možnost, než vstoupit do voleb 2015 s příslibem konání „in or out“ 

                                                 
39 Anthony Seldon a Peter Snowdon, Cameron at 10: From Election to Brexit (HarperCollins, 2015), 165. 
40 „David Cameron pledges EU referendum if Conservatives win next election“, RTÉ, editováno 24. 1. 2013, 

https://www.rte.ie/news/2013/0123/364037-david-cameron-eu/. 
41 Sdělení veřejnosti Davida Camerona, The Telegraph, 20. 2. 2016, https://youtu.be/5r95mbV193k?t=24. 
42 Sdělení veřejnosti Davida Camerona, BBC News, 24. 6. 2016, https://youtu.be/fXNV3Ad0qQ0?t=208. 
43 Matthew d’Ancona, “Brexit: how a fringe idea took hold of the Tory party”, The Guardian, 15. 6. 2016, 

https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/15/brexit-how-a-fringe-idea-took-hold-tory-party. 
44 Gowland, Britain and the European Union, 149. 



 

 

15 

referenda odpovídajícího na otázku britského členství v EU nejpozději do konce roku 

2017.45 

Závazku konání referenda oponovaly všechny politické strany kromě Strany 

nezávislosti Spojeného království (United Kingdom Independence Party, UKIP),46 která se 

vyhraňovala proti Evropské unii a stavěla britské zájmy nad ty evropské po více než 20 let. 

UKIP byla založena v září 1993 a jejím klíčovým údělem bylo zasloužit se o vystoupení z 

EU.47 Euroskeptické smýšlení ve Velké Británii rostlo a více lidí reálně volalo po samostatné 

Británii. UKIP získávala více hlasů ve volbách a politicky rostla. Strana voličům nabízela 

možnost, jak vyjádřit svůj nesouhlas s vládou a tradičními politickými stranami. Úsilí strany 

vyvrcholilo v roce 2014 kdy UKIP zvítězila ve volbách do Evropského parlamentu s 27,5 % 

hlasů. Cameronův slib konání referenda ohledně členství v EU byl mnohými interpretován 

jako manévr sloužící nejen k vyřešení rozkolu uvnitř Konzervativní strany, ale také k 

zastavení vzestupu UKIPu, který přímo ohrožoval šance konzervativců na obdržení celkové 

většiny hlasů. Lídr strany Nigel Farage byl přesvědčen, že je potřeba, aby se UKIP stala 

regulérně vnímanou politickou stranou, která není stranou s pouze jediným účelem.48 Po 

referendu se však Farage nechal slyšet, že se strana může blížit svému zániku.49 

Cameron se zachoval stejně jako Wilson v roce 1975, a tak skrze suspendování 

kolektivní zodpovědnosti poslancům umožnil, aby každý mohl reprezentovat své vlastní 

přesvědčení bez ohledu na stranickou příslušnost.50 Byl to Boris Johnson, člen Konzervativní 

strany, kdo se stal neoficiálním vůdcem kampaně Vote to Leave (dále jen Odejít).51 Nigel 

                                                 
45 Volební program Konzervativní strany pro volby 2015, strana 30, navštíveno 4. 3. 2019, 

https://www.conservatives.com/manifesto2015. 
46 Gowland, Britain and the European Union, 149. 
47 Alex Hunt, „UKIP: The story of the UK Independence Party's rise“, BBC, 21. 11. 2014, 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-21614073. 
48 Ibid. 
49 Laura Hughes, „Nigel Farage admits UKIP may be over in two years“, The Telegraph, 7. 5. 2017, 

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/05/07/nigel-farage-admits-ukip-may-two-years/. 
50 Saunders, „A Tale of Two Referendums“, 4. 
51 „Brexit: London Mayor Boris Johnson defies PM David Cameron to campaign for British exit from EU“, 

ABC News, editováno 22. 2. 2016, http://www.abc.net.au/news/2016-02-22/london-mayor-boris-johnson-

campaigns-for-british-exit-from-eu/7188392. 
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Farage v čele UKIPu nebyl členem oficiální kampaně Odejít, přestože se sám s celou svojí 

stranou velmi aktivně podílel na prosazování myšlenky Brexitu.52 

Labouristická strana zastávala setrvání v EU, ale svůj postoj nedokázala dobře předat 

svým voličům. Téměř polovina z nich totiž, podle průzkumů provedených 3 týdny před 

referendem, nevěděla, na jaké straně labouristé stojí.53 Tento přístup výrazně oslabil celou 

kampaň Britain Stronger In Europe (dále jen Zůstat). Především z toho důvodu, že její vůdčí 

osobnost, premiér Cameron, podle provedeného průzkumu, ztrácel důvěru voličů. Naopak 

Jeremy Corbyn, lídr Labouristické strany, se v „žebříčku důvěry“ umístil na druhém místě 

za Johnsonem.54 

2.3 Komparace a dílčí závěry 

Mezi vypozorované rozdíly patří v první řadě strany, které stály za vypsáním 

referenda. Dále důležitost UKIPu vedle tradičních politických stran. Za třetí přístup 

opozičního lídra k vedení kampaně. Posledním ale neméně důležitým rozdílem je pak 

(ne)soudružnost napříč politickými stranami těsně před hlasováním. 

Nejpatrnější rozdíl je vidět v tom, jaké politické strany byly u moci a stály za vypsáním 

referenda o členství v EHS/EU. V roce 1975 se o to postarala Labouristická strana. 

Referendum 2016 bylo vypsáno Konzervativní stranou. Obě dvě strany si také prošly 

odlišnou změnou postoje vůči EHS/EU. Hlavní proud odpůrců britského členství v EHS 

pocházel v roce 1975 z tábora levicových labouristů a byli to konzervativci, kdo se urputně 

„bili“ za setrvání v EHS. V roce 2016 byly role opačné. 

Zatímco v roce 1975 byli těmi nejvýraznějšími aktéry pouze tradiční britské strany – 

labouristé a konzervativci – tak v roce 2016 hrála velmi důležitou roli strana UKIP, která 

plynule a efektivně podrývala důvěru Britů v Evropskou Unii. 

Harold Wilson měl oproti Davidu Cameronovi výhodu díky zápalu, se kterým do 

kampaně Ano vstoupila Margaret Thatcherová. O opozičním lídrovi Jeremym Corbynovi 

                                                 
52 Cini a Borragán, The UK’s Referendum, 6. 
53 Ashley Cowburn, „EU referendum: Nearly half of Labour voters unaware of party’s position“, 

Independent, 31. 5. 2016, https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-referendum-nearly-half-of-

labour-votes-unaware-of-party-s-position-a7057236.html. 
54 Ashley Cowburn, „David Cameron losing public trust on EU referendum, poll finds“, Independent, 25. 5. 

2016, https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/david-cameron-losing-public-trust-over-handing-of-

eu-referendum-poll-finds-a7047746.html. 
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z roku 2016 se to samé říct nedá. Jak již bylo uvedeno, Corbynovi se nepovedlo vysvětlit ani 

to, jak se k celé situace staví jeho Labouristická strana. Cameron sám se tedy musel postavit 

do čela Zůstat, což mu znemožnilo působit spíše v roli prostředníka mezi oběma tábory, jako 

se to povedlo Wilsonovi.55 

Tím se dostávám k poslednímu vypozorovanému rozdílu. I přes to, že stoupenci 

vystoupení Velké Británie z EHS dělali ve své kampani, co mohli, dokázal Harold Wilson 

najít dostatečnou jednotu v parlamentu, aby jeho jménem mohl doporučit lidem, aby 

v referendu hlasovali pro Ano, tedy setrvání v EHS. David Cameron se snažil přesvědčit 

britský lid o tom, že by Británie měla zůstat v Evropské unii, ale z opoziční kampaně se lidu 

hlásal přesný opak. Zatímco v roce 1975 se lidem od parlamentu dostalo jednoznačného 

doporučujícího stanoviska, tak o více než čtyřicet let později v tom byli voliči sami, a museli 

se rozhodnout, které ze dvou protijdoucích kampaní dají za pravdu. V referendu tak došlo 

k potvrzení myšlenky analytiků, kteří Camerona varovali, že absence jasné soudružnosti 

napříč politickými stranami může být klíčová.56 

Prvním vypozorovaným společným prvkem je příslib konání referenda, který byl 

zakotven v předvolebních programech vítězných politických stran. Zadruhé je to střet uvnitř 

politických stran, které referendum vypsaly. V třetí řadě to je suspendace kolektivní 

zodpovědnosti politiků. Posledním společným prvkem je spolupráce premiéra s opoziční 

stranou se společným cílem – setrváním v EHS/EU. 

