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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou dopadu devoluce na vnitřní strukturu 

celobritských politických stran, konkrétně Labouristické strany. Tato problematika je 

zkoumána případovou studií vycházející z komparativního přístupu, jejímž cílem je zjistit, 

zda a případně do jaké míry měla devoluce a její průběh vliv na vnitřní restrukturalizaci 

Labouristické strany a na posílení regionálního postavení velšských labouristů v rámci 

celobritské strany. Práce předpokládá určitý posun postavení velšské Labouristické strany 

v rámci stranických struktur, tato změna je zařazena do kontextu decentralizační reformy 

ve Velké Británii.  Nedílnou součástí práce je stanovení vztahu periodizace devolučního 

procesu a periodizace vnitřní proměny Labouristické strany. Na základě definovaných 

faktorů, jenž jsou stanoveny v úvodní části práce, jsou zkoumány proměny vnitřní 

struktury strany a přesun pravomocí směrem k její regionální větvi – velšské Labouristické 

straně. Cílem práce je tedy nejen zjistit, zda měla decentralizační reforma vliv na vnitřní 

uspořádání Labouristické strany, ale představit i další možné faktory této změny  

a nastínění dalšího výzkumu. 

 

Abstract 

The thesis is focused on the analysis of national party organizational adaptation to political 

decentralization, specifically of internal change in the Labour Party. The main aim of this 

case study is to find the degree to which the devolution influence Labour party internal 

organization and strengthen the role of Welsh Labour. The thesis assumes a certain shift  

in the position of the Welsh Labour Party within the party structures, this change is placed 

in context of decentralization reform in Great Britain. Based on the defined factors, which 

are set out in the introduction, the thesis examines the changes in the party internal 

structure and the transfer of powers towards its regional branch - the Welsh Labour.  

The aim of the thesis is not only to find whether the decentralization reform had an impact 

on the internal party organization, but also to present other possible factors of this change 

and outline further possible research. 
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Seznam zkratek 

Veškeré zkratky vycházejí z originálního anglického pojmenování, tudíž je v seznamu za 

českým ekvivalentem uvedena i anglická podoba daného pojmu. 

ALG poslanecká skupina velšských labouristických poslanců v Národním 

shromáždění (Assembly Labour Group) 

CAC Přípravný výbor labouristické konference (Conference Arrangement 

Committee) 

CLP  strana místního volebního obvodu (Constituency Labour Party) 

LRC  Výbor pro reprezentaci pracujících (Labour Representation Committee) 

NCC  Národní ústavní výbor (National Constitutional Committee) 

NEC  Národní výkonný výbor (National Executive Committee) 

NPF  Národní politické fórum (National Policy Forum) 

OMOV systém jednoho člena a jednoho hlasu (one member one vote) 

PLP Labouristická strana v rámci britského parlamentu (Parliamentary Labour 

Party) 

WEC  Velšský výkonný výbor (Welsh Executive Committee) 

WPF  Velšské politické fórum (Welsh Policy Forum) 
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Úvod 

Téma diplomové práce se soustředí na dopad devoluce na proměnu vnitrostranické 

struktury Labouristické strany se zaměřením na případ velšských labouristů. Případová 

studie se zabývá touto proměnou v rámci stranické organizace a možným dopadem 

decentralizace na podobu takové změny. Práce zkoumá vliv devoluce na restrukturalizaci 

uvnitř strany a nastiňuje nejen devoluční, ale i politický kontext těchto změn. Hlavními 

zdroji výzkumu (blíže bude nastíněno v samostatné podkapitole) jsou dostupné 

akademické práce zabývající se organizací politických stran a vlivem decentralizace na 

proměnu této organizace – práce tak metodologicky vychází z dostupných zpracování 

tohoto tématu a dosavadní závěry bude prověřovat pomocí analýzy volebních programů 

Labouristické strany pro britské i regionální volby. Dalšími pramennými zdroji jsou 

dostupné dokumenty strany a média odrážející politický kontext doby. 

 

Metodologie práce 

Jedná se o případovou studii vycházející z komparativního přístupu. Práce pracuje 

s hypotézou, že devoluce měla vliv na proměnu struktury Labouristické strany, jelikož 

vytvořila teritoriální politickou úroveň ve Walesu. Text se snaží nastínit postavení 

velšských labouristů v rámci celobritské strany, a především odpovědět na základní 

výzkumné otázky: 

• Jak se mohla proměnit organizační struktura Labouristické strany ve Walesu 

v kontextu devoluce? 

• Byla devoluce primárním důvodem této změny, pokud se uskutečnila, či se jednalo 

pouze o jeden z mnoha faktorů? 

• Jak se případné změny promítly do volebního programu Labouristické strany ve 

Walesu a její strategie? 

Nejdůležitější součástí textu je představení proměny organizační struktury strany ve 

Walesu v kontextu devoluce, doplňující výzkumné otázky se pak zabývají relevantností 

decentralizační reformy v rámci těchto změn a jejím možným promítnutím se do volebních 

programů strany, respektive do formulace vlastních politických programů velšskou 
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Labouristickou stranou1. Text pracuje s tezí, že se strana ve Walesu musela přizpůsobit 

novému nastavení politického systému, a doposud centristická organizace již dále 

nesloužila svému účelu. 

Zkoumání probíhá především na základě tří stanovených faktorů proměny vnitřního 

uspořádání strany – způsobu volby předsedy (velšské Labouristické strany), výběrem 

kandidátů do všeobecných i regionálních voleb a formulace politických programů. V rámci 

těchto faktorů byl stanoven i periodizační rámec práce. Samotné faktory byly vybrány 

v návaznosti na oblasti, ve kterých byla v průběhu let podstoupena velšské Labouristické 

straně určitá míra autonomie (jelikož musely být mezníky vztaženy přímo k danému 

tématu), byly nicméně zároveň zohledněny i závěry dosavadního zkoumání, které 

s určitými faktory samy pracují – viz výklad dosavadního poznání níže. 

Výběr kandidátů a formulace politických programů jsou zkoumány v rámci 

jednotlivých volebních období (ať už v rámci všeobecných či regionálních velšských 

voleb) – tedy v rámci způsobu, jakým jsou tyto faktory v rámci stranické organizace 

vykonávány a kde jsou ve straně uloženy pravomoci pro takový výkon (v centru, či v rámci 

teritoriální jednotky). Volební periodizace se zdála vzhledem k charakteru daných faktorů 

jako nejlepší (a patrně i nejvíce rozšířený) možný způsob zkoumání. 

Pro volbu předsedy byl stanoven periodizační rámec volbě vlastní (jednotlivé volby 

předsedy velšské Labouristické strany), jelikož se zcela vymyká jakékoli možné 

pravidelnosti, kterou představují u předešlých faktorů právě jednotlivé volby. Tyto tři 

faktory byly zvoleny s ohledem na dostupnost relevantních pramenných zdrojů, ale také 

s ohledem na širokou akademickou shodu, že se jedná o jedny z faktorů, skrze které lze 

proměnu stranické organizace zkoumat. 

 

Přehled dosavadního poznání 

Stranicko-politický výzkum je jednou z nejrozšířenějších oblastí politologie –  

i přesto se ale stále setkáváme s určitými nedostatky, které toto výzkumné zaměření 

provází. Od chybějící jednoznačné terminologie politické strany, po nedostatečnou definici 

 
1 Jedná se o „Welsh Labour“ (Party), regionální větev Labouristické strany působící ve Walesu, které je, jak 

vysvětlení samo napovídá, součástí (celo)britské Labouristické strany – proto je u názvu použito ve slově 

„velšská“ malé v, jelikož se jedná pouze o přívlastek (k britské Labouristické straně se referuje jako k 

„Labour Party“, ve většině případů se použitím velšská/britská jedná pouze o upřesnění, o kterou část strany 

se jedná pro lepší pochopení textu, nikoli o samostatný název). 
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stranické organizace, se těší výzkum stranických struktur a rozložení moci v politických 

stranách v současnosti velkému zájmu akademiků. 

Česká politologie disponuje hned několika akademickými tituly, ze kterých lze 

v rámci výzkumu politických stran čerpat. Jsou mezi nimi knihy politologů Petra Fialy  

a Maxmiliána Strmisky z roku 1999 (druhé vydání 2009) s názvem Teorie politických 

stran, Systém politických stran: úvod do jejich srovnávacího studia Miroslava Nováka 

z roku 1997 a dále třeba publikace Maxmiliána Strmisky a kolektivu autorů z roku 2006 

Politické strany moderní Evropy. Tyto obsáhlé monografie pojímají základní poznání  

a teorii politických stran, nicméně nepřinášejí podstatné informace k problematice 

vnitrostranické struktury politických stran. 

V rámci výzkumu stranické organizace se můžeme setkat s pracemi, které by  

se daly rozdělit do dvou základních kategorií: 

1. na obsáhlé studie s mnoha případy, které se snaží o nalezení společných 

jmenovatelů výzkumu; 

2. na obecně zaměřené práce, které předkládají základní teoretické rámce 

výzkumu a snaží se je co nejvíce rozpracovat dopodrobna – nezapomínají  

ani na historické uvedení do problematiky. 

Jak ale podotýká nejeden autor v rámci výzkumu politických stran a stranických 

systémů (viz. například Fiala, Strmiska, 2009, s. 11 a 77), v rámci zkoumání stranické 

organizace nenalezneme ucelenou empirickou teorii, která by nám umožnila lepší 

pochopení vnitrostranických procesů a proměn takové organizace v čase (Husted, 

Moufahim, Fredriksson, 2019, s. 3). 

 Problematika zkoumání stranické organizace sahá do minulosti až k Mosei 

Ostrogotskému a jeho dílu Democracy and the Organization of Political Parties z roku 

1902, Robertu Michelsovi a jeho „železnému zákonu oligarchie“ z roku 1915,  

a v 50. letech 20. století také k Maurice Duvergerovi, jenž rozpracoval teorii, že moderní 

politické strany jsou typické svou strukturou a organizací (Duverger, 2016, s. 38). Jednalo 

se však o velmi obecné práce, s blíže zaměřenými výzkumy stranické organizace  

se začínáme setkávat o několik desítek let později.  

 Abychom tedy blíže představili dvě již zmíněné kategorie rámce studia stranické 

organizace – k většímu rozpracování teorií dochází v 80. letech především politologem 
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Kennethem Jandou, který stranické organizaci věnoval nejednu svou práci; musíme se 

podívat na pojetí tohoto studia u jednotlivých autorů. Janda ve své práci (ve většině 

případů se cituje „International Comparative Political Parties Project“ z roku 1980, který 

zahrnoval zkoumání 158 politických stran z celkem 53 zemí v průběhu let 1950 - 1962) 

nabízí hned několik proměnných, na jejichž základě lze stranickou organizaci zkoumat. 

Jedná se především o stupeň organizace, centralizaci moci, soudržnost a zapojení (Janda, 

1980, s. 343-344). Nalezneme zde ale také studie mnohem mladšího data, například článek 

Contemporary trends in party organization: Revisiting intra-party democracy, který napsal 

Janda ve spolupráci s politoložkou Gabrielou Borzovou v roce 2018, v němž konstatuje, že 

v posledních několika letech zažilo studium stranické organizace obnoveného významu, 

nicméně autoři se zaměřují spíše na velkoformátové srovnávací studie (Janda, Borz, 2020, 

s. 3), což není pro tuto diplomovou práci přínosné. 

Novější pohled na výzkum v rámci stranické organizace přináší Ingrid van Biezen  

a Jonathan Hopkin (2006), kteří se zabývají zkoumáním možných vztahů uvnitř 

stranických struktur (organizací) v rámci víceúrovňového kontextu politiky. V jejich 

podání se jedná o zkoumání faktorů výběru kandidátů, volební strategie a vládní strategie. 

První ze zmíněných faktorů může mít v rámci decentralizovaných politických systémů 

podobu teritoriální dimenze, kdy má centrální vedení strany silné zájmy v rámci 

kandidátského výběru a ovlivňuje skrze něj složení parlamentní delegace za danou 

teritoriální jednotku (Biezen, Hopkin, 2006, s. 4). Volební strategie se týká konceptu 

„nacionalizace“2 politiky a pronikání tohoto konceptu do regionů. Jednotlivé stranické 

úrovně se liší svými pravomocemi pro formulaci stranických programů, což může vytvářet 

napětí mezi jednotlivými úrovněmi strany v rámci všeobecných a regionálních voleb 

(Biezen, Hopkin, 2006, s. 6). V konečné řadě pak konflikt v rámci vládní strategie 

umocňuje rozdílnou volební politiku strany na jednotlivých politických úrovních systému – 

k posílení faktoru dochází na základě existence rozdílných zákonodárných a výkonných 

institucí v centru a v regionu (Biezen, Hopkin, 2006, s. 8). 

Teoreticky zaměřené studie tak pracují především s určitými faktory, skrze které se 

snaží stranickou strukturu a organizaci pochopit a následně zkoumat – výše bylo popsáno 

několik základních faktorů, které autoři využívají. Druhou kategorií prací jsou studie 

zaměřující se na uspořádání politických stran v decentralizovaných kontextech, respektive 

 
2 Předpoklad, že celostátní úroveň politiky je nadřazena svou důležitostí. 
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na adaptaci jednotlivých případů v rámci decentralizačních reforem a jejich porovnání 

v komparativní perspektivě. Do této kategorie lze zařadit velké množství prací, nicméně 

pro tento výzkum poslouží jako nejdůležitější práce zaměřené na britský kontext,  

a především práce zaměřené na Labouristickou stranu jako takovou. Mezi autory zařazené 

do druhé kategorie tak můžeme zmínit především politology Martina Laffina, Erica Shawa 

a Geralda Taylora, kteří se ve svých článcích zaměřují právě na případ Velké Británie.  

Ve své práci The new sub-national politics of British Labour Party z roku 2007 představují 

rámec pro měření rozložení stranické organizace (na ose centralizovaná/decentralizovaná), 

který zkoumá rozložení pravomocí v rámci výběru kandidátů, volby předsedy strany, 

formulace politik a programu, kontroly nad financováním strany a administrativním 

aparátem (Laffin, Shaw, Taylor, 2007, s. 90). Autoři dále rovněž konstatují, že se velšská 

Labouristická strana posunula organizací spíše k pluralitní a méně hierarchické struktuře 

(na rozdíl od britské Labouristické strany3, která byla vždy viděna jako silně unitární, 

celostátní strana), a dávají tento vývoj do kontrastu s vývojem strany ve Skotsku. 

Představují především devoluční kontext, respektive velšské Národní shromáždění. 

V rámci představených faktorů měření ale rozvíjejí i teoretický základ daných faktorů – 

dosavadní teoretické poznání. Výzkum byl nicméně publikován v roce 2007, jedenáct let 

předtím, než došlo v rámci stranické struktury k podstoupení větších pravomocí orgánům 

velšské Labouristické strany. 

Další článek s názvem British devolution and Labour Party: How a national party 

adapts to devolution (Laffin, Shaw, 2007) se zabývá otázkou možné decentralizace moci 

uvnitř Labouristické strany po uskutečnění devoluce. V první části najdeme představení 

dosavadního teoretického poznání, v další se ale již dostáváme k reformě nejvyššího 

orgánu strany – Národního výkonného výboru (National Executive Committee, zkráceně 

NEC). Autoři opět porovnávají vývoj změn ve Walesu s těmi ve Skotsku; výběrem 

kandidátů a regionální volbou předsedů strany, ale také formulací politik, které jsou již 

rozpracované do větších detailů a poskytují této práci významný rámcový zdroj. V závěru 

studie představují autoři tezi, že devoluce v rámci politického systému jako takového 

přetváří podobu politických stran a vtiskává určitou decentralizovanou organizaci  

i celostátním politickým stranám, které v rámci nového nastavení musí působit (Laffin, 

 
3 Jedná se o Labouristickou stranu působící ve Velké Británii, označení britská je užito jen jako přívlastek pro 

upřesnění, že se jedná o celistvou organizaci, a nikoli o nějakou z regionálních větví strany (velšskou 

Labouristickou stranu, skotskou Labouristickou stranu). 
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Shaw, 2007, s. 69), toto zjištění zařazují nicméně výhradně do devolučního kontextu. 

Práce zkoumající problematiku proměny stranické organizace tak poskytují určitý 

obecnější rámec výzkumu, některé více zaměřené práce se zabývají touto problematikou  

i v rámci decentralizovaných systémů. Studium proměny Labouristické strany 

v devolučním kontextu nicméně nalézáme výhradně v dílech britských autorů, podobné 

studie bychom mimo britské ostrovy hledali jen stěží. U většiny prací se ale jedná o studie 

z prvního desetiletí tohoto století, které zkoumají kontext prvních let působení strany 

v rámci nového politického nastavení. 

 

Problematika stranické organizace v rámci britského víceúrovňového vládnutí 

Stranický systém regionální povahy nebyl ve Velké Británii před uskutečněním 

decentralizační reformy předmětem takového zájmu, jakému se mu dostalo na konci 90. let 

minulého století – většina akademických prací se soustředila především na celostátní, 

britskou úroveň. Tento problém je označován jako nacionalizace politiky (nacionalization) 

– jedná se o předpoklad, že celostátní úroveň politiky je nadřazena svou důležitostí,  

a tím pádem je přesunuta do popředí zkoumání (Laffin, Shaw, Taylor, 2007, s. 88; Jeffery, 

Schakel, 2013, s. 299). V devolučním kontextu narážíme ale na další problém, jelikož  

do popředí zkoumání jsou přesunuty především regionální (v britském kontextu 

nacionalistické) strany, u kterých je předpokládán nárůst jejich významu. 

V souvislosti s devoluci se problematika stranické organizace objevuje například 

v pracích politologů Jonathana Hopkina a Pietera van Houtena; Jonathana Bradburyho, 

Davida Denvera, Jamese Mitchella a Lynn Bennieové; a samozřejmě již zmíněných 

Martina Laffina a Erica Shawa. U prvních dvou jmenovaných autorů se jedná především  

o obecné studie decentralizace a jejího vlivu na celostátní strany se zařazením Velké 

Británie jako jednoho z případů. Ve článku Decentralization and state-wide parties: 

Introduction například zmiňují, že decentralizace je obrovsky složitý koncept obsahujícím 

tolik sporných pojmů, že je velmi těžké ji zkoumat (Hopkin, van Houten, 2009, s. 132). 

Článek Political decentralization, electoral change and party organizational adaptation 

(Hopkin, 2003) pojednává o způsobech zkoumání „denacionalizované“ politiky 

politckých stran – autor představuje rámec tohoto zkoumání v rámci organizace stran, 

politického výběru, programu a kampaní, a v neposlední řadě působení stran v rámci 

veřejných úřadů.  Devolution and party change: Candidate selection for the 1999 Scottish 
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parliament and Welsh Assembly elections (Bradbury, Denver, Mitchell, Bennie, 2007) 

pojednává o přizpůsobování politických stran v rámci kandidátského výběru pro nové 

regionální volby. U již zmiňovaných Laffina a Shawa (2007) nalezneme v rámci studie 

British Devolution and the Labour Party: How National Party Adapts to Devolution bližší 

pohled na přizpůsobování se Labouristické strany devoluce v prvních letech jejího 

fungování. 

Většina politických stran tedy působí v rámci několika teritoriálních úrovní, což 

zapříčiňuje interakce aktérů uvnitř těchto stran, které jsou často velmi komplexní  

a celostátní úroveň strany se tak potýká s množstvím výzev, jak formát těchto interakcí 

nastavit. Zkoumání tohoto problému vyžaduje nejdříve pochopení vnitřní organizace strany 

– nejen jejího formálního nastavení, ale také identifikace centra moci, výběru kandidátů  

a dalších vztahů (van Houten, 2009, s. 138). Samotné zkoumání politických stran a jejich 

přizpůsobování se regionální decentralizované úrovni a politické soutěži je nepříliš 

prozkoumané výzkumné odvětví, i když výše lze vidět alespoň základní předpoklady  

pro takové zkoumání. 

Labouristická strana zůstala i po devoluci formálně unitární stranou, i přesto byla 

velšské (a skotské) Labouristické straně podstoupena určité míra autonomie. Většina 

autorů, jak bylo popsáno výše, zkoumající problematiku organizace strany v rámci více 

úrovní, odkazuje k základním proměnným výzkumu, jakými jsou především výběr 

kandidátů, financování a administrativní stránka organizace a implementace specifických 

politik, které jsou blízké regionu (Laffin, Shaw, Taylor, 2007, s. 88; Deschouwer, 2003, s. 

