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Anotace (abstrakt) 

Bakalářská práce se věnuje politické straně Skotští liberální demokraté, která funguje 

na skotské politické scéně. Tato strana je součástí federální struktury celobritských 

Liberálních demokratů, což jí zajišťuje určitou autonomii, historicky jsou však obě 

strany úzce spjaty. Cílem práce je přiblížení Skotských liberálních demokratů, protože 

mimo Spojené království o ní máme minimum informací. Práce je rozdělena na dvě 

části. Ta první se věnuje historii liberálů od roku 1945, od kterého dochází ke ztrátě 

liberálních voličů, přes rok 1988, kdy se Liberální strana sloučí se Sociální demokracií a 

následně vznikají Liberální demokraté až po současnost před parlamentními volbami 

2015. Druhá část je o Skotských liberálních demokratech, o fungování strany, lídrovi, a 

jeho volbě, stranických organizacích, které pomáhají rozšiřovat politiku strany a o 

voličích SLD. Speciální kapitolu jsem se rozhodla věnovat samostatné historii SLD od 

roku 1988, kdy došlo k jejich vzniku. Tento vývoj je vyústěním jejich aktuálního 

postavení na politické scéně Skotska, Spojeného Království i Evropské unie, kterému je 

věnována poslední kapitola této práce.   

 

Abstract 

Bachelor thesis is concerned with political party Scottish Liberal Democrats that exists 

in Scotland. Party is part of federal structure of Liberal Democrats which had provided 

certain autonomy, historically; however, both parties are closely linked. The aim of this 

bachelor work is to approach the Scottish Liberal Democrats, because outside of the 

UK, we have little information about them. The work is divided into two parts. The first 

part is devoted to the history of the Liberals since 1945 (a loss of liberal voters), 

through the year 1988  when the Liberal Party merged with the Social Democratic 



 

 
 

Party and subsequently formed the Liberal Democrats, to present right before the UK 

elections 2015. The second part is about political party Scottish Liberal Democrats: 

Organization and party structure, leader, associated organizations or voters. The 

special chapter I decided to dedicate is a separate history of Scottish Liberal Democrats 

since 1988 when was party established. This development is a result of their current 

position on the political scene of Scotland, United Kingdom and the European Union, 

which is devoted to the last chapter of this Bachelor work. 
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Blížící se zářijový termín skotského referenda o nezávislosti vyvolává již několik let 

mnoho diskuzí, které pravděpodobně neutichnou ani po ukončení hlasování a po 

vyhlášení výsledků. Otázkou je, zda Skotsko zůstane nebo nezůstane součástí Velké 

Británie. Ovšem musíme si uvědomit, že to není jediná událost, která se v poslední 

době udála na skotské politické scéně. Po referendu v roce 1997, byl v roce 1998 

ustanoven Skotský parlament, který přinesl Skotům větší pravomoci ohledně vnitřní 

politiky země, což bylo přivítáno s velkým nadšením. Po několika volbách je aktuálně v 

parlamentu zastoupeno šest politických stran, z nichž nejvýrazněji se projevuje Skotská 

národní strana (Scottish National Party, dále jen SNP), která drží v parlamentě většinu a 

jejíž kampaň zvýšila podporu nezávislosti země. Avšak kromě SNP jsou v parlamentu 

zastoupeny i další strany, které si rozhodně zasluhují pozornost.  

Cílem práce je bližší seznámení se skotskou politickou stranou Liberální demokraté. 

Tato sociálně – liberální strana sice nemá tak silné postavení jako SNP, ale díky tomu, 

že se jedná o odnož britské strany Liberální demokracie, tak má rozhodně zajímavou 

historii jejího vývoje. Primárně se budu věnovat přímo straně, kdy si rozeberu její 

volební program a hlavní představitele a zaměřím se na její postavení ve Skotském 

parlamentu od roku 1999. Díky společné historii s britskou Liberální demokracií se 

zaměřím na voliče těchto dvou stran a porovnám je. A samozřejmě referendum o 

nezávislosti se nabízí jako zajímavá kapitola ke zpracování a mapování názoru strany na 

něj.  

Struktura  

 Úvod 

o Liberální strana – geneze pojmu 

o Historie britské politické strany Liberální demokracie od roku 1945  

 Skotští liberální demokraté 

o Vznik a historie strany 
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Úvod 

 Liberal Democrats (Liberální demokraté, dále LD) jsou třetí největší celobritskou 

stranou. Od roku 1867 do roku 1918 byli LD ještě pod názvem Liberální strana dokonce 

jednou ze dvou vládních stran. To se však změnilo po konci první světové války a 

nástupu Labour party (Labouristická strana), která dokázala přilákat velké množství 

voličů jak Liberální strany, tak Conservative and Unionist Party (Konzervativní strana). 

 Základem bakalářské práce bude případová studie zaměřená na analýzu 

Liberálně demokratické strany ve Skotsku. Obecná definice případové studie ji 

označuje jako důkladný průzkum jednoho případu, jedné situace, jednoho člověka 

nebo jednoho problému. Případová studie je metoda kvalitativního výzkumu 

zkoumající současné fenomény do hloubky v jejich skutečném kontextu, zvláště v 

případě, kdy nejsou hranice mezi fenoménem a jeho kontextem zcela jasné1. Studie má 

za úkol zohlednění celkového kontextu nějakého dění nebo objektu (sociální, politický, 

historický), fenoménu či děje a musí zároveň poskytnout ucelený obrázek – musí být 

zahrnuto co největší množství proměnných.2 

 Případová studie je hojně využívána nejen v ekonomii, ale také i v psychologii, 

sociologii, politologii, antropologii, pedagogice, sociální práci, právu, kriminologii či v 

komunitním plánování. 3 

 Práce je rozdělena na dvě velké části a to z toho důvodu, že ačkoliv se chci 

věnovat Skotským liberálním demokratům, nesmím zapomínat na Liberální demokraty, 

kterých jsou Skoti součástí. Liberální demokraté, dříve Liberální strana, jsou 

významným politickým subjektem na britské politické scéně, proto si myslím, že by  její 

historie a představení zde nemělo chybět.  

 V první části bakalářské práce se proto nejprve věnuji problematice pojmu 

liberalismus a v návaznosti na toto téma pak i vymezení a programovému zaměření 

liberálních stran, resp. britské liberální strany. 

                                                           
1
 YIN, R. K. Case Study Research. Design and Methods. 4th ed. London: Sage Publications, 2009, str 18 

2
 Definice případu a případové studie. Portál [online]. [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: 

http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=25061. 
3
 YIN, R. K. Tamtéž, str,1. 
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 Důvodem, proč je nezbytné se věnovat vývoji strany LD, je skutečnost, že 

ačkoliv má strana v současné době federativní strukturu a podporuje autonomii svých 

organizací ve Skotsku a Walesu, historie celobritských Liberálních demokratů je 

významnou součástí dějin i Skotských liberálních demokratů, na něž se zaměřuje tato 

bakalářská práce. Časové období, kterému se věnuji, je datováno od roku 1945 až po 

současnost (rok 2015). Kořeny LD, jsou však spojeny s dějinami a vývojem Liberální 

strany, která byla založena již roku 1859 jako aliance Whigů, radikálů a tzv. The Peelites 

(přeběhlíci z Konzervativní strany vedení sirem Robertem Peelem).  

 Liberální strana ještě na počátku 20. století s pravidelností vládla Spojenému 

království, avšak později díky dvěma světovým válkám, velkým finančním potížím a 

dalším problémům začala ztrácet voliče i své postavení na politické scéně Velké 

Británie. Po slabých volebních obdobích v 60. a 70. letech se volební preference tehdy 

ještě Liberální strany postupně zvedaly a zase padaly, nikdy však nezaznamenaly příliš 

velké úspěchy. Na konci 80. let v březnu 1988 došlo po několikaleté spolupráci ke 

sloučení Liberální strany se Sociálně demokratickou stranou. Nově vzniklá strana 

dostala později název Liberální demokraté. 

 Druhá část práce se zaměřuje na politickou stranou Skotští liberální demokraté 

(Scottish Liberal Democrats, dále SLD), kteří datují svůj vznik na březen 1988 a jsou 

jednou ze tří stran, které vznikly díky federativní struktuře celobritské Liberální 

demokracie. Předchůdcem SLD byla Skotská liberální strana, která dominovala na 

území Skotska po většinu 19. století a na počátku 20. století. Nicméně po první světové 

válce přišel prudký propad podpory voličů, který strana nedokázala v průběhu druhé 

poloviny 20. Století zvrátit. Po sloučení se Sociální demokracií v roce 1988 vznikají 

Skotští liberální demokraté ve své dnešní podobě. 

 Skotští liberální demokraté i Liberální demokraté bývají velmi často opomíjeni a 

není jim bohužel věnována taková pozornost jako například Konzervativní nebo 

Labouristické straně. Samozřejmě, nejedná se o velkou stranu, ale je minimálně 

významnou pro svůj potenciál koaličního partnera, který se již projevil v současné vládě 

Spojeného království, kde vládnou Liberální demokraté společně s Konzervativní 

stranou. Mým úkolem není dostat SLD do širšího podvědomí, ale spíše představit 
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ucelený obraz této tradiční politické strany. Při sbírání informací a o této straně, jsem 

totiž narazila na to, že se SLD věnuje velmi málo autorů a není o ní k dostání příliš 

informací. 

 V práci se tedy budu věnovat samotné struktuře strany, kdo je jejím lídrem, jak 

tato strana funguje a jaké jsou její vazby na celobritské Liberální demokraty. A 

samozřejmě samostatná historie Skotských liberálních demokratů od roku 1988 je 

důležitým tématem, které je nutné zmínit, pokud si chceme udělat ucelený pohled na 

pozici strany na skotské politické scéně. Malou zmínku bych ráda věnovala voličům 

Skotských liberálních demokratů, hlavně ostrovům Shetlandy i Orkneje, které jsou pro 

Skotské liberální demokraty významnými volebními obvody, kde tradičně strana 

získává podporu již od roku 1950.  
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1 Geneze liberálů ve Spojeném království 

1.1 Vysvětlení pojmu liberalismus a liberální strana 
 Liberalismus je odvozen z latinského slova liber, což dříve označovalo 

příslušníka třídy svobodných, kteří nebyli nevolníky ani otroky4 či od slova libertas – 

svobodný, (někdy se proto můžeme setkat s tím, že má evropská liberální strana ve 

svém názvu slovo svobodný). Liberální strany jsou strany, jejichž program a název 

vychází z principů liberalismu. 

 Liberalismus je jednou ze tří základní ideologií (společně s konzervatismem a 

socialismem) a opírá se o ideje svobody, rovnosti, tolerance, konstitucionalismu, 

individualismu a rozumnosti. V ekonomické oblasti se setkáváme tzv. Smithovým 

principem volného trhu, který následně v průběhu 20. století ještě doplňuje koncepce 

státu blahobytu.  