Jak Labouristická strana, tak Konzervativní strana ukotvily příslib o konání referenda 

o členství v EHS/EU do svých předvolebních programů. Oběma stranám to zajistilo vítězství 

ve volbách. Jelikož obě referenda proběhla, mohu logicky vyvodit, že obě dvě strany svůj 

závazek vůči britskému obyvatelstvu dodržely. 

Oba dva vládnoucí premiéři se museli potýkat s rozkolem uvnitř vlastních polických 

stran. Kvůli tomu jim oběma bylo částečně vyčítáno, že referendum používají jako 

prostředek k uklidnění vnitrostranické situace. 

Premiér Cameron se zachoval po vzoru svého předchůdce Wilsona, když stejně jako 

on suspendoval kolektivní zodpovědnost poslanců. Díky tomu mohly vznikat uskupení pro 

vedení kampaně nezávisle na příslušnosti k politickým stranám. 

                                                 
55 Saunders, „A Tale of Two Referendums“, 4. 
56 Acharya, „Brexit in 2016 and 1975“. 
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Na suspendaci kolektivní zodpovědnosti úzce navazuje poslední společný prvek této 

kapitoly. Tím je skutečnost, že oba dva premiéři – Harold Wilson i David Cameron – 

podporovali setrvání v EHS/EU společně s opoziční stranou a jejím lídrem. Pro Wilsona to 

byla spolupráce s konzervativci a Margaret Thatcherovou, pro Camerona spolupráce 

s labouristy a Jeremym Corbynem. Je ale potřeba říci, že kvalita obou spoluprací byla velmi 

odlišná. Margaret Thatcher od začátku hlásala, že jedinou správnou možností pro Británii je 

členství v EHS. Oproti tomu Jeremy Corbyn působil nezúčastněným a nezaujatým dojmem, 

o čemž vypovídá i fakt, že necelý měsíc před konáním referenda si přibližně polovina voličů 

Labouristické strany nebyla jistá, co vlastně jejich strana zastává. 
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3 Vyjednávání nových podmínek členství v EHS/EU 

3.1 Referendum 1975 

Obyvatelé Velké Británie se po vstupu do EHS nezačali mít hůře. Jejich život byl 

obdobný tomu, na co byli Britové zvyklí z posledních let. Ekonomická situace se zlepšovala 

a Británie prosperovala. Platy se zvedly na vyšší úroveň než kdy dřív a počet 

nezaměstnaných v celém Spojeném království klesl pod půl miliónu obyvatel (necelé 1 % 

z tehdejší britské populace). Růst ekonomiky se zvedl na 6,8 % v roce 1973, což je při 

porovnání s 1,7 % a 2,5 % v letech 1971, respektive 1972, znatelný rozdíl. Tyto změny se 

však dají připisovat k zásluhám Konzervativní vlády Edwarda Heatha, tehdejšího premiéra, 

spíše než členství Británie v EHS. Na konci roku se ale zvedla cena ropy, což byl první 

problém vzniklý ve spojitosti s členstvím v EHS.57, 58 Na pokles ceny ropy navázaly 

problémy v průmyslu, především s těžbou uhlí, které způsobily ekonomický pokles 

Spojeného království. Heathova Konzervativní strana ztratila voliče a novým premiérem se 

stal Harold Wilson. 

Pro Wilsona, ještě v době, kdy byl lídrem opozice, představovala otázka britského 

členství v EHS dilema. On sám ho podporoval, a tak se, jak bylo vysvětleno již v předchozí 

kapitole, profiloval do role odpůrce podmínek vyjednaných vládou Heatha. Na základě 

předvolebního programu Labouristické strany se tedy pustil do vyjednávání nových, ideálně 

výhodnějších podmínek spolupráce Velké Británie v rámci EHS.59 Wilsonem kladený důraz 

právě na vyjednání nových podmínek, spíše než na referendum samotné, je velmi důležitý. 

Podařilo se mu tím dát britskému obyvatelstvu najevo, že při vyjednání určitých změn je pro 

Spojené království členství v EHS velmi výhodné. On sám se ovšem nestal hlavní postavou 

nově započatých jednání. Vedoucí rolí byl pověřen tehdejší ministr zahraničí James 

Callaghan. Callaghan byl labourista, a přestože byl skeptický vůči nadměrné evropské 

integraci, uvědomoval si podobně jako premiér Wilson důležitost členství Velké Británie 

v EHS.60 

                                                 
57 V říjnu roku 1973 se arabští producenti ropy rozhodli uvalit embargo na dovoz ropy do Nizozemska. To 

bylo způsobeno nizozemskou podporou Izraele. Cena ropy se zásadně zvedla. 
58 Butler a Kitzinger, The 1975 Referendum, 23-24. 
59 Geddes, Britain and the European Union, 63. 
60 George, An Awkward Partner: Britain in the Euroepean Community, 77-78. 
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Oficiálně byl proces vyjednávání o nových podmínkách zahájen 1. dubna 1974, když 

Callaghan, při setkání Rady ministrů EHS, informoval o postoji britského parlamentu, který 

nesouhlasil s podmínkami vyjednanými jejich předchůdci, a proto bylo potřeba vyjednat 

nové podmínky, které budou následně předloženy britskému obyvatelstvu k odsouhlasení. 

Poprvé byla také zmíněna možnost vystoupení Spojeného království z EHS, pokud by se 

výsledky znovuprojednání podmínek nedaly považovat za úspěšné. „Budeme vyjednávat 

v dobré víře, a pokud se nám podaří dosáhnout vhodných podmínek, předložíme je našim 

lidem ke schválení. Pokud ale selžeme, předložíme britským občanům důvody, proč 

podmínky považujeme na nepřijatelné, a prodiskutujeme s nimi vhodnost vystoupení 

Spojeného království z Evropského hospodářského společenství.“61 Dále však dodal, že 

britské členství v EHS je přínosné nejen pro EHS, ale také pro Velkou Británii, a z toho 

důvodu by se obě strany měly snažit najít vhodný kompromis. Vyjádřil, že nechce jednat o 

podmínkách vystoupení z EHS, ale naopak o položení vhodných základů pro budoucí 

spolupráci.62 

James Callaghan vysvětlil, jaké námitky mají Britové proti původním podmínkám a 

zároveň stanovil hlavní body budoucího vyjednávání. Prvním bodem byla Společná 

zemědělská politika (Common Agricultural Policy, dále SZP). Británie požadovala, aby byly 

zajištěny takové podmínky fungování SZP, které by nadále umožňovaly přístup na britský 

trh s potravinami těm, kteří se starali o levnou produkci potravin mimo Evropu. Druhý bod 

představovala žádost Spojeného království o nové a spravedlivější financování rozpočtu 

EHS. Třetím bodem byla možnost odmítnout úmluvy vedoucí k vytvoření hospodářské a 

měnové unie (podle původních plánů měla vzniknout do roku 1980), o kterou Spojené 

království usilovalo. Čtvrtý bod tvořil záměr Velké Británie o udržení kontroly nad vlastní 

ekonomikou, která byla zapotřebí k zajištění efektivního uplatňování regionální, industriální 

a fiskální politiky. Pátý bod se týkal přesouvání a přelévání britského kapitálu potřebného 

pro uplatňování politiky plné zaměstnanosti a pro ochranu platební bilance. Šestý bod se 

věnoval zabezpečení a prohloubení obchodních styků s Commonwealthem. Posledním, 

sedmým bodem bylo právo odmítnout jakékoliv návrhy na harmonizaci daně z přidané 

                                                 
61 Zpráva Jamese Callaghana na Radě ministrů EHS z 1. 4. 1974, cvce.eu, navštíveno 9. 4. 2019, 

https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/49bcefb2-4a53-4fbd-a33b-

144e566699e4/publishable_en.pdf. 
62 Ibid. 
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hodnoty napříč členskými státy EHS.63 Jak v předvolebním programu Labouristické strany, 

tak ve zprávě Jamese Callaghana chyběly detaily, které by specifikovaly, čeho přesně chtěli 

zástupci Británie během vyjednávání dosáhnout. Jednalo se tedy o pouhé oblasti spolupráce 

Spojeného království a EHS, o kterých se mělo jednat. Wilsonovi a Callaghanovi se podařilo 

nastínit cíle vyjednávání, aniž by přesně uvedli, jakých konkrétních změn chtěli dosáhnout. 