218). Hlavními otázkami tak jsou, do jaké míry lze u regionálních větví strany (v tomto 

případě o velšské Labouristické straně) mluvit o jejich autonomii, například právě  

při výběru kandidátů, určování politik a rozdělování financí. Výzkum těchto témat je 

většinou poháněn přesvědčením, že regionální větve strany budou mít takovou míru 

autonomie, jak jsou pro celostátní stranu důležité – zejména v rámci přístupu k lepším 

volebním výsledkům v daném regionu, jeho specifikům a úrovně decentralizace (van 

Houten, 2009, s. 141). 

 Samotnou stranickou strukturu v rámci devolučního kontextu ale nelze zkoumat 

bez představení kontextu a jeho zkoumání samotného, které sahá až do 50. let 20. století, 

kdy se začaly decentralizační procesy prostupovat Evropou. Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska ale ústavní reformu, označovanou v tomto kontextu jako 
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devoluce, uskutečnilo až na sklonku 90. let 20. století za vlády právě Labouristické strany. 

Charakter devoluce a její definice je i v současnosti, podobně jako je tomu  

u politické strany a stranické organizace, velmi komplexním tématem a v politologii se 

můžeme setkat hned s několika možnými interpretacemi. Dle Říchové a Fialy (2002, s. 22) 

bychom mohli devoluci dokonce označit jako interpretačně nejspornější typ decentralizace. 

V rámci tohoto výzkumu bude označení „devoluce“ používáno výhradně k procesu 

decentralizace v rámci Spojeného království4, který se uskutečnil na základě ústavních 

referend z roku 1997 a následných devolučních zákonů z roku 1998. Tomuto vymezení 

odpovídá interpretace předního britského teoretika devoluce a ústavního právníka Vernona 

Bogdanora, který proces označuje jako „přenos pravomocí z nadřízení k podřízené 

politické autoritě. Přesněji řečeno, je možné devoluci charakterizovat pomocí  

tří základních prvků: přenosu pravomocí k podřízenému volenému orgánu, který je 

vymezen územně a přenesené pravomoci byly předtím vykonávány ministry  

a parlamentem“ (Bogdanor, 1999, s. 2). Bogdanor dále rozvíjí svou definici tím,  

že rozděluje přenesené pravomoci na zákonodárné, tedy pravomoci k vytváření zákonů,  

a na výkonné, pravomoci k vytváření sekundárního práva v rámci primární legislativy. 

Nově vytvořené volené těleso, v případě Walesu Národní shromáždění, je podřízeno 

britskému parlamentu, který je i nadále svrchovaný (Bogdanor, 1999. s. 3).  

Politické uspořádání, ve kterém velšská Labouristická strana působí, bylo ustaveno 

velšským devolučním zákonem (Government of Wales Act 1998) – bylo vytvořeno velšské 

Národní shromáždění v podobě korporátního tělesa5 s celkem šedesáti členy, které začalo 

fungovat po prvních regionálních volbách v roce 1999 (Říchová, 2020, s. 372). V rámci 

této úrovně byl zaveden smíšený volební systém – čtyřicet křesel je voleno 

v jednomandátových volebních obvodech většinovým volebním systémem (first past the 

post), zbylých dvacet křesel je voleno proporčním systémem (additional member systém) 

v rámci pěti regionálních obvodů shodných s obvody pro volby do Evropského parlamentu 

(v každém tomto obvodě se volí celkem čtyři mandáty z kandidátních listin). Velšští voliči 

tak volí za pomoci dvou hlasů – jeden udělují v přímé volbě, druhý kandidátní listině,  

ale nejsou oprávněni udělovat preferenční hlasy (jedná se tak o uzavřené kandidátní listiny, 
 

4 Další autoři užívají tento termín v obecné rovině teorie decentralizace. Například politolog Michael Keating 

užívá pojem „devoluce“ nejen v rámci přenosu pravomocí v rámci státu, ale i směrem nahoru 

k mezinárodním organizacím (Říchová, Fiala, 2002, s. 10 a 22). Politolog Russell Deacon definuje devoluci 

za pomoci jednoduššího vymezení dle politologického slovníku (The Penguin dictionary of politics) jako 

„proces přenesení pravomocí z centrální vlády na nižší či regionální úroveň“ (Deacon, Sandry, 2007, s. 2). 
5 Instituce neměla formálně oddělenu výkonnou a zákonodárnou část. 
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kdy pořadí kandidátů je pevně stanoveno politickou stranou) (Bogdanor, 1999, s. 221). 

Na nově vytvořené Národní shromáždění byly přeneseny pravomoci některých 

britských ministrů, zejména ministra pro velšské záležitosti a dostalo pravomoci 

sekundární legislativy v rámci přenesených oblastí6. Voleno bylo na fixní období čtyř let 

(což se později změnilo na pět let) bez možnosti předčasného rozpuštění – ke změně došlo 

v návaznosti na to, aby regionální volby nekorelovaly s volbami všeobecnými. Formálním 

reprezentantem Walesu se stal výkonný výbor shromáždění (Říchová, 2020, s. 372),  

který si ze svého kruhu volil prvního tajemníka (First Secretary)7 a vytvářel komise 

shromáždění, jež odrážely stranickou skladbu instituce (Bogdanor, 1999. s 210).  

Dle devolučního zákona si Wales ponechal své zastoupení v dolní komoře britského 

parlamentu, tedy všech čtyřicet poslaneckých mandátů volených v rámci velšských 

volebních obvodů. K redukci počtu těchto mandátů nedošlo především proto, že Wales 

neměl svůj samostatný právní systém a v rámci devoluce nebyla přenesena primární 

legislativa (Bogdanor, 1999. s. 211). Instituce ministra pro Wales byla zachována, prošla 

ale značnou reformou. Ministr zůstal odpovědný za vytváření primární legislativy pro 

Wales a ponechal si malý tým úředníků, implementace zákonů ale přešla na Národní 

shromáždění. Jeho oficiální role nově obsahovala zastávání spojnice mezi britskou vládou 

a velšským shromážděním (Říchová, 2020, s. 372), úřad byl v roce 1999 transformován 

z Welsh Office na Wales Office. 

 

Struktura práce 

Práce je členěna na celkem čtyři části – úvodní, kontextuální, nosnou a celkový 

závěr. Ve své úvodní a teoretické části představí práce svou metodologii, dosavadní 

poznání, a především strukturu s ohledem na předložený výzkum. Rozvine zkoumání 

stranické organizace, decentralizační reformy a jejího dopadu na podobu vnitřní struktury 

politických stran. Práce se tak bude pohybovat právě v tomto vytyčeném rámci. Tato část 

práce má tedy za úkol představit teoretický rámec zkoumání, přístupy ke studiu 

problematiky a vysvětlit, jak se přehled zkoumání odrazí v samotném výzkumu. Vzhledem 

 
6 Pravomoci dopracovávat zákony tvořené na britské úrovni (Říchová, 2020, s. 372) v rámci jasně 

vytyčených oblastí - zemědělství a rybolovu, kultury, ekonomického rozvoje, vzdělání, životního prostředí, 
zdravotnických služeb, dopravních cest, bydlení, průmyslu, místní správy, sociálních služeb, sportu, turistiky, 

městského a venkovského plánování, dopravy, vodních zdrojů a velšského jazyka. 
7 Později byla funkce přetvořena na prvního ministra Shromáždění (First Minister). 
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k povaze kapitoly bude text čerpat především z dostupné literatury politologické teorie, 

přesněji řečeno z prací na téma stranicko-politického výzkumu, zkoumání vnitrostranické 

struktury, devoluce a vlivu devoluce na podobu vnitřní organizace politických stran.  

Na toto téma nalézáme publikace nejen v zahraničí, ale také především v české politologii. 

Druhá kapitola práce se zabývá historickým kontextem proměny vnitřního 

uspořádání Labouristické strany s důrazem na teritoriální dimenzi britského kontextu před 

uskutečněním devoluce. Text má nastínit kontextuální východiska předkládaného výzkumu 

a představit periodizaci utváření postavení velšské Labouristické strany v její historii  

(v rámci Labouristické strany). Zdroji zkoumání jsou především historicky zaměřené práce 

o Labouristické straně, potažmo přímo o straně a jejím působení ve Walesu. Jedná se tak 

například o dílo Duncana Tannera, Chrise Williamse a Deiana Hopkina The Labour Party 

in Wales 1900 – 2000. 

V nejdůležitější nosné části se práce zaměření na představení stranické organizace  

a procesu, který vedl k jejímu utváření. Nejdříve je představena podoba vnitřního 

uspořádání dle posledních zveřejněných stranických stanov, následně se text soustředí na 

představení případové studie v rámci tří faktorů zkoumání. Vedle dostupných 

akademických zdrojů, které byly vyjmenovány především v rámci dosavadního poznání 

výše, čerpá práce z dostupných dobových pramenů – stanov strany, volebních programů 

pro jednotlivé volby, ale také z dobového tisku. Stranické stanovy jsou veřejně dostupné 

od roku 2008, programy pak lze dohledat až do roku 1997, i když neexistuje jednotný 

zdroj, který by jejich podobu uchovával – některé tak lze najít v rámci dobového tisku, 

jiné, většinou novější, jako samotné dokumenty Labouristické strany. Srovnání programů 

kapitola mapuje od regionálních voleb ve Walesu v roce 1999, až do regionálních voleb 

v roce 2021. 

Na závěr budou představeny výsledky zkoumání – odpovědi na jednotlivé 

výzkumné otázky, ale také periodizace procesu reformy vnitřního uspořádání strany a zda 

lze tuto změnu analyticky srovnat s periodizací procesu decentralizace ve Velké Británii, 

respektive ve Walesu. Výzkum tak staví na dosavadním poznání této problematiky, těží 

nicméně z faktu, že k větší reformě vnitřního uspořádání Labouristické strany došlo až 

v roce 2018 – tedy skoro dvacet let po uskutečnění devoluce a mnoho let poté, co byla 

vydána většina představených akademických prací zabývající se touto problematikou.  



 

 

14 

1. Historický kontext vzniku strany a organizační struktury 

K pochopení stranického uspořádání Labouristické strany a postavení její velšské 

větve je jistě zapotřebí nejdříve pochopit kořeny vzniku strany samotné, ale představit také 

působení velšských osobností strany, které jí vtiskly určitou podobu. Kořeny reformy 

vnitřního uspořádání totiž nekopírují uskutečnění devolučního procesu (začínají již  

v 80. letech 20. století), fungování velšské Labouristické strany navíc sahá mnohem dále 

do historie, než by se na první pohled mohlo zdát. 

 

1.1 Struktura výboru při vzniku v roce 1900 

Historie vzniku strany je často ohraničena rokem 19008, kdy došlo k vytvoření 

Výboru pro reprezentaci pracujících (Labour Representation Committee, zkráceně LRC), 

který měl za cíl sdružit levicové odborové organizace a jejich členy9 v rámci Velké 

Británie, a tím pádem jim poskytnout platformu pro volební působení. Návrh na vytvoření 

byl vznesen na kongresu odborových svazů (Trades Union Congress) v roce 1899  

a podpořen Jamesem Keirem Hardiem, který již několik let o podobnou platformu usiloval. 

Keir Hardie na ustavujícím setkání dále navrhl, aby byla vytvořena labouristická 

poslanecká skupina v britském parlamentu, což se následně stalo.  

Výbor pro reprezentaci pracujících vznikl jako federalizovaná organizace 

zahrnující členy přidružených odborových organizací, a také členy organizací 

socialistických, jakými byly například Nezávislá labouristická strana10 (Independent 

Labour Party), Sociálně-demokratická federace (Social Democratic Federation)  

a Fabiánská společnost (Fabian Society) (Mortimer, 2000). Ještě téhož roku byl 

Nezávislou labouristickou stranou nominován na post předsedy výboru James Ramsay 

MacDonald, který se posléze stal jeho tajemníkem. 

Nově vzniklé uskupení převzalo centristickou strukturu odborových svazů, které  

v něm byly zastoupeny (Bogdanor, 1999, s. 167) a vzniklo tak vlastně na jejich půdorysu, 

mimo parlamentní struktury jako společná volební organizace (Duverger, 2016, s. 43). Od 

samého počátku vzniku byl hlavním orgánem výbor, do kterého byli nominování zástupci 

 
8 Přesným datem vzniku je 27. únor 1900, kdy byl výbor ustaven na zvláštním kongresu odborových svazů 

(Trades Union Congress) v Londýně. 
9 V rámci výboru tak neexistovalo individuální členství, členy se automaticky stali členové odborových 

organizací v něm zastoupených. 
10 Nezávislá labouristická strana fungovala v rámci LRC jako nátlaková skupina, nelze o ni říci, že by se 

jednalo o skutečnou politickou stranu (Říchová, 2020, s. 289). 
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jednotlivých přidružených organizací, kteří se pravidelně scházeli na jednání. Vznikla zde 

také tradice konání každoroční konference, z nichž první se konala v roce 1901 (Report of 

the Conference on Labour Representation Committee, 1901). 

 

1.1.1 První roky působení 

Hned v prvních všeobecných volbách po ustavení výboru za něj v roce 1900 

kandidovalo celkem patnáct kandidátů, úspěšný byli ale pouze dva z nich, kteří získali 

křesla v dolní komoře britského parlamentu. Prvním byl Richard Bell v anglickém 

volebním obvodě Derby, druhým byl předseda výboru Keir Hardie v obvodě Merthyr 

Tydfil11. Keir Hardie se tak stal prvním labouristickým poslancem dolní komory britského 

parlamentu za velšský volební obvod (Říchová, 2020, s. 303), a tento obvod reprezentoval 

po zbytek své politické kariéry. Byl to Hardieho úspěch, ale také odhodlanost k prosazení 

určité formy decentralizace (Welsh Home Rule) (Bogdanor, 1999, s. 167), které 

předznamenaly úspěchy Labouristické strany ve Walesu po celou dobu její existence 

(Mortimer, 2000). 

Wales ale nebyl na přelomu devatenáctého a dvacátého století samostatnou 

politickou entitou, proto je zapotřebí si uvědomit, že v rámci raných let existence výboru  

a později strany se ve Walesu jednalo především o aktivitu jednotlivců a různých menších 

skupin, které později přispěly k prosazení labouristů na úkor Liberální strany (Tanner, 

Williams, Hopkin, 2000, s. 61). Výbor se tak v prvních letech snažil o vytvoření 

společných přidružených organizací v rámci jednotlivých volebních obvodů, které měly 

přispět k lepší organizaci ve volbách. Toto doporučení vzešlo z historicky první konference 

(Report, 1901). V prvním desetiletí dvacátého století se tak značně zvýšily snahy  

o založení místních Labouristických stran ve Walesu (místních jednotek strany). Iniciátoři 

často kontaktovali Ramsayho MacDonalda12 jako stranického tajemníka a doptávali se na 

informace ohledně procesu vytvoření těchto místních jednotek (Tanner, Williams, Hopkin, 

2000, s. 67). Došlo nicméně pouze k vytvoření federací mezi jednotlivými volebními 

obvody (Trades and Labour Council) (Tanner, Williams, Hopkin, 2000, s. 118). 

Po všeobecných volbách roku 1906 byl Výboru pro reprezentaci pracujících 

 
11 Volební obvod Merthyr Tydfil se nachází v Údolí Jižního Walesu (South Wales Valleys). Velmi zajímavý 

je i fakt, že Keir Hardie byl původem Skot, ale podařilo se mu v rámci Walesu prosadit. 
12 Nejednalo se sice o Velšana, nicméně o člena Labouristické strany, který kandidoval v rámci velšského 

obvodu a později se stal prvním labouristickým premiérem země. 
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přeměněn v Labouristickou stranu13 - iniciativa vzešla z řad poslanců britského 

parlamentu, kteří byli za výbor zvoleni (Mortimer, 2000). Následně se oficiálně stal 

předsedou labouristické poslanecké skupiny v britském parlamentu Keir Hardie. 

Již v roce 1911 se ale objevily požadavky velšských labouristů na založení čistě 

velšské Labouristické strany, což se povedlo o rok později v podobě velšské sekce 

Nezávislé labouristické strany. Tato sekce byla nicméně při poválečné reorganizaci v roce 

1918 zrušena (Říchová, 2020, s. 303). Další snaha o vytvoření čistě velšského orgánu 

přišla ze strany Williama Harrise, jenž byl členem Národního výkonného výboru strany 

(National Executive Committee, zkráceně NEC), a snažil se o zřízení velšského 

organizátora institucionalizace jednotlivých labouristických organizací, a také o zřízení 

celovelšského poradního výboru. První ze zmíněných snah byla úspěšná, druhá již nikoli 

(Tanner, Williams, Hopkin, 2000, s. 119). 

V roce 1918 došlo k přijetí stranické ústavy (stranických stanov), která oficiálně 

ustavila již zmíněný výkonný orgán strany (NEC) a institucionálně zakotvila zásadu 

každoroční stranické konference. Výkonný výbor získal odpovědnost za počínání strany 

mimo parlament, a tím pádem vlastně za její řízení (Loewenberg, 1958, s. 782). Strana také 

začala rozeznávat kolektivní a individuální členství, druhé z jmenovaných nebylo  

do tohoto okamžiku možné (Duverger, 2016, s. 95). 

 

1.1.2 Působení strany po první světové válce 

Na konci první světové války byla Labouristická strana ve Walesu schopná 

zaujmout voliče především v průmyslové části země. Bylo to díky jejímu počínání během 

války, ale také díky počínání jejích velšských členů na národní úrovni. Jednalo se 

především o jména Velšanů, jakými byli William Brace, Thomas Richards a Vernon 

Hartshorn14. První světová válka tak napomohla ke konsolidaci strany a jejímu ukotvení na 

velšské politické scéně (Tanner, Williams, Hopkin, 2000, s. 80 a 82). Od roku 1922 navíc 

začala v britském parlamentu označovala svého předsedajícího jako předsedu (leadera) 

(Loewenberg, 1958, s. 771). 

 
13 Oficiálně se tak stalo 15. února 1906. 
14 Brace byl vyslán na pomoc ministerstvu vnitra, Richards se připojil k Asociaci vlastníků uhlí 

v Monmouthshiru a Jižním Walesu a doprovázel jejího předsedu v rámci komisí, které se zabývaly uhelným 
hospodářstvím. Hartshorn byl v rámci vlády členem Komise pro uhelnou organizaci a později také Poradního 

sboru pro kontrolu uhlí (Tanner, Williams, Hopkin, 2000, s. 80). 
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Ve dvacátých letech se strana začala výrazněji prosazovat v jihovýchodních 

oblastech Walesu a následně dále v zemi. Ve všeobecných volbách z roku 1929 získala  

25 velšských mandátů z celkových 36. K takovému nárůstu došlo především díky podpoře 

strany tamních pracujících během generální stávky15. Ve třicátých letech minulého století 

tak labouristé upevňovali postavení politické strany, která byla ve Walesu v tu dobu 

schopná konkurovat nejen konzervativcům, ale především liberálům (Říchová, 2020, s. 

316 a 318). 

Tabulka 1 Počet získaných křesel v dolní komoře britského parlamentu za velšské 

volební obvody ve všeobecných volbách (celkový počet mandátů byl 36) 

1900 1906 1/1910 12/1910 1918 1922 1923 1924 1929 

2 5 5 5 10 18 20 16 25 

1931 1935  

16 18  

Zpracováno dle: Tanner, Williams, Hopkin, 2000, s. 294. 

V roce 1933 bylo na stranické konferenci rozhodnuto, že jakákoli budoucí 

labouristická vláda bude utvářena stranou v rámci parlamentu, ale pod dohledem Národní 

rady pracujících16 (National Council of Labour). Snaha o omezení moci předsedy  

a parlamentní reprezentace strany ale nebyla podrobena zkoušce dalších dvanáct let, než 

strana vstoupila do vlády (Loewenberg, 1958, s. 772).  

Ve třicátých letech minulého století můžeme také v rámci strany pozorovat určité 

vymezení mezi umírněnými a radikály, především ale také mezi velšskými členy strany  

a těmi v Londýně (Tanner, Williams, Hopkin, 2000, s. 114). Velká část velšských 

labouristů se veřejně vymezovala vůči určitým rozhodnutí Národního výkonného výboru, 

protože považovali politiku strany v rámci velšských uhelných oblastí za umírněnou  

a váhavou. Mimo tato území ale nebyla situace o moc jiná. Na určitou dobu se tak nejvyšší 

orgán strany ve Walesu stáhl do pozadí, především z obavy, aby se tamní členové 

 
15 Jednalo se především o stávky horníků kvůli útlumu těžby ve Walesu. Tato generální stávka měla za 

následek nejen ochromení těžby, ale také uzavření škol (Říchová, 2020, s. 317). 
16 Jednalo se o orgán, který se snažil koordinovat politiky kongresu odborových svazů a Labouristické strany. 