 Liberálové pohlížejí na člověka jako na svobodnou a rozumnou individualitu, což 

je také vede k toleranci myšlení a jednání druhých. Dále je také kladen důraz na 

intelektuální diskuzi a pluralismus názorů, která podle liberálů vede k intelektuálnímu 

pokroku5. Stoupenci liberalismu nemají přílišnou důvěru k velkým organizacím, ať už se 

jedná stát, církev či odbory a odmítají jejich vměšování do soukromí občana. Podle 

jejich názoru, jednotlivci mají zodpovědnost za své chování, proto neprotestují proti 

dobrovolnému přerušení těhotenství nebo rozvodu. V programech liberálních stran se 

často objevují požadavky na omezení pravomocí státu a vytváření ekonomické, kulturní 

a politické svobody. Volební programy liberálních stran bývají velmi podobné 

programům konzervativních stran (například v otázce prosazování principů právního 

státu a tržního hospodářství), proto není neobvyklé, že zastánci obou politických směrů 

vytvoří společně liberálně konzervativní politickou stranu (v České republice například 

Občanská demokratická strana)6 . 

                                                           
4
 HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, s. 41. Politologie 

(Eurolex Bohemia). 
5
 DOČEKALOVÁ, Pavla, Kamil ŠVEC a Jaroslav DANEŠ. Úvod do politologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, s. 

169.  
6
 HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, s. 43-52. Politologie 

(Eurolex Bohemia). 
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 Samotný výraz liberál se používal již ve 14. Století, avšak pojem liberalismus 

jako politická ideologie se objevuje až v 17. století, kdy John Locke přišel s politickou 

představou jednotlivce jako autonomního subjektu, který je nadán přirozenými právy. 

Pro Locka byly klíčovými pojmy svoboda, individualismus a nedůvěra k přílišné moci 

státu. Od poloviny 19. století měly již liberální teorie vliv na formování politických 

systému jednotlivých států natolik, že se tato zřízení běžně označovala jako liberální 

demokracie7.  

1.1.1 Liberálové napříč Evropou 

 Zaměříme-li se na pojem liberální a jeho význam evropské liberální strany jsou 

zpravidla strany malé nebo středně velké, ovšem i přesto nebo možná proto mají 

někdy až neúměrně velký vliv během sestavování pravicových i levicových vlád, 

k čemuž nahrává hlavně jejich výhodná pozice kolem středu politického spektra8. Tyto 

strany často hrají roli menšího, ale významného partnera ve vládních koalicích. Proto 

se můžeme setkat s tím, že díky svému významu získávají ve vládě více postů, než by 

jim na základě volební podpory mělo příslušet. Jako příklad významu liberálních stran 

uvádím pakt Lib-Lab ve Velké Británii z roku 1977 (spolupráce Liberálních demokratů a 

Labouristické strany), kdy vládla Labouristická strana s podporou Liberálních 

demokratů. LD tehdy těžili z toho, že bez jejich podpory by nebyla vytvořena 

menšinová vláda Labouristů, a díky tomu si prosadili část svého volebního programu. 

 Hlavní světovou nadnárodní platformou liberální stran je Liberální 

internacionála, která vznikla v roce 1947, v rámci Evropské unie se jedná o Skupinu 

Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), která sdružuje 61 evropských 

liberálních stran v rámci Evropské Unie9. Tato politická skupina vznikla v roce 1976 

jako  Evropská liberální demokratická a reformní strana (ELDR) pod záštitou Federace 

liberálních a demokratických stran Evropského společenství. Důležitý mezník přišel v 

roce 1993, kdy došlo k přijetí společného volebního programu.10 Dalším významným 

                                                           
7
 HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, s. 55-58. Politologie 

(Eurolex Bohemia). 
8
 HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Politické strany: původ, ideologie a transformace politických stran v 

západní a střední Evropě. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. s.130. 
9
 ALDE v roce 2014 ve volbách do Evropského parlamentu získala 68 poslanců, což ji činí čtvrtou 

nejsilnější frakcí v EP. 
10

 HLOUŠEK, Vít a Lubomír KOPEČEK. Politické strany: původ, ideologie a transformace politických stran v 
západní a střední Evropě. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. s.130. 
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datem byl 10. listopad 2012, kdy si na kongresu v Dublinu, delegáti Evropské liberální 

demokracie odhlasovali změnu názvu na ten současný - Aliance liberálů a demokratů 

pro Evropu11. 

 Mezi tradiční liberální strany patřila Liberální strana Velké Británie, která vznikla 

v roce 1859 a v 19. století a na počátku 20. století byla jednou z nedůležitějších stran 

Velké Británie. V roce 1988 však došlo ke sloučení Liberální strany a Sociální 

demokracie a vznikli Liberální demokraté, jejichž politický program nese prvky sociální 

demokracie i liberální demokracie.  

 Ze současných liberálních stran zmiňuji například švýcarskou Liberální stranu 

(Liberale Partei der Schweiz/Parti Libéral Suisse), italskou Liberální stranu (Partito 

Liberale) nebo třeba polskou stranu Unie svobody. V některých zemích jako například 

Dánsko, můžeme sledovat rozštěpení liberální strany na levicovou a pravicovou 

liberální stranu (Det Radikale Venstre – radikální levice a Venstre Danmarks liberale 

parti – pravicoví liberálové). V České republice byla liberální stranou například 

Občanská demokratická aliance (ODA), ta ovšem po vnitřních neshodách zanikla. 

1.1.2 Liberální demokraté (program) 

 Liberální demokraté (LD) nejsou čistě liberální stranou, v rámci politického 

spektra se jedná se o středově levicovou stranu. Ve svém volebním programu se 

zaměřují na vybudování silnější ekonomiky ve spravedlivější společnosti, přičemž 

zaručují, že díky svému středovému zaměření, zajistí Británii udržitelný růst a rovné 

příležitosti. Celkově se strana zaobírá sociálními tématy jako péče o děti, zajištění až 

milionu pracovních míst, ochranu budoucích seniorů apod.  

 Ve Velké Británii, kde se u moci střídají pravidelně Labouristická a Konzervativní 

strana, je logické, že malá strana jako jsou LD, bude na tyto dvě vládní strany útočit, 

aby oslovila voliče, kteří jsou již z neustálého opakování vlád unaveni. A proto se kritika 

objevuje i v rámci volebního programu LD12 - u pravicové Konzervativní strany 

upozorňují na snahu omezovat svobodu občanů a zamezit rovným příležitostem, což 

                                                           
11

 About the ALDE Party. Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party [online]. [cit. 2015-03-03]. 
Dostupné z: http://www.aldeparty.eu/en/about/the-alde-party 
12

 LIBERAL DEMOCRAT HQ. A Record of Delivery: What the Liberal Democrats have achieved in 
Government. London: Lib Dem Image, August 2013. 

http://www.aldeparty.eu/en/about/the-alde-party
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LD dokládají několika návrhy zákonů, které pocházeli od Konzervativců a LD je 

v parlamentu zablokovali (návrh zákona, který umožňoval nadřízeným vyhodit své 

podřízené bez udání důvodu nebo návrh zákona na tzv. „slídila“ ukládající všechny 

emaily a zprávy uživatelů). Ohledně levicové Labouristické strany poukazují na 

problematickou otázku ekonomiky státu, kdy si měla Labouristická strana během své 

vlády neustále půjčovat peníze od bank, což ve výsledku málem Velkou Británii 

zruinovalo. Pouze LD mají býti těmi dostatečně důvěryhodnými a schopnými, kteří 

splní své sliby týkající se vybudování státu se silnější ekonomikou a spravedlivější 

společností13. 

1.2 Historický vývoj liberálů od roku 1945 po současnost 
 Během poválečného období procházela Liberální strana velkou krizí. Problém 

s přijímáním nových perspektivních členů, kteří by přinesli nové volební zisky, 

nedostatek financí, vznik Labouristické strany, která odvedla část voličů liberálů. To a 

další problémy zapříčinily, že strana rychle ztrácela voliče a následoval prudký propad, 

který probíhal až do poloviny 50. let. Avšak ve volbách do parlamentu v roce 1955 

strana konečně zaznamenala úspěch, kdy poprvé po dlouhé době obhájila stejný počet 

křesel (6) jako ve volbách předchozích a liberálové se opět pomalu začali dostávat do 

popředí. Důležitým mezníkem pro Liberální stranu byla 80. léta, kdy strana díky spojení 

se Sociální demokracií a rozporům uvnitř Labouristické strany, ze které odešla část 

jejích členů, začala opět získávat voliče. Nutno ovšem podotknout, že i přes volební 

úspěchy na konci 90. let 20. století, Liberální strana od poválečného období do dnes 

nikdy nedosáhla na takové volební výsledky jako na konci 19. století a počátku 20. 

století. 

1.2.1 Období 1945 - 195014 

 Po obecních volbách v roce 1945, které vyhrála Labouristická strana, se 

Liberální strana se ziskem pouhých 4,2%15 začala postupně vytrácet z velkých 

anglických měst. Například ve Wolverhamptonu či Birminghamu nezůstal po volbách 

žádný liberál a v Leedsu se jednalo o jediného zástupce v rámci stočtyřčlenné rady. V 

                                                           
13

 About our party. Liberal Democrats [online]. [cit. 2015-03-04]. Dostupné 
z:http://www.libdems.org.uk/about_our_party 
14

 COOK, Chris a . A short history of the Liberal Party, 1900-2001. New York, N.Y.: Palgrave, s. 130-
136. 2002. 
15

 COOK, Chris , Tamtéž, s.130. 

http://www.libdems.org.uk/about_our_party


 

10 
 

dalších městech si strana udržela několik křesel pouze díky tomu, že se tam před 

volbami spojila s Konzervativní stranou (to platilo pro Bristol a Sheffield).  Výjimkou byl 

Huddersfield, kde Liberálové zůstali nejsilnější stranou. 

 Strana v tomto období čelila četným otázkám ohledně jejího rozpuštění, 

panovaly obavy z toho, že postupně vymizí z politické scény, proto padaly různé návrhy 

jako například spojení s Konzervativní nebo Liberální nacionalistickou stranou 

(zkráceně LNS). LNS byla politickou stranou existující v letech 1931 až 1968. Vznikla 

odtržením od Liberální strany a díky svému politickému programu založenému na 

liberálním konzervatismu a nacionálním liberalismu byla ideálním spojencem Liberální 

strany. 

 Po prohraných volbách lídři Liberální strany přiznávají, že stranu zasáhly 

finanční problémy a nemá žádný velký centrální fond, kterým by mohla sponzorovat 

své kandidáty. Během druhé světové války byla strana financována pomocí fondu 

Lloyda George, díky bohatým členům a zámožným podporovatelům (například Lord 

Cowdray). Po válce ve fondu nezůstaly žádné prostředky a počet bohatých členů, kteří 

by mohli finančně stranu podporovat, klesal. Proto se jednotliví kandidáti strany museli 

spolehnout na vlastní zdroje a volební kampaň si platit sami. To si ovšem velká část 

z nich nemohla dovolit, což znamenalo malý počet kandidujících liberálů a to se 

přirozeně podepsalo na špatném výsledku v dalších volbách. V květnu 1946 probíhala 

jednání ohledně finanční situace strany a bylo stanoveno, že bude založen nový fond, 

ve kterém bude do 5 let nastřádáno 125 000 liber. Již po 8 měsících bylo ve fondu 

58 000 liber a v březnu 1949 strana oznámila, že se pohybuje v černých číslech. 