Právě díky tomu mohli prezentovat i menší změny jako zásadní. 

Velké Británii se skrze vyjednávání o Společné zemědělské politice podařilo zajistit 

větší flexibilitu, která zajišťovala výhody pro výrobce i spotřebitele. Růst ceny produktů byl 

pomalejší než růst nákladů potřebných k jejich produkci, a díky tomu se předcházelo riziku 

vytváření nadbytku. Dotace umožnily snížení ceny hovězího masa a podporu produkce 

cukru ve Velké Británii. Zároveň se podařilo dojít k dohodě o dovozu potravin ze zemí mimo 

EHS. Především se jednalo o cukr z Commonwealthu a mléčné produkty z Nového 

Zélandu.64 

Po detailních kalkulacích se Británie rozhodla neusilovat o reformaci financování a 

přispívání do rozpočtu EHS. Namísto toho se snažila o zavedení změn, které by zaručovaly 

spravedlivé přerozdělování a čerpání prostředků právě z rozpočtu Společenství. Na základě 

těchto změn byl Velké Británii přiznán nárok na vratku 125 milionů liber ročně.65 

Plány na vznik hospodářské a měnové unie do roku 1980 byly zpožděné, takže je britští 

představitelé přestali brát tak závažně. I přesto premiér Wilson při prezentaci dosažených 

výsledků jednání vysvětlil britskému lidu, že případný vznik hospodářské a měnové unie by 

kvůli nutnosti svázat libru s ostatními měnami mohl ohrozit průmyslový růst země a tím 

pádem také zaměstnanost ve Velké Británii. Prohlásil však, že tato hrozba byla odstraněna.66 

Velká Británie mohla nadále spravovat své vlastní regiony, poskytovat průmyslové 

dotace a rozhodovat o fiskální politice v zemi. Žádné změny se netýkaly ani britské volnosti 

pohybovat svým vlastním kapitálem.67 Fakticky nedošlo k žádným změnám, a přesto to bylo 

                                                 
63 Zpráva Jamese Callaghana na Radě ministrů EHS z 1. 4. 1974. 
64 „Britain’s new deal in Europe“, 8-9. 
65 Zpráva Harolda Wilsona parlamentu VB o výsledcích vyjednávání nových podmínek s EHS z 18. 3. 1975, 

navštíveno 9. 4. 2019, https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1975/mar/18/european-

community. 
66 „Britain’s new deal in Europe“, 9. 
67 Zpráva Harolda Wilsona parlamentu VB o výsledcích vyjednávání nových podmínek s EHS z 18. 3. 1975. 



 

 

22 

považováno za úspěch, protože to bylo prezentováno tak, že se Británii povedlo udržet 

kontrolu nad vlastní ekonomikou. 

Největším úspěchem celého vyjednávání bylo napojení Commonwealthu na EHS. 

Podařilo se vyjednat dohodu o dovozu cukru a mléčných produktů. Dalším velikým krokem 

byla konvence v Lomé,68 kde byla podepsána dohoda o spolupráci mezi EHS a 46 zeměmi 

z Afriky a oblastí Karibiku a Tichého oceánu, ze kterých 22 patřilo do Commonwealthu. 

Především na základě této dohody vyjádřila většina států Commonwealthu svou podporu 

britskému členství v EHS.69 

Posledním bodem jednání byla obava Británie z nutnosti podřídit se směrnicím EHS 

týkajících se daně z přidané hodnoty. Premiér Wilson uvedl, že se situace změnila, a tudíž 

už není potřeba se této možnosti bát. I přesto si ale Británie vyjednala podmínky, které ji 

zprostily případné povinnosti podřizovat se nařízením EHS v této záležitosti.70 

Premiér Wilson označil dosažené výsledky jako částečný úspěch. „Věřím, že naše 

jednání bylo značně, ale ne kompletně, úspěšné,“ uvedl v parlamentu a následně pokračoval, 

„nyní zbývá rozhodnout, jestli je za těchto podmínek nejlepším britským zájmem zůstat nebo 

vystoupit.“ Výsledky jednání a nové podmínky spolupráce s EHS byly schváleny v 

parlamentu v dubnu 1975 poměrem 396 ku 170 hlasů.71 

Většinová podpora nových podmínek v parlamentu byla velmi důležitá, protože 

v očích britského obyvatelstva představovala jednotu a jasný vzkaz pro podpoření členství 

v EHS. To se projevilo i na změně výsledků průzkumu provedeného agenturou 

Eurobarometer, ve kterém respondenti odpovídali na otázku: „Myslíte si, že členství 

Spojeného království v EHS je dobrou nebo špatnou věcí?“ Z výzkumu provedeného před 

zahájením vyjednávání vyplývá, že 31 % věřilo, že jde o správnou věc, zatímco 33 % si 

myslelo pravý opak. Zbytek dotazovaných zůstal neutrální. Stejný průzkum proběhl také 

v květnu 1975, tedy po skončení vyjednávání. V něm se počet dotazovaných, kteří si mysleli, 

že britské členství v EHS je dobrou věcí, zvýšil z 31 % na 47 %. Úměrně s tím klesl i počet 

respondentů, kteří na členství měli negativní názor, z 33 % na 21 %.72 Fakt, že nálada ve 

                                                 
68 Formálně nebyla součástí vyjednávání, ale představovala veliký pokrok ve spolupráci EHS s ostatními 

státy. 
69 Zpráva Harolda Wilsona parlamentu VB o výsledcích vyjednávání nových podmínek s EHS z 18. 3. 1975. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 Miller, The 1974-75 UK Renegotiation of EEC Membership and Referendum, 14. 
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společnosti zrcadlila náladu v parlamentu vypovídá o tom, že britská společnost svému 

parlamentu věřila. 

Díky vyjednávání o nových podmínkách se Wilsonovi podařilo zajistit dobrou výchozí 

pozici pro nadcházející referendum. 

3.2 Referendum 2016 

Již od roku 2000 se agentura British Social Attitudes, která se zaměřuje na průzkum 

veřejného mínění, ptá britských obyvatel, jak by Velká Británie měla z dlouhodobého 

hlediska přistupovat k Evropské unii a jejímu směřování. Z výsledků stejného průzkumu 

provedeného v roce 2015 vyšlo najevo, že pouze 19 % z dotazovaných si přeje zůstat 

v Evropské unii při zachování statusu quo, 43 % by si přálo zůstat členem Evropské unie, 

ale zároveň snížit její pravomoci, a 22 % by z EU nejradši odešli.73 Lidé si přáli zůstat 

členem EU, ale zároveň chtěli upravit podmínky britského členství v ní. Na základě tohoto 

průzkumu usuzuji, že britské obyvatelstvo bylo vůči Evropské unii před začátkem 

vyjednávání naladěné zcela neutrálně. Tím pádem se následující vyjednávání o nových 

podmínkách mohlo ukázat jako argument pro i proti členství v EU. Vše záleželo na tom, jak 

úspěšný bude premiér David Cameron při svém jednání s Bruselem. 

Když Cameron v lednu 2013 ve svém dlouho očekávaném projevu ohledně 

budoucnosti Spojeného království v Evropské unii slíbil konání referenda v případě, že bude 

opět zvolen do úřadu premiéra, zdůraznil důležitost vyjednání lepších podmínek 

spolupráce.74 Domníval se, že díky novým podmínkám dokáže přesvědčit dostatek lidí pro 

setrvání v Evropské unii. Další průzkum veřejného mínění ale ukázal, že to nakonec nebude 

tak jednoduché, jak se zpočátku mohlo zdát. Respondentům byli představeny tři možné 

scénáře: zaprvé, Cameronovi se podaří vyjednat zásadní změny podmínek a pravidel, 

kterými se Spojené království musí řídit; zadruhé, dojde k upravení stávajících podmínek 

ohledně klíčových záležitostí, aniž by došlo k výrazným celkovým změnám; zatřetí, 

nepodaří se vyjednat nic a vše zůstane stejné. Z odpovědí respondentů vyšlo najevo, že 

pouze v prvním případě, tedy v případě vyjednání zásadních změn, by lidé volili setrvání 

                                                 
73 Clarke, Goodwin a Whiteley, BREXIT: Why Britain voted to leave the European Union, 19-20. 
74 „UK Cameron promises in/out referendum on EU membership“, Euractiv, 23. 1. 2013, 

https://www.euractiv.com/section/uk-europe/video/uk-cameron-promises-in-out-referendum-on-eu-

membership/. 