Skládal se ze zástupců rady kongresu odborových svazů, členů Národního výkonného výboru Labouristické 

strany a zástupců poslanecké skupiny strany v britském parlamentu. Orgán ale nebyl ve svém snažení 

úspěšný a zanikl v roce 1946 (Brookshire, 1986, s. 43). 
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nepřiklonili ke komunistům. I přesto ale delegáti strany za volební obvod Swansea 

konstatovali, že volební strategie prosazená NEC v roce 1939 byla selháním, a že centrální 

vedení strany přehlíželo velšské potřeby a zájmy. Zástupci velšské Labouristické strany  

a představitelé vedení strany se ale i přes tyto neshody dokázali shodnout na 

socialistických hodnotách napříč celým Walesem. Navíc již zmíněné možné spojení 

s komunisty nepřipadalo dle velšských labouristů v úvahu a s názorem představitelů NEC 

ohledně této problematiky souhlasili (Tanner, Williams, Hopkin, 2000, s. 129, 131, 132). 

Velšská Labouristická strana si tak během těchto let dokázala vytvořit svůj vlastní 

specifický charakter.  

 

1.1.3 Působení strany během a po druhé světové válce, první snahy o devoluci 

Před první světovou válkou byla Labouristická strana ohledně konfliktu vnitřně 

rozdělena. Před druhou světovou válkou tomu bylo ale právě naopak. Všechny části 

labouristického hnutí, jak velšské, tak celkově britské, nebyly proti vyhlášení války 

(Tanner, Williams, Hopkin, 2000, s. 166). Během války se ale postupně začaly objevovat 

kritiky konzervativní vládní strategie. Vedle hlasů některých velšských labouristů byl 

nejvýznamnějším kritikem této vlády Aneurin Bevan17. Velkým překvapením pak byla 

kritika Jamese Griffithse18, který vládě vyčítal nedostatečné prosazování jejích závazků, 

které podpořili i velšští labouristé. Některé velšské labouristické místní jednotky strany 

dokonce vznesly námitky až k NEC – jednalo se především o výhrady k válečné organizaci 

voleb a vyškrtnutí některých labouristických kandidátů (Tanner, Williams, Hopkin, 2000, 

s. 168-169). 

V roce 1945 se Labouristické straně podařilo volebně ovládnout nejen Wales, 

získala 25 z celkových 36 velšských mandátů19, ale také vyhrát všeobecné volby (Říchová, 

2020, s. 316). Strana si následně uvědomila i konotace svého předchozího rozhodnutí 

ohledně omezení moci předsedy při formování britské vlády – uznala, že tato pravomoc 

nemůže být stranou přímo kontrolována z politických, ale také z ústavních důvodů,  

a rozhodnutí bylo zrušeno (Loewenberg, 1958, s. 772). 

 

 
17 Ten byl v té době poslancem britského parlamentu zvoleným za velšský obvod Ebbw Vale. 
18 Poslanec britského parlamentu zvolený za velšský volební obvod Llanelli. 
19 Kromě dvou poslanců (Jamese Callaghana a Petera Freemana) byli všichni zvolení Velšané (Tanner, 

Williams, Hopkin, 2000, s. 174). 
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Tabulka 2 Počet získaných křesel v dolní komoře britského parlamentu za velšské 

volební obvody od roku 1945 (od roku 1983 se celkový počet křesel zvýšil z 36 na 38, v 

roce 1997 na 40) 

1945 1950 1951 1955 1959 1964 1966 1970 2/1974 

25 27 27 27 27 28 32 27 24 

10/1974 1979 1983 1987 1992 1997  

23 22 20 24 27 34  

Zpracováno dle: Tanner, Williams, Hopkin, 2000, s. 294. 

Vítězství strany ve Walesu doprovázela v prvních letech vlády hořkost, jelikož 

nebylo vůbec jednoduché sjednat návštěvy jejích zástupců (Tanner, Williams, Hopkin, 

2000, s. 175). Strana byla zakotvena na politické scéně a v čele s Clementem Attleem 

vedla poválečné britské vlády. To napomohlo ke značnému rozvoji Walesu především díky 

velšským osobnostem, jakými byly Aneurin Bevan a James Griffiths. První z jmenovaných 

se zasazoval o bezplatnou péči pro všechny v rámci Národní zdravotní služby (National 

Healt Service), druhý si předsevzal prosazení zákona o rodinném pojištění a ochraně 

dělníků v rámci ministerstva národního pojištění (Ministry of National Insurance) 

(Říchová, 2020, s. 330) a snažil se uvnitř vlády aktivně prosazovat myšlenku velšské 

devoluce20 (Tanner, Williams, Hopkin, 2000, s. 180). Současně se z některých velšských 

členů strany stali významné osobnosti britského kabinetu i vlády (Říchová, 2020, s. 341). 

Při jednání velšských zástupců strany ale často chyběl právě Bevan, který, jak podotkl jeho 

stranický kolega Callaghan, se k Velšanům připojil pouze, když měl nějaký problém 

(Tanner, Williams, Hopkin, 2000, s. 176). 

I přes tyto volební úspěchy ale strana vedla spory, zda se orientovat celobritsky,  

či brát větší ohled na jednotlivá regionální specifika (Říchová, 2020, s. 342). Tato 

problematika nebyla vlastní jen straně jako takové, ale také samotným velšským 

labouristům, mezi kterými ohledně směřování strany panovaly značné neshody. Aneurin 

Bevan reprezentoval ve straně prounionistický postoj a svůj odmítavý přístup k devoluci 

dával veřejně najevo. Podporovatelé devoluce byli sice v menšině, nicméně jejich 

 
20 Velšská Labouristická strana představila v roce 1945 pět hlavních slibů v rámci své politické kampaně: 

zasazení se o ministra pro Wales, samostatnou velšskou vysílací společnost (Welsh Broadcasting 

Corporation), zastavení nuceného přesunu pracovníků do Anglie, stěžejní dopravní spojení severu a jihu 

Walesu a vytvoření centrálního orgánu pro plánování velšské ekonomiky. Všechny tyto sliby ale nebyly ve 

Westminsteru naplněny, ba byly dokonce vládou odmítnuty (Tanner, Williams, Hopkin, 2000, s. 180). 
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odhodlanost k reformě neutichala a poprvé vyvrcholila v padesátých letech dvacátého 

století v rámci kampaně za zřízení velšské parlamentu. Již předtím ale vznikla v roce 1949 

Rada pro Wales a Monmouthshire (Council for Wales and Monmouthshire), důkaz toho,  

že Labouristická strana brala na postavení Walesu jako samostatné administrativní 

jednotky určité ohledy. Jednalo se nicméně o nevolený orgán, který měl jen poradní funkci. 

Velšští labouristé ale prosazovali mnohem radikálnější podobu reformy - patřil mezi  

ně například James Griffiths. Mezi základní požadavky patřilo vytvoření ministerstva pro 

Wales (tzv. Welsh Office), které by zastupovalo velšské zájmy. Tato snaha byla odmítnuta 

v roce 1946 s tím, že Wales by nebyl pro takovou instituci schopný zajistit dostatečně 

zkušené úředníky. Toto odmítnutí, a především značné centristické tendence strany, ale 

velšské labouristy neodradily a ve svých snahách prosadit vizi devoluce pokračovali.  

O dva roky později byl vytvořen vládní výbor (Home Services Committee), ve kterém 

mimo jiných zasedali Bevan a Griffiths. Ve výboru se debatovalo o vytvoření instituce 

ministra pro Wales, Bevan byl ale proti tomuto návrhu (Tanner, Williams, Hopkin, 2000, s. 

178, 179, 181). 

V roce 1951 se vlády opět chopila Konzervativní strana, na postavení Labouristické 

strany ve Walesu to ale nemělo vliv (Říchová, 2020, s. 341). Po několika letech její vlády 

klesla ve Walesu nezaměstnanost a byly zajištěny nové pracovní příležitosti (Tanner, 

Williams, Hopkin, 2000, s. 177). Do konce 70. let 20. století tak byla Labouristická strana 

ve Walesu silou, jež se těšila značné oblibě, v 50. a 60. letech její výsledky dosahovaly 

dokonce 60 % hlasů odevzdaných ve volbách. Problém s podporou přišel až v 70. letech, 

kdy podpora strany ve Walesu klesla pod 50 % hlasů (poprvé od roku 1945) (Říchová, 

2020, s. 342). 

Mezi lety 1950 - 1956 navíc ve Walesu probíhala nadstranická kampaň za velšský 

parlament (Parliament for Wales Campaing), na které se kromě velšských labouristů21 

podíleli i členové Plaid Cymru a Liberální strany. Návrh na vytvoření velšského 

parlamentu předložil v dolní komoře britského parlamentu v roce 1955 labouristický 

poslanec za velšský obvod Merthyr Tydfil Stephen Owen Davies (jednolo se ale  

o soukromý návrh zákona, nikoli stranický). Návrh podpořilo pouze šest velšských 

labouristických poslanců a strana si je následně pozvala k vysvětlení. Návrh se rozcházel  

s politikou strany, nebyl jí tedy podpořen a v dolní sněmovně byl velmi snadno 

 
21 Hnutí vyjádřilo otevřenou podporu celkem pět velšských labouristických poslanců parlamentu (Tanner, 

Williams, Hopkin, 2000, s. 182). 
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přehlasován (Říchová, 2020, s. 347). V rámci let v opozici (1951 – 1964) se velšští 

labouristé snažili najít shodu ohledně velšské politiky, jednoty ohledně devoluce se jim  

ale nepodařilo dosáhnout. Přesto, že v Británii strana volebně ztrácela, ve Walesu dokázala 

své úspěchy udržet (Tanner, Williams, Hopkin, 2000, s. 193). 

 

1.1.4 Druhá polovina dvacátého století a strana v rámci devolučního snažení 

Díky velšskému křídlu strany se ukázalo, že i když decentralizační pokus z 50. let 

selhal, jsou zde snahy o uznání Walesu jako samostatné administrativní jednotky uvnitř 

Spojeného království. Po vítězství labouristů ve volbách roku 1964 tak vzniklo teritoriálně 

velšské ministerstvo – Welsh Office. Tento politický krok byl zahrnut i v programu strany 

pro všeobecné volby v 60. letech, především ale kvůli stoupající přízni Plaid Cymru 

(Říchová, 2020, s. 347). Strana tak po vytvoření ministerstva představila politiky určitých 

teritoriálních aspektů, jednalo se ale především o debatu ohledně reformy místních 

samospráv (Lincoln, 2008, s. 3). 

Ministerstvo pro velšské záležitosti (Welsh Office) možná z dálky připomínalo 

ústupek směrem k velšsky cítícím členům strany a Walesu, stále se ale jednalo  

o ministerstvo britské vlády, které mělo navíc nižší postavení než již existující ministerstva 

(Říchová, 2020, s. 348). Počet zaměstnanců tohoto úřadu čítal při jeho vytvoření jen něco 

málo přes 200 úředníků. Role instituce spočívala v co nejefektivnějším prosazování zájmů 

britské vlády, a nelze tak mluvit o tom, že by se jednalo o velšskou autonomní instituci. 

Tento demokratický deficit provázel ministerstvo až do jeho rozpuštění v roce 1999 (Jones, 

Balsom, 2000, s. 19). 

Prvním ministrem pro Wales se stal James Griffiths, jehož snahou v úřadu bylo 

posílit jeho pozici. V tomto snažení pokračoval i jeho nástupce Cledwyn Hughes.  

V roce 1968 převzal řízení ministerstva velšský labouristický poslanec George Thomas, 

ten ale na rozdíl od jeho předchůdců nebyl posílení postavení Walesu nakloněn (Říchová, 

2020, s. 348). Labourističtí podporovatelé devoluce, mezi nimi například Emrys Jones22, 

poskytly v roce 1969 Královské komisi o ústavě (Royal Commission on the Constitution) 

detailní zprávu zahrnující navrhovanou strukturu velšského shromáždění, detaily  

o financování a jeho pravomocech – návrh nesl název Reforma fungování vlády (Reform of 

 
22 Který po roce 1974 organizoval postup velšských labouristů v devoluční otázce (Tanner, Williams, 

Hopkin, 2000, s. 256). 



 

 

22 

the Machinery of Government) (Lincoln, 2008, s. 3). Návrh se nicméně v labouristických 

řadách nesetkal s velkým ohlasem, velká část velšských labouristů a kandidátů ale devoluci 

viděla jako jeden z programových bodů demokratizace (Tanner, Williams, Hopkin, 2000, 

s. 279). 

Vítezství Konzervativní strany ve volbách 1970 znamenalo prakticky zastavení 

jakéhokoli plánu procesu decentralizace. O čtyři roky později se vlády chopili labouristé  

a vrátili devoluci na pořad dne. V červenci 1974 byla zveřejněna zpráva Královské komise 

o ústavě – tzv. Kilbrandon Report (dle předsedy komise). Na základě této zprávy přislíbili 

labouristé další posun v devoluci (Tanner, Williams, Hopkin, 2000, s. 256). Během první 

poloviny sedmdesátých let tak byly položeny základní předpoklady devoluce, z nichž 

některé přetrvaly až do roku 1999 (Lincoln, 2008, s. 4). 

Historicky první návrh zákona o velšském parlamentu byl zveřejněn v roce 1976.  

O rok později získal formální podporu koruny a následující rok proběhlo referendum, které 

mělo rozhodnout o jeho ustavení v platnost. Velšané se ale v tomto referendu vyjádřili 

negativně. Samotná Labouristická strana nebyla ohledně návrhu jednotná, například 

velšský labourista Neil Kinnock, v té době již prominentní postava politické scény,  

byl k návrhu značně skeptický a změny odmítal (Říchová, 2020, s. 358). Tyto neshody se 

ale mnohonásobně prohloubily po porážce strany v následujících všeobecných volbách 

1979 (Tanner, Williams, Hopkin, 2000, s. 283). To mělo za následek i snížení podpory 

Labouristické strany ve Walesu. V roce 1978 zveřejnila velšská část strany své prohlášení, 

ve kterém ale za devolucí stála. Po negativním výsledku referenda ale vyjádřila značné 

zklamání a velšští labouristé tak skončili ohledně decentralizační reformy ještě více vnitřně 

rozděleni (Lincoln, 2008, s. 4-5). 

Samotná devoluční kampaň sice zcela neutichla, Labouristická strana ale  

s představením jakéhokoli dalšího návrhu váhala celé desetiletí. Problém byl především  

v artikulaci dalšího směřování strany (Tanner, Williams, Hopkin, 2000, s. 284). 

Nesporným důvodem byla nejen prohra ve všeobecných volbách, ale také nesouhlas 

Velšanů ohledně ústavní změny. Ani sami velšští labouristé nebyli schopni dohodnout 

jednotné stanovisko, devoluce tak do konce osmdesátých let zůstala pouze okrajovým 

tématem (Říchová, 2020, s. 367). Bylo to především díky Neilu Kinnockovi, jenž se stal  

v roce 1983 stranickým předsedou23, že strana dokázala v následujících letech vyvinout 

 
23 Po odstoupení stranického kolegy a poslance za velšský volební obvod Michaela Foota. 
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lepší decentralizační politiku a navázat tam, kde v 70. letech skončila (Tanner, Williams, 

Hopkin, 2000, s. 287). Důležité je také zmínění faktu, že to byl právě Kinnock, který vedl 

v roce 1979 kampaň proti devolučnímu referendu, a je tedy zajímavý jeho posun ve vztahu 

k devoluci (Jones, Balsom, 2000, s. 8). 

V roce 1987 vznikla na území Walesu nadstranická iniciativa s názvem Kampaň  

za velšské shromáždění (The Campaign for a Welsh Assembly), což vyústilo v opětovný 

zájem labouristů o devoluci. V říjnu téhož roku tak vytvořili labouristickou pracovní 

skupinu, která měla za úkol vypracovat nový návrh devoluce ve Walesu24. Trvalo  

ale několik dalších let, než strana návrh projednala. Vrásky dělala vedení strany otázka, 

zda opět svázat možnost ústavní reformy s referendem. Nakonec ale rozhodlo, že pokud 

budou Velšané reformě nakloněni, odevzdají straně hlasy ve volbách a referendum  

tak nebude nezbytné (tento názor se později změnil). Dalším problémem byla stranická 

nejednotnost ohledně konceptu devoluce jako takového. Stoupenci reformy, většinou 

velšští labouristé, museli kvůli koncensu slevit ze svých požadavků – shromáždění  

tak mělo býti slabším (než skotský protějšek) a nemělo disponovat primárně legislativní 

pravomocemi (Říchová, 2020, s. 368). 

Na počátku 90. let se ale strana potýkala s odlivem poslanců, kteří odcházeli  

do zaslouženého důchodu a bylo mezi nimi i velké množství podporovatelů devoluce. 

Předseda strany John Smith, který byl zvolen v roce 1992, sice představil novou vizi 

devoluce, jeho předčasná smrt v roce 1994 ale projednávání tohoto návrhu zastavila (Jones, 

Balsom, 2000, s. 10-11). K oživení devoluční kampaně ve Walesu došlo v návaznosti na 

všeobecné volby v roce 1992. Kampaň za velšské shromáždění změnila v roce 1993 svůj 

název na Kampaň za velšský parlament (The Parliament for Wales Campaign), což mělo 

zdůraznit důležitost této organizace v boji za velšskou devoluci a za naplnění zájmů 

Walesu. Labouristé ale nebyli cílům tohoto hnutí tolik nakloněni, chtěli jít svou vlastní, 

umírněnější cestou reformy. Devoluce tak ležela především na bedrech Labouristické 

strany, s čímž se nakonec smířili i členové kampaně (Říchová, 2020, s. 368). 

Novým předsedou strany se stal Tony Blair, který stranu přivedl k vítězství  

ve všeobecných volbách roku 1997. Ještě předtím se ale zavázal, že Smithovu vizi 

decentralizace Velké Británie dokončí (Scottish Devolution 1997-9, s. 76). V rámci 

 
24 Výstupní podklady této skupiny byly Labouristické straně předloženy o dva roky později, a doporučily 

vytvoření samostatné velšské zákonodárné instituce (Říchová, 2020, s. 367). 



 

 

24 

devoluční debaty se strana rozhodla k vytvoření Komise ústavních záležitostí 

(Constitutional Policy Commission), která měla za úkol představit nové nastavení přímo 

voleného velšského tělesa. Z iniciativy vzešel dokument Zastupování Walesu 

(Representing Wales), který položil v roce 1997 základy pozdějšího devolučního zákona 

(Lincoln, 2008, s. 9). Po úspěchu strany ve všeobecných volbách, se novým ministrem pro 

Wales stal Ron Davies25, který začal ihned pracovat na implementaci decentralizační 

reformy (Jones, Balsom, 2000, s. 11). 

 

1.2 Kořeny reformy vnitřního uspořádání strany 

Restrukturalizace Labouristické strany a reforma jejího uspořádání má své kořeny  

v době po všeobecných volbách 1987. Jednalo se o již třetí všeobecné volby v řadě, které 

Labouristická strana prohrála. Uvnitř strany byl v návaznosti na tyto události vydán 

rozsáhlý dokument s názvem Přehled politik (The Policy Review), který se setkal se 

značným odporem. Předseda strany Neil Kinnock a jeho podporovatelé nicméně  

za dokumentem stáli – strana se dle jejich názoru příliš odchýlila od svých voličů  

a přiklonila se k příliš levicové politice. Tyto neshody ohledně dalšího směřování strany 

vyústily v novou volbu předsedy, ve které proti sobě stáli již zmínění Kinnock 

(reprezentant pravicového křídla strany) a Tony Benn (reprezentant levicového křídla 

strany). Ve volbě svůj post nakonec obhájil úřadující předseda, čímž došlo k přehlasování 

levicových tendencí ve straně a napomohlo to k její reformě. 