 V roce 1947 se volební preference strany začaly zvyšovat, čemuž nasvědčuje 

existence více než 500 aktivních lokálních sdružení, kdy o 8 měsíců dříve jich bylo 

pouze 200. Příčinou bylo to, že se strana v rámci své organizace rozhodla, že začne 

zakládat nová lokální sdružení v různých volebních obvodech, která by liberály dostala 

blíže k jejich voličům, což by jim pravděpodobně zajistilo lepší výsledek v lokálních 

volbách.  

 Hlavní problém poválečného období, který liberály sužoval, bylo rekrutování 

vhodných perspektivních kandidátů. Strana totiž neměla žádnou organizovanou, 
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systematickou politiku na přijímání nových členů a většinu odpovědnosti zajišťovaly 

lokální organizace. Proto byla v roce 1946 zřízena pětičlenná komise, která měla 

kandidáty posuzovat a hodnotit jejich přínos. Avšak po velkém náporu žádostí o 

členství v roce 1950, bylo od toho způsobu opět upuštěno, což mělo za důsledek přijetí 

velkého množství nezkušených členů, kteří oslabovali pověst strany. 

 Od roku 1910, kdy Skotská liberální strana vyhrála volby ve Skotsku a se 53,6% 

získala většinu 57 skotských křesel z celkových 71, začala podpora voličů prudce klesat. 

Nejhorší situace nastala v prvních parlamentních poválečných volbách v roce 1945, 

které znamenaly pro Skotské liberální demokraty absolutní fiasko. Strana z 

celkových 71 skotských křesel v britském Parlamentu nedokázala získat jediné křeslo.   

1.2.2 Období 1950 – 195516 

 Toto pětileté období, které znamenalo pro stranu nejhorší etapu v celé své 

historii, začalo parlamentními volbami v roce 1950, od kterých si liberálové slibovali 

solidní výsledek, ale nakonec skončily velkým debaklem. Ačkoliv strana získala 

2 621 487 hlasů (9 %)17, liberálové v parlamentu obsadili pouhých 9 křesel (pro 

porovnání: Konzervativní strana získala 299 křesel a Labouristická strana dokonce 315 

křesel). Bylo tedy jasné, že Liberálové potřebují stranu reorganizovat, aby byla 

v příštích volbách, které se měly konat za pět let, úspěšnější a nalákala nové voliče. 

Naneštěstí 5. října 1951 padla druhá vláda Attleeho18, proto byly na 25. říjen 1951 

vypsány nové parlamentní volby, do kterých liberálové na základě nedostatku času, 

finančních prostředků, nízké morálce, nezájmu zkušených členů strany a nejednotnosti 

strany, vyslali pouhých 109 kandidátů. To se přirozeně podepsalo na zisku, strana 

získala pouhých 743 512 hlasů (2,6 %) a ačkoliv se do parlamentu vrátilo 6 Liberálů, 92 

kandidátů bylo drtivě poraženo kandidáty z jiných stran. 

Nedlouho po volbách 1951 přišel Churchill19 za lídrem LS Clementem Daviesem 

s nabídkou pozice ministra školství v nově vznikající vládě (Konzervativní strana měla v 

parlamentu pohodlnou většinu, jednalo se proto spíše o projev dobré vůle, navíc na 

                                                           
16

 DUTTON, David. A history of the Liberal Party in the twentieth century. New York: Palgrave Macmillan, 
s. 137-183. 
17

 COOK, Chris. A short history of the Liberal Party, 1900-2001. 6th ed. New York, N.Y.: Palgrave, s.130-
136. 2002.  
18

 2. vláda premiéra Clementa Attleeho (Labouristická strana) trvala od roku 1950 do 1951 . 
19

 Lídr Konzervativní strany 
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lokální úrovni fungovalo spojení konzervativců a liberálů často) a přednesl návrh 

koalice Liberální strany a Konzervativní strany v Dolní sněmovně. Clement Davies 

nakonec po projednání návrhu ve straně nabídku Konzervativní strany odmítl.  

 Následující roky strana stále ztrácela voliče a v předvolebních průzkumech 

v roce 1955 liberálové měli pouhých 1,5 % hlasů. Nakonec však právě parlamentní 

volby v roce 1955 znamenaly pro stranu po dlouhé době úspěch. I když liberálové 

získali již zmiňovaných 1,5 %, došlo zároveň k vzrůstu průměrného počtu volebních 

hlasů na každého kandidáta Liberální strany z 14,7 % na 15,1 %.  

 Volby také ukázaly, že liberálové mají velký problém ohledně svého politického 

směřování (V regionu, ve kterém strana neměla zastoupení, jedna část strany 

doporučovala volit Konzervativní stranu a druhá Labouristickou stranu) a také nutnost 

výměny starého vedení za nové. Clement Davies, který post lídra strany zastával od 

roku 1945 a byl velmi respektovaným předsedou, již neměl moc sil20 potřebných na 

obnovu strany. Proto také 29. září 1956 rezignoval na svou funkci. 

 50. léta 20. století byla pro Skotskou liberální stranu nejhorším obdobím za 

celou její existenci. Strana dosahovala nejhorších volebních výsledků ve své historii a 

nezdálo se, že by se její situace jakkoliv zlepšovala. V období mezi lety 1951 až do 

parlamentních voleb 1964 si strana držela pouze jediné skotské křeslo (z celkových 71 

křesel) v oblasti Orkneje a Shetlandy, která byla později rozdělena21 a kde se skotští 

liberálové těší tradiční podpoře dodnes. Toto jediné skotské křeslo Liberální strany 

držel od roku 1950 do voleb v roce 1983 pozdější lídr Liberální strany Jo Grimond.  

1.2.3 Období 1956 - 196722 

 Jo Grimond se novým lídrem stal v listopadu 1956 a již od začátku se jevil jako 

ideální volba. Mladý (43 let), dobře vypadající politik, který studoval na Etonu a později 

na Oxfordu, brzy předvedl své schopnosti a ukázal, že je vlivným a schopným řečníkem 

a brzy se stal nejpopulárnějším lídrem strany v celé její historii. S novým vedením 

                                                           
20

 Daviesovi bylo v té době přes 70 let, byl nemocný, v průběhu života se musel vyrovnávat se smrtí tří ze 
čtyř jeho dětí a měl velké problémy s alkoholem. Ostatními mladými spolustraníky navíc označovaný za 
staromódního politika, který přestával stíhat dění okolo. 
21

 K rozdělení došlo v roce 1998, kdy vznikl Skotský parlament, ve kterém získal každý z dvojice ostrovů 
Orkneje a Shetlandy své křeslo.  
22

 INGHAM Robert and BRACK Duncan . Peace, reform and liberation: a history of liberal politics in 
Britain 1679-2011. London: Biteback, s. 241-271. 
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začala strana posilovat a ve volbách do parlamentu konajících se v říjnu 1959 získala 

oproti předchozím volbám dvojnásobný počet hlasů - 1 640 761 hlasů (5,9 %) a 

parlamentní síla strany zůstala na 6 křeslech (nutno zmínit, že tento počet v průběhu 

let nikdy neztratila). Jeremy Thorpe sice získal Severní Devon, ale Torrington byl 

ztracen. Ve Velké Británii bylo pro liberály několik téměř ztracených tradičních 

volebních obvodů jako Merionethshire a Severní Cornwall, ale i příslib nových 

netradičních oblastí (Finchley, Southport a Cheadle). Volby stranu zastihly v procesu 

proměny, jelikož změna směřování byla teprve v počátcích a volební program téměř 

nezměněný. V roce 1959 firma Gallup ve svém volebním průzkumu zjistila, že Liberální 

strana je brána spíše jako kompromis, který kombinoval lepší prvky z programů obou 

největších britských stran a více než 59 % obyvatel Velké Británie (včetně těch, kteří 

řekli, že stranu budou volit) vlastně ani neví, jaká je její politika. Liberálové se příliš 

dlouho snažili vymezit vůči Konzervativní i Labouristické straně jako kompromis mezi 

socialismem a konzervatismem, což působilo rozmanitě a způsobovalo zmatenost 

veřejnosti. Ačkoliv Liberální strana stávala silnější, stále byla slabší než v pozdních 40. 

letech a s hlavními stranami mohla soupeřit pouze v několika málo volebních 

obvodech. Proto Jo Grimond již od svého zvolení pracoval na lepší image strany a její 

přeměně. Důsledkem toho bylo zřízení speciální komise, ustanovené na přípravu 

volebních bojů, a která si měla vzít na starost lepší organizaci strany a vliv liberálů na 

elektorát. Nová komise byla akceptována stranickým vedením a její hlavní funkcí byla 

kontrola rozhodnutí strany a koordinace lokálních volebních kampaní. Tato komise 

vedená Frankem Bayersem ovšem provedla několik kontroverzních rozhodnutí jako 

například jejich žádost o odvolání stranického generálního direktora Herberta Harrise 

či návrh plné restrukturalizace strany. S těmito rozhodnutími nesouhlasila velká část 

strany a dokonce jeden z vlivných členů na protest vůči funkci komise rezignoval na 

svůj post. 

 Na počátku šedesátých let se situace pro Liberální stranu vylepšovala. V roce 

1963 bylo ve straně více jak 350 000 členů, což byl velký pokrok oproti situaci před 

deseti lety, kdy bylo ve straně 76 000 členů.  Navíc i finančně se začalo liberálům dařit, 

v roce 1964 činil roční příjem strany 70 000 liber, tedy čtyřikrát více než tomu bylo 

v padesátých letech. Nutno podotknou, že se stále jednalo o výrazně nižší příjmy, než 
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jaké byly zisky obou hlavních politických stran. Důvodů pro zlepšení situace liberálů 

bylo hned několik, ať šlo o silná volební vystoupení na lokální úrovni mezi lety 1960 a 

1961, trojnásobné navýšení počtu liberálních radních díky doplňkovým volbám mezi 

lety 1960 a 1963 či mírná změna volební taktiky23. 

 V průběhu roku 1964 se liberálové během předvolebních průzkumů drželi okolo 

hranice 9%, což bylo mírné pohoršení oproti předchozím rokům. 20. června 1964 

přednesl Jo Grimond v rámci předvolební kampaně projev s názvem „Charter for New 

Men“ (Charta mladých mužů), ve kterém apeloval na beztřídní, dynamickou 

společnost. Během svého proslovu zdůraznil podporu příležitostí pro mladé techniky a 

zaměstnance, kterým slíbil snížení daně z příjmu a stanovení horní hranice pro úrokové 

sazby hypoték. Kostru jeho projevu tvořil Manifest Liberální strany z roku 1964 a končil 

také slovy „Myslete na sebe, volte liberály“. V říjnu 1964 následovala ze strany liberálů 

velmi optimistická kampaň, ovlivněná jak Grimondovým proslovem, tak předchozími 

volebními výsledky mezi lety 1960-1964 a také tím, že za stranu v parlamentních 

volbách 1964 kandidovalo 365 liberálů (velký nárůst od roku 1959 kdy jich bylo 

pouhých 149). 