 

 

24 

v EU.75 Ještě před samotným začátkem vyjednávání bylo jasné, že se premiér Cameron 

pouští do obtížného úkolu, a že výsledky jeho vyjednávání o nových podmínkách bude 

hodnotit mnohem méně shovívavé obyvatelstvo, než jakému musel čelit Harold Wilson. 

Ve svém dopise z listopadu 2015, který premiér David Cameron adresoval Donaldovi 

Tuskovi, předsedovi Evropské rady, specifikoval dříve vytyčené cíle vyjednávání a rozdělil 

je do 4 kategorií, které měly být předmětem následujících jednání mezi Spojeným 

královstvím a Evropskou unií. Zaprvé se jednalo o zavedení reforem v ekonomické správě 

EU, především pak ve vztahu k eurozóně. Cameron ubezpečil Tuska, že pro všechny členské 

státy EU, které nejsou součástí eurozóny, je důležité, aby eurozóna prosperovala. Zároveň 

ale uvedl: „Nechceme stát v cestě jakýmkoliv opatřením, které se eurozóna rozhodne učinit 

za účelem zabezpečení eura. Chceme se ale ujistit, že tyto změny budou respektovat 

soudružnost jednotného trhu a legitimní zájmy všech států mimo ni.“76 Zadruhé šlo o 

zlepšení konkurenceschopnosti Evropské unie. Cameron nejprve kvitoval opatření EU, která 

cílila na zvýšení ekonomického růstu a redukci byrokracie, se kterou se musely potýkat 

soukromé podniky. Dále pak vyjádřil plnou podporu nové obchodní strategie EU zaměřené 

na obchodní dohody se státy z Ameriky a Asie, po které Velká Británie již dlouho volala. 

Nicméně uvedl, že Evropská unie musí pokračovat v omezování vlivu byrokracie až do 

chvíle, kdy dojde k úplnému odstranění její zátěže na byznys. Zároveň dodal, že by měl být 

kladen větší důraz na vylepšení volného pohybu kapitálů, zboží a služeb na jednotném trhu. 

Třetí kategorii tvořily cíle, které se týkaly britské suverenity. Británie se chtěla zbavit 

závazku spolupracovat na cestě k „ještě bližší Unii“ (ever closer union), a to formálním, 

právně závazným a nezvratitelným způsobem. Spolu s tím chtěl Cameron prosadit, aby se 

národní parlamenty jednotlivých členských států mohly společně bránit nechtěným zákonům 

navrženým EU, a také aby se posílila role jednotlivých států na úkor centralizace moci 

Evropské unie. Čtvrtá kategorie cílů se týkala migrace, a to nejen imigrace do Evropské unie, 

ale také pohybu osob přímo v ní. Cameron navrhl, že žádný nový členský stát EU by se 

nemohl zapojit do volného pohybu osob předtím, než se jejich domácí hospodářská situace 

                                                 
75 Ibid., 20-21. 
76 Dopis premiéra britské vlády Davida Camerona předsedovi Evropské rady Donaldovi Tuskovi, 10. 

listopadu 2015, Londýn, 2, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/475679/Do

nald_Tusk_letter.pdf. 
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srovná s ostatními členskými státy. Jeho další cíle byly omezit poskytování 

zaměstnaneckých výhod pouze na cizince, kteří ve Velké Británii pracovali minimálně po 

dobu 4 let, a zákaz posílání podpory na dítě, získané na území Spojeného království, do 

jiných států EU. Britská populace se rok od roku zvětšovala, a v roce 2050 měla být Británie 

podle odhadů nejlidnatějším státem EU. Právě z tohoto důvodu se Spojené království snažilo 

výrazně omezit imigraci.77 

Jednání mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií skončila v únoru 2016. Nově 

vyjednané podmínky byly doplňkem k již dříve dohodnutým úlevám Velké Británii (opt-

outs) a měly vejít v platnost ihned poté, co Británie potvrdí, že i nadále chce býti členem 

Evropské unie. Velká Británie, stejně jako ostatní nečlenové eurozóny, byla ujištěna, že 

nebude znevýhodněná jakýmkoliv opatřením, které eurozóna podnikne, a že se nebude 

muset účastnit na případných krizových řešeních nutných ke stabilizaci eura.  Na druhou 

stranu jí byla odepřena pravomoc tato opatření vetovat. Měla pouze možnost navrhnout 

opětovné projednání konkrétních opatření v Evropské radě. Británii bylo vyhověno v její 

žádosti o to, aby Evropská unie i nadále pokračovala v omezování byrokracie zatěžující 

byznys, a také aby se kladl větší důraz na vyjednávání nových obchodních dohod. Co se týká 

otázky suverenity, tak Británie byla úspěšně zbavena závazku podílet se na dalším 

politickém sdružování států Evropské unie a jakékoliv zmínky o „ještě bližší unii“ se na ni 

nevztahovaly. Cameronův návrh o možnosti národních parlamentů blokovat legislativní 

nařízení EU byl přijat, ale ne v plné míře. Největším zklamáním však byly změny týkající 

se migrace. Na nové členské státy se nevztahovala žádná omezení volného pohybu a 

ostatním Cameronovým požadavkům bylo vyhověno pouze v částečné podobě. Zavedení 

čtyřletého období, po kterém by cizincům pracujícím v Británii byly připsány výhody 

britského sociálního systému, bylo použitelné pouze na nové imigranty, a namísto zákazu 

posílání příspěvků na dítě mimo Spojené království se podařilo vyjednat pouhé 

přepočítávání výše těchto příspěvků podle cenové hladiny v zemi, kam měl být příspěvek 

odeslán.78 

Zatímco premiér Cameron označil výsledky jednání jako „nejlepší možné pro obě 

strany,“79 kritici upozorňovali na to, že vyjednané podmínky nesplnily dříve vytyčené cíle. 

                                                 
77 Dopis premiéra britské vlády Davida Camerona předsedovi Evropské rady Donaldovi Tuskovi, 4. 
78 Cini a Borragán, The UK’s Referendum, 4-5. 
79 Ibid., 4. 
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V Británii proběhlo hned několik průzkumů veřejného mínění a všechny ukazovaly na to, že 

Cameronovi se nepodařilo vyjednat takové podmínky, které by přesvědčily voliče o tom, že 

zůstat v Evropské unii je jedinou správnou volbou. Respondenti ve svých odpovědích 

uváděli, že Cameronovy reformy nepředstavovaly žádnou zásadní změnu partnerství 

Spojeného království a Evropské unie, a že jejich premiér měl ve svých požadavcích zajít 

mnohem dále.80 Jako největší nedostatek se v očích britských obyvatelů ukázala býti 

migrační politika. Více než polovina respondentů odhadovala, že nové podmínky nepřinesou 

žádnou změnu v počtu imigrantů proudících do Velké Británie.81 Po samotném referendu 

Cameron prohlásil: „Brexitu mohlo být zabráněno, kdyby mě Evropští vůdci nechali 

kontrolovat migraci.“82 

Jak již bylo řečeno, David Cameron věřil v to, že se mu skrze vyjednávání nových 

podmínek s Evropskou unií podaří přesvědčit voliče, aby v nadcházejícím referendu volili 

možnost Zůstat. Z tohoto důvodu usuzuji, že celé projednávání se dá považovat za součást 

Cameronovy kampaně lobující za členství v Evropské unii. Nicméně Cameronovi se 

nepodařilo dosáhnout svých předem stanovených cílů v plné míře, a tak dal možnost svým 

protějškům z kampaně Odejít použít jeho neúspěch jako argument pro vystoupení z EU. 

3.3 Komparace a dílčí závěry 

Mezi vypozorované rozdíly patří v první řadě to, jaký důraz byl kladen oběma 

premiéry na roli vyjednávání nových podmínek. Podle očekávání došlo ke změně cílů, které 

si Spojené království před vyjednáváním vytyčilo. Další odlišností je také strategie a způsob 

představení konkrétních cílů. Posledním vypozorovaným rozdílem je to, jak byly výsledky 

přijaty britským obyvatelstvem. 