Vypracování již zmíněného dokumentu probíhalo skrze celkem sedm pracovních 

skupin (review groups), které měly za úkol zhodnotit politiku strany a nabídnout budoucí 

možné alternativy směřování. Přehled politik byl vypracován v rámci tří stádií: první fáze 

byla ukončena v roce 1988 uveřejněním dvou dokumentů Social Justice a Economic 

Efficiency, které popisovaly nové základní cíle a hodnoty strany. Druhá fáze doporučila již 

konkrétní politiky, skrze které mělo být dosaženo požadavků, jenž byly artikulovány ve 

dvou zmíněných dokumentech z první fáze. V roce 1989 tak vznikly dokumenty Meet the 

Challenge a Make the Change, ve kterých se strana zřekla myšlenky veřejného vlastnictví. 

Třetí a finální fáze měla uzavřít zbylá témata, jež nebyla zahrnuta v žádných předchozích 

dokumentech a představit nové politiky strany širší veřejnosti, nicméně vedla ke zveřejnění 

dalších dokumentů – Looking to the Future (1990) a Opportunity Britain (1991),  

 
25 Davies podobně jako Kinnock devoluci v 70. letech odporoval (Tanner, Williams, Hopkin, 2000, s. 259). 
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v nichž byly představeny další nové politiky (Bevir, 2009). Od pozdních 80. let 20. století 

tak byla strana velmi disciplinovanou a volebně zaměřenou organizací (Laffin, Shaw, 

Taylor, 2004, s. 3). 

V roce 1990 se strana dostala dle průzkumů do volebního vedení a zdálo se,  

že snaha o její reformu nesla první ovoce. Transformace stranických závazků probíhala 

především v oblastech, které měly působit odliv voličů – nacionalizace, moc odborových 

hnutí ve straně, vysoké daně a slabá obrana. Strana se ale stále musela ujistit, že do 

všeobecných voleb půjde jednotná, nejen v rámci představených politik. Stála před ní tedy 

nejen otázka dokončené programové transformace, ale také reformy vnitřní organizace. 

Zmíněná reforma měla za cíl zvýšit význam a pravomoci individuálních členů  

a posílit záběr jejich odpovědnosti. Kinnock a jeho podporovatelé přišli s návrhem reformy 

voleb uvnitř strany – požadovaly jejich uskutečňování na základě systému jednoho člena  

a jednoho hlasu (one member one vote, zkráceně OMOV). Jejich návrh byl podpořen jak 

odbory, tak dokonce levicovým křídlem strany. Problém ale nastal v případě volby 

kandidátů do britského parlamentu. Nakonec bylo v roce 1987 dosáhnuto kompromisu,  

v jehož rámci byli kandidáti předáni do tzv. volebních kolegií (electoral colleges),  

ve kterých bylo hlasování založeno z 60 % na systému OMOV a ze 40 % byly hlasy 

přiděleny reprezentantům odborových hnutí. Kompromis ale vydržel jen do počátku  

90. let, kdy byl zrušen. V roce 1990 byly zavedeny přímé kandidátky. Stranická 

konference z téhož roku se pak shodla na dalších ústavních reformách – měly být zavedeny 

po všeobecných volbách 1992. NEC na tomto základě ztratila část svých kompetencí, 

strana centralizovala svůj volební management a mediální komunikaci - před všeobecnými 

volbami tak byla transformována skrze parlamentní vedení (Laffin, Shaw, Taylor, 2004, s. 

3), nicméně i přesto se jí volby vyhrát nepodařilo. 

V rámci restrukturalizace bylo k Národnímu výkonnému výboru představeno 

Národní politické fórum (National Policy Forum, zkráceně NPF) (Laffin, Shaw, Taylor, 

2004, s. 3). To omezilo kapacity NEC v rámci autonomního tvoření politik a převedlo jeho 

agendu spíše směrem ke stranické organizaci a běžným aktivitám. Navíc bylo rozšířeno 

členství výboru, formálně mu byla nicméně ponechána kontrola nad vytvářením 

pravidel/stanov strany a jejich implementaci. Výbor byl místem, odkud mohli britští 

předsedové strany intervenovat, pokud chtěli zasáhnout do výběru kandidátů či do metod 

výběru v rámci samotného Walesu (Laffin, Shaw, 2007, s. 59-60). 



 

 

26 

Reforma vysokých orgánů strany tak zavedla mezi výborem a konferencemi 

institucionální nadřazenost NEC. V rámci reformy na konci 90. let minulého století, 

přesněji v roce 1998, získal Wales své vlastní politické fórum. Velšské politické fórum 

(Welsh Policy Forum, zkráceně WPF) bylo ustaveno jako výrazný ústupek devoluci uvnitř 

strany samotné. Fórum mělo odpovědnost za rozhodování o politikách pro nové 

reprezentativní instituce, kterým měly být přeneseny určité oblasti politiky dříve 

vykonávané ministerstvem pro Wales (Welsh Office). Vývoj tak reflektoval reformu  

na britské úrovni strany (kde přibylo do struktur NPF) (Laffin, Shaw, Taylor, 2004, s. 3). 

I přes vytvoření určitých regionálních struktur a procesu odděleného vytváření 

politik ale zůstala velšská Labouristická strana „pouze“ větví strany celostátní  

s regionálním tajemníkem, který se zodpovídal generálnímu tajemníkovi strany a skrze 

tento institut tak odpovídal samotnému NEC. Centrální vedení tak odpovídalo nejen  

za výběr kandidátů, v jeho rukou leželo i financování strany – zvláštní poradci a podpůrný 

personál pracující pro labouristické skupiny a ministry shromáždění ale platila strana  

z rozpočtu ministrů a členů shromáždění, tudíž formálně nebyli s centrálním vedením 

spojeni (Laffin, Shaw, Taylor, 2004, s. 4-5). 

Zástupci velšské Labouristické strany ale nebyli zastoupeni v Národním výkonném 

výboru, což odráželo neochotu centra vycházející z reforem z 90. let, kdy byla strana 

viděna jako vysoce disciplinovaná a nebyl zde prostor pro jakoukoli ideologickou 

nejednotu (Laffin, Shaw, 2007, s. 60). Na počátku devoluce ale mezi velšskou stranou,  

její výkonnou mocí a centrem nevyvstávaly takové ideologické rozdíly, jelikož velšská 

Labouristická strana byla dlouhodobě charakteristická slabou stranickou organizací, 

limitovaným zapojením svých individuálních členů a od 60. let 20. století i slábnoucím 

spojením s odborovými svazy. Nový politický systém Walesu ale znamenal nutnost 

nového nastavení výběru kandidátů – přijata byla volba skrze uzavřené kandidátní listiny, 

ze kterých mohly jednotlivé Labouristické strany místních volebních obvodů (Constituency 

Labour Party, zkráceně CLP) vybírat. Důvodem pro uzavřené kandidátky v prvních 

regionálních volbách byla snaha prosadit legitimní kandidáty a zabránit tomu, aby CLP 

prosazovaly své vlastní favority. Mnohem větším problémem byla ale diskuze  

o tzv. twinningu, tedy snaze o rovné zastoupení kandidátů a kandidátek v rámci 

kandidátních listin (Laffin, Shaw, Taylor, 2004, s. 5-6). 
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1.2.1 Fungování velšského politického fóra 

Velšská podoba politického fóra byla představena v roce 1998. Proces utváření 

politik byl rozdělen na celkem tři fáze, stejně jako tomu bylo na britské úrovni strany: 

1. fáze - dokumenty s různými postoji k politikám byly zaslány ke konzultacím. 

Politický výbor, složený z ministrů, reprezentantů Velšského výkonného výboru 

(Welsh Executive Committee, zkráceně WEC), regionálních politických fór  

a zvolených reprezentantů (poslanců britského parlamentu nebo radních), zvážil 

podstoupené dokumenty CLP, lokálních politických fór a přidružených organizací. 

2. fáze – byla následně zahájena výborem, vytvářely se v ní dokumenty pro stranickou 

konferenci, které byly znovu odeslány ke konzultacím. Takto zpracované 

dokumenty s připomínkami byly dále podstoupeny do třetí fáze a distribuovaly  

se členům politického fóra pro důkladnější připomínkování. 

3. fáze - výsledné politiky byly debatovány v rámci NPF, tento proces byl dohlížen 

Společným politickým výborem (Joint Policy Committees), jehož členy byli mimo 

jiné velšští ministři a zástupci WEC. 

V konečné fázi byla na politickém fóru prezentována schválená podoba dokumentů 

z velšské konference. Před devolucí měly tyto konference poradní funkci, po devoluci  

se staly institutem určujícím dvou třetinovou většinou, které politiky nakonec budou 

zahrnuty do stranického programu. Delegáti na konferenci měli nicméně možnost návrhy 

fóra buď přijmout, anebo odmítnout jako celek. Jelikož se ale většina konferenčních 

delegátů neúčastnila formulace na úrovni WPF, docházelo ke schválení všech návrhů 

(Laffin, Shaw, Taylor, 2004, s. 7). 

Velšské politické fórum může nicméně diskutovat pouze takové politiky, následně 

schvalované velšskou konferencí, jež spadají do pravomocí Národního shromáždění26. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o velmi omezený záběr politik, měla strana v rámci 

Walesu formálně omezenou schopnost formulace vlastních politických programů v rámci 

všeobecných a regionálních voleb (Elias, 2012, s. 20). 

Poslanecká skupina velšských Labouristů ve Shromáždění (Assembly Labour 

Group, zkráceně ALG) fungovala ale velmi odlišně od parlamentní Labouristické strany 

(Parliamentary Labour Party, zkráceně PLP). Už jen fakt, že je mnohonásobně menší, 

 
26 Původně se jednalo o oblasti zemědělství a rybolovu, kultury, ekonomického rozvoje, vzdělání, životního 

prostředí, zdravotnických služeb, dopravních cest, bydlení, průmyslu, místní správy, sociálních služeb, 

sportu, turistiky, městského a venkovského plánování, dopravy, vodních zdrojů a velšského jazyka. 
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nečítá několik stovek členů jako v britském parlamentu, jí dovolovalo se pravidelně 

setkávat se svými ministerskými kolegy a členové si byli dobře vědomi svých vzájemných 

postojů. Poslanci navíc nebyli rozděleni do frakcí a většinou mezi nimi panuje koncensus 

na personální bázi. V rámci velšské Labouristické strany tak nikdy nepanovala přílišné 

rozdělení na ideologické bázi, ale spíše na bázi personální (obsazování funkcí kandidáty  

z centra, příkladem může být rezignace Aluna Michaela z postu předsedy velšské 

Labouristické strany) (Laffin, Shaw, Taylor, 2004, s. 8-9). 

 

1.3 Uspořádání strany před uskutečněním decentralizace 

Reforma vnitřního uspořádání strany má své kořeny již několik let před samotnou 

decentralizační reformou a vychází z uvědomění, že dosavadní počínání strany 

v programové, ale i vnitřní organizaci již neslouží jejím cílům – strana od roku 1979 

prohrála celkem čtyři všeobecné volby. Samotné vytvoření určitých regionálních struktur 

je ale uskutečněno v návaznosti na to, že tyto struktury budou zapotřebí po uskutečnění 

devoluce, jelikož ta zavede ve Walesu odlišný politický systém a strana tak bude muset být 

schopna na tento vývoj reagovat. Do devolučního období tak vstupuje Labouristická strana 

reformována, stále ale ve své unitární podobě s jasnou převahou Národního výkonného 

výboru. 
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2. Srovnání organizační struktury strany 

Kapitola představuje rámec komparativní případové studie, který vychází z celkem 

tří faktorů zkoumání - způsobu volby předsedy (velšské Labouristické strany), výběrem 

kandidátů a formulace politických programů. Text pojednává o proměnách vnitřní 

stranické organizace od konce 90. let 20. století. Cílem je představit základní periodizaci 

vývoje stranického uspořádání na nejvyšších organizačních úrovních strany (britské strany 

a velšské strany) v komparativní rovině kontextu devolučního procesu, a odpovědět  

na výzkumné otázky, jak se mohla proměnit organizační struktura strany ve Walesu 

v kontextu devoluce, zda byla devoluce primárním důvodem této změny a jak se takové 

případné změny promítly do volebního programu strany ve Walesu. 

Nejdříve je představena organizace strany dle nejnovějších stranických stanov27, 

v následujících podkapitolách periodizace vnitřní proměny uspořádání se zaměření  

na proměnu postavení velšských labouristů v rámci stranické organizace. Pro potřeby 

výzkumu byl stanoven periodizační rámec soustředící se na tři již zmíněné faktory, 

doplněný o politický kontext. Text nastiňuje vlivy jednotlivých úrovní strany na vztahy 

v rámci těchto tří faktorů – je kladen důraz na uspořádání struktur ve vztahu k velšské 

Labouristické straně, proměně jejího postavení a využívání podstoupených pravomocí, 

kterých se jí v posledních letech dostalo. 

 

2.1 Organizační struktura Labouristické strany 

Stranu tvoří hned několik orgánů, z nichž nejdůležitější je Národní výkonný výbor, 

který vykonává administrativně výkonnou funkci. Pravomoci a kompetence výboru se 

odvíjí od rozhodnutí stranických konferencí, které se pravidelně uskutečňují jednou za rok 

(v druhé polovině kalendářního roku) a jedná se formálně o nejvyšší rozhodovací orgán 

strany. Vedle výboru a konference existuje Národní politické fórum, které slouží 

k formulaci stranických politik. 

Výbor je administrativním tělesem strany a do jeho kompetencí spadá schvalování 

vytvoření základních administrativních jednotek strany na místních úrovní, tzv. stran 

místního volebního obvodu (CLP). V rámci britských „keltských“28 regionů pak mohou  

 
27 Poslední stanovy strany k datu psaní této práce byly vydány v roce 2020. 
28 Jedná se o označení, jež se používá v rámci společenství, které spadají do tzv. keltských národů – 

v britském kontextu Wales a Skotsko. 
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z rozhodnutí NEC existovat regionální větve29 strany – například velšská Labouristická 

strana, velšský výkonný orgán či regionální výkonný výbor. Seskupení jednotlivých útvarů 

na regionální úrovni Walesu může pořádat každoroční regionální konferenci a volbu 

předsedů (Rule Book, 2020, s. 1). 

Oficiálně je tak velšská Labouristická strana (Welsh Labour – tento název  

je uváděn přímo ve stanovách) součástí britské Labouristické strany a tvoří její podstupeň 

na regionální úrovni. Financování strany je nicméně řízeno centrálně, na základě 

rozhodnutí volební komise (Electoral Commission). O složení stranického programu se 

hlasuje na každoroční stranické konferenci, za proces přípravy politik pro toto jednání 

odpovídá NPF. Schvalování pak probíhá dvoutřetinovou většinou hlasů na základě  

tzv. card vote30. 

Formulace programu se odvíjí od dvou možných situací – zda je strana ve vládě  

a zda je v opozici. Když je strana ve vládě, rozhoduje o volebním programu následující 

složení orgánů v rámci NPF - NEC, sedm poslanců (bez vládního postu) parlamentní 

komise parlamentní Labouristické strany spolu s předsedou PLP, kabinet, předsedové 

skotské a velšské Labouristické strany, předseda a tři místopředsedové NPF, dva členové 

NPF z řad CLP zvolení na základě volby delegátů CLP do NPF, a osm zástupců 

odborových organizací. Takto schválený program musí být následně podstoupen  

ke schválení NEC před každými všeobecnými volbami. Společná schůze všech výše 

zmíněných by pak měla definovat postoje i k těm politikám, které nebyly do volebního 

programu strany zahrnuty. Když není strana ve vládě, o složení programu rozhoduje NEC, 

stínový kabinet, výbor PLP, předsedové skotské a velšské Labouristické strany, předseda  

a tři místopředsedové NPF, a osm zástupců odborových organizací (Rule Book, 2020, s. 4). 

Fungování strany pak dohlíží již zmíněná každoroční konference, jež je ustavována 

v návaznosti na ústavní a běžná nařízení strany. Pravidelně se konference schází na konci 

měsíce září, v případě potřeby po rozhodnutí NEC o speciální konferenci i mimo 

stanovený harmonogram. 

 
29 V rámci stanov se k „větvi“ strany referuje jako k uskupení, které tvoří spojení více CLP, nicméně v rámci 

tohoto výzkumu budeme k velšské Labouristické straně referovat jako k „regionální větvi“. 
30 Jedná se o způsob volby na základě „karet“, kde držitel karty hlasuje za větší počet voličů, jenž zastupuje. 
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Schéma 1 Stranická organizace 

 

Tmavě šedé jsou tři nejvyšší orgány strany, které se dále větví do přidružených orgánů. Poslední stupně (bílé se šedým 

ohraničením) označují orgány velšské Labouristické strany, které jsou obrazy orgánů na národní úrovni. 

Vlastní interpretace: zpracováno dle Rule Book, 2020. 

 

2.1.1 Národní výkonný výbor 

Výbor je složen z celkem dvaceti osmi členů (dlouhá léta byl tvořen jen dvaceti 

čtyřmi členy bez zástupců „keltských“ regionů). Jedná se o předsedu a místopředsedu 

strany, předsedu strany v Evropském parlamentu, z pokladníka strany, předních poslanců 

Westminsterského parlamentu (frontbenchers), jednoho člena Young Labour, jednoho 

člena BAME31, jednoho člena skotské Labouristické strany zvoleného na skotské 

konferenci, jednoho člena velšské Labouristické strany zvoleného na velšské konferenci 

(většinou se jedná o předsedy) a jednoho invalidního člena strany. 

 

 

 

 

 

 
31 Black, Asian, Minority Ethnic. 
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Schéma 2 Složení Národního výkonného výboru Labouristické strany 

 

Vlastní interpretace: zpracováno dle Rule Book, 2020, s. 5. 

 

Hlavním úkolem výboru je strategické řízení strany jako celku a koordinace 

spolupráce strany na všech jejích úrovních. Krom této funkce vymáhá výbor dodržování 

stanov strany. V jeho kompetencích je i zřízení výkonného orgánu na regionálních 

úrovních, jmenovitě velšské exekutivy (Welsh Executive), která zrcadlí administrativně 

výkonný orgán z úrovně centrální. 

Na každoroční konferenci strany prezentuje výbor zprávu o stranickém fungování, 

práci svých jednotlivých komisí a finanční zprávy. Je také odpovědný za představení 

možných navrhovaných změn v rámci stranické ústavy/stanov, které konference schvaluje 

- za tímto účelem je ustavován Společný výbor k politikám (Joint Policy Committee),  

aby dohlížel na fungování NPF a jednotlivých politických komisí (Policy Commissions), 

které vytvářejí vstupy na stranickou konferenci. Výbor dále vytváří pravidla pro existenci  

a fungování lokálních politických fór strany (Welsh Policy Forum). 

V gesci výboru je i vytváření pravidel pro výběr jednotlivých kandidátů. 

Nejdůležitější je tato funkce ve vztahu k výběru kandidátů do britského parlamentu  

a velšského národního shromáždění (a především proměna tohoto procesu v čase). Výbor 

má navíc pravomoc vstupovat do sporů mezi jednotlivými orgány a úrovněmi strany. 

NEC

předseda a 
místopředseda 

strany (2)

předseda strany 
v Evropském 

parlamentu (1)

frontbenchers 
(20)

člen Young 
Labour (1)

člen BAME 
(1)

člen skotské 
Labouristické 

strany (1)

člen velšské 
Labouristické 

strany (1)
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Rozhodnutí výboru v rámci těchto sporů je konečné a závazné. Za tímto účelem  

je výborem ustavován na každoroční konferenci Národní ústavní výbor (National 

Constitutional Committee, zkráceně NCC), jenž má dvacet pět členů odpovědných za 

věcné řešení sporů mezi jednotlivými orgány a úrovněmi strany a následné uplatňování 

sankcí či disciplinárních řízení. Jsou na něj tedy přeneseny pravomoci NEC v rámci 

vymáhání dodržování pravidel strany (Rule Book, 2020, s. 5-6). 

 

2.1.2 Stranická konference 

Formálně nejvyšší rozhodovací orgán strany má v kompetenci dvě hlavní oblasti – 

rozhoduje o zahrnutí politik do volebního programu a o navrhovaných změnách stanov. 

Delegáti jsou na každoroční stranickou konferenci jmenováni přidruženými organizacemi, 

jednotlivými CLP, asociací radních či z řad Young Labour. Čestnými členy jsou zástupci 

NEC, PLP, NCC, NPF, labourističtí členové poslanecké skupiny ve velšském národním 

shromáždění (ALG) a jejich skotští kolegové. Tito členové nemají volební právo, pokud se 

však nejedná o volbu předsedy strany a místopředsedy, a pokud nejsou v rámci konference 

zároveň delegáty CLP. 