 Výsledky těchto voleb byly mírným zklamáním. Ačkoliv strana získala přes 3 

miliony hlasů (3 101 103), což představovalo 11,2 % z celkových 27 676 882 hlasů, 

znamenalo to pouhých 9 z 630 křesel v dolní komoře britského Parlamentu. Po 

úspěšném začátku šedesátých let strana ovšem pomýšlela na lepší výsledek. Liberálové 

získali 4 nová křesla: Bodmin v Cornwallu, Inverness, Caithness a Sutherland, Ross a 

Cromarty ve Skotsku, naopak ztratili Bolton West a Huddersfield West, kde 

Konzervativní strana naplnila kandidátku poprvé od roku 1950, což ubralo Liberálům 

voliče a zvítězila zde Labouristická strana. Pokud však srovnáme volby 1964 a 1959, ve 

kterých Liberální strana zaznamenala 5,9 % (1 640 761 hlasů), můžeme výsledek 

považovat za nejúspěšnější volby od roku 1929.24  

                                                           
23

 Rozdávání letáků zaměřených na místní problémy, kritizování vládnoucích stran v jednotlivých 
volebních obvodech, agitování. Toto nejdříve fungovalo na lokální úrovni, ale po úspěchu byla tato 
taktika rozšířena i na celostátní úroveň. 
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 Skotská liberální strana konečně zaznamenala úspěch, když její čtyři zástupci 

získali ve volbácg 1964 4 skotská křesla. Jo Grimond tradičně vyhrál v obvodě Orkneje a 

Shetlandy, George Mackie v Caithness a Sutherland, Russell Johnston v obvodě 

Inverness a Alasdair, Mackenzie v Ross a Cromarty. Všechny tyto volební obvody se 

nachází ve skotské oblasti zvané Highlands. O rok později vyhrál v doplňkových volbách 

David Steel (oblast Roxburgh, Selkirk a Peebles) a strana měla v držení již 5 skotských 

křesel. A ty si skotští liberálové udrželi i po parlamentních volbách v roce 1966.  

 Volby 1964 vyhrála ve Spojeném království Labouristická strana, která získala 

318 křesel v Parlamentu. Avšak od ztráty většiny jí dělila pouhá čtyři křesla, o která 

později v dodatečných volbách skutečně přišla, a proto se v roce 1966 konaly nové 

volby, které však již Labouristé jasně vyhráli. Liberálové nebyli na nové volby příliš 

připraveni, o čemž svědčí fakt, že ještě v únoru 1966 měli pouze 251 možných 

kandidátů (175 v obvodech držených Konzervativních stranou a pouhých 72 

konkurujících Labouristické straně), do březnových voleb se nakonec nominovalo 311 

kandidátů (o 54 méně než v roce 1964). Navíc strana čelila trojitému znevýhodnění: byl 

na ní vytvářen tlak ve volebních obvodech, kde nevystupovala jako alternativní strana 

k jedné ze dvou velkých stran; dění v Parlamentu v období 1964/66 zapříčinilo její 

ztrátu identity, jelikož se v tomto období Liberálové výrazněji vyjádřili pouze k otázce 

znárodňování oceli; ztráta jednoty strany, jež následně způsobila finanční ztrátu a 

začaly se objevovat otázky ohledně vedení Jo Grimonda.  

 Volby se odehrály na 31. března 1966 a strana do nich vstupovala s programem 

„For All the Party“, kde mimo jiné vyjádřila kladné stanovisko ohledně vstupu Velké 

Británie do Evropské unie. Ačkoliv ve volbách liberálové ztratili 773 570 hlasů (získali 

2 327 533 z celkových 27 263 606), obsadili v Parlamentu 12 křesel. V oblasti „Celtic 

fringe“ přišli o svá křesla v Cardiganshire, Cainthness and Sutherland, ale zároveň 

získali North Cornwall a West Aberdeenshire. Nejvíce povzbuzující byl zisk Cheadle a 

Colne Valley. V návaznosti na volební výsledek podal Jo Grimond v lednu 1967 

rezignaci na post lídra strany. I když mu bylo pouhých 53 let, měl pocit, že straně již 

nemá co nabídnout. 
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1.2.4 Období 1967 – 197925 

 O nově uvolněný post se v roce 1967 ucházeli tři muži: Jeremy Thorpe, Eric 

Lubbock a Emlyn Hooson26. V Liberální straně volí lídra strany zvolení poslanci 

britského Parlamentu (Members of Parliament - MPs), v roce 1967 se tedy jednalo o 12 

hlasů. Thorpe získal v prvním kole 50% neboli 6 hlasů, a jelikož oba další kandidáti měli 

po 3 hlasech, nebyl nikdo v prvním kole zvolen. Ovšem jelikož Lubbock i Hooson z volby 

odstoupili, lídrem strany se stal v 38 letech Jeremy Thorpe. 

 Jeremy Thorpe získal své první křeslo v Parlamentu v roce 1959 a to ve 

volebním obvodě North Devon, kde si své místo udržel až do roku 1979, kdy jej ve 

volbách porazil Tony Speller z Konzervativní strany. Thorpe se stal lídrem ve velmi 

frustrujícím období pro Liberální stranu. Labouristická strana ve volbách 1966 získala 

silnou většinu v Parlamentu (363 z 630 míst) a poprvé v britské historii získala vláda 

Labouristické strana více křesel, než měla během svého předchozí vlády.  Labouristická 

strana během své vlády nechala vzniknout mnoho reforem zaměřených na sociální 

tématiku a vzdělávání, legalizovala potraty a homosexualitu a zrušila cenzury 

v divadlech. Zároveň však zdědila po svých předchůdcích hospodářské problémy, které 

vedly k měnové krizi a to ovlivnilo veřejně mínění voličů, kdy v příštích parlamentních 

volbách v roce 1970 Konzervativní strana porazila Labouristickou stranu a utvořila 

vládu. Liberálové se v tomto období opět potýkali s finančními problémy, v roce 1967 

byl založen „Liberal Million Fund“. Navíc se v září 1966 od Liberální strany odpoutala 

Velšská Liberální strana, které si utvořila vlastní stranickou strukturu. Od tohoto 

momentu byla Liberální strana Velké Británie stranou s federativní strukturou.  

 Thorpe se v tomto období dostával často do konfliktu s ostatními spolustraníky. 

Například volební kampaň v roce 1970 byla z většiny financována Thorpovým 

podporovatel sirem Jackem Haywardem (Thorpe mu na oplátku zprostředkoval koupi 

Lundských ostrovů v roce 1968) a o přerozdělování těchto financí rozhodoval pouze 

Thorpe, což se přirozeně zbytku strany nelíbilo. Největší kritikou jej však podrobovali 

tzv. Mladí liberálové (Young Liberals). Za vedení Grimonda, který do strany přinášel 

                                                           
25

 COOK, Chris a Chris COOK. A short history of the Liberal Party, 1900-2001. 6th ed. New York, N.Y.: 
Palgrave, s. 147-162. 2002 
26

 Volba probíhala pomocí tzv. alternativního hlasování, známého díky australskému volebnímu systému, 
který tento typ hlasování používá. 
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optimismus a dobré vidiny do budoucna, se strana stala velmi atraktivní pro mladé, 

kteří se posléze do strany rekrutovali a zakládali zde studentské organizace, které byly 

souhrnně označovány právě jako Young Liberals. Do popředí se dostali tři mladíci: Tony 

Greaves, George Kiloh a Terry Lacey a rozběhly se debaty ohledně liberalismu, během 

kterých Mladí Liberálové zjistili, že jejich stanoviska jsou diametrálně odlišná od 

politiky Liberální strany, tvořili radikální křídlo strany. Aby se Mladí Liberálové od 

Liberální strany odlišili, začali se v roce 1966 označovat jako „Rudé gardy“ (Red Guards) 

a začali si vydávat vlastní časopis a pořádat vlastní semináře.  

 Volební rok 1970 přinesl liberálům jeden z nejhorší volebních výsledků (zisk 7,5 

% a ztráta 6 parlamentních křesel) navíc je zasáhla osobního tragédie lídra Jeremyho 

Thorpea, jemuž během automobilové havárie zemřela manželka.  

 Ani Skotským liberálním demokratům se během voleb nedařilo a následně 

ztratili dvě ze svých pěti skotských křesel. Ostatně více než tři poslance nedokázala 

strana získat až do voleb v roce 1983, kdy došlo k vytvoření tzv. Aliance. 

 Po volbách Mladí liberálové začali volat po změně volební taktiky, podle které 

by se Liberální strana měla zaměřit na komunální politiku. Zároveň kritizovali vedení 

strany, že problematice komunální politiky nijak nerozumí a ani se to nesnaží nijak 

změnit, přitom na úrovni municipalit měla podle nich Liberální strana velký potenciál. 

Proto Youth Liberals začínali na úrovni soustředěně pracovat a brzy se jim podařily 

první úspěchy. Ačkoliv v roce 1972 ve volbách v Scarborough bylo velmi očividné 

nepřátelství mezi Mladými liberály a zbytkem strany, což ovlivnilo výsledek voleb, 

Mladí liberálové ve svém nadšení nepolevovali a brzy se dostavily první úspěchy. 

V Liverpoolu měli liberálové po roce 1968 jediného zástupce, proti 79 zástupcům 

Konzervativní strany a 34 Labouristické strany. Po komunálních volbách v roce 1973 

zde byli liberálové dominantní stranou, což se naposled stalo v roce 1929. Podzim 1972 

přinesl pro podporovatele komunální politiky další vítězství, když post prezidenta 

Liberální strany získal jejich člen, zástupce radikálů Trevor Jones, který při volbě porazil 

kandidáta vedení strany. Mezitím se úspěch Mladých liberálů přesunul z malých 

úspěchů na úrovni municipalit na triumf v podobě dodatkových voleb do Parlamentu. 

První průlom přišel v Rochdale, kde v říjnu 1972 s velkým náskokem vyhrál liberál Cyril 
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Smith. Skutečným vítězstvím však byla výhra v Sutton and Cheam, do té doby tradiční 

bašta Konzervativní strany. Postupná vítězství do roku 1973 zajistila Liberální straně, že 

se ve 20 krajských radách (z 27) stala buď druhou nejsilnější stranou, nebo hlavní 

opoziční stranou. Komunální volby z roku 1973, ve kterých bylo zvoleno 36% liberálních 

kandidátů, byly proto pro stranu mírným zklamáním.  

 Do parlamentních voleb 1974 strana nominovala 517 kandidátů, nejvíce od 

roku 1906. Liberální manifest byl střízlivý, vypracovaný do detailů a odkazoval na 

úspěchy liberálních komunálních politiků. Únorové volby 1974 byly nejlepším volebním 

výsledkem od roku 1929, Liberálové získali 19,3 % (6 059 519 z celkových 31 321 982 

hlasů) a 14 parlamentních míst. 

 Labouristická strana sice volby vyhrála, ale vytvořila nestabilní vládu, proto se 

v říjnu 1974 konaly nové parlamentní volby. Liberálům zůstalo 13 parlamentních 

křesel. 

 V říjnu 1975 proběhlo ve Velké Británii referendum o vstupu do Evropského 

společenství uhlí a oceli, ve kterém si Liberální strana během „Yes“ kampaně 

vyzkoušela spolupráci se sociální demokracií, ve které bylo možné vidět potenciál 

budoucí spolupráce. 