Jak premiér Harold Wilson, tak premiér David Cameron oznámili konání referenda, 

kterému mělo předcházet vyjednání nových podmínek spolupráce. Na první pohled se může 

zdát, že se jedná o společný prvek, ale po analýze důrazu kladeného oběma premiéry na roli 

vyjednávání nových podmínek se mi podařilo najít odlišnost mezí tím, jak se na vyjednávání 

nahlíželo z hlediska jeho důležitosti pro referendum. Premiér Wilson se již od svého 

působení v roli lídra opozice profiloval jako odpůrce podmínek vstupu do EHS vyjednaných 

                                                 
80 Clarke, Goodwin a Whiteley, BREXIT: Why Britain voted to leave the European Union, 26. 
81 Ibid., 26. 
82 George Parker, „Cameron pins Brexit on EU failure to grant UK brake on migration“, Financial Times, 

navštíveno 13. 4. 2019, http://www.ft.com/cms/s/0/3901dd48-3cee-11e6-9f2c-36b487ebd80a.html. 
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jeho předchůdci. Ve svém předvolebním programu slíbil vyjednání nových podmínek, které 

budou následně předloženy britskému obyvatelstvu k potvrzení. V jiné situaci se ocitl 

premiér Cameron. Kvůli nátlaku obyvatelstva a členů jeho Konzervativní strany nemohl 

jinak než slíbit konání „in or out“ referenda. Teprve poté uvedl, že se nejprve pokusí vyjednat 

výhodnější podmínky. Rozdíl je tedy v tom, že zatímco Wilson udělal právě z vyjednávání 

o nových podmínkách primární záležitost, tak Cameron vyjednávání použil jen jako součást 

své kampaně. 

Mnohem patrnějším a od začátku očekávaným rozdílem je fakt, že došlo ke změně 

hlavních cílů, kterých se skrze vyjednávání mělo dosáhnout. Hlavní důraz před referendem 

1975 kladen na změny financování společného rozpočtu a zajištění přístupu na jednotný trh 

státům z Commonwealthu. Před referendem 2016 byla veškerá pozornost soustředěná na 

problémy spojené s migrací. Hlavními cíli bylo snížit imigraci do Velké Británie a zavést 

podmínku přiznávání zaměstnaneckých výhod pouze těm cizincům, kteří ve Velké Británii 

pracují po dobu čtyř a více let. 

Třetím rozdílem je detailnost při představování vyjednávacích cílů. Zpráva Jamese 

Callaghana byla sestavená na základě předvolebního programu Labouristické strany. V obou 

dokumentech však chyběly detaily, které by upřesňovaly, kterých konkrétních změn by 

chtěli dosáhnout.  Právě díky tomu mohl premiér Wilson prezentovat i menší změny jako 

změny významné. Oproti tomu David Cameron velmi detailně specifikoval konkrétní 

návrhy úprav podmínek spolupráce. Z tohoto důvodu pro něj bylo těžší obhajovat konečné 

výsledky vyjednávání, protože bylo zřejmé, že se mu nepodařilo vyjednat vše, co si předem 

určil. 

Posledním rozdílem bylo to, jakým způsobem byly nově vyjednané podmínky přijaté 

britským obyvatelstvem. Průzkumy z doby před a po vyjednávání 1975 ukazují, že 

vyjednávání mělo pozitivní vliv na názor britských obyvatelů na členství v EHS. Během 

pouhých dvou let stoupl počet lidí vnímajících britské členství v EHS jako dobrou věc o více 

než 15 %. David Cameron se v roce 2016 musel potýkat s opačným názorem. Respondetni 

v průzkumech uváděli, že díky Cameronovým reformám nedojde k zásadní změně 

spolupráce Velké Británie a Evropské unie. Zároveň více než polovina z nich soudila, že 

nové podmínky nezpůsobí redukci počtu imigrantů přicházejících do Spojeného království. 

Cameronovi bylo vyčítáno, že se svými reformami zůstal až příliš pasivní. 

Mezi společné prvky vyjednávání patří podobná výchozí pozice, co se nálady ve 

společnosti směrem k samotnému statusu člena EHS/EU týkalo. Dále pak fakt, že v obou 
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případech se Británie snažila o rozšíření jednotného trhu. Poslední paralelou je pak 

skutečnost, že premiér Wilson i premiér Cameron prezentovali výsledky vyjednávání tak, že 

se dají považovat za úspěch. 

Přestože bylo vysvětleno, že David Cameron stál před začátkem vyjednávání 

v obtížnější situaci, průzkumy veřejného mínění před zahájením vyjednávání ukázaly, že 

smýšlení o členství EHS a EU bylo v obou případech velmi neutrální. Z průzkumů 

provedených v letech 1973 a 2015 vyšlo najevo, že přibližně polovina dotazovaného vzorku 

britského obyvatelstva nemá problém se samotným členstvím v EHS/EU. V obtížnější 

situaci byl Cameron proto, že od jeho vyjednávání čekali obyvatelé Velké Británie mnohem 

více. V již zmíněném průzkumu z roku 2015 totiž uvedli, že by si přáli zůstat členy Evropské 

unie jen v případě, že se Cameronovi podaří vyjednat významné změny. 

Dalším společným prvkem byla přetrvávající snaha Spojeného království o rozšíření 

jednotného trhu skrze nové obchodní dohody. Přestože se nejednalo o formální součást 

vyjednávání mezi Velkou Británií a EHS, představovala Konvence v Lomé velmi důležitý 

krok vpřed pro Británii, a to z toho důvodu, že ze 46 států, které podepsaly dohodu o obchodu 

a pomoci, bylo 22 států členem Commonwealthu. Cameron pak ve svých jednáních loboval 

za vytvoření obchodních dohod se státy z Ameriky a Asie. 

Posledním společným prvkem, který byl v této kapitole vypozorován, je skutečnost, 

že oba dva premiéři prezentovali nově vyjednané podmínky jako úspěšné a následně na 

jejich základě podporovali kampaň bojující za setrvání Velké Británie v EHS/EU. S tímto 

souvisí i fakt, že se nedá určit, kterému z nich se podařilo vyjednat lepší podmínky pro 

Velkou Británii. Ani jeden z nich nebyl stoprocentně úspěšný v naplnění svých cílů. Podařilo 

se jim vyjednat několik změn, které ovšem neměly zásadní vliv na postavení Spojeného 

království v rámci EHS/EU. 
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4 Náležitosti a výsledky referenda 

4.1 Referendum 1975 

V únoru 1975 byla parlamentem Spojeného království vydána bílá kniha oznamující, 

že referendum bude vyhlášeno po konci vyjednávání o nových podmínkách.83 Ve stejném 

dokumentu bylo psáno, že parlament zvažuje možnost zavedení zvláštních podmínek, které 

by specifikovaly náležitosti, kterým by referendum podléhalo, a to i přestože nešlo o 

referendum se silou zákona.84 Jednalo se především o otázku prostého rozhodnutí 

nadpoloviční většinou hlasů. „Dalo by se polemizovat o tom, že rozhodnutí takového 

významu by nemělo záviset na prosté většině volících lidí z celkového elektorátu 40 

milionů.“85 Parlament se obával možnosti, že se k hlasování v referendu nedostaví adekvátní 

množství voličů, a proto přemýšlel o tom, zdali by většina hlasů neměla překročit určenou 

procentuální část z celého elektorátu. Jedním z poslanců za Konzervativní stranu bylo 

navrženo, že by referendum mělo být považováno za platné jen pokud se hlasování zúčastní 

více než 60 % potenciálních voličů a pro „ano“ či „ne“ bude rozhodnuto dvoutřetinovou 

většinou.86 Tento návrh však nebyl v parlamentu schválen, a tak o výsledku referenda měla 

rozhodnout prostá většina zúčastněných voličů. Zákon o referendu prošel parlamentem 

v dubnu a královnou byl schválen v květnu. Jedinou otázkou na volebních lístcích bylo: 

„Myslíte si, že by Spojené království mělo zůstat členem Evropského hospodářského 

společenství (jednotného trhu)?“ Voliči měli na výběr ze dvou možných odpovědí – Ano a 

Ne.87 

Referendum proběhlo 5. června 1975 a bezprostřední průzkum naznačil, že počet lidí 

hlasujících pro setrvání v rámci EHS se blížil k necelým 70 %. Oficiální sčítání hlasů ale 

začalo až druhý den ráno. V průběhu dne se původní odhady začaly ukazovat jako správné 

                                                 
83 Draft bílé knihy o referendu ze dne 17. 2. 1975, http://filestore.nationalarchives.gov.uk/pdfs/small/cab-

129-181-c-19.pdf. 
84 Haroon Siddique, „Is the referendum legally binding?“ The Guardian, 23. 6. 2016, 

https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/23/eu-referendum-legally-binding-brexit-lisbon-cameron-

sovereign-parliament. 
85 Ibid. 
86 Oonagh Gay a Lorna Horton, Thresholds in referendums (House of Commons Library, editováno 29. 6. 