NEC svolává každoroční konferenci s dostatečným předstihem na konec měsíce 

září. Na ní, jak bylo již zmíněno, prezentuje výbor zprávu o fungování strany a zprávu 

NPF. Přidružené organizace32 strany mohou na konferenci nechat projednat po jednom své 

návrhy. Nicméně všechny projednávané návrhy musí být předem schválené NEC nebo 

Přípravným výborem konference (Conference Arrangement Committee, zkráceně CAC). 

Ten je ustavován jeden rok před jejím konáním a členové zvolení do jeho řad následně 

vykonávají své funkce v roli tajemníků výboru. Výbor organizuje agendu pro nadcházející 

stranickou konferenci, jak napovídá jeho název samotný (Rule Book, 2020, s. 17). 

 

2.1.3 Národní politické fórum 

Národní politické fórum (NPF) je orgánem složeným z reprezentantů všech 

hlavních skupin uvnitř strany (od stran v rámci volebních obvodů a regionů  

až k přidruženým odborovým organizacím). Zvolení reprezentanti v rámci jednotlivých 

 
32 Například odborová hnutí, které jsou ve straně zahrnuty. 
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komisí33 diskutují podstoupené politické návrhy. Komise jsou momentálně svolávány 

stínovými ministry britské vlády a členy NEC.  

Fórum se schází několikrát do roka k pravidelnému projednávání návrhů programů. 

Orgán je složen z více než dvě stě reprezentantů a je odpovědný za formulaci hlavních 

politik a programů strany k dalšímu schvalování. Proces vytváření politik funguje mezi 

jednotlivými všeobecnými volbami a produkuje dokumenty pro každoroční stranickou 

konferenci (Rule Book, 2020, s. 3). 

 

2.1.4 Výběr kandidátů strany a volby v rámci strany 

Pravidla jednotlivých voleb a výběru kandidátů jsou v rámci strany rozdělena  

do vícero kategorií dle toho, který orgán volby řídí a stanovuje jejich pravidla. V rámci této 

práce je samozřejmě nejdůležitější vztah mezi centrálními orgány strany a těmi 

regionálními v rámci následujících voleb. 

Do výběru kandidátů pro jakékoli volby se může přihlásit kterýkoli člen strany, 

jenž je jejím členem minimálně po dobu dvanácti měsíců. Jakékoli výjimky musí být 

schváleny NEC. Volby jsou dále realizovány na základě systému OMOV (one member one 

vote) tam, kde je použití tohoto systému možné. 

Pravidla k volbě jednotlivých kandidátů do Westminsterského parlamentu v rámci 

velšských volebních obvodů jsou v odpovědnosti NEC a WEC (tedy orgánu podoby NEC 

ve Walesu). Poslanci velšského Národního shromáždění se mohou o tuto kandidaturu 

ucházet po schválení jejich kandidatury NEC, všichni takto nominovaní se následně musí 

řídit pravidly PLP. Výběr kandidátů ale není kompletní do chvíle, pokud tento výběr 

neschválí NEC – výbor může kandidáta zamítnout. 

Za proceduru výběru kandidátů do Shromáždění jako takového pak odpovídá sám 

Velšský výkonný výbor, který může pro tento výběr vytvářet i vlastní pravidla. Volba 

velšského předsedy a místopředsedy strany je také plně v rukou WEC. Velšský výbor 

stanovuje i doporučení v rámci volby prvního ministra Shromáždění a dalších takto 

volených velšských zástupců (Rule Book, 2020, s. 31 a 33). 

 
33 Fórum čítá těchto komisí celkem osm: 1. komisi ekonomiky, businessu a obchodu, 2. mezinárodní komisi, 

3. komisi zdravotnické a sociální péče, 4. komisi předškolního vzděláním, vzdělání a dovedností, 5. komisi 

spravedlnosti a vnitrostátních záležitostí, 6. komisi bydlení, lokálního vládnutí a dopravy, 7. komisi práce, 

penzí a rovnoprávnosti a 8. komisi životního prostředí, energetiky a kultury. 
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Samotná struktura a stanovy regionální větve strany jsou předmětem velšské 

Labouristické strany, ale nesmí porušovat obecné stanovy. Strana může pořádat každoroční 

regionální konference (Welsh Annual Conference) a vytvářet výkonné orgány. Za podobu 

struktury tak odpovídá WEC. 

 

2.2 Volba předsedy velšské Labouristické strany 

Funkce předsedy strany, a především způsob jeho volby je zásadní v rámci 

rozložení stranické moci, které se odráží od daného politického kontextu – prosazení 

devoluce by nesloužilo svému účelu, pokud by se volba realizovala pouze na základě přání 

a procedur stanovených centrálním vedením (Laffin, Shaw, Taylor, 2007, s. 91). V osobě 

předsedy nevolí velšská Labouristická strana jen svého předsedajícího, ale s největší 

pravděpodobností i prvního ministra (First Minister) Walesu, který bude určovat následné 

směřování nejen strany, ale i země jako takové. 

Bylo by proto logické předpokládat, že v rámci tohoto faktoru se dostalo velšské 

větvi strany určité autonomie – předpoklad, který se potvrdí až v roce 2018, kdy bude 

institucionálně zakotveno, že za volbu svého předsedy odpovídá samotná velšská 

Labouristická strana. Cesta k této změně ale nebyla jednoduchá – o proměně nastavení 

pojednává následujících několik kapitol. 

 

2.2.1 Cesta k první historické volbě velšského předsedy strany 

Po úspěšném výsledku velšského devolučního referenda z 18. září 1997 ležela před 

Labouristickou stranou nejen příprava devolučního zákona pro Wales, ale také historicky 

první volba předsedy velšské Labouristické strany. Jednalo se o pozici, kterou v minulosti, 

i když neformálně, zastával ministr pro Wales, který čerpal svou autoritu ze jmenování 

předsedou strany samotné, když byla strana ve vládě. V roce 1997 byl ministrem pro 

Wales Ron Davies a vedení velšské větve strany v té době preferovalo místo přímé volby 

„pouze“ jeho jmenování do funkce předsedy, jelikož se jednalo o osobu „architekta 

devoluce“. Rhodri Morgan34 ale již dříve35 oznámil svůj záměr kandidovat na předsedu  

a v nutnosti volby byl neoblomný (Jones, Balsom, 2000, s. 202). 

 
34 V té době velšský labouristický poslanec za Cardiff West. 
35 Toto oznámení učinil na konci roku 1997. 
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Hlavní problém nicméně netkvěl v ideologické či personální odlišnosti dvou 

hlavních kandidátů, jako ve vlivu devoluce na samotné uspořádání velšské Labouristické 

strany. Ron Davies se stal předsedou de facto poté, co byl premiérem jmenován ministrem 

pro Wales. Jeho autorita se odvíjela od premiérovy přízně a mandátu, který strana získala 

ve všeobecných volbách. Nebyl zde ani náznak toho, že by strana zvažovala jinou možnost 

– například přímou volbu v rámci samotné velšské Labouristické strany. Pro takovou volbu 

navíc v té době neexistovala pravidla, nebyla institucionalizována. Tento problém nebyl 

formálně řešen až do března 1998, kdy bylo rozhodnuto, že k jeho řešení bude ustavena 

speciální skupina. Ta byla ustavena až v rámci konference velšské větve strany v květnu 

téhož roku. Nakonec z ní vzešlo rozhodnutí, že volba bude realizována skrze tři volební 

kolegia (podobně jako tomu bylo na centrální úrovni). Jednalo se o kolegium CLP, 

přidružených organizací (odborů) a kolegium poslanců (britského parlamentu, Evropského 

parlamentu a schválených kandidátů pro velšské Národní shromáždění – v té době ještě 

neproběhli první regionální volby) (Jones, Balsom, 2000, s. 202). 

Řešení této problematiky se ale vleklo, Rhodri Morgan a jeho podporovatelé navíc 

zastávali názor, že by se volba měla uskutečňovat na základě systému OMOV.  

Konečné rozhodnutí přiklonit se k volebním kolegiím pak bylo vnímáno jako favorizující 

Rona Daviese, který měl jako ministr pro Wales značný vliv na odbory a klíčové osobnosti 

strany v centru. Mechanismus volby byl zpochybňován a přirovnávám k návratu „Old 

Labour“. Naštěstí se ale Daviesovi v rámci volby na konferenci strany v Newportu36 

podařilo získat většinu hlasů ve všech třech volebních kolegiích (Jones, Balsom, 2000, s. 

203).  Morgan svou porážku uznal a Daviesovi přislíbil svou podporu, i přesto, že byl 

k ministru pro Wales v posledních letech značně kritický. Ve svém vítězném proslovu 

Davies pronesl, že „nebude možné dále vzhlížet k Londýnu pro řešení, nebude na něj 

možné svalovat vinu, ani hledat důvody našich (stranických, pozn. autorky) problémů“ 

(BBC, 1998). 

 

 

 

 
36 Jenž se nachází v jižním Walesu. 
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Tabulka 3 Výsledky volby předsedy velšské Labouristické strany z roku 1998 

 
strany místních 

volebních obvodů 

% 

odbory a 

přidružené 

organizace % 
poslanci % celkem % 

Ron Davies 52,2 91,7 60,8 68,2 

Rhodri Morgan 47,8 8,3 39,2 31,8 

Převzato z: Jones, Balsom, 2000, s. 203 

Otázka problematiky způsobu volby se tím ale zdaleka nevyřešila. Rhodri Morgan 

získal hlasy dvaceti z celkem čtyřiceti volebních obvodů ve Walesu a jeho stranická 

kolegyně Ann Clwyd poznamenala, že pokud by byla volba uskutečňována systémem 

OMOV, byl by to on, kdo by se stal předsedou velšských labouristů. Davies nicméně 

získal většinu hlasů ve všech kolegiích a mohl si tak díky prosazenému způsobu volby 

připsat vítězství. Jeho úlohou jako ministra pro Wales, a nově také předsedy velšské 

Labouristické strany, bylo stranu sjednotit, jelikož byla značně rozdělena volební kampaní 

obou kandidátů (Jones, Balsom, 2000, s. 203). 

Doporučení speciální skupiny uskutečňovat volbu skrze tři volební kolegia bylo 

vnímáno kriticky i proto, že volba samotného předsedy britské strany byla od roku 1993 

také realizována skrze stejně složená tři volební kolegia; odbory, přidružené organizace  

a CLP ale musely volit své členy v rámci kolegií individuálně – výsledky pak byly 

proporčně alokovány. V rámci hlasování přidružených odborových organizací byl toho 

roku nicméně představen systém OMOV (Johnston, 2020, s. 8). Pro velšské labouristy  

tak bylo takové zavedení volby problematické, jelikož samotní velšští politici nemuseli mít 

tolik kontaktů v centrálním vedení strany (tedy v rámci dvou kolegií volby), jaké mohl mít 

kandidát na předsedu podporovaný centrálním vedením. 

 

2.2.2 Situace před prvními regionálními volbami 

Členové velšské Labouristické strany ale v rámci organizace nepostupovali jako 

celistvá skupina. Mnoho z nich nebylo s Walesem úzce spjato a tento problém  

se projevoval i na postavení Rona Daviese (Osmond, 1999, s. 39). Vzhledem k tomu, že do 

prosazení devoluce se většina členů velšské Labouristické strany soustředila na britskou 

politickou úroveň, jelikož na úrovni Walesu neexistovala žádná vyšší přímo volená 
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politická instituce, jakou mělo v budoucnu představovat Národní shromáždění,  

bylo toto odloučení celkem pochopitelné. Zájmy členů tak povětšinou korelovaly se zájmy 

britského vedení strany (soustředit se na výsledky strany v rámci britské úrovně). 

Problematika slabé organizace, která již byla zmíněna výše, vycházela z dlouhodobé 

volební dominance strany ve Walesu (Evans, 2014, s. 2) – skutečnosti, kterou strana 

dlouho brala jako samozřejmost. 

Kvůli osobním problémům a kritice Davies37 nedlouho po svém zvolení do čela 

velšské větve strany odstoupil jak z postu předsedy, tak z postu ministra pro Wales 

(Osmond, 2014, s. 39). Hledání předsedy tak začalo nanovo. Za Daviesova krátkého 

předsednictví nebyl zpracován žádný stranický program a strana si tak musela počkat  

na zvolení nového předsedy, aby představila své volební cíle. Následujících šest měsíců 

politického života velšské Labouristické strany tak bylo poznamenáno touto volbou, 

diskuzí o twinningu, nominací samotnou a volební kampaní v rámci regionálních voleb 

(Jones, Balsom, 2000, s 205). 

 

2.2.3 Druhá volba předsedy velšské Labouristické strany 

Druhá volba předsedy byla ještě problematičtější než ta první. Náhlé odstoupení 

Rona Daviese znamenalo, že strana musela jeho náhradu nalézt rychle, jelikož se blížily 

regionální volby. Na přání premiéra byl na jedné straně kandidátem Alun Michael,  

na druhé se proti němu ve volbě postavil Rhodri Morgan. Volba ale daleko přesahovala 

velšské hranice, jelikož ukázala právě téma vnitřního vedení strany a jeho povahu.  

Velká část velšských labouristů se volby navíc bála, snažili se tedy nejdříve upevnit svou 

pozici kolem Michaela, jehož zástupci se měli stát Rhodri Morgan a Wayne David. 

Morgan ale toto řešení jednoznačně odmítl a stejně jako u předešlé volby trval na jejím 

uskutečnění (Jones, Balsom, 2000, s. 206).  

Kromě povahy vedení ukázala volební kampaň i problematiku volby samotné. 

Dalším problémem byla osoba Aluna Michaela, skrze kterou se zdůrazňovalo „spojení  

s Londýnem“ a mnozí velšští labouristé vnímali jeho kandidaturu na předsedu jako 

„zradu“ centrálního vedení strany (Taylor, 2003, s. 166). Michael před tímto okamžikem  

s devolucí nijak nesympatizoval a před volbou se ani neucházel o kandidaturu v rámci 

 
37 K příčině tohoto odstoupení je často referováno jako k „momentu šílenství“ (moment of madness). 
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velšského Národního shromáždění. Krom toho zde byl další problém - strana stála před 

otázkou, jak ve Walesu před volbami dostat Michaelovo jméno na nějakou z kandidátek, 

když dva volební obvody, ke kterým měl nějaký vztah, již kandidáty vybraly.  

Nakonec bylo jméno ministra pro Wales doplněno na regionální kandidátku,  

kde ale nebylo jisté, zda mandát získá. Narozdíl od Morgana měl ale Michael výhodu v 

podpoře premiéra, který Wales před volbou předsedy navštívil celkem třikrát a Michaelovu 

kandidaturu podporoval (Jones, Balsom, 2000, s. 207-8). Volba měla být organizována 

skrze nezávislý odborový orgán strany, nicméně dle Jona Owena Jonese byla volba značně 

ovlivňována Michaelovým volebním týmem. Kolegium přidružených odborových 

organizací mělo jasně favorizovat Michaela, většina kandidátů na poslance Shromáždění 

nicméně podporovala Rhodriho Morgana (Jones, 2018).  

Sama velšská scéna ale nebyla ohledně volby jednotná. Kevin Morgan, předseda 

kampaně pro podporu devoluce, favorizoval Rhodriho Morgana jako nezávislého 

kandidáta na Londýnu a dle jeho názoru byla devoluce zbytečná, pokud měl Wales být 

nadále řízen z centra. Naopak Leighton Andrews, který byl jedním ze zakladatelů kampani 

pro podporu devoluce, favorizoval Michaela díky jeho zkušenostem z Whitehallu,  

což dle něj mělo umožnit prosadit velšské cíle v centru. Dále se na Michaelovo konto 

vyjádřilo několik labouristických poslanců, jenž v minulosti zastávali vysoké úřady.  

Roy Hattersley, bývalý místopředseda Labouristické strany, nazval Michaela premiérovým 

„pudlem“. Ron Davies také přispěl svým komentářem, kterým dal jasně najevo, že 

devoluční záležitosti by se neměly řídit z centra (Jones, Balsom, 2000, s. 207-210). 

Tabulka 4 Výsledky volby předsedy velšské Labouristické strany 1999 

  strany místních 

volebních obvodů % 

odbory a 

přidružené 

organizace % 
poslanci % dohromady % 

Alun Michael 35,6 64 58,4 52,7 

Rhodri Morgan 64,4 36 41,6 47,3 

Převzato z: (Jones a Balsom, 2000, s. 210). 

Výsledky volby byly vyhlášeny 20.2.1999 a ukázaly značné vnitřní rozdělení 

strany. Zatímco u volby předešlé se Ronu Daviesovi podařilo Rhodriho Morgana 

jednoznačně porazit, Michael získal přesvědčivou většinu jen v rámci kolegia odborů  

a přidružených organizací. Velšští zástupci v rámci kolegia CLP podporovali jednoznačně 
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Morgana. Navíc zde byla nadcházející volební kampaň, která měla začít již během 

následujících třech týdnů (Jones, Balsom, 2000, s. 211). Michaelovy první měsíce v úřadu 

ministerstva pro Wales (Welsh Office) a později jako předsedy velšské Labouristické 

strany tak nebyly vůbec jednoduché. Chyběla mu legitimita v rámci Walesu a podpora 

velšských kolegů (Laffin, Thomas, 2001, s. 18). 

 

2.2.4 Třetí volba předsedy velšské Labouristické strany 

Michaelův následný politický styl vedení podkopal nejen jeho postavení  

jako prvního tajemníka (First Secretary) shromáždění, ale především způsobil ztrátu 

podpory uvnitř velšské labouristické poslanecké skupiny a ostatních politických stran – 

jelikož se rozhodl utvořit menšinovou vládu, bylo nutné spoléhat právě na náklonnost 

jiných politických subjektů. Po pouhých osmi měsících po volbách ale hrozilo jeho vládě 

vyslovení nedůvěry38. Alun Michael se tak rozhodl z čela velšské Labouristické strany  

sám odstoupit – pouhý rok po kontroverzní volbě, která ho ustavila předsedou (Laffin, 

Thomas, 2001, s. 18).  

V následné volbě neměl Rhodri Morgan oponenta, tudíž se ještě ve stejný den 

Michaelova odstoupení stal předsedou velšské Labouristické strany39. Morgan stranu 

následně prezentoval jako „the true party of Wales“ (podobně jako to udělala Michael  

při zveřejnění prvního stranického regionálního programu) a později v roce 2000 byla  

díky jeho vyjednávání podepsána koaliční dohoda s Liberálními demokraty, která přetrvala 

až do dalších regionálních voleb (Win Jones, Scully, 2003, s. 126). Morgan se ihned stal 

prvním tajemníkem shromáždění, a Tony Blair jeho prosazení do čela strany a Walesu 

neodporoval.  

Na každoroční konferenci Institutu pro velšskou politiku (Institute of Welsh 

Politics) představil Morgan ve svém proslovu nové směřování velšské Labouristické 

strany. Dle jeho názoru bylo nutné ukotvit nové devoluční uspořádání, které bylo od toho 

na centrální úrovni zcela odlišné. První velkou změnu učinil Morgan v říjnu 2000,  
 

38 Jednalo se o problematiku kolem tzv. „Objective One“ – financování skrze fondy EU, ze kterých měl 

Wales získat financování pro regiony West Wales a Valleys. Podmínkou pro získání tohoto financování bylo 

ale schválení dostatečných ekvivalentních peněžitých prostředků britským ministerstvem financí (jednalo se 

o tzv. match-funding). Dle Michaelova postavení a vztahů s centrem se předpokládalo, že získat toto 

financování nebude problém. K překvapení všech však ministerstvo financí schválilo mnohem menší sumu 

(Bory, 2018). 
39 Volba nemusela proběhnout, protože byl jediným kandidátem a centrální vedení již v tu chvíli do 

velšských záležitostí strany nezasahovalo. 
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kdy byla funkce prvního tajemníka oficiálně změněna na funkci prvního ministra 

shromáždění (First Minister). Navázal tak na Rona Daviese a jeho představu o odlišném 

charakteru strany v Londýně a ve Walesu. Svůj „velšský“ postoj a cestu potvrdil  

ve slavném proslovu na univerzitě ve Swansea v rámci National Centre for Public Policy, 

jenž nese název „Clear Red Water“ (Bory, 2018). 

Morgan přirovnal styl velšské politiky k odkazu velšských labouristů (jmenovitě 

zmínil například Aneurina Bevana), který byl odlišný od toho, jenž prosazovalo centrum 

strany ve Westminsteru. Velšská Labouristická strana tak zastávala takový styl politiky, 

který byl typický před nástupem New Labour. Morgan vedl velšskou Labouristickou stranu 

necelých deset let a za všechna tato léta vedl i velšské Národní shromáždění.  