 Nicméně v roce 1976 zasáhla Liberální stranu rezignace Jeremyho Thorpea na 

post lídra strany z politických a osobních důvodů. Na Thorpea byl již delší dobu vyvíjen 

tlak, aby rezignoval, ovšem tím, co mu zlomilo vaz, byla aféra, která rozpoutala 

mediální šílenství. Mladý model Norman Scott přišel s tvrzením, že s ním měl v 60. 

letech Thorpe aféru27 a platil mu za jeho mlčení. To samozřejmě Thorpe popřel, ale 

nedlouho poté se tisk dostal ke korespondenci, kterou si mezi sebou muži vyměňovali 

a která dokazovala jejich blízký vztah. Jeremy Thorpe byl posléze donucen rezignovat. 

V červenci 1976 byl novým předsedou strany jmenován někdejší novinář a zároveň 

nejmladší člen britského Parlamentu David Steel, který zastával názor, že by strana 

měla spolupracovat s politiky z ostatních politických stran, což by jí mělo konečně 

zajistit průlom na politické scéně. Nabídka na spolupráci s nějakou další stranou přišla 

                                                           
27

 V té době byla ještě homosexualita ve Velké Británii ilegální. 
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nedlouho poté, jelikož během roku 1977 se vláda Jamese Callaghana dostala do potíží, 

kdy jeho Labouristická strana ztratila v Dolní Sněmovně většinu. Proto Callaghan 

potřeboval zajištění podpory od nějaké menšinové strany. Volba padla na Liberální 

stranu, se kterou se Labouristická strana spojila již v minulosti několikrát (1903, 1924 a 

1929). 23. března 1977 vznikl tzv. „Lib-Lab Pact“ – tedy vláda Labouristické strany 

s podporou Liberální strany. Labouristé souhlasili s některými návrhy liberálů (jednání 

obou stran ohledně vývoje devoluce, zajištění programu „Housing“ – péče o lidi bez 

domova, který LS velmi upřednostňovala a také proevropské směřování – to ovšem 

posléze labouristé odmítli a liberálové se cítili zrazeni), navíc bylo oznámeno, že tento 

pakt potrvá až do konce volebního období. Steel, někdejší předseda strany, varoval, že 

pro voliče to bude matoucí a budou si obě strany spojovat. To se potvrdilo ve volbách 

v roce 1977, kdy díky neoblíbenosti vlády Labouristické strany, ztratili i liberálové (9,5 

%). 

 V březen 1978 přišli liberálové před nadcházejícími volbami v roce 1978 

s volební kampaní, zaměřené na 4 hlavní faktory: politická (Listinu práv a devoluci 

v anglických regionech, stejně tak ve Skotsku a Walesu; nahrazení Sněmovny lordy 

novou Horní komorou a volební reforma), ekonomická (podpora zaměstnaneckých 

akcií), průmyslová a daňová (změna z přímých na nepřímé daně) reforma. Volby 

nakonec přinesli straně ztrátu 3 míst v parlamentu (11 z původních 14) a zisk 13,8 % 

(při posledních volbách to bylo 18,3 %). 7. září 1978 došlo k ukončení koalice 

s Labouristickou stranou, která menšinově vládla dál. V té době na úkor labouristů 

získávala větší podporu Konzervativní strana. Ta, posílená fiaskem ohledně referend ve 

Skotsku a Walesu týkajícími se devoluce z 1. března 1979, vyhrává následné volby a 

Margaret Thatcherová je pověřena sestavením nové vlády. 

1.2.5 Období 1979 – 198828 

 Po ukončení spolupráce s LS, začínaly propukat v rámci Labouristické strany 

diskuze ohledně jejího budoucího směřování, kdy začalo převládat levicově 

socialistické smýšlení. To mělo nakonec za důsledek, že stranu začali opouštět 

umírnění poslanci, kteří 26. března 1981 založili Sociálně Demokratickou stranu (SDP). 
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Liberální strana a její lídr Steel od začátku vznik nové strany vítali. SDP dokázala 

přetáhnout velké množství hlasů voličů Labouristické strany, kterým se nelíbilo přílišné 

levicové smýšlení labouristů.  

 Díky směřování LS a SDP (vyznačovaly se centrickou politikou) panovaly v obou 

stranách před volbami v roce 1983 obavy, že voliči nedokážou od sebe strany odlišit. A 

tak i přestože každá strana měla vlastní program, rozhodly se pro volby v roce 1983 a 

1987 vytvořit SDP-liberální Alianci a vydat společný program. Ten obsahoval 

ekonomickou expanzi, která by snížila nezaměstnanost a zajistila pracovní místo 1 

milionu obyvatel do dvou let nebo také devoluci Skotska a Walesu.  

 První volby (1983) byly pro alianci spíše zklamáním29, jelikož si od nich slibovali 

velké výsledky. Ačkoliv volební zisk činil 25,4 % (7 781 764 hlasů), do Parlamentu bylo 

zvoleno pouhých 23 členů. To bylo způsobeno pro Alianci nevýhodným volebním 

systémem, který zvýhodňoval menší strany. Pro porovnání: liberálové v roce 1929 s 23 

% získali 59 křesel a v roce 1923 s 29 % 158 křesel. Další parlamentní volby v roce 1987 

znamenaly mírnou ztrátu Aliance, která při zisku 22,6 % (7 341 651 hlasů) přišla o jedno 

místo v Parlamentu. To bylo považováno za volební prohru. Po volbách byla 29. 

července 1987 oznámena myšlenka sloučení Aliance do jedné strany. S tím ovšem 

nesouhlasil David Owen (lídr SDP) a jeho podporovatelé ve straně, kteří oznámili, že 

jsou připraveni na nelítostnou kampaň proti sloučení. 6. srpna 1987 proběhlo v SDP 

tajné hlasování, ve kterém se pro sloučení stran vyjádřilo 25 987 členů (57,4 %), den na 

to David Owen rezignoval na post lídra SDP a bylo oficiálně oznámeno sloučení obou 

stran, které mělo proběhnout v průběhu roku 1988. 31.sprna se uskutečnila 

konference, kde byly nastíněny podmínky vzniku nové strany: Lídr by měl být zvolen 

všemi členy, přičemž každý bude disponovat pouze jedním volebním hlasem. Strana 

také měla mít federální strukturu a s jistou autonomií pro své organizace v Anglii, 

Skotsko, Wales a případně Irsko. 

 3. března 1988 byla oficiálně založena Davidem Steelem (někdejší lídr Liberální 

strany) a Robertem Maclennanem (lídr SDP po Davidovi Owenovi) nová Social and 

Liberal Democratic Party (Sociálně a liberálně demokratická strana, SLDP). 
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 Steel pronesl na stranické konferenci ve svém projevu, že již Aliance může pomýšlet na úplné vítězství 
ve volbách. 
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1.2.6 Období 1988 – 199830 

 Nová strana se potýkala s váhavým začátkem, kdy nastal odliv členů, což 

způsobilo finanční problémy a během lokálních voleb, konajících se v květnu 1988, 

přišel propad volebních preferencí o 18 %. SLDP vedli v té době dva lídři David Steel a 

Robert Maclennan a čekalo se na volbu nového lídra. 28. července 1988 jím byl zvolen 

Paddy Ashdown 41 401 hlasy (71,9 %), přičemž jeho protikandidát Alan Beith získal 

16 202 hlasů (28,1 %). Vítězství Paddyho Ashdowna předznamenalo novou etapu 

strany, ačkoliv liberál, získal si podporu napříč celou SLDP. Také se rozhodl změnit 

směřování strany a zařadit do její politiky zelené otázky. 8. září 1988 se konala 

konference SLDP, na které byl přednesen návrh zkrácení jména strany na Liberální 

demokraty (Liberal Democrats, LD), jelikož původní název si spousta voličů nebyla 

schopna zapamatovat. K přejmenování strany nakonec došlo v říjnu 1989. Během 

konference přednesl Ashdown svou první řeč, ve které mluvil o následujících letech 

SLDP a politických prioritách strany (Například vznik skotského a velšského parlamentu, 

svoboda slova, kvalitní vzdělávání, efektivní zdravotní systém, ..). 

 Skotských liberálních demokratům a událostem od jejich vzniku v roce 1988 se 

věnuji později v samostatné kapitole. 

 V počátcích provázely novou stranu špatné volební výsledky. Například ve 

volbách do Evropského parlamentu v roce 1989 získala SLDP pouhých 6%, což jí řadilo 

na čtvrté místo za stranu zelených. Tehdejší situace strany mezi lety 1988 a volbami 

v roce 1992 byla skutečně špatná31. Jednou z příčin byl vznik staro-nové Sociálně 

demokratické strany, kterou založil David Owen společně s několika odpůrci sloučení 

SDP a LS. Nová SDP ubírala LD voliče, kteří jenom těžko hledali rozdíly mezi programy 

obou stran. V průběhu podzimu 1989 však LD přišli s kampaní, že v souvislosti 

s předáním Hong Kongu do čínské správy, by měli všichni občané dostat britský pas. 

Nejednalo se o příliš populární názor, ale LD díky tomu zaujali širokou veřejnost a 

začalo se o nich více mluvit.  
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 Paddy Ashdown prohlásil, že jeho tehdejší noční můrou bylo, že strana, která vznikla s Glastonem, 
zanikne s Ashdownem. 
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 8. dubna 1992 se konaly volby do parlamentu a LD překvapivě získali 17,8 % 

(5 999 606 hlasů) a 20 parlamentních míst, což bylo v porovnání s předchozími lety 

velký úspěch. Následující 3 roky znamenaly pro LD období změn a upevňování 

v politickém systému Velké Británie. Během voleb do evropského parlamentu v roce 

1994 LD vyhráli svá historicky první dvě evropská křesla, ale skutečný úspěch přišel 

ještě dříve v doplňkových volbách v květnu 1993. Vláda konzervativců, zvolená v roce 

1992, se potýkala s nárůstem nezaměstnanosti a začala ztrácet popularitu, což se 

projevilo právě během zmiňovaných doplňkových voleb. Město Newbury32 patřilo mezi 

tradiční města Konzervativní strany, již od roku 1924 zde pravidelně vyhrávala volby do 

parlamentu. V roce 1993 se zde, po náhlé smrti zvolené členky Konzervativní strany 

Judith Chaplin, konaly nové volby, ve kterých vyhráli Liberální demokraté. Podobná 

situace byla v městě Christchurch, opět tradiční město Konzervativní strany. I zde 

Liberální demokraté dodatkové volby vyhráli a připsali si velmi cenné vítězství. 

Dodatkové volby v květnu 1993 znamenaly konec jedné éry. Jestliže se ve vládě a 

Westminsteru neustále střídaly pouze dvě strany, pro místní municipality to již 

neplatilo a k moci se dostávaly i menší strany.  

 Politická situace ve Velké Británii se změnila poté, co zemřel dosavadní lídr 

Labouristické strany a na pozici nového lídra nastoupil mladý a energický Tony Blair. 