2011), 3. 
87 Miller, The 1974-75 UK Renegotiation of EEC Membership and Referendum, 21. 
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a jednoznačné rozhodnutí ve prospěch členství v EHS bylo potvrzeno. Ano obdrželo 67,2 % 

všech platných hlasů, zbylých 32,8 % bylo pro Ne.88 Zemí Spojeného království, ve které se 

pro Ano vyjádřilo procentuálně nejvíce lidí, byla Anglie. Z celkového počtu Angličanů, který 

čítal přes 33 miliónů, se jich k referendu dostavilo 64,6 % a 68,7 % z nich hlasovalo pro 

členství v EHS. V žádném z volebních okrsků v Anglii nekleslo hlasování pro Ano pod 63 

%. V hlavním městě Londýně se Ano rozhodlo zvolit 66,7 % voličů. Nejvyšší volební účastí 

se mohl pochlubit Wales. K referendu přišlo 66,7 % Walesanů, přičemž pro Ano hlasovalo 

66,5 % z nich. Skotsko bylo další zemí Velké Británie, kde volební účast referenda přesáhla 

60 %, konkrétně tedy 61,7 %, ze kterých 58,4 % voličů hlasovalo pro členství v EHS. 

Jedinou zemí, kde se volební účast nedostala nad polovinu, bylo Severní Irsko (47,4 %). 

Nicméně i v Severním Irsku se nadpoloviční většina, přesněji 52,1 %, rozhodla, že se celému 

Spojenému království povede lépe, zůstane-li členem jednotného trhu. Dohromady se ve 

Velké Británii a Severním Irsku k volbě v referendu dostavilo 64 % z celkového elektorátu, 

který čítal 40 456 877 obyvatel.89 Stoupenci kampaně Ne mohli po referendu argumentovat 

tím, že pouhých 43 % z celkového elektorátu se rozhodlo podpořit setrvání v EHS. Stejným 

logickým postupem se však dá vyvodit také to, že jen 20,9 % Britů si přálo z EHS vystoupit. 

Analýza dat z výzkumu provedeného na stejném vzorku britského obyvatelstva před 

referendem i po něm ukazuje, jakým způsobem se demografické ukazatele podílely na 

rozhodování jedinců, kteří se zúčastnili hlasování.90 Lidé starší než 60 let volili téměř z 80 

% ve prospěch členství v EHS. S klesajícím věkem zároveň klesalo i procento lidí, kteří 

volili Ano. Nejnižší hodnotou bylo 62 % u lidí ve věku 18-29 let. Další korelace k hlasování 

v referendu se dá vypozorovat mezi socioekonomickým postavením a také dosaženým 

vzděláním. Obecně platilo, že lidé s lepší životní úrovní a lidé s vyšším dosaženým 

vzděláním tendenčně volili setrvání v EHS. Průzkum také ukázal na to, do jaké míry se 

jednotlivým politickým stranám povedlo přesvědčit vlastní voliče o svých preferencích. 

Konzervativcům se to povedlo náramně, protože téměř 90 % jejich voličů hlasovalo 

v referendu pro Ano. Rozkol v řadách Labouristické strany se přímo projevil i při hlasování 
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jejich voličů, nicméně 60% většina z nich se rozhodla dát na doporučení premiéra Wilsona 

a podpořila tak setrvání v jednotném trhu. 

Z pohledu na celkové výsledky se dát usuzovat, že se jednalo o drtivé vyjádření vůle 

většiny voličů. Co je ovšem ještě důležitější, obzvlášť když se vezmou v potaz výsledky 

referenda konaného v roce 2016 (viz níže), je jednota, se kterou hlasovaly všechny čtyři 

země Spojeného království. Nejen, že dílčí výsledky z Anglie, Skotska, Walesu a Severního 

Irska skončily ve prospěch členství v EHS, ale také téměř ve všech volebních obvodech 

hlasovala více než polovina voličů pro Ano. Volebních obvodů bylo celkem 68 a pouze ve 

dvou z nich tomu bylo jinak. Těmito volebními obvody byla skotská souostroví Vnější 

Hebridy a Shetlandy.91 Jak se ale uvádí v knize od Davida Butlera a Uweho Kitzingera, je 

důležité nepřeceňovat výsledek referenda, ačkoliv se zdá být jasným znázorněním vůle 

britských voličů. „Podpora členství v EHS byla rozsáhlá, ale nikterak hluboká.“92 Vystoupit 

ze Společenství dva roky poté, co se Velká Británie, po dvou francouzských vetech, stala 

členským státem, by představovalo zásadní změnu a referendum ukázalo, že lidé se touto 

cestou nechtěli vydat. 

Ať tak, či onak, lidé Spojeného království rozhodli jednoznačně a jednotně. Premiér 

Wilson na to zareagoval slovy, že se jedná o přesvědčivější výsledek, než k jakému došlo 

v jakýchkoliv volbách do britského parlamentu ve 20. století.93 Také Tony Benn, hlavní 

protagonista kampaně Ne, se vyjádřil k výsledku referenda: „Právě jsem obdržel zprávu od 

celého britského lidu. Vyjadřuji se jasně a zřetelně… Ohromující většina britského 

obyvatelstva hlasovala pro to zůstat členem (EHS) a já si jsem jistý, že si to všichni přejí 

respektovat. To bylo záměrem nás všech, kdo obhajoval konání referenda.“94 

Výsledek referenda 1975 nepředstavoval řešení pro neshody, které mezi Velkou 

Británií a Evropským hospodářským společenstvím byly, ale přinesl odpověď na otázku, 

zdali se cesty těchto dvou ekonomických velmocí měly rozdělit nebo naopak pokračovat ve 

snaze o nalezení vhodného kompromisu, který oběma stranám pomůže k prosperitě. 

Obyvatelé se vyjádřili přesvědčivě a umožnili tak pokračování v té době ještě nově 
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započatého partnerství. Přesně o 40 let později bylo rozhodnuto, že se Britové opět postaví 

před stejnou otázku. 

4.2 Referendum 2016 

Zákon o referendu o členství v EU byl v parlamentu poprvé představen v květnu 2015, 

necelé dva týdny poté, co byla možnost konání referenda zmíněna v královnině proslovu. 

V červnu pak zákon prošel druhým čtením a byl schválen v hlasování, čímž se oficiálně 

otevřela cesta ke konání referenda.95 Původní formulace otázky zněla: „Mělo by Spojené 

království zůstat členem Evropské unie?“ Volební komise, na základě pochybností o 

neutralitě otázky, předložila doporučení upravit její znění, protože původní formulace 

zvýhodňovala zachování statusu quo.96 David Cameron toto doporučení přijal a otázka tak 

dostala svoji finální podobu: „Mělo by Spojené království zůstat členem Evropské unie nebo 

z Evropské unie odejít?“ Na tuto otázku byly možné dvě odpovědi – Zůstat nebo Odejít. Na 

rozdíl od roku 1975 nepadly v parlamentu žádné reálné návrhy na zavedení podmínek 

určujících platnost referenda. Takové podmínky ostatně nebylo nutné zavádět, protože stejně 

jako v předchozím případě se ani tentokrát nejednalo o referendum se silou zákona.97 

Zvažovala se ovšem možnost snížit minimální věkovou hranici pro hlasování na 16 let. 

Nicméně tento návrh nakonec parlamentem neprošel.98 Královna zákon potvrdila v prosinci 

2015. 