Jeho transparentní a přímý styl politiky mu zajistil i dlouhodobou přízeň Velšanů (Bory, 

2018). Na základě zdravotních problému se ale v určitou chvíli očekával jeho odchod 

z čela strana a velšské politiky – skutečnost, kterou Morgan oznámil již v roce 2005.  

V září roku 2009, při příležitosti svých sedmdesátých narozenin, určil Morgan začátek 

prosince toho roku jako definitivní datum svého odchodu (WalesOnline, 2009). 

 

2.2.5 Čtvrtá volba předsedy velšské Labouristické strany 

Nová volba předsedy se konala po té předchozí skoro o desetiletí později.  

Ve volbě usilovali o předsednický post celkem tři kandidáti, jak je vidět v tabulce níže. 

Výsledek volby byl nicméně rozhodnut již v prvním kole, kde většinu 52 % hlasů získal 

Carwyn Jones – jak se očekávalo, vzhledem k podpoře jeho osoby velšskými poslanci 

v britském parlamentu (BBC, 2009). 

Tabulka 5 Výsledky volby předsedy velšské Labouristické strany 2009 

 strany místních 

volebních obvodů 

(členové strany) % 

odbory a 

přidružené 

organizace % 

poslanci (MPs, 

AMs, MEPs) % 
dohromady % 

Carwyn Jones 53,7 51,3 50,9 52 

Edwina Hart40 25,3 33,9 28,3 29,2 

Huw Lewis41 21 14,8 20,8 18,8 

Převzato z: BBC, 2009. 

 
40 Velšská ministryně zdravotnictví.  
41 Poslanec velšského Národního shromáždění. 
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Jones byl poslancem shromáždění od jeho založení v roce 1999 a také ministrem 

velšské vlády. Na rozdíl od Morgana ale nikdy předtím nezískal žádný post na britské 

úrovni strany, ani se politicky o tuto úroveň neucházel. Po jeho zvolení  

mu bylo gratulováno i předsedou strany Gordonem Brownem, který věřil,  

že právě on je pro Wales tou správnou volbou. I když se centrální vedení strany,  

v podobě bývalého ministra pro Wales Paula Murphyho, snažilo zajistit dvou zbylým 

kandidátům místo ve velšské vládě, Jones jmenování pečlivě zvažoval a odpověděl, že na 

takové kroky je ještě brzy, a že členy své vlády bude vybírat pečlivě. V rámci kampaně pro 

volby 2010 dal jasně najevo, že je připraven bojovat za co největší počet zvolených 

poslanců britského parlamentu za velšské volební obvody – Labouristické straně radil, aby 

Walesu lépe naslouchala, pokud chtěla navázat na své volební úspěchy v rámci tohoto 

regionu před devolucí (BBC, 2009). Po všeobecných britských volbách ale musel nově 

čelit další výzvě – konzervativcům ve vedení centrální úrovně země, kteří nahradili 

labouristickou vládu po více jak deseti letech (Bory, 2018). 

Od září 2015 pak musel Jones spolupracovat s novým předsedou Labouristické 

strany v Londýně Jeremy Corbynem. V rámci brexitových vyjednávání zastával Jones 

tvrdý názor, že je zapotřebí spojit síly všech devolučních administrativ. Na konferenci 

strany v roce 2016 dal navíc Rhodri Morgan jasně najevo, že jsou zde značné rozdíly mezi 

jednotlivými předsedy – přiklonil se na stranu Carwyna Jonese a pochvaloval si jeho styl 

vedení. Ten se velmi jasně projevil v rámci volební kampaně pro regionální volby v roce 

2016. Úvodní slovo britského předsedy nebylo zahrnuto v rámci volebního programu 

velšské Labouristické strany, jak bývalo zvykem, a Jeremy Corbyn se do Walesu  

ani v rámci kampaně nepodíval. V rámci výběru kandidátů pro všeobecné volby tak dle 

Jonese rozdělení ve Westminsteru přinášelo negativní efekt i na volby ve Walesu. Taktikou 

prý dle něj bylo upřednostnit kandidáty velšské Labouristické strany,  

nikoli ty ze strany centrální (Bory, 2018). 

 

2.2.6 Pátá volba předsedy velšské Labouristické strany 

Po oznámení úřadujícího předsedy na velšské stranické konferenci v roce 2018,  

že již nebude nadále zastávat post prvního ministra Walesu ani předsedy velšské 

Labouristické strany, byla nová volba naplánována na podzim stejného roku.  

Volba samotná byla realizovaná ve dvou kolech, poprvé od jejího uvedení, ze kterých 
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vyšel vítězně Mark Drakeford.  

Tabulka 6 Výsledky volby předsedy velšské Labouristické strany 2018 

 první kolo volby % druhé kolo volby % 

Mark Drakeford 46,9 53,9 

Vaughan Gething 30,8 41,4 

Eluned Morgan 22,3 - 

Převzato z: BBC, 2009. 

Ještě před konáním volby však došlo ke změně jejího mechanismu na dlouho 

zamýšlený systém OMOV, který prosadili samotný Drakeford a jeho podporovatelé. 

Změně otevřel cestu bývalý předseda velšské strany Carwyn Jones, který nechal zpracovat 

zprávu o vnitřním fungování strany. Proti záměru byly sice odborová hnutí, speciální 

konference britské strany ze září však rozhodla o změně mechanismu na „one member one 

vote+“. 

 

2.2.7 Změna stanov strany a postavení velšské Labouristické strany v roce 2018 

Změna mechanismu volby předsedy velšské Labouristické strany se uskutečnila 

v rámci větší vnitrostranické reformy. V roce 2018 vešly v platnost nové stanovy,  

které implementovaly změny, jež byly domluveny po velšských regionálních volbách 

z roku 2016. Velšské větvi strany byl dán v roce 2016 slib větší autonomie,  

v rámci kterého bylo představeno pět hlavních bodů změn. Straně byla po mnoha letech 

přiznána přímá reprezentace v rámci NEC (skrze jednoho poslance Národního 

shromáždění). Předseda velšských labouristů se měl dále účastnit jednání ke „Clause V“, 

která schvalují konečnou podobu stranického programu. Velšský exekutivní orgán strany 

měl administrovat proceduru a přímý výběr velšských kandidátů do britského parlamentu – 

cílem bylo odstranit kritiku, že kandidáti jsou dosazováni z centra, čemuž se už v minulosti 

za svého předsednictví snažil zabránit Carwyn Jones. Velšský výkonný výbor měl dále 

realizovat výběr kandidátů pro devoluční instituci a lokální úroveň ve Walesu.  

Nakonec měl být výbor oficiálně odpovědný za stanovení procedur volby předsedy  

a místopředsedy velšské Labouristické strany (Williamson, 2016). Zrcadlové podoby 

britských orgánů strany na velšské úrovni tak získaly více autonomní postavení vůči 

centru. 
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Samotná transformace systému volby předsedy velšských labouristů nereflektovala 

ale jen změny popsané výše, nýbrž i reformu samotné změny volby předsedy britské 

strany, která proběhla v roce 2015, a byla doporučena po zveřejnění interní zprávy  

z roku předešlého – z volebních kolegií bylo přistoupeno k volbě OMOV. Kolegia byla 

nahrazena volbou jednotlivých členů strany, spřízněných podporovatelů (členů odborových 

hnutí) strany a registrovaných podporovatelů (Johnston, 2020, s. 8). 

 

2.3 Způsob formulace programů a proces výběru kandidátů 

K samotné reformě formulace volebních programů došlo již v roce 1997,  

kdy bylo ve strukturách strany představeno Národní politické fórum. Zároveň byla 

představena regionální velšská podoba tohoto orgánu – Velšské politické fórum, jehož 

cyklus vytváření politik trvá celkem dva roky (Laffin, Shaw, Taylor, 2007, s. 100). 

Podobně jako u volby předsedy by se dalo předpokládat, že proces vytváření politik  

se bude těšit určité autonomii. Velšské fórum dostalo pravomoci formulovat stranické 

politiky v rámci podstoupených pravomocí, z počátku se nicméně jednalo o omezený výčet 

politik42. 

U výběru kandidátů se jedná o důležitý prvek hned na dvou politických rovinách -  

jsou zde vybírání nejen kandidáti na poslance Národního shromážděná, ale především 

kandidáti na poslance britského parlamentu za velšské volební obvody, ve kterých tradičně 

Labouristická strana získávala většinu křesel. Dle Shawa, Laffina a Taylora (2007, s. 93) 

se dá vzhledem k povaze faktoru předpokládat, že stranické elity budou preferovat výběr 

takových kandidátů, kteří budou v souladu se stranickou ideologií a politikou,  

a bude se zároveň jednat o kandidáty legitimní – což byl důvod, proč Labouristická strana 

při prvních regionálních volbách 1999 zvolila uzavřené kandidátní listiny, ze kterých 

mohly strany velšských místních volebních obvodů volit své kandidáty, aby zajistila,  

že představí kandidáty zkušené, a zajistí si tak ve volbách vítězství (Laffin, Shaw, Taylor, 

s. 94). 

 

 
42 Jednalo se o oblasti zemědělství a rybolovu, kultury, ekonomického rozvoje, vzdělání, životního prostředí, 
zdravotnických služeb, dopravních cest, bydlení, průmyslu, místní správy, sociálních služeb, sportu, turistiky, 

městského a venkovského plánování, dopravy, vodních zdrojů a velšského jazyka. 
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2.3.1 Formulace programu a výběr kandidátů před prvními regionálními volbami 

v roce 1999 

Na představení volebního programu si musela velšská Labouristická strana počkat 

až do doby po volbě druhého předsedy – Aluna Michaela. Ten po svém zvolení představil 

program s názvem Working Hard for Wales43 čítající „pouze“ několik stránek.  

Jeho hlavními body byly velšské školství, zdravotnictví, ale také ekonomická situace. 

V první části programu představil Michael svou vizi pro Wales, úspěchy Labouristické 

strany ve Walesu a nový styl politiky. Většina obsahu pak odkazovala k nutnosti zajistit 

labouristům většinu v Národním shromáždění – ke straně přirovnal synonymum „pravá 

strana Walesu“. Nezapomněl vyzdvihnout i provázanost s centrální úrovní a zkušenosti 

jeho labouristických kolegů a poslanců. Nicméně předseda velšské strany v tomto krátkém 

dokumentu nezmínil devoluci - malou zmínku o ní lze najít až zcela na konci v závěru 

posledního odstavce.  

Návrh programu byl schválen na sjezdu strany většinou velšských členů44 -  

což mělo indikovat, že je strana ohledně budoucnosti Walesu jednotná. Program nicméně 

odrážel především pozici předsedy velšských labouristů, že je zapotřebí devoluční 

uspořádání nejdříve stabilizovat a zvyknout si na něj, proto zde nenalézáme žádný návrh 

budoucí reformy devoluce či představení politiky v rámci rozvíjení nového ústavního 

uspořádání. Z velké části byl program založen na programu strany pro všeobecné volby 

z roku 1997, odkud přebral hlavní politické body. Britský program byl nicméně 

mnohonásobně delší.  

Volby samotné a odpovědnost za ně zůstaly v rukou britské vlády, jmenovitě 

ministra pro Wales. Jeho ministerstvo stanovovalo jejich datum a odpovídalo za jejich 

průběh – díky této odpovědnosti a pravomocím měl Alun Michael v rámci předvolebního 

období silné postavení, jelikož zastával jak post předsedy velšských labouristů,  

tak právě tohoto ministra45 (Broughton, Storer, 2004, s. 266). 

 

 
43 Celým názvem „Working Hard for Wales, Labour´s Manifesto for the National Assembly“. 
44 Program uvádí, že se jednalo o více jak 90 %. 
45 V budoucích programech bude viditelný tento aspekt především v úvodech, kde kromě předsedy strany 

bude mít slovo právě ministr (či stínový ministr) pro Wales. 
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Tabulka 7 Srovnání programů strany na konci 90. let 20. století 

Working Hard for Wales 
New Labour because Britain  

deserves better 

1999 1997 

program pro volby do Národního 

shromáždění 
program pro všeobecné britské volby 

  

Úvod (Tony Blair) 
Británie bude s New Labour lepší (úvod 

Tonyho Blaira) 

Vize pro Wales (Alun Michael) Nová politika 

Úspěchy strany ve Walesu New Labour 

Nový styl politiky Vize 

Vzdělání – hlavní priorita budoucnosti Program: nový střed a středo-levá politika 

Obnova národní zdravotnické služby Vzdělání jako hlavní priorita 

Vytvoření ekonomiky srovnatelné se 

světovou třídou 

Podpora osobní prosperity pro všechny 

(daně) 

Turismus Podnikání – ekonomika 

Řešení nízkých platů a chudoby Řešení nezaměstnanosti 

Zemědělství Záchrana národní zdravotnické služby 

Péče o děti Řešení kriminality 

Doprava ve Walesu Posílení rodinného života 

Udržitelný rozvoj Umění a kultura, sport 

Bydlení 
Bod zahrnující ochranu životního prostředí, 

dopravu 

Reforma veřejných institucí a místní správy Reforma politiky, aby byla více 

transparentní + představení devoluce Evropa 

Velština 
Británie v Evropské unii 

Rovné příležitosti, umění a sport 

Zpracováno dle: Working Hard for Wales, Labour´s Manifesto for the National Assembly, 

1999 a New Labour: Because Britain Deserves Better, Labour Party Manifesto, 1997 

(barevné rozlišení odkazuje na stejné body v rámci jednotlivých programů). 

Výběr kandidátů pro první regionální volby pak probíhal na dvou úrovních –  

jedni kandidáti byli vybíráni pro volbu ve volebních obvodech, druzí na regionálních 

kandidátkách. V rámci Labouristické strany existoval určitý tlak na demokratizaci způsobu 

volby, aby byla strana schopna přilákat více kandidátů a představit tak výběr kvalitních 

uchazečů o křesla v novém velšském shromáždění – strana se především bála, že pokud 

upozadí výběr kandidátů ve Walesu, nebude shromáždění dostatečně legitimním tělesem  

a tím pádem ztratí svou legitimitu i devoluční proces samotný. Uvnitř regionálních větví 
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stran tak vznikly inovativní iniciativy sebenominace, centrálního procesu schvalování  

a transformace výběru ve volebních obvodech (Bradbury, Denver, Mitchell, Bennie, 2007, 

s. 52-53; Mitchell, Bradbury, 2004, s. 288): 

• první fáze výběru zahrnovala otevření sebenomice kandidátů, do kterého se mohli 

přihlásit i méně aktivní členové či členky strany. Iniciativa byla úspěšná a přilákala 

zájem uchazečů jak ve Walesu, tak i ve Skotsku. 

• druhá fáze výběru zahrnovala sestavení panelu schválených kandidátů  

z fáze předešlé, ze kterých bylo v jednotlivých regionech vybíráno volební radou. 

Ta se ve Walesu skládala z pěti členů tamního výkonného výboru (WEC), pěti 

zkušených členů strany, pěti reprezentantů NEC a pěti nezávislých odborných 

poradců. Po vyřazení některých kandidátů následovaly rozhovory s kandidáty,  

ve kterých se členové rady doptávali na porozumění stranické politice a závazek 

kandidátů vůči ní. I přes otevření kandidátského výběru se zde ale objevovala i jeho 

kritika – například v rámci jeho znovuotevření po rezignaci Rona Daviese z postu 

velšského předsedy strany, kdy byl tento krok vidět jako možnost pro vstup Aluna 

Michaela na popud centra (Bradbury, Denver, Mitchell, Bennie, 2007, s. 53-54). 

Objevovala se také kritika zásahů centra ohledně blokování nevyhovujících 

kandidátů, jako příklad lze uvést kandidaturu Tyrone O´Sullivana46,  

která byla zamítnuta (Mitchell, Bradbury, 2004, s. 289). 

Mnohem větší problém ale přicházel s „twinningem“. Ve Walesu se metoda setkala 

s odporem, a i když na velšské konferenci strany v roce 1998 sice koncept prošel,  

bylo to o velmi těsnou většinu. Dle všeho 19 z celkem 40 stran místních volebních obvodů 

bylo proti (Bradbury, Denver, Mitchell, Bennie, 2007, s. 55). 

• Třetí fáze výběru skrze volební obvody se mohli účastnit ti schválení kandidáti 

volební radou, kteří byli nominováni CLP či přidruženou organizací strany. Místní 

výkonné výbory pak sestavily seznamy těchto kandidátů, ze kterých se následně 

volilo systémem OMOV.  

Další výběr kandidátů byl zapotřebí v rámci regionálních kandidátek. Stranou byl 

vnímán spíše minimálně, jelikož předpokládala, že v rámci této volby získá jen několik 

málo křesel. Regionální kandidátky byly ustaveny až po uskutečnění volební konference. 

 
46 Člena Labouristické strany aktivního v odborech horníků, který se velmi zasazoval o neuzavření 

nejstaršího velšského uhelného dolu Tower Colliery. 
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Volební rady se skládaly ze čtyř zástupců velšské výkonné moci, všeobecného tajemníka 

strany (party general secretary), ministra pro Wales či jeho zástupce a dvou zástupců 

NEC. Toto složení volební rady sestavilo preferované pořadí kandidátů na regionálních 

kandidátkách a odeslalo je reprezentantům volebních obvodů, kteří je mohli 

připomínkovat. Konečné rozhodnutí o podobě kandidátky ale záleželo na volební radě. 

Velmi brzy tak začala kritika centrálního vlivu v rámci výběrů. Kandidátní listiny se ocitly 

v kole tahanic Rhodriho Morgana a Aluna Michaela, jelikož daní kandidáti měli být také 

voliči v rámci volby předsedy velšské Labouristické strany47. Centrální vedení strany  

se klonilo k osobě Michaela, tudíž dle toho vypadal i výběr kandidátů v rámci regionálních 

kandidátních listin (Bradbury, Denver, Mitchell, Bennie, 2007, s. 55-57). 

K překvapení většiny aktérů nebyla velšská Labouristická strana schopná získat 

v prvních devolučních volbách v květnu 1999 většinu – k té ji chyběly tři křesla.  

Nebyl to ale jen tento výsledek, který mnohé překvapil. Celková volební účast  

se „vyšplhala“ na pouhých 46 % (Jones, Scully, 2003, s. 125). Velšští labouristé navíc 

ztratili ty volební obvody, ve kterých v minulosti jasně dominovali48. Strana se tak ocitla 

v situaci, ve které nikdy předtím nebyla. Vzhledem ke smíšené povaze volebního systému, 

ze kterého po prvních volbách nevzešla jasná většina, byla nutná spolupráce s ostatními 

stranami v rámci shromáždění a donodnutí se na dalším fungování velšské politiky,  

která se v tomto prostoru teprve rodila (Hazell, 2000, s. 37). Z velké části k tomuto 

volebnímu výsledku přispěla nejdříve rezignace velšské ministra Rona Daviese v roce 

1998, ale také následný boj o vedení strany mezi Alunem Michaelem a Rhodri Morganem 

(Jones, Scully, 2003, s. 126). 

 

2.3.1.1 Všeobecné volby 2001 

Vzhledem k tomu, že velšská Labouristická strana měla možnost zasahovat pouze 

do témat, která ji připadla v rámci přenesených pravomocí velšského shromáždění,  

byl její prostor pro tvoření programů v rámci všeobecných voleb značně omezen – proto 

můžeme níže vidět, že veškeré body programu, až na malé výjimky, jsou přebrané 

z britského programu, který byl vytvořen NPF a schválen na národní stranické konferenci. 

 
47 Jedno z kolegií pro tuto volbu má v sobě zahrnuté poslance velšského Národního shromáždění, jelikož ale 

shromáždění nebylo zvoleno ani při druhé volbě předsedy, bylo rozhodnuto, že v rámci tohoto kolegia budou 

figurovat kandidáti strany do velšských regionálních voleb. 
48 Islwyn, Rhondda a Llanelli. 
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První všeobecné volby po zavedení decentralizační reformy přinesly vítězství 

labouristů, ve Walesu strana získala celkem třicet čtyři křesel z možných čtyřiceti.  

Před volbami nicméně rezonovalo téma ztráty stranických volebních bašt, které 

v regionálních volbách před dvěma lety získali nacionalisté (Broughton, 2001, s. 249). 

Volební program velšské Labouristické strany sliboval, stejně jako ten britský, především 

nezvyšování daní a navýšení pracovníků ve zdravotnictví (Trystan, 2002, s. 202). 