Ten začal stranu po chvíli prezentovat jako centristickou stranu mířící na pravou stranu 

politického spektra, což přineslo složitou situaci pro LD, kteří se vždy označovali za 

centristickou stranu a vyznačovali se tím, že se nabízeli jako kompromis mezi 

pravicovou Konzervativní stranou a levicovou Labouristickou stranou. Na druhou 

stranu Tony Blair byl otevřený případné spolupráci s LD. Před parlamentními volbami 

v roce 1997 mezi sebou dokonce strany uzavřely tajný pakt, který se týkal klíčových 

volebních obvodů pro Konzervativní stranu. Tam, kde bylo jasné, že jedna ze stran má 

malé šance na získání mandátu, tak proti druhé straně nekandidovala33. V průběhu 

voleb bylo v Daily Mirror otisknuto, že Labouristická strana nekandidovala proti 

Liberálním demokratům ve 22 volebních obvodech a ve 20 z nich LD skutečně 

Konzervativní stranu porazili. Blair a Ashdown začali pracovat na některých politických 

                                                           
32

 Někdy také označované „Thatchertown“ 
33

 Labouristická strana a Liberální demokraté díky podobné stranické politice oslovovali podobný typ 
voličů, a proto se rozhodli si za účelem porážky konzervativců nekonkurovat a nekandidovat proti sobě. 



 

23 
 

oblastech, u kterých byla spolupráce s ohledem na politické programy obou stran 

možná. Například devoluce ve Walesu a Skotsku (vznik nových parlamentů), začlenění 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv do zákonů Spojeného království, zrušení 

dědických práv na křesla ve Sněmovně lordů, referendum ohledně volební reformy pro 

volby do Westminsteru. Většinu z toho měli LD ve svém programu již léta, pro 

Labouristickou stranu to ovšem byla nová témata a Tony Blair toho využil k celkovému 

oživení programu strany. 

 Parlamentní volby 1997, které jasně vyhrála Labouristická strana s 419 křesly, 

byly pro LD opět úspěchem, když získali 16,8 % (5 242 947 hlasů) a v parlamentu 

obsadili rekordních 46 křesel. Ačkoliv se před volbami s ohledem na spolupráci stran 

zdálo, že v případě vítězství Labouristická strana utvoří vládní koalici34 s liberály, 

nakonec se tak však nestalo35. 

 Rok 1999 byl pro LD velmi úspěšný. V evropských volbách získali 10 křesel (12,7 

% hlasů), úspěchy slavili i v prvních volbách do nově vzniklého Skotského parlamentu, 

po kterých utvořili vládu se skotskou Labouristickou stranou36. V prvních volbách do 

Velšského národního shromáždění zvítězila Labouristická strana, avšak nedokázala 

získat nadpoloviční většinu křesel, proto po roce menšinové vlády utvořila v říjnu 2000 

koalici s LD. V lednu 1999 oznámil lídr strany Paddy Ashdown, že z důvodů únavy, kdy 

již straně není schopen dávat vše, rezignuje na svůj post a v srpnu téhož roku oficiálně 

post opustil. 

1.2.7 Období 1999 – současnost37 

 V srpnu roku 1999 nahradil Paddyho Ashdowna v čele lídra strany LD Charles 

Kennedy. Kennedy se jevil jako správná volba, na rozdíl od energického Ashdowna byl 

klidný a kolegiální, což bylo to, co strana v tu dobu potřebovala. Nový lídr stál hned od 

začátku před nelehkým úkolem. LD museli vytvořit opozici jak vůči vládní straně, tak i 

vůči oficiální vládní opozici a tak potřebovali témata, která by je od obou stran odlišila. 

Těmi se ukázaly být válka v Iráku, požadavek na větší transparentnost vlády či například 
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 Lib-Lab pakt 
35

 Tony Blair si údajně koalici s Liberálními demokraty velmi přál, ovšem ostatní členové vedení strany 
vyhrožovali svou rezignací, pokud by se koalice skutečně utvořila. 
36

 To více rozebírám později v kapitole věnující se historii Skotských liberálních demokratů. 
37

 INGHAM Robert and BRACK Duncan . Peace, reform and liberation: a history of liberal politics in 
Britain 1679-2011. London: Biteback, s. 307-357 
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volební reforma. Kennedy se také rozhodl ukončit spolupráci s Labouristickou stranou, 

ovšem během voleb ještě společně pokračovali v taktice proti Konzervativní straně38. 

Před červnovými parlamentními volbami v roce 2001 LD neočekávali velký výsledek. 

Stávalo se pravidlem, že pokaždé, když v předchozím volebním období vládla 

 Labouristická strana, tak LD několik procent vždy ztratili. Ovšem v roce 2001 

měli stále všichni v paměti velmi neoblíbenou vládu Konzervativní strany39, a tak LD 

zaznamenali jeden z nejlepší výsledků své novodobé historie, kdy získali 18,3 % 

(4 814 321 hlasů) a 52 parlamentních křesel a prvně od roku 1929 měla strana 

poslance v každém regionu. Charles Kennedy po úspěšných volbách prohlásil, že LD 

jsou připraveni vytvořit oficiální opozici vládní straně namísto Konzervativní strany 

(získala pouhých 166 křesel oproti 413 křeslům Labouristické strany). 

 Po 11. září 2001 začala vláda Tonyho Blaira podporovat plánovanou invazi 

amerických vojáků do Iráku v roce 2003. LD se chopili příležitosti a postavili se proti 

invazi40, což mohlo vypadat jako kontroverzní gesto, jelikož v roce 2001 podporovali 

americkou invazi do Afghánistánu, ovšem průzkum veřejného mínění z 15. února 2003 

dokázal, že si lidé válku nepřejí. LD navrhovali pouze pomoc pod správou OSN, úplně 

tedy proti válce nebyli. Charles Kennedy šel ve svém snažení ještě dál, založil několik 

organizací jako například Stop the War Coalition, kde se však sdružovali hlavně příznivci 

krajní levice a radikální Muslimové. Kennedy se také spolu se s dalšími 3 000 členy LD 

zúčastnil demonstrace proti invazi41. To se neobešlo bez kritiky Konzervativní strany a 

pravicového tisku, který jednání Charlese Kennedyho přirovnal k Nevillovi 

Chamberlainovi a jeho politice appeasementu vůči Hitlerovi. 

 Dění v Iráku následně podlomilo důvěru Tonyho Blaira a naopak LD se díky 

tomu, že byli jedinou stranou, která bojovala proti invazi, těšili podpoře v lokálních 

volbách v letech 2002 až 2004. Zde labouristé naopak ztráceli. 

                                                           
38

 Jak jsem již zmiňovala dříve, v jednotlivých volebních obvodech v případě, že věděli, že jedna nebo 
druhá strana nemají šanci zvítězit, proti sobě nekandidovali. 
39

 Konzervativní strana vláda nepřetržitě v letech 1976 – 1997. 
40

 Příčinu toho, že nakonec ve svém snažení selhali, můžeme hledat v selhání vedení strany. 
41

 Bez porady s vedením strany, ostatní se odmítli demonstrace zúčastnit z obav z anti-amerických a 
krajně levicových skupin, se kterými nechtěli být spojovány. 
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 10. června 2004 se konaly ve Velké Británii volby do evropského parlamentu, 

které vyhrála Konzervativní strana. LD skončili na čtvrtém místo za Labouristickou 

stranou a Stranou nezávislosti Spojeného království (UK Independence Party, zkráceně 

UKIP), i přesto získali o dvě křesla více než v minulých volbách (12) a obdrželi 14,9 % 

(2 452 327 hlasů). 

 U menších stran bývá obvyklé, že většina pozornosti je věnována především 

lídrovi strany, který je také nejvíce vidět a je na něj vyvíjen největší tlak. Kennedy byl 

veřejností kladně hodnocen pro svůj kolegiální styl a vstřícné jednání, co se ovšem 

nevědělo, bylo to, že Kennedy byl alkoholik a proto se také stávalo, že přišel do úřadu 

opilý. V takových dnech ho jeho kancelář držela mimo pozornost médií, a tak často 

chyběl na důležitých parlamentních jednáních a událostech (jako třeba jednání o 

rozpočtu). V roce 2003 byla plánovaná tisková konference, na které chtěl svůj problém 

veřejně přiznat a prohlásit, že se přihlásil na léčení. Nakonec však byla konference 

zrušena a veřejnost se o jeho problému dozvěděla až v roce 2007 z jeho biografie. 

Během volební kampaně pro volby do parlamentu v roce 2005 měl Kennedy 

vystoupení, ve kterém měl vysvětlit politiku strany týkající se daní z příjmů ovšem 

v důsledku jeho nepřipravenosti a kocoviny naprosto propadl a strana kvůli tomu 

ztratila. Později totiž vyšlo z průzkumů najevo, že občané Spojeného království si 

takového premiéra rozhodně nepřejí. I přesto strana ve volbách získala rekordních 62 

křesel (22 %, 5 985 454 hlasů). 

 5. ledna 2006 se měla objevit v tisku zpráva Kennedyho problému s pitím, proto 

se rozhodl vystoupit veřejně a požádat stranu o podporu. V reakci na to však 25 

poslanců LD podepsalo prohlášení, ve kterém jej vyzývali k odchodu z funkce ve straně, 

na který Kennedy rezignoval 7. ledna 2005. Většina členů LD o Kennedyho problému 

nevěděla, proto veřejné prohlášení a jeho rezignace způsobila ve straně šok. Navíc 

Liberální demokraté museli narychlo vybírat kandidáty na nového lídra. Tím se 2. 

března 2006 stal čtyřiašedesátiletý někdejší prezident strany Menzies Campbell.    

 Nový lídr měl hned od začátku tři cíle, kterých chtěl dosáhnout. Stabilizovat 

stranu, která byla rozložena po rezignaci Kennedyho; zlepšit její organizaci a dát straně 

určitý směr. I přestože se mu to podařilo splnit, nepodařilo se mu vybudovat image 
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energického a charizmatického lídra, kterou by mohl zapůsobit na voliče. Ačkoliv 

Campbellovi bylo 64 let, působil v souvislosti s prodělanou rakovinou starší, což mu 

ubíralo podporu voličů. V důsledku špatného výsledku v lokálních květnových volbách 

v roce 2007 Campbell rezignoval 15. října 2007. 18. prosince 2007 byl na jeho místo 

zvolen Nick Clegg, který je lídrem Liberálních demokratů dodnes4243. 

 Reputace strany se vylepšovala a liberálové začali opět posilovat, s novým a 

mladým lídrem strany (v době zvolení bylo Cleggovi 40 let) získávala strana lepší image 

mezi voliči. V roce 2009 těsně před nadcházejícími volbami, strana sepsala nový 

manifest se sloganem „Změna, která funguje“ (Change that works for you), kdy 

slibovala lepší budoucnost, lepší daňovou politiku, šanci pro každé dítě bez rozdílu a 

politickou reformu (úprava volebního zákona). Navíc se manifest zabýval zelenou 

politikou cílenou na globální oteplování a změny klimatu a problematikou 

přistěhovalectví, kdy LD navrhovali, aby dostal amnestii každý ilegální přistěhovalec, 

který žije v zemi více než deset let, mluví plynně anglicky a nemá záznam v trestním 

rejstříku.  

 V rámci volebních kampaní běžely ve Velké Británii historicky první televizní 

debaty s lídry třech nejsilnějších stran, ve kterých se Nick Clegg prezentoval s takovým 

úspěchem, že volební preference strany stouply až na 34 %. Poté začal LD silně 

kritizovat pravicový tisk, kterému se nelíbila stranická politika přistěhovalectví, ale i 

přesto nejpesimističtější odhady předpovídaly straně zisk 26 %. Proto konečný volební 

výsledek z května 2010, který byl 23 %, vyvolal obecné překvapení. Volby vyhrála 

Konzervativní strana s počtem 306 křesel, liberálům po ztrátě 5 míst zůstalo 57 křesel. 