Referendum proběhlo 23. června 2016 plynule a bez problémů.  Hlasování v referendu 

se mohl zúčastnit největší elektorát v historii Spojeného království, když čítal 46 500 001 

lidí.99 Potvrdila se očekávání o vysoké volební účasti, protože odevzdat svůj hlas v referendu 

přišlo 72,2 % potenciálních voličů.100 Přestože se neprováděl volební průzkum přímo na 
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volebních místech, původní odhady předpokládaly těsný rozdíl ve prospěch členství 

v Evropské unii. Město Newcastle, které bylo projektováno jako místo, kde volba Zůstat 

dosáhne veliké podpory, bylo prvním místem, ze kterého byly sečteny a zveřejněny výsledky 

hlasování. 101 Pro setrvání v EU tam hlasovala jen mírná většina a původní odhady se tak 

otřásly v základech. V Londýně podle očekávání hlasovala většina obyvatel pro možnost 

Zůstat (59,9 %), ale celkově se v Anglii při volební účasti celých 73 % rozhodlo ve prospěch 

možnosti Odejít v poměru 53,4 % ku 46,6 %. Téměř totožných hodnot výsledků a volební 

účasti bylo dosaženo také ve Walesu (52,5 % pro Odejít, 71,7 % volební účast). Hlasování 

s největší převahou pro jednu či druhou stranu proběhlo ve Skotsku, kde setrvání v EU 

obdrželo podporu 62 % voličů. Severní Irsko mělo nejmenší elektorát, a navíc zaznamenalo 

nejnižší volební účast (62,7 %). Jeho obyvatelé se ale rozhodli podpořit Evropskou unii 55,8 

% svých hlasů. Celkově se obyvatelé Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 

rozhodli pro opuštění Evropské unie poměrem 51,9 % ku 48,1 %. Absolutní rozdíl v počtu 

lidí hlasujících pro a proti členství v EU byl necelých 1,3 milionu.102 

Kromě toho, že se Velká Británie jako celek rozhodla o vystoupení z Evropské unie, 

vyšlo z referenda najevo, jak je Spojené království nejednotné. Na rozdíl od referenda 

konaného v roce 1975, kdy všechny čtyři země Spojeného království vyslovily jednoznačně 

svou podporu Evropskému hospodářskému společenství, tak v roce 2016 se Království 

rozdělilo na polovinu. V Anglii a Walesu se hlasovalo pro Odejít, ve Skotsku a Severním 

Irsku pro Zůstat. Rozhodnutí vystoupit z Evropské unie je důkazem toho, že se ve Spojeném 

království nedá nadále počítat s jednotným souhlasem. „Dnes jsme se probudili do hluboce 

rozpolcené země,“103 povzdechl si v den oznámení výsledků lídr Strany liberálních 

demokratů Tim Farron. Des Freedman ve svém článku tvrdí, že Británie byla rozdělená již 

předtím, než vůbec došlo k referendu. Larry Elliot navázal na tuto myšlenku a dodal, že 

Spojené království je zemí rozdělenou bohatstvím, geografií a sociálními úrovněmi.104 

Především Skotsko cítilo ihned po referendu velikou křivdu, protože dva roky před konáním 

referenda se Skotové ve svém národním referendu rozhodli pro zachování celého Spojeného 

                                                 
101 Cini a Pérez-Solórzano Borragán, The UK’s Referendum, 8. 
102 Uberoi, European Union Referendum 2016, 5-17. 
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království a odmítli tak možnost vystoupit z něj. Jednu z klíčových rolí v hlasování 

skotského obyvatelstva hrálo právě členství v Evropské unii. 

V prosinci 2016 byly agenturou NatCen uveřejněny výsledky hlasování v referendu 

z pohledu demografických ukazatelů.105 Tyto výsledky ukazují, jaké stereotypy v hlasování 

můžeme vypozorovat, rozdělíme-li společnost do určitých skupin. I v tomto případě bude 

pozorován faktor věku, socioekonomického postavení, dosaženého vzdělání a politické 

preference. Na rozdíl od referenda v roce 1975 se starší voliči většinově vyjádřili pro 

vystoupení z Evropské unie. Procentuální podpora setrvání v EU mezi obyvateli ve věku 18-

29 let se pohybovala kolem 65 %. Stejně jako o 41 let dříve, i v roce 2016 inklinovali 

k hlasování pro Odejít obyvatelé s horším socioekonomickým postavením a nižším 

dosaženým vzděláním.106 Žádný významný vzorec hlasování mezi voliči Konzervativní a 

Labouristické strany nebyl nalezen, což ukazuje na názorový rozkol voličských základen 

těchto stran. Naopak voliči strany UKIP se vyjádřili pro vystoupení z Evropské unie 

naprosto jednoznačně.107 

Ihned druhý den po konání referenda oznámil David Cameron svou rezignaci na post 

premiéra. Navzdory tomu, že vehementně podporoval volbu Zůstat, zdůraznil, že respektuje 

rozhodnutí britského obyvatelstva. Zároveň vyjádřil své přesvědčení o tom, že on není tou 

správnou osobou, která by měla stát v čele Velké Británie na cestě z EU.108 Vůdce kampaně 

Odejít, Boris Johnson, se po referendu vyjádřil následovně: „Věřím, že britští lidé se 

vyslovili pro demokracii v Británii a celé Evropě. Myslím, že na výsledek referenda můžeme 

být hrdí.“109 Jeho proslov ale nepůsobil vítězoslavně, a tak se v britských médiích vyrojili 

spekulace o tom, zdali vůbec o vystoupení z EU stál. 

Zatímco v roce 1975 se skrze referendum položily základy spolupráce dvou 

ekonomických gigantů, která mohla trvat po více než 40 let, tak v roce 2016 se britské 
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obyvatelstvo rozhodlo pro opuštění EU. Referendum předznamenalo krok Spojeného 

království novým směrem, krok do neznáma. Britští političtí představitelé se rozhodli 

respektovat přání svého obyvatelstva a necelý rok po volbě v referendu došlo k aktivaci 

článku 50, čímž byl oficiálně spuštěn proces vystoupení Spojeného království Velké Británie 

a Severního Irska z Evropské unie. 

4.3 Komparace a dílčí závěry 

Tím nejpatrnějším rozdílem mezi oběma referendy je výsledek samotný. Nejedná se 

ovšem pouze o to, jak dopadlo hlasování, ale také o to, jaké závěry se z výsledku referenda 

dají vyvodit. Mezi konkrétní rozdíly patří (ne)jednota, která se ukázala při pohledu na dílčí 

výsledky v jednotlivých zemích Spojeného království.  Z pohledu demografie došlo ke 

změně v tom, jak volili starší britští obyvatelé. Také voliči Konzervativní strany změnili své 

volební preference. Posledním vypozorovaným rozdílem je odlišná formulace otázky, na 

kterou lidé v referendu odpovídali. 

Tím nejdůležitějším faktorem, který diametrálně odlišuje první evropské referendum 

od toho druhého, je konečný výsledek. Zatímco v roce 1975 se obyvatelé Velké Británii 

dvoutřetinovou většinou rozhodli pokračovat v evropské integraci, tak v roce 2016 došlo 

k rozhodnutí o vystoupení z Evropské unie. Referendum 1975 ukázalo jednotu celého 

Spojeného království, ve kterém všechny země vyjádřily svou podporu EHS. O 41 let 

později, v roce 2016, skončilo referendum poněkud vyrovnanějším poměrem hlasů. O 

vystoupení z EU se rozhodlo velmi těsnou nadpoloviční většinou. Kromě toho došlo také 

k odhalení faktu o nejednotnosti Velké Británie. V Anglii a Walesu se hlasovalo pro Odejít, 

ve Skotsku a Severním Irsku pro Zůstat. 

Při prvním evropském referendu ve Velké Británii to byli obyvatelé starší než 60 let, 

kteří největší měrou přispěli k jednoznačnému výsledku. Téměř 80 % z nich hlasovalo pro 

setrvání v EHS. Při druhém referendu hlasovali přesně naopak, když většinově podpořili 

vystoupení z Evropské unie. Podobná změna byla zaznamenána také u hlasování voličů 

Konzervativní strany. Tato změna je přímo úměrná tomu, jak se k referendu stavěla celá 

strana. 

Věcí, která na první pohled nepůsobí nikterak zásadně, ale v konečném důsledku hrála 

roli, je rozdíl ve znění otázky, na kterou voliči v referendu odpovídali. V roce 1975 v otázce 

stálo, zdali by Velká Británie měla zůstat součástí EHS. Voliči mohli odpovídat buď Ano 

nebo Ne. Původní návrh otázky pro referendum 2016 byl totožný. Jediným rozdílem měla 



 

 

36 

být záměna EHS za EU. Nicméně na základě doporučení ustanovené volební komise bylo 

znění otázky pozměněno. Finální podoba otázky obsahovala oba dva možné scénáře 

referenda – Zůstat nebo Odejít. Tato podoba otázky byla volební komisí doporučena z toho 

důvodu, že představuje rovnou startovní pozici pro obě možné odpovědi. 