Tabulka 8 Srovnání programů strany ze všeobecných voleb 2001 

Ambitions for Wales Ambitions for Britain 

Welsh Labour Party Labour Party General Election Manifesto 

Naplnění skvělého potenciálu Británie 

(Tony Blair) 

Naplnění skvělého potenciálu Británie 

(Tony Blair) 

Budování lepšího Walesu (Rhodri Morgan a 

Paul Murphy) 
Investice a reforma 

Prosperita pro všechny Prosperita pro všechny 

Veřejné služby na skvělé úrovni Veřejné služby na skvělé úrovni 

Moderní prosperující stát Moderní prosperující stát 

Silné a bezpečné společenství Silné a bezpečné společenství 

Silná Británie ve světě Silná Británie ve světě 

Volby pro Wales Volby pro Británii 

25 kroků k lepšímu Walesu 25 kroků k lepší Británii 

Již splněné sliby Již splněné sliby 

Zpracováno dle: Ambitions for Wales, Welsh Labour Party General election Manifesto, 

2001 a Ambitions for Britain, Labour Party General election Manifesto, 2001. 

Aby nebyl program viděn jen jako pouhá kopie toho britského, byly do něj 

doplněny body týkající se přímo Walesu. V rámci „velšského“ programu tak po dlouhém 

úvodu Tonyho Blaira následovalo společné slovo Rhodriho Morgana a Paula Murphyho, 

v té době ministra pro Wales v britské vládě. Byl to ale druhý jmenovaný, jenž velšský 

program prezentoval při zveřejnění a byl zodpovědný za jeho přípravu. Murphy popsal 

přípravu velšského programu jako úzkou spolupráci mezi britskou vládou  

a nově zvolenými zástupci velšského Shromáždění (BBC, 2001). 

Programy vypadaly nicméně po grafické stránce zcela stejně (bylo tomu  

tak i u programu skotského) – měnil se pouze malý název v pravém horním rohu. Většina 

textace, podtitulků a strukturovaných bodů programu kopírovala obsahem program britský. 

Velšský program byl nicméně uzpůsobený pro Wales tím, že byly v kapitolách přidány 
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informace přímo k regionu a způsob, kterým strana hodlala dané politiky ve Walesu 

implementovat. 

Výběr kandidátů pro první všeobecné volby v rámci Walesu po vytvoření 

devoluční úrovně politiky probíhal stále dle stanovených pravidel Národního výkonného 

výboru – výběr tak neprobíhal nijak uzpůsobeně regionální úrovni strany a pravidla tohoto 

procesu byla změněna až na konci 20. let 21. století. NEC sice utváření pravidel výběru 

kandidátů do všeobecných britských voleb za velšské volební obvody konzultoval s WEC, 

jednalo se ale pouze o funkci poradní.  

 

2.3.2 Volby do Národního shromáždění Walesu 2003 

Před druhými regionálními volbami uskutečnil britský premiér Tony Blair návštěvu 

Rhonddy – volebního obvodu, který strana v předchozích regionálních volbách ztratila  

na úkor Plaid Cymru. Strana se tak zaměřovala především na získání většiny křesel  

ve shromáždění, ale také na znovuzískání „svých“ volebních obvodů.  

Zveřejnění programu bylo již v režii samotného předsedy velšské větve strany, 

v úvodním slovu tedy nejdříve nalézáme Rhodriho Morgana, ministr pro Wales  

je upozaděn až na místo po obsahu. Strana ve volbách nakonec získala celou polovinu 

křesel (třicet) a vyhrála zpět volební obvody Rhondda, Ilswyn, Conwy a Llanelli. Volební 

účast byla nicméně pouhých 37 %, což zapříčinilo pochyby o tom, zda je volání  

po rozšíření pravomocí shromáždění ze stran velšských labouristů na místě.  

Tabulka 9 Program velšské Labouristické strany 2003 

Working together for Wales 

Welsh Labour´s manifesto 

Úvod Rhodri Morgan 

Wales se mění k lepšímu – Peter Hain 

Lepší zdravotnictví 

Vzdělaná země 

Silnější, bezpečnější společnost 

Pracovní místa a prosperita 

Naše klíčové kroky pro druhé volební období 

Zpracováno dle: Working together for Wales, Welsh Labour’s manifesto, 2003. 
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Hlavní postavou voleb byl Rhodri Morgan, úspěch strany se tak připisuje 

především jemu a jeho stylu vedení, kdy kampaň samotná byla dobře cílená a financovaná. 

Morgan byl mnohem populárnější, než ostatní politici na velšské scéně (Scully, Elias, 

2008, s. 104). Volební kampaň byla v té době ale zastíněna tématem zahraničního 

konfliktu – válce v Iráku, strana tak měla mnohem méně času na oslovení svých voličů, 

jelikož se média49 věnovala jiným tématům (Broughton, Storer, 2004, s. 266). Po volbách 

se velšská Labouristická strana nakonec rozhodla vládnout sama, k čemuž ji napomohly 

především roztržky uvnitř nacionalisté Plaid Cymru, po volbách druhé nejsilnější strany  

ve shromáždění (Scully, Elias, 2008, s. 127-128). 

Proces výběru kandidátů byl v rámci druhých regionálních voleb klidnější  

a nepřitahoval takovou pozornost. Snížil se počet kandidátů, kteří se straně do voleb hlásili, 

a navíc se i snížil tlak, který byl na volbu kladeo z centra – příkladem je již přijetí 

kandidatury Tyrone O´Sullivana, která byla předtím odmítnuta. Genderová proporcionalita 

v rámci kandidátek byla podpořena volebním zákonem, který povolil v tomto směru 

pozitivní diskriminaci. Na velšské konferenci strany byly pro volbu kandidátů nabídnuty 

WEC v tomto kontextu dvě možnosti – strana buď mohla rozdělit počet křesel a sestavit 

kandidátky skrze pozitivní diskriminaci (samozřejmě s přihlédnutím k tomu, která křesla 

mohla strana vyhrát a která byla spíše menšího významu), nebo sestavit genderově 

vyvážené kandidátky. Členové strany na konferenci hlasovali pro první možnost,  

určitý odpor k tomuto konceptu byl ale stále znatelný, podobně jako se objevil odpor  

při prvním sestavování kandidátek pro volby 1999. Pro stranu významné volební obvody50 

ale nebyly k zapojení pozitivní diskriminace nuceny (Mitchell, Bradbury, 2004, s. 295-

296). 

Napětí uvnitř Labouristické strany, a nejen jí, jelikož s touto problematikou  

se potýkaly i ostatní strany ve Walesu, mělo své kořeny ve snaze o decentralizaci procesu 

výběru kandidátů, aby bylo docíleno více demokratického procesu. Tato snaha ale narážela 

na centrální kontrolu, jež se snažila o co největší genderovou vyváženost kandidátek  

a nepodporovala systém výběru čistě skrze OMOV. V roce 2003 zde byl ale mnohem 

menší odpor genderové vyváženosti kandidátů, než tomu bylo v roce 1999 (Mitchell, 

Bradbury, 2004, s. 299). 

 

 
49 V té době většina Velšanů získávala informace z anglických médií, jelikož zde nebyla média čistě velšská. 
50 Například Rhondda, Alyn a Deeside, Conwy, Cardiff Central. 
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2.3.2.1 Všeobecné volby 2005 

I přes celkové vítězství Labouristické strany na britské úrovni ztratila velšská 

Labouristická strana opět volební obvody, ve kterých předtím dominovala – jednalo se  

o obvody Blaenau Gwent, Central Cardiff, Ceredigion, Monmouth, Preseli Pembrokeshire 

a Clwyd West. Kromě ztráty volebních obvodů ztratila i celkem pět křesel v britském 

parlamentu. Při pohledu na volební programy bylo zřejmé, když odhlédneme od přidaného 

úvodu ministra pro Wales a předsedy velšských labouristů v tom velšském, že program byl 

převzat z národní úrovně, což bylo vzhledem k procesům ve straně pochopitelné. 

Tabulka 10 Srovnání programů strany ze všeobecných voleb 2005 

Wales Forward not Back Britain Forward not Back 

The Welsh Labour manifesto The Labour Party manifesto 

Úvod Tonyho Blaira Úvod Tonyho Blaira 

Úvodní slova Peter Haina a Rhodri 

Morgana 
Co strana již splnila 

Co strana již splnila 
Ekonomika: rostoucí prosperita 

v příležitostné společnosti 

Ekonomika: rostoucí prosperita 

v příležitostné společnosti 
Vzdělání: více dětí do škol 

Vzdělání: více dětí do škol 
Zločin a bezpečnost: bezpečná společenství, 

zabezpečené hranice 

Zločin a bezpečnost: bezpečná společenství, 

zabezpečené hranice 
Naše NHS: zdarma pro všechny 

Naše NHS: zdarma pro všechny 
Starší lidé: zajištěni, připraveni na 

budoucnost 

Starší lidé: zajištěni, připraveni na 

budoucnost 
Rodiny: volba a podpora v práci a doma 

Rodiny: volba a podpora v práci a doma 
Mezinárodní politika: silnější bezpečná 

země, udržitelnost a svět 

Mezinárodní politika: silnější bezpečná 

země, udržitelnost a svět 
Kvalita života: skvělá pro všechny 

Kvalita života: skvělá pro všechny 
Demokracie: devolvovaná moc, pravomoci 

občanům 
Demokracie: devolvovaná moc, pravomoci 

občanům 

Zpracováno dle: Wales Forward not Back, The Welsh Labour manifesto, 2005 a Britain 

Forward not Back, The Labour Party manifesto, 2005. 

Program velšská strana zveřejnila na stadionu Millennium, kde byl prezentován 

Peterem Hainem a Rhodri Morganem (BBC, 2005). Problematika výběru kandidátů  
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pak odrážela předešlé období, především se znovu jednalo o nesouhlas se zásahy centra 

v rámci dosažení genderové proporcionality. Ve volebním obvodě Blaenau Gwent (dříve 

obvod, kde držel křeslo Aneurin Bevan), který byl známý jako „nejbezpečnější křeslo“  

pro Labouristickou stranu, byla dosazena kandidátka – to vyústilo ve ztrátu obvodu (Jones, 

2006).  

Struktura programů v porovnání nese stejné známky, jako tomu bylo  

u všeobecných voleb z roku 2001. Po všeobecném úvodu předsedy strany, Tonyho Blaira, 

který je v obou programech naprosto totožný, následuje u velšského programu krátký 

doplňkový úvod ministra pro Wales a předsedy velšské Labouristické strany. Textace 

jednotlivých kapitol je přebraná z programu britského, pouze doplněná o přímo velšská 

témata – v rámci přenesených politik, jakými bylo například školství a zdravotnictví,  

se programy liší více, nicméně velšský nijak nevybočuje z centrální linie politiky.  

Do kulturní kapitoly je zahrnut nejen velšský historický odkaz, ale především i velština.  

Co je možné zmínit na závěr – v závěru velšského programu nalezneme citát Tonyho 

Blaira, u britského programu však nic podobného nenajdeme. 

 

2.3.3 Volby do Národního shromáždění Walesu 2007 

Velšská Labouristická strana, i přes nepopularitu strany jako takové napříč Velkou 

Británií, získala ve třetích regionálních volbách celkem dvacet šest křesel. Zisk sice 

nestačil k zajištění většiny, jednalo se o ztrátu čtyř křesel oproti výsledku z voleb 

minulých, velšští labouristé ale opět vyšli z voleb jako nejsilnější politické uskupení 

(Scully, Elias, 2008, s. 103). 

V rámci volební kampaně bylo mnoho důvodů proč předpokládat, že strana bude 

mít problém udržet některé volební obvody. Už jen její výsledky z posledních všeobecných 

voleb nasvědčovaly propadu preferencí – navíc to bylo již deset let, co byla strana u moci 

v Londýně a osm let v Cardiffu. Samotní straničtí lídři již nebyli tak populární, jako tomu 

bylo v předchozích letech, a kromě členské základny a aktivity se snížilo i financování 

strany. Odhadem z výsledků všeobecných voleb se očekávalo, že velšští labouristé získají 

v regionálních volbách méně hlasů, než tomu bylo v roce 2003, což se nakonec potvrdilo 

(Scully, Elias, 2008, s. 104). 
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Tabulka 11 Program velšské Labouristické strany 2007 

Building a Better Wales 

Welsh Labour Election Manifesto 

Úvodní slovo Rhodriho Morgana 

Potom Peter Hain na dalších stránkách 

Lepší zdravotnictví pro všechny 

Kvalitní zaměstnání v malé a chytré zemi 

Vzdělání a příležitost pro všechny  

Silnější a bezpečnější společenství 

Férový Wales 

Zelený Wales 

Zpracováno dle: Building a Better Wales, Welsh Labour Manifesto, 2007 

Program strany kopíroval do značné míry ten z předchozích regionálních voleb  

jen s tím rozdílem, že v rámci přidaných velšský úvodů nalezneme nejdříve ten velšského 

předsedy strany, a až poté úvod ministra pro Wales (což bývalo dříve naopak).  

I přes ne příliš příznivou politickou situaci Morgan během volební kampaně trval na tom, 

že velšští labouristé budou schopni získat ve volbách většinu, což se ale nestalo. Volební 

účast se nicméně zvýšila na 43,5 %. Dominance strany začala ve Walesu získávat větší  

a větší trhliny, i vzhledem k tomu, že vítězství strany záviselo z velké části na okrajových 

volebních obvodech – navíc se jednalo o nejhorší výsledek strany ve Walesu v historii  

od roku 1918. Na konci května 2007 tak sestavili velšští labouristé menšinovou vládu, 

vzápětí se ale přiklonili k zeleno rudé koalici s druhou nejsilnější stranou Plaid Cymru 

(Scully, Elias, 2008, s. 105-107). Za Labouristickou stranu v těchto volbách kandidovalo 

více kandidátek, než kandidátů a konečná podoba velšského shromáždění tak byla velmi 

genderově proporcionální (Rallings, Thrasher, 2007, s. 7).  

 

2.3.3.1 Všeobecné volby 2010 

Výsledky všeobecných voleb jasně naznačily, že hegemonie Labouristické strany 

ve Walesu se blíží svému konci. Strana se sice udržela na přídi výsledků, získala  

ale o tři velšská křesla v britském parlamentu méně, než tomu bylo v roce 2005. 
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Tabulka 12 Srovnání programů strany ze všeobecných voleb 2010 

A Future Fair For All A Future Fair For All 

Welsh Labour Manifesto The Labour Party Manifesto 

Společné úvodní slovo Peter Hain a Carwyn 

Jones 
Úvodní slovo Gordona Browna 

Zajištění obnovení ekonomiky, a ne její 

ohrožování 

Vybudování vyspělé ekonomiky 

budoucnosti 

Více kvalitní zaměstnání 
Životní úroveň – prosperita pro všechny, 

nejen pár 

Zelené, udržitelnější společnosti Vzdělání 

Postavení se za všechny, nejen za pár Zdravotnictví 

Silný, otevřený a sebejistý Wales Zločin a imigrace 

Nová politika – obnova naší demokracie Rodiny a starší lidé 

Férové financování pro Wales Společenství a kreativní Británie 

Ochrana předních služeb Zelená obnova 

Podpora starších Demokratická reforma 

Férová pravidla hry  Globální budoucnost 

Spravedlivá budoucnost pro všechny 
50 kroků pro férovější budoucnost všech 

100 labouristických slibů pro Wales 

Zpracováno dle: A Future Fair for All, The Welsh Labour Party Manifesto, 2010 a  

A Future Fair for All, The Labour Party Manifesto, 2010. 

Program velšské strany byl zveřejněn v cardiffském Millennium Centre Peterem 

Hainem, britským ministrem pro Wales. Nový předseda velšských labouristů Carwyn 

Jones při zveřejnění vyzdvihl spojení mezi Westminsterem a Walesem, které labouristé 

v podobě jednotlivých administrativ představovali (BBC, 2010). Jednalo se o první volební 

programy, které nebyly na první pohled při srovnání skoro totožné – nekopírovaly nadpisy 

jednotlivých kapitol, ani se v rámci velšského programu nejednalo o převzaté textace 

z programu britského. Velšská Labouristická strana se nicméně držela hlavních centrálních 

politik, formulovala je ale zcela po svém, se záběrem přímo na velšské voliče. 

 

2.3.4 Volby do Národního shromáždění Walesu 2011 

I když se z výsledků několika posledních voleb zdálo, že hegemonie strany  

se ve Walesu blíží svému konci, podařilo se velšským labouristům opět získat polovinu 

křesel shromáždění a posílili své postavení i v rámci obvodů Cardiffu. Samotný volební 

program byl zveřejněn Carwynem Jonesem ve velšském hlavním městě (BBC, 2011). 
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Tabulka 13 Program velšské Labouristické strany 2011 

Standing Up for Wales 

Welsh Labour Manifesto 

Úvod Carwyna Jonese 

Slovo Petera Haina 

Volební sliby 

Růst a udržitelnost zaměstnání 

Veřejné služby ve Walesu 

Vzdělání 

Zdravotní péče 21. století 

Podpora lidí, Walesu 

Bydlení ve Walesu 

Bezpečnější společnost pro všechny 

Rovnost 

Boj proti chudobě ve Walesu 

Venkovská společenství 

Životní prostředí a udržitelnost 

Kultura a velština 

Závěr 

Zpracováno dle: Standing Up for Wales, Welsh Labour Manifesto, 2011. 

Volební atmosféra byla ovlivněna devolučním referendem konaným  

před regionálními volbami, ve kterém si Velšané odhlasovali podstoupení  

více legislativních pravomocí shromáždění (McAllister, Cole, 2014, s. 172). V praxi to pro 

velšskou Labouristickou stranu znamenalo větší prostor pro formulaci programu  

ve Walesu, jak bylo zmíněno výše, strana mohla zasahovat pouze do oblastí, které byly 

přenesené. Tyto oblasti se tak rozšířily, což způsobilo i novou podobu samotného 

velšského programu.  

 

2.3.4.1 Všeobecné volby 2015 

Oproti celostátnímu programu strany byl ve velšském programu zapojen bod 

budoucího prohloubení devoluce ve Walesu. Strana získala celkem dvacet pět velšských 

křesel, což bylo o jedno méně než v předchozích všeobecných volbách. I tak se ale stala ve 

Walesu nejsilnější stranou.  
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Tabulka 14 Srovnání programů strany ze všeobecných voleb 2015 

Britain can be better Britain can be better 

The Welsh Labour Manifesto The Labour Party Manifesto 

Úvodní slovo předsedy Labouristické strany 

a předsedy velšské Labouristické strany + 

Owen Smith (stínový ministr pro Wales) 

Úvodní slovo předsedy Labouristické strany 

Lepší budoucnost pro Wales a Británii – 

plán pro národní obnovu 
Lepší budoucnost pro Británii 

Vytvoření ekonomiky, která funguje pro 

pracující Velšany – vytvoření silných 

základů, spravedlivější zdanění, zlepšení 

produktivity a nová průmyslová strategie, 

podpora další generace 

Vytvoření ekonomiky, která funguje pro 

pracující 

Zaručení dobré zdravotní a vzdělávací péče Zaručení dobré zdravotní a vzdělávací péče 

Pomoc rodinám a společnosti ku prospěchu Pomoc rodinám a společnosti ku prospěchu 

Budoucí devoluce a reforma vlády, aby byla 

Větší moc lidem 

Reforma vlády, aby byla dána větší moc 

lidem 

Postavení se za velšské a britské zájmy 

v EU a ve světě 

Postavení se za britské zájmy v EU a ve 

světě 

Čas na změnu Čas na změnu 

Zpracováno dle: Britain Can Be Better, The Welsh Labour Party Manifesto, 2015 a Britain 

Can Be Better, The Labour Party Manifesto, 2015. 

Program byl zveřejněn Carwynem Jonesem v Llandudnu, po jeho boku stály 

straničtí kolegové a stínový ministr pro Wales Owen Smith (BBC, 2015). Jak je vidět 

z tabulky výše, velšský program opět reflektoval politiku strany na centrální úrovni 

s menšími úpravami pro velšské voliče, kdy strana zahrnula i témata týkající se přímo 

Walesu. 

Úvod britského předsedy strany byl tradičně v obou programech zcela stejný,  

ve velšském byla ale zaměněna jeho samostatná fotografie za společnou s Carwynem 

Jonesem. Velšské úvodní slovo bylo spojeno dohromady – předseda velšské strany  

a stínový ministr pro Wales pod ním byli podepsáni dohromady. Textace velšského 

programu byla opět doplněna jen o velšská témata, jinak převzata z programu britského. 