 Po volbách následovalo vyjednávání, jelikož Konzervativní strana nezískala 

nadpoloviční většinu v Parlamentu. Po vyjednáváních se nakonec Liberální demokraté 

po dlouhých 70 letech dostali do vlády, když si rozhodli pro koalici s pravicovou 

Konzervativní stranou. Lídr Nick Clegg v čele LD ovšem za pět let spoluvlády 

s konzervativci musel udělat mnoho kompromisů (například návrh na výrazné navýšení 

školného na vysokých školách, přičemž velká část voličů LD jsou studenti a před 
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 BRACK, edited by Robert Ingham and Duncan. 2011. Peace, reform and liberation: a history of liberal 
politics in Britain 1679-2011. London: Biteback. 
43

 Stav k datu 10. dubna 2015. 



 

27 
 

volbami strana slibovala, že se školné navyšovat nebude), což straně velmi ublížilo a její 

volební preference se v rámci nadcházejících parlamentních voleb 2015 propadly na 

čtvrté místo i za UKIP. 
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2 Skotští liberální demokraté 

2.1 Představení strany 
 Skotští liberální demokraté (dále SLD) jsou levicovou politickou stranou 

fungující na území Skotska44. SLD, na rozdíl od jiných britských stran působících ve 

Skotsku, jsou odděleni od celobritských Liberálních demokratů, což znamená, že si svou 

politiku určují nezávisle na dění v LD, jelikož Liberální demokraté jsou federativní 

stranou, složenou z jejích autonomních anglických, skotských a velšských organizací. 

Ačkoliv SLD vždy zdůrazňovali, že jejich politika je odlišná od politiky LD, můžeme 

v posledních letech sledovat jejich politické sbližování, umocněné tím, když Willie 

Rennie, nynější lídr SLD, po svém zvolení 17. května 2011 distancování od celobritských 

Liberálních demokratů důrazně odmítl.  

 Liberální demokraté historicky podporují tzv. Home Rule All Around, strana 

požaduje federální Velkou Británii a federální Evropu (podpora Evropské unie, strana je 

silně proevropská). LD v minulosti podporovali skotskou a velšskou devoluci, která 

vyústila ve vznik Skotského parlamentu a Velšského národního shromáždění dále 

začlenění Evropské úmluvy o ochraně lidských práv do britského práva, reformu 

Sněmovny lordů, svobodu informací, SLD mají také méně autoritativní názory ohledně 

občanské svobody a práv než třeba Labouristická a Konzervativní strana. Proto, když 

během první skotské vlády dostali SLD na starost ministerstvo spravedlnosti, zamítli 

několik populistických a autoritářských návrhů zákonů, podporované vládou v Anglii.45  

 V rámci sociálních a ekonomických záležitostí se strana názorově ztotožňuje 

s evropskou sociální demokracií. Blízkost politiky SLD se skotskou labouristickou strano, 

umožnil vznik první skotské koaliční vlády, ve které zasedli skotští liberální demokraté 

společně se skotskou labouristickou stranou. Během čtyř let ve vládě se SLD zasadili o 

splnění jejich předvolebních slibů jako například zamezení zvýšení poplatků za školné a 

zavedení péče zdarma o seniory. Tyto kroky byly velmi populární mezi střední třídou, 

kde SLD soupeřili o hlasy s Konzervativní stranou a chtěli zde získat větší podporu.46 
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 Zvláštností Skotska je fakt, že všechny skotské strany jsou levicové. 
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 KEATING, Michael. The government of Scotland: public policy making after devolution. Edinburgh: 
Edinburgh Univ. Press, 2005, s. 60. 
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 Nynějším lídrem SLD je Willie Rennie, který již od mládí působil ve straně 

Liberální demokratů. Nejdříve v rámci tzv. Liberal Youth Scotland (organizace mladých 

skotských liberálů) a později začal pracovat pro anglické Liberální demokraty 

v Cornwallu. V roce 1997 se přestěhoval zpět do Skotska a v roce 2006 byl v 

dodatkových volbách zvolen v regionu Dunfermline and West Fife do britského 

Parlamentu.  

 V září 2014 proběhlo ve Skotsku referendum o nezávislosti, a ačkoliv si SLD přejí 

silnější Skotsko v rámci Velké Británie a více pravomocí pro skotský parlament, nepřejí 

si nezávislost Skotska. Proto podpořili kampaň „Vote NO“. Jejich třemi hlavními 

argumenty bylo společné sdílení risku, kdy společně se zbytkem Spojeného království 

mohou lépe chránit své občany a sdílet silnou ekonomiku; druhým bodem bylo sdílení 

procesu jako třeba zasazení se o snižování daní, zvyšování penzí, lepší péče o děti a více 

pracovních míst; ve třetím bodě týkající sdílení zdrojů SLD cílí na to, že v případě 

nezávislosti Skotska by bylo ohroženo členství v Evropské unii a Skotsko by mohlo přijít 

o práva na rybolov v Severním moři.47 

 SLD žádají větší fiskální odpovědnost skotského parlamentu a rozšíření jeho 

pravomocí (rozhodování o energetice, lékařství a další) v rámci Spojeného království, 

proto v prosinci 2007 SLD (spolu se skotskou Labouristickou stranou a skotskou 

Konzervativní stranou) podpořili vytvoření nové Commission on Scottish Devolution48 

(Komise zabývající se skotskou devolucí), která se má věnovat rozšíření pravomocí 

Skotského parlamentu a zlepšit postavení Skotská ve Spojeném království. Komise se 

skládá z 15 členů: 3 zástupci politických stran, zástupci podniků, odborových 

organizací, akademiků a místních organizací. Komise byla ustanovena 6. listopadu 2007 

a její první schůzka se konala 28. dubna 2008 ve skotském parlamentu. 
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 Scottish liberal democrats: Campaigns: Home rule. [online]. [cit. 2015-05-03]. Dostupné 
z:http://www.scotlibdems.org.uk/homerule 
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 The Smith Commission: Report of the Smith Commission for further devolution of powers to the 
Scottish Parliament. In: [online]. [cit. 2015-05-02]. Dostupné z: https://www.smith-commission.scot/wp-
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SLD věří ve spravedlivou a svobodnou společnost tolerující sociální rozmanitost. Chtějí 

decentralizaci politické moci49, změnu složitého volebního systému, reformu veřejných 

služeb a místních daní a větší zapojení v rámci Evropské unie5051.  

2.2 Struktura strany 
 Stejně jako federativní britští Liberální demokraté i SLD se skládají z řady 

menších regionálních a lokálních skotských stran. Jejich počet kopíruje skotský volební 

systém, proto se SLD skládají z 8 regionálních a 73 lokální stran (podle skotských 

volebních obvodů). Místní strany jsou pak zodpovědné za politické kampaně strany a 

za výběr kandidátů pro parlamentní a obecní volby.  

2.2.1 Lídr 

 Kandidátem na lídra SLD se může stát pouze poslanec skotského parlamentu. 

Po uzavření nominací mají možnost hlasovat všichni členové strany (každý disponuje 

jedním hlasem) a následně po sečtení všech hlasů vyhrává kandidát s největším 

počtem získaných hlasů. 

 Nynějším lídrem strany je sedmačtyřicetiletý poslanec Skotského parlamentu za 

volební obvod Mid-Scotland and Fife52 Willie Rennie.  

 Po špatném volebním výsledku SLD ve skotských parlamentních volbách v roce 

2011 podal 7. května rezignaci na post lídra strany Rennieho předchůdce Tavish Scott. 

Nominace na post nového lídra byly uzavřeny 17. května. Strana v té době měla pouze 

5 poslanců ve skotském parlamentu, proto se kromě Rennieho mohl stát kandidátem 

Jim Hume, Liam McArthur, Alison McInees a bývalý lídr Tavish Scott. Všichni však svou 

kandidaturu zamítli a Willie Rennie se stal jediným deklarovaným kandidátem na post 

lídra strany, a tak se ještě v den uzavření nominací stal lídrem SLD53.  

 Zástupcem lídra SLD je Alistair Carmichael54, do své funkce byl jmenován 23. 

září 201255. 

                                                           
49

 Ve volební kampani 2015 kvůli centralizaci napadají vládnoucí Skotskou národní stranu. 
50

 Skotsko je velmi proevropské. 
51

 Ústředí SLD sídlí na adrese 4 Clifton Terrace, Edinburgh, UK 
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 Zde Rennie vyhrál v doplňkových volbách 5. května 2011.  
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 BLACK, Andrew. Willie Rennie named new Scottish Lib Dem leader. [online]. [cit. 2015-04-26]. 
Dostupné z: http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-13411906 
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 Carmichael byl zvolen čestným předsedou Liberal Youth Scotland. 
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2.3 Organizace strany 
 Za organizaci strany je zodpovědný výkonný výbor strany, jehož 9 - členné 

předsednictvo tvoří předseda výboru Craig Harrow společně s dalšími osmi členy, 

včetně lídra Willieho Rennie, zástupce lídra Alistair Carmichael a prezidenta SLD 

Malcolma Bruce.  

 Každoroční jarní a podzimní stranickou konferenci zřizuje speciální výbor 

(Conference Committee). Stranickou politikou se zabývá výbor (Policy Comittee), jehož 

předsedou je John Edward. Stranickým manažerem SLD je Linda Wilson, jež má 

zároveň na starost kontakt s médii a veřejností. 

 V každém výboru je jeden zástupce mladého křídla SLD - Liberal Youth Scotland, 

z důvodu toho, aby i mladí skotští liberální demokraté měli možnost a šanci ovlivnit 

politiku strany. 

2.4 Konference 
 Konference je nejvyšším rozhodovacím orgánem SLD v oblasti politiky a 

strategických záležitostí. Každoročně se pořádají dvě konference. Jedna se odehrává na 

jaře a druhá na podzim, proto nesou i označení jarní a podzimní. Poslední jarní 

konference se konala od 20. do 22. března 2015 ve skotském městě Aberdeen56. 

2.5 Přidružené organizace, organizace SLD 
 Tyto organizace se snaží ovlivňovat názor strany na konkrétní problematiku, 

věnují se specifickým tématům a reprezentují odlišné typy členů SLD. Strana má těchto 

organizací 5. 

2.5.1 Liberal Youth Scotland 

 Liberal Youth Scotland (Mladí skotští liberálové, dále LYS) je organizace pro 

mladé skotské liberální demokraty. Uskupení vzniklo na jaře roku 2008, kdy se 

přetvořilo z původní organizace Scottish Young Liberal Democrats (Skotští mladí 

liberální demokraté, dále SYLD). Členem se může stát každý liberální demokrat pod 30 
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let, který bydlí, pracuje nebo studuje ve Skotsku a má zájem ovlivnit regionální 

politické dění57. Prezidentem uskupení je od června 2014 Euan Davidson. 