Prvním společným prvkem obou referend je přímo jejich podoba. Ani jedno z referend 

totiž nepodléhalo speciálním podmínkám a rozhodovalo se v nich systémem nadpoloviční 

většiny. Dalšími společnými prvky pro obě referenda jsou pak stejné tendence hlasování 

určitých skupin lidí rozdělených na základě demografických ukazatelů. 

Pro referendum v roce 1975 se uvažovalo o zavedení speciálních kritérií, kterých by 

muselo být dosaženo, aby se referendum mohlo považovat za platné. Spekulovalo se totiž o 

tom, zdali by o takto významné záležitosti nemělo být rozhodnuto přesvědčivějším rozdílem 

než jen nadpoloviční většinou volících lidí. Nicméně návrh, že referendum by mělo být 

považováno za platné jen v případě, že se hlasování zúčastní více než 60 % z celkového 

elektorátu, a zároveň že pro „ano“ či „ne“ bude rozhodnuto dvoutřetinovou většinou, 

parlamentem neprošel. V druhém evropském referendu žádný konkrétní návrh podobného 

rázu nepadl, ale debatovalo se o možnosti snížit minimální věk pro hlasování na 16 let. Ani 

tento návrh nebyl zrealizován. Dá se říci, že žádné podmínky určující platnost referend 

nebyly nutné, protože obě dvě referenda proběhla za vysoké volební účasti (64 %, potažmo 

72,2 %). Dalším argumentem je to, že ani jedno z referend nebylo se silou zákonu, a tudíž 

se parlament nemusel podřídit jejich výsledkům, považoval by je za nelegitimní. 

Na základě určitých demografických ukazatelů bylo zjištěno, jak se (ne)změnilo 

hlasování konkrétních skupin obyvatel. Z rozdělení do skupin podle socioekonomického 

statusu vyplývá, že jak v roce 1975, tak v roce 2016 hlasovaly pro vystoupení z EHS, 

potažmo z EU, níže postavení obyvatelé. Stejné pravidlo platilo také pro lidi s nižším 

dosaženým vzděláním. Přestože v prvním referendu dosáhla věková skupina 18-29 let 

nejnižšího procentuálního vyjádření podpory členství v EHS a ve druhém referendu 

naopak nejvyššího procentuálního vyjádření podpory členství v EU, konkrétní hodnoty 

zůstaly na stejné procentuální hladině (62 %, potažmo 65 %). Stejně v obou referendech 

hlasovali také voliči Labouristické strany. To bylo způsobeno tím, že ani v jednom případě 

nedostali jasné stanovisko, které by celá strana před referendem zaujímala.  
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Závěr 

Cílem práce bylo vypozorovat rozdílnosti a společné prvky mezi dvěma referendy 

konanými ve Velké Británii týkající se možnosti Spojeného království opustit Evropské 

hospodářské společenství, respektive Evropskou unii. Naplnění cíle bylo dosaženo skrze 

použití komparativní metody, jejíž zásady byly vysvětleny v teoreticko-metodologické části 

práce. Druhá, třetí a čtvrtá kapitola byly věnovány vždy jednomu ze zvolených výzkumných 

kritériích, s tím, že každá z těchto tří kapitol obsahuje komparaci obou referend, ve které 

jsou uvedeny dílčí závěry. 

Zatímco v roce 1975 Velká Británie otevřela náruč Evropskému hospodářskému 

společenství, tak v roce 2016 započala referendem cestu pryč z Evropské unie. Díky 

komparaci na základě stanovených kritérií se podařilo vypozorovat, které rozdíly k tomuto 

odlišnému výsledku vedly. Mezi ty hlavní důvody patří naprostá nesoudružnost napříč 

politickými stranami v roce 2016, která zapříčinila, že voličům nebylo poskytnuto 

jednoznačné doporučení, jak volit, jako tomu bylo v případě prvního referenda. Dále to byl 

přístup Jeremyho Corbyna, který při porovnání se zápalem, se kterým se do boje o setrvání 

v EHS pustila Margaret Thatcherová, působil poněkud apaticky, kvůli čemuž se nepodařilo 

přesvědčit dostatek voličů Labouristické strany pro podporu členství v EU. Klíčovým 

rozdílem spojeným s vyjednáváním nových podmínek byla konkrétnost vytyčení cílů před 

zahájením vyjednávání. Zatímco v roce 1975 byly vytyčeny pouze body, kterých se jednání 

mělo týkat, v roce 2016 premiér Cameron detailně určil, čeho přesně chce skrze vyjednávání 

dosáhnout. Z tohoto důvodu bylo mnohem obtížnější obhájit si konečné výsledky 

vyjednávání, protože bylo evidentní, že se mu nepodařilo dosáhnout všeho, co si předem 

stanovil. Co se týče výsledků referenda, nejpatrnějším rozdílem je to, jak nejednotně dopadlo 

hlasování v zemích Spojeného království. Při prvním referendu se všechny země jednotně 

vyjádřili pro setrvání v EHS, ale při referendu druhém hlasovala Anglie a Wales pro opuštění 

EU, zatímco Skotsko a Severní Irsko vyjádřily svoje přání zůstat členským státem. 

Mezi oběma referendy ovšem existují také paralely, které byly vypozorovány zároveň 

s rozdílnostmi. Jak premiér Wilson, tak premiér Cameron se svým rozhodnutím vyhlásit 

referendum snažili o uklidnění situaci ve svých politických stranách. Oba dva také 

vehementně lobovali za setrvání v EHS/EU. Ze sledování počínání obou premiérů vyplývá, 

že David Cameron se snažil napodobit to, co udělal Harold Wilson, který konání referenda 

obratně využil nejen k sjednocení své Labouristické strany, ale také k tomu, že se v očích 
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britského obyvatelstva ukázal jako silný premiér, který je ochotný bojovat za mezinárodní 

zájmy Spojeného království. Cameron ale podcenil domácí situaci a svým referendem tak 

nasměřoval Velkou Británii na cestu do neznáma. 

Závěrem lze konstatovat, že cíl odhalení podobností a rozdílů, které vedly k odlišnému 

výsledku referenda, byl naplněn. Tato práce by díky svému charakteru mohla v budoucnu 

posloužit jako podnět pro další výzkum soustředěný konkrétně na jedno z výzkumných 

kritérií či jeden aspekt, například na podobnost výchozí pozice premiérů Wilsona i 

Camerona, ze které každý dosáhl rozdílného výsledku. Nezbývá než dodat: „Když dva dělají 

totéž, není to vždy totéž.“ 
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Summary 

This bachelor thesis is focused on two British referendums held on the same issue in 

different years. The issue was whether or not the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland should continue its membership within the European Economic 

Community and the European Union, respectively. The first referendum was held in 1975 

and people voted to stay in the EEC by a two-thirds majority. The second referendum was 

held in 2016 and unlike the first instance British people decided to leave the EU. The thesis 

aimed to compare the referendums and to reveal differences and similarities between them. 

Discovered differences helped to explain why the 2016 referendum had different outcome 

than the one in 1975. The two referendums were analysed through comparative method. 

Three criteria for the comparison were set out beforehand. First, political background of the 

referendums. Second, renegotiation of membership terms. And third, the results of the 

referendums. 

The thesis is composed of four chapters. First chapter focuses on terminology and 

methodological background of the thesis. The second one analyses political background of 

both referendums. The third chapter considers renegotiation of EEC/EU membership terms 

as a key aspect of the referendums because it directly affects object of the referendum, which 

is whether or not the United Kingdom should remain the member under the renegotiated 

terms. The fourth chapter examines the results of both referendums. 

While the thesis shows there were similarities between the two referendums it is clear 

that distinctions in key aspects determined the fate of the 2016 referendum. Firstly, both 

Harold Wilson and David Cameron had to overcome disputes in their own party, but 

Cameron faced much more formidable counterparts. The fact that Jeremy Corbyn showed 

little energy for the cause, unlike Margaret Thatcher in 1975, didn’t help either. Arguably 

the most deciding distinction may be found in the approach to the renegotiations of the 

membership terms. While in 1975 only areas of renegotiation were set out, in 2016 Cameron 

presented a whole plan of what he intended to achieve. That proved to be unfortunate as it 

was easier to label his renegotiations as a failure. The most unsettling revelation about the 

current state of the United Kingdom was found in distinction of the results. It is not the fact 

that Britons changed their mind about being the member of the EU but rather the 

disagreement between the four countries. England and Wales voted to leave but Scotland 

and Northern Ireland would rather remain the member of the EU.  
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