Podoba velšského programu se tak vrátila do předchozích kolejí, kdy strukturou i textem 

kopíroval ten britský. V rámci kandidatury bylo zvoleno patnáct nových uchazečů o křesla 

v britském parlamentu, zbylí poslanci svá křesla za velšské obvody obhajovali.  

Po vyhlášení rychlého způsobu volby požádala velšská exekutiva členy strany  
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o podstoupení přihlášek pro patnáct nových kandidatur (WalesOnline, 2015).   

 

2.3.5 Volby do Národního shromáždění Walesu 2016 

V regionálních volbách získala strana dvacet devět křesel, od roku 2014 se navíc  

na základě nového devolučního velšského zákona konají regionální volby po pěti fixních 

letech. 

Tabulka 15 Program velšské Labouristické strany 2016 

Together for Wales 

Welsh Labour Manifesto 

Úvodní slovo stínová ministryně pro 

Wales Nia Griffith 

Úvod Carwyna Jonese 

Prosperita a bezpečnost 

Zdraví a aktivní život 

Ambice a vzdělávání se 

Sjednoceni a propojeni 

Naše společná cesta 

Zpracováno dle: Together for Wales, Welsh Labour Manifesto, 2016 

Velšský program byl představen Carwynem Jonesem na vysoké škole Nantgarw  

v Rhondda Cynon Taff (BBC, 2016). První úvodní slovo ale opět náleželo stínové 

ministryni pro Wales. Po „úspěšných“ regionálních volbách si velšští labouristé mohli 

připsat ještě další vítězství. V rámci strany jim byla přislíbena větší míra autonomie – 

Carwyn Jones uvítal plány na změnu stanov, v rámci kterých bylo představeno pět 

základních bodů pro změnu - ty byly představeny v minulých kapitolách. 

 

2.3.5.1 Všeobecné volby 2017 

Volby se nesly v duchu problematiky kolem Brexitu, ke kterému neměla strana 

jednotné stanovisko. Britské vedení strany prosazovalo konání dalšího referenda, strana 

samotná se ale neuměla postavit ani za jeden z názorů – odejít, či zůstat. I přes dohodu 

centrální strany s velšskou se později velšští labouristé přiklonili k řešení, že pokud  

se budou konat další předčasné volby a referendum o vystoupení, budou v rámci 

stranického programu prosazovat možnost setrvání (WalesOnline, 2019).  

https://www.walesonline.co.uk/news/politics/brexit-labour-corbyn-drakeford-referendum-16899973
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I když tak velšská strana podporovala setrvání země v unii, oficiálně podpořila neutrální 

stanovisko britského předsedy Jeremyho Corbyna (The Guardian, 2019). Samotný Carwyn 

Jones byl ale proti vystoupení a veřejně proti Brexitu vystupoval (BBC, 2018). 

V předčasných všeobecných volbách (řádné volby se měly konat až v roce 2020) 

získala velšská Labouristická strana dvacet osm velšských křesel ze čtyřiceti.  

Volby následovaly po jejich vyhlášení v návaznosti na zajištění vyjednávání o odchodu 

Spojeného království z Evropské unie. Strana založila kampaň na velšské identitě, politice 

a odlišném vedení – přesto svou strukturou přebíral program volební politiku britské 

strany. Velšští labouristé se snažili co nejvíce zdůrazňovat stranický přívlastek „velšský“  

a distancovat regionální větev od britského předsedy a britské strany. Hlavní postavou 

voleb byl proto Carwyn Jones, narozdíl od voleb před pěti lety, kdy ve Walesu vedl 

kampaň především stínový ministr pro Wales Owen Smith (McAllister, Awan-Scully, 

2021, s. 139, 140, 144). 

Na rozdíl od předchozí praxe měl velšský volební program od toho britského zcela 

odlišný název a v rámci kapitol zcela nekopíroval jeho rozložení. Pokud se ale podíváme 

na přesnější srovnání, programy sledují stejný text, velšský má tradičně politiky více 

zasazené přímo do Walesu. Již tradičně nacházíme menší rozdíly v textu v kapitole  

o vzdělání, kde se velšská strana odkazuje na éru Carwyna Jonese a úspěchy v tomto 

odvětví politiky.  

Tabulka 16 Srovnání programů strany ze všeobecných voleb 2017 

Standing up for Wales For the Many not the Few 

The Welsh Labour Manifesto The Labour Party Manifesto 

Úvodní slovo Carwyn Jones a Christina 

Rees, stínová ministryně pro Wales Úvodní slovo Jeremy Corbyn 

Úvodní slovo Jeremy Corbyn 

Správná dohoda pro naši ekonomiku 
Vytvoření ekonomiky, která pracuje pro 

všechny 

Vyjednávání o Brexitu Vyjednávání o Brexitu 

Správná dohoda pro vzdělání Vstříc národnímu vzdělávacímu systému 

Správná dohoda pro zaměstnání Správná dohoda pro zaměstnání 

Sociální zabezpečení Sociální zabezpečení 

Bezpečné bydlení pro všechny Bezpečné bydlení pro všechny 

Zdravotní péče pro všechny Zdravotní péče pro všechny 

https://www.theguardian.com/uk-news/2019/nov/25/welsh-labour-leader-mark-drakeford-backs-jeremy-corbyns-neutral-brexit-stance
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Bezpečnější komunity Bezpečnější komunity 

Vedení bohatších životů Vedení bohatších životů 

Rozšiřování demokracie Rozšiřování demokracie 

Více spravedlivá společnost Více spravedlivá společnost 

Globální Británie Globální Británie 

Zpracováno dle: Standing Up for Wales, Welsh Labour Manifesto, 2017 a For the Many 

not the Few, The Labour Party manifesto, 2017. 

Vzhledem k předčasnosti voleb zavedla strana rychlý kandidátský výběr. NEC 

schválila volbu, při které jednotlivé kandidáty nevybíraly přímo strany místních volebních 

obvodů, což platilo i pro výběr ve Walesu. 

 

2.3.5.2 Všeobecné volby 2019 

Strana získala dvacet dva velšských křesel v britském parlamentu, což bylo  

o tři méně než v přechozích předčasných volbách. Mark Drakeford zveřejnil program 

strany ve Wrexhamu. Jednalo se o první rok, kdy měla velšská větev strany mnohem větší 

pravomoci ve tvorbě programu a výběru kandidátů. Z tabulky níže je však patrné,  

že programy jsou zrcadlovými kopiemi, ve velšském najdeme jen úvod navíc a politiky 

opět přizpůsobené velšským voličům. 

Tabulka 17 Srovnání programů strany ze všeobecných voleb 2019 

Standing Up for Wales It´s Time for Real Change 

Welsh Labour Party manifesto The Labour Party Manifesto 

Úvod: Mark Drakeford a Christina Rees Jeremy Corbyn 

Potom slovo Jeremy Corbyn Zelená průmyslová revoluce 

Zelená industriální revoluce Přestavba veřejných služeb 

Přestavba veřejných služeb Boj proti chudobě a nerovnosti 

Boj proti chudobě a nerovnosti Poslední slovo o brexitu 

Poslední slovo o brexitu 
Nový internacionalismus 

Nový internacionalismus 

Zpracováno dle: Standing Up for Wales, Welsh Labour Manifesto, 2019 a It´s Time for 

Real Change, The Labour Party manifesto, 2019. 

 

2.3.6 Volby do Národního shromáždění Walesu 2021 

Velšští labouristé získali ve volbách přesně polovinu křesel Velšského parlamentu 
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– ke změně názvu došlo o rok předtím a na celobritské konferenci strany z roku 2021  

bylo v návaznosti na tuto změnu schváleno užívání označení “Velšský parlament“  

(místo „velšského Národního shromáždění“), což reflektuje změnu z posledního velšského 

devolučního zákona, který toto označení velšské instituci přiřkl. Výsledkem tak navázali 

na úspěch z předchozích regionálních voleb, získali ale o jedno křeslo navíc (BBC, 2021). 

Tabulka 18 Program velšské Labouristické strany 2021 

Moving Wales Forward 

Welsh Labour Manifesto 

Úvodní slovo Mark Drakeford 

Sliby velšských labouristů 

Zdraví a prosperita 

Sociální péče 

Práce a dovednosti 

Budování silnější a zelenější ekonomiky 

Zelenější energie a prostředí 

Školství, učení se a vzdělání pro všechny 

Vedení v rovnosti 

Velština, kultura, sport a turismus 

Naše domy, komunity a rady 

Náš národ 

Zpracováno dle: Moving Wales Forward, Welsh Labour Manifesto, 2021. 

Program strany se soustředil tradičně na oblasti školství a zdravotnictví, volební 

kampaň byla nicméně ovlivněna světovou pandemií. 

 

2.4 Shrnutí postavení velšské Labouristické strany ve 20. letech 21. století 

K větší reformě stanov a podstoupení více pravomocí velšské Labouristické straně 

došlo až v roce 2018 – tedy skoro dvacet let po uskutečnění devoluční reformy. Do té doby 

strana sice fungovala v rámci Walesu ve stejném ústavním rámci, její orgány, jež zrcadlily 

ty stranické na britské úrovni, neměly ale ani zdaleka takové pravomoci,  

jakým se jim dostalo touto reformou. Velšští labouristé získali zastoupení, i když jednoho 

delegáta, v rámci nejvyššího stranického orgánu – NEC. Byla jim umožněna větší 

autonomie v rámci formulace vlastních politik, a především ve výběru volebních 
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kandidátů, a to nejen na velšské regionální úrovni, ale i v rámci výběru velšských 

kandidátů do britského parlamentu. 

Přenesené oblasti velšské politiky, ve kterých mohli velšští labouristé programy 

formulovat, se většinou shodovaly s britskými cíli a politikami strany, tudíž v jednotlivých 

letech nenalézáme v programech velké rozdíly. Je zde ale zřejmé uvědomění si,  

že programy nemohou zcela kopírovat programy britské, proto většinou nalézáme textaci 

přizpůsobenou Walesu a prezentování stranických úspěchů strany v regionu.  

Programy jsou tak na rozdíl od těch britských víc úzce zaměřené. V rámci všeobecných 

voleb pozorujeme vychýlení z podoby programu pouze u velšského programu z roku 2010.  

Jinak nalézáme rozdíly spíše v tom, který ze zástupců strany bude uveden jako první 

v rámci velšského úvodu – zda se bude jednat o předsedu britské strany či velšské zástupce 

(v tomto rámci potom jestli se bude jednat o předsedu velšských labouristů či ministra  

pro Wales). 
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Závěr 

Práce se zaměřila na zkoumání proměny vnitřní struktury celobritské politické 

strany skrze tři vybrané faktory a jejím cílem bylo zjistit, zda a případně do jaké míry měla 

devoluce a její průběh vliv na vnitřní restrukturalizaci Labouristické strany, respektive 

velšské Labouristické strany. Na základě předložené analýzy je možné konstatovat,  

že na konci dvacátých let tohoto století došlo ke značnému posunu postavení velšské 

Labouristické strany v rámci vnitrostranické struktury – stranické větvi byly přiznány 

rozsáhlejší pravomoci a zastoupení v rámci nevyššího stranického orgánu.  

Tento předpoklad byl artikulován již v práci Martina Laffina a Erica Shaw z roku 

2007 (s. 90), autoři zjištění změny ale připisovali výhradně devolučnímu kontextu. Strana 

nicméně do devoluční reformy vstoupila již restrukturalizovaná, k této proměně začalo 

docházet už na konci 80. let minulého století – to bylo nastíněno v rámci kontextuálních 

východisek práce. Nelze tedy jednoznačně říci, že by to byla právě a jedině devoluce,  

která takovou restrukturalizaci iniciovala. 

 

Schéma 3 Srovnání periodizace změn 

 
 strukturální změny strany  devoluční reformy (zákony)51 

Vlastní zpracování na základě analýzy. 

První větší změna v rámci vnitřního uspořádání strany (ve vztahu k velšské větvi) 

nastala v roce 1998, kdy byly vytvořeny velšské podoby vysokých orgánů strany – Velšský 

výkonný výbor (obdoba Národního výkonného výboru) a Velšské politické fórum  

(obdoba Národního politického fóra). Lze říci, že k takové změně došlo jistě se značným 

přispěním devoluční reformy, strana si uvědomovala, že její dosavadní organizace nemůže 

zůstat beze změny, zvláště, když ve Walesu zavedla odlišný politický systém  

od toho britského, ve kterém do té doby fungovala. Změny ale byly motivováno  

i jinými vnitrostranickými vlivy – například snahou o co nejlepší volební výsledky  

a jednotný postoj strany. 
 

51 Government of Wales Act 1998, Government of Wales Act 2006, Wales Act 2014, Wales Act 2017 a 

změna názvu Národního shromáždění na Velšský parlament v roce 2020. 
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V průběhu následujících let se díky dalším devolučním zákonům rozrůstaly 

pravomoci nejen velšského Národního shromáždění, ale také velšské Labouristické strany, 

jelikož její pravomoci formulace vlastní politiky jsou na tento rozsah navázány,  

jak bylo představeno v analytické části práce. Odraz tohoto rozšíření politik ale v rámci 

volebních programů nenalezneme, výjimkou je snad pouze volební program velšských 

labouristů pro všeobecné volby z roku 2010, ve kterém se snažili jít svou vlastní cestou  

a jednalo se tak o odlišnou podobu dokumentu, než tomu bylo u programu britského.  

Volba předsedy strany probíhala nejdříve ve stanoveném rámci centrálního vedení 

– k její změně došlo až v roce 2018, kdy byl představen její přímý charakter.  

Změna nicméně kopírovala změnu na britské úrovni z roku 2015, bez které by jistě nebyla 

možná. Výběr kandidátů byl stejně jako formulace programů upraven v roce 2018, 

institucionalizovala se jeho podoba a rozhodovací pravomoci velšské větve strany,  

které byly přiznány výhradní pravomoci ve výběru kandidátů pro regionální volby. 

Lze tedy konstatovat, že devoluce byla jedním z faktorů, které na počátku přispěly 

k restrukturalizaci vnitřního uspořádání Labouristické strany – byla to navíc sama  

tato strana, která decentralizační reformu prosadila. V průběhu dalších let ji  

ale lze přisoudit spíše charakter „hnací síly“, změny v rámci strany se uskutečňovaly mimo 

devoluční periodizaci, navíc to již nebyla Labouristická strana, která uskutečňovala 

devoluční reformy po roce 2010. 

Vnitřní nastavení tak prošlo proměnou především díky výsledkům velšské 

Labouristické strany v regionálních volbách, kdy sama Labouristická strana uznala,  

že je žádoucí své nastavení přehodnotit a poskytnou velšské větvi větší rámec pravomocí, 

aby mohla dále zaujímat významné postavení na politické scéně Walesu.  

Programově zde stále nalézáme jednotu s centrálními politikami a jak bylo zmíněno výše, 

jediným vybočením byl volební program velšské Labouristické strany pro všeobecné volby 

z roku 2010. Změna byla uskutečněna před třemi lety a bude zajímavé sledovat, jak bude 

dále velšská Labouristická strana postupovat a zda bude své pravomoci v rámci stranické 

struktury využívat více, než tomu bylo doposud. 
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Summary 

The thesis focused on examining the transformation of the internal structure of the 

British political parties through three selected factors. Its aim was to determine whether 

and, if so, to what extent the devolution influenced the internal restructuralization of the 

Labour Party and the Welsh Labour Party. Based on the analysis it can be stated that there 

was a significant shift in the position of the Welsh Labour Party within the internal party 

structure. However, the party entered the devolution era already restructured, this 

transformation began to take place in the late 80s of last century - this was outlined in the 

contextual basis of work. It cannot be concluded unequivocally that it was precisely 

devolution, that initiated such restructuralization. The internal set-up has thus changed, 

mainly due to the Welsh Labour regional elections results. This was acknowledged by 

Labour Party - Welsh branch was given a greater framework of powers so that it could 

continue to play a prominent role on the Welsh political scene. Yet we still find unity with 

the central policies, and as mentioned above.  
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Příloha č. 2: Počet získaných křesel v dolní komoře britského parlamentu za velšské 

volební obvody ve všeobecných volbách od roku 1945 (tabulka) 

Příloha č. 3: Stranická organizace (schéma) 

Příloha č. 4: Složení Národního výkonného výboru Labouristické strany (schéma) 

Příloha č. 5: Výsledky volby předsedy velšské Labouristické strany z roku 1998 

(tabulka) 

Příloha č. 6: Výsledky volby předsedy velšské Labouristické strany 1999 (tabulka) 

Příloha č. 7:  Výsledky volby předsedy velšské Labouristické strany 2009 (tabulka) 

Příloha č. 8: Výsledky volby předsedy velšské Labouristické strany 2018 (tabulka) 

Příloha č. 9: Srovnání programů strany na konci 90. let 20. století (tabulka) 

Příloha č. 10: Srovnání programů strany ze všeobecných voleb 2001 (tabulka) 

Příloha č. 11: Program velšské Labouristické strany 2003 (tabulka) 

Příloha č. 12: Srovnání programů strany ze všeobecných voleb 2005 (tabulka) 

Příloha č. 13: Program velšské Labouristické strany 2007 (tabulka) 

Příloha č. 14: Srovnání programů strany ze všeobecných voleb 2010 (tabulka) 

Příloha č. 15: Program velšské Labouristické strany 2010 (tabulka) 

Příloha č. 16: Srovnání programů strany ze všeobecných voleb 2015 (tabulka) 

Příloha č. 17: Program velšské Labouristické strany 2016 (tabulka) 

Příloha č. 18: Srovnání programů strany ze všeobecných voleb 2017 (tabulka) 

Příloha č. 19: Srovnání programů strany ze všeobecných voleb 2019 (tabulka) 

Příloha č. 20: Program velšské Labouristické strany 2021 (tabulka) 

Příloha č. 21: Srovnání periodizace změn (schéma) 

 

Přílohy 

Příloha č. 22:  Volení předsedové velšské Labouristické strany (tabulka) 

Příloha č. 23:  Přehled volebních programů velšské Labouristické strany ve srovnání s 

(britskou) Labouristickou stranou od roku 1999 (tabulka) 
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Tabulka 19 Volení předsedové velšské Labouristické strany 

předseda v úřadu od do ukončení mandátu 

Ron Davies 19.9.1998 29.10.1998 odstoupení 

Alun Michael 20.2.1999 9.2.2000 
vyslovení nedůvěry 

(odstoupení) 

Rhodri Morgan 9.2.2000 1.12.2009 
ukončení mandátu 

(dále nekandidoval) 

Carwyn Jones 1.12.2009 6.12.2018 
ukončení mandátu 

(dále nekandidoval) 

Mark Drakeford 7.12.2018 - úřadující předseda 

 

Zpracováno dle: BBC, 1998; Jones, Balsom, 2000, S. 210; BBC, 2009. 
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Tabulka 20 Přehled volebních programů velšské Labouristické strany ve srovnání s 

(britskou) Labouristickou stranou od roku 1999 

programy velšské Labouristické strany 

 

 

 

 

 

 

 

programy Labouristické strany 

Welsh Labour party manifesto Labour party manifesto 

Working Hard for Wales (Labour's 

Manifesto for the National Assembly 

1999) 

Ambitions for Britain (Labour Party 

General Election Manifesto 2001) 
Ambitions for Wales (Welsh Labour 

General Election Manifesto 2001) 

Working together for Wales (Welsh 

Labour’s manifesto 2003) 

Wales Forward not Back (Welsh Labour 

Party manifesto 2005) 
Britain Forward not Back (The Labour 

Party manifesto 2005) 
Building a Better Wales (Welsh Labour 

Election Manifesto 2007) 

A future fair for all (Welsh Labour 

Manifesto 2010) 
A future fair for all (Labour Party 

Manifesto 2010) 
Standing up for Wales (Welsh Labour 

Manifesto 2011) 

Britain can be better (The Welsh Labour 

Manifesto 2015) 

Britain can be Better (The Labour Party 

manifesto 2015)  

Together for Wales (Welsh Labour 

Manifesto 2016) 
For the Many not the Few (The Labour 

Party manifesto 2017) 
Standing up for Wales (Welsh Labour 

Manifesto 2017) 

Standing up for Wales (Welsh Labour 

Manifesto 2019) 
It´s Time for Real Change (The Labour 

Party manifesto 2019) 
Moving Wales Forward (Welsh Labour 

Manifesto 2021) 

Vlastní zpracování na základě jednotlivých volebních programů strany.  