 LYS tvoří mladé křídlo Skotských liberálních demokratů (SLD) a společně s IR 

Cymru (Ieuenctid Rhyddfrydol Cymru neboli Liberal Youth Wales; mladí liberálové ve 

Walesu) a Liberal Youth England (angličtí mladí liberálové) jsou součástí federální 

struktury Liberal Youth (Mládí liberálové z celého Spojeného království, dále LY).  

 LYS disponují jedním křeslem ve výkonném výboru SLD a mají jednoho zástupce 

v každém z ostatních stranických výborů (výbor zabývající se politikou strany; výbor pro 

kampaně a vytváření volebních kandidátek; finanční výbor, který zároveň řeší nová 

členství ve straně a výbor pro stranické konference). To mladým liberálním 

demokratům vytváří plno příležitostí plně se ve straně zapojit do procesu rozhodování. 

LYS slouží také jako poradní orgán skotských liberálních demokratů. 

 Pobočky LYS najdeme po celém Skotsku a to včetně významných skotských 

univerzit (například v Glasgow, Edinburgu, Dundee, Stirling a několika dalších)58. 

 Ve svých aktuálních kampaních žádají například zisk volebního práva již v 

šestnácti letech. Ačkoliv se to může zdát jako nízký věk, ve Skotsku se v šestnácti letech 

můžete rozhodnout pro kariéru v ozbrojených silách, oženit se nebo si založit vlastní 

společnost. Proto by podle LYS hlasovací právo mělo být dalším pravomocí, co by měli 

šestnáctiletí získat59. Debata ohledně hlasovacího práva probíhá už od roku 199860 a 

snížení věkové hranice bylo jedním z hlavních témat Skotské národní strany (SNS) před 

zářijovým skotským referendem. Podle SNS měli a mají i šestnáctiletí Skoti právo 

rozhodovat o budoucnosti své země. 
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2.5.2 Liberal Democrats Women 

 LD myslí i na její ženské členky, proto byla zřízena i organizace zaměřující se na 

rovnost pohlaví. Mezi jejich požadavky patří například odstranění veškeré diskriminace 

na základě pohlaví nebo rodinného stavu v oblasti daní, důchodů a sociálních dávek; 

Spravedlivé příležitosti pro ty, co hledají práci; výchovu dívek a chlapců, která by je 

poučila o jejich právech a povinnostech jako občana a mnoho dalších témat.61 

2.5.3 Green Liberal Democrats 

 Green Liberal Democrats (Zelení liberální demokraté) je skupina, která vymýšlí 

environmentální kampaně liberálních demokratů. Jedná se o největší organizaci uvnitř 

LD i SLD. Jejím cílem je zajistit, aby byl v rámci všech politických kampaní SLD brán 

ohled na jejich ekologický dopad.62 

2.5.4 Association of Scottish Liberal Democrats Councillors 

 Association of Scottish Liberal Democrats Councillors (Asociace SLD radních, 

dále ASLDC) je síť radních z řad liberálních demokratů ve Skotsku, která má za úkol 

podporovat a rozvíjet zapojení zástupců SLD v lokálních zastupitelstvech. SLD již dlouho 

vedou kampaň za spravedlivé rozdělování hlasů v obecních volbách a jsou zodpovědní 

za zavedení jednotného přenosného hlasu pro skotské obecní volby v roce 2007. 

Výkonný výbor ASLDC je dobrovolný a schází se několikrát do roka a zajišťuje chod 

organizace. Mezi povinnosti výboru patří pořádání vzdělávacích akcí, organizování 

setkání radních na stranických konferencích a jejich podporu napříč Skotskem63. 

2.5.5 Liberal Democrats for LGBT Equality 

 Organizace LD bojující za práva homosexuálů má svou odnož i v SLD. Všichni 

členové organizace jsou zároveň členy strany. Témata jsou rozmanitá a zahrnují nejen 

LGB a T, ale i diskriminaci pohlaví, pracovní a občanská práva.64 
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2.6 Voliči Skotských liberálních demokratů65 
 Voliče SLD tvoří převážně příslušníci střední třídy, z venkovských a 

předměstských oblastí. Což je jeden z důvodů, proč jsou SLD během parlamentních 

voleb (Skotský i britský parlament) tak úspěšní na ostrovech Orkneje a Shetlandy, kde 

je převážně venkovské obyvatelstvo a nenachází se zde žádná větší město. Opoziční 

strany se pokusily během svých kampaní využít spolupráce SLD a skotské labouristické 

strany, aby mohly SLD označit za venkovské labouristy (Labouristická strana má naopak 

silnou podporu ve skotských městech). Ovšem problémem SLD je fakt, že díky tomu, že 

se jedná o menší stranu, na komunální úrovni se jedná spíše o stranu „lokálních 

hrdinů66“, což znamená, že její členové nepočítají s tím, že je lidé budou volit pro to, že 

jsou ze SLD, ale naopak spoléhají na osobní kontakt, kdy znají většinu místních obyvatel 

a bojují proti labouristické a konzervativní straně.  

2.6.1 Orkneje a Shetlandy 

 Ostrovy Orkneje a Shetlandy jsou skutečně jedním z nejspolehlivějších67 

volebních obvodů Skotských liberálních demokratů, kteří jsou zde nepřetržitě voleni od 

roku 195068. Jedním z nich, který zde byl v minulosti zvolen, je mimo jiné i bývalý vůdce 

liberálních demokratů Jo Grimond.  

 Během voleb do skotského parlamentu jsou Orkneje a Shetlandy rozděleny na 

dva volební obvody, proto je aktuálně zastupují dva členové SLD. Jedním z nich je za 

Shetlandy zvolený bývalý lídr strany Tavish Scott a za Orkneje Jim Wallace, který byl 

lídrem SLD ještě před Scottem. Ve volbách do britského parlamentu jsou ostrovy 

sloučeny do jednoho volebního obvodu, za který je zvolen také člen Skotských 

liberálních demokratů a zároveň zástupce lídra strany Alistair Carmichael69. 
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 Je otázkou, co je tím hlavním důvodem, proč jsou zde SLD tak úspěšní. Faktem 

je, že díky geografické poloze ostrovů se jejich občané necítí býti Skoty,7071 což je 

pravděpodobně také důvodem, že zde neslaví úspěchy Skotská národní strana. Mírná 

nechuť ke Skotsku se zde projevila před loňským referendem o nezávislost, kdy byla na 

ostrovech podepisována petice, ve kterých občané požadovali, aby v případě vzniku 

samostatného skotského státu, mohly ostrovy uspořádat svá vlastní referenda, ve 

kterých by jejich občané hlasovali pro vystoupení ze Skotska a připojení ke Spojenému 

království72. 
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3 Historie Skotských liberálních demokratů 

 Historie Skotských liberálních demokratů je úzce spjata s celobritskými 

Liberálními demokraty, a proto byl jejich vznik obdobný. SLD vznikli v březnu 1988 

spojením Skotské Liberální strany se Sociálně demokratickou stranou ve Skotsku.  

SLD vždy podporovali vznik Skotského parlamentu jako součást politiky Velké Británie. 

V roce 1989 se zástupci strany zúčastnili společně se skotskou Labouristickou stranou, 

skotskou Stranou zelených, odbory a představiteli církve Skotského ústavního 

shromáždění (Scottish Constitutional Convention)73. SCC si kladlo za cíl vypracovat 

návrhy ohledně struktury a fungování případného Skotského parlamentu, který měl být 

přímo volený a měl získat široké legislativní pravomoci. Výsledná zpráva SCC vytvořila 

v roce 1995 základ dalších návrhů, které byly vzneseny britskou vládou v roce 1997. 

SLD také podporovali kampaň „Yes-Yes74“ v rámci referenda 1997 (Referendum, ve 

kterém Skoti hlasovali, jestli si (ne)přejí vznik Skotského parlamentu a jestli si chtějí, 

aby si Skoti sami mohli nastavovat daně – proto dvakrát „Yes-Yes“). 

3.1 Období 1999 – 2003 
 Jak jsem již zmínila dříve, jedním z výsledků skotského referenda v roce 1997 

bylo vytvoření samostatného Skotského parlamentu (dále SP). SP je jednokomorový, 

autonomní, legislativní orgán na území Skotska. V parlamentu, který sídlí v Edinburghu, 

zasedá 129 poslanců, kteří jsou voleni smíšeným volebním systémem na čtyři roky a 

bývají nazýváni zkráceně MSP (Member of Scottish Parlament). Volební systém díky 

dodatečnému přerozdělování mandátů nahrává malým stranám, které velmi často i 

přes malou podporu voličů získají jedno křeslo v parlamentu75. To také Skotský 

parlamentu odlišuje od britského parlamentu, kde se setkáváme s bipolárním 

soutěživým systémem. Naopak SP se začíná více zpodobňovat s multipartijním 

systémem s jednou dominantní stranou (ačkoliv ne většinovou).   
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 Od roku 1998, kdy došlo v britském parlamentu k přijetí zákona, jež definoval 

pravomoci a postavení Skotského parlamentu, což umožnilo jeho vznik, proběhlo ve 

Skotsku již několik voleb. Nejdůležitější a zároveň ty, kterým budu věnovat největší 

pozornost, jsou parlamentní (1999, 2003, 2007 a 2011) a lokální volby (1999, 2003, 

2007 a 2012). Ovšem kromě toho pravidelně probíhají volby do Evropského 

parlamentu (1999, 2004, 2009 a 2014) a volby do Dolní komory britského parlamentu 

(2001, 2005 a 2010). 

3.1.1 Volby 1999 

 První volby do nově vytvořeného Skotského parlamentu, proběhly 6. května 

1999 (viz Příloha č. 1: Skotské parlamentní volby 6. května 1999), ve stejný den jako 

volby lokální. Volební účast činila více jak 58% (přibližně skotských 2 350 000 voličů)76, 

což ovšem není ve skotském měřítku neobvyklé číslo, volební účast ve 

skotských parlamentních volbách se totiž obvykle pohybuje přes 50 %, ve volbách do 

dolní komory britského parlamentu přesahuje 60 %. Lokální volby se těší o něco menší 

pozornosti, účastní se jich asi a volební účast během voleb do Evropského parlamentu 

se pohybuje průměrně kolem 28 %. I tak ovšem 58 % pro první parlamentní volby 

představovalo mírné zklamání.  

 V prvních skotských parlamentních volbách žádná strana nezískala potřebnou 

většinu hlasů. Do parlamentu se dostalo dohromady 7 stran – Skotská labouristická 

strana, která získala 56 křesel, Skotská národní strana s 35 křesly, Skotští liberální 

demokraté s 17 křesly a Skotská konzervativní a unionistická strana. Strana zelených, 

Skotská socialistická strana získaly shodně 1 hlas a to hlavně díky volebnímu systému 

(přerozdělování mandátů). Do SP se dostal také nezávislý politik Dennis Canavan. 

 Skotští liberální demokraté ve volbách získaly své mandáty ve volebních 

obvodech na jihovýchodě Skotska při hranicích s Anglií, pak také v regionech Moray, 

Argyll a Bute na severozápadě Skotska, v ostrovních oblastech Orkneje a Shetlandy 

(tradiční regiony Skotských liberálních demokratů a zároveň jediné dva regiony, kde si 

strana udržela podporu voličů po posledních parlamentních volbách v roce 2011) a v 
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části regionu Abeerdeenshire. Při bližším zkoumání si tedy můžeme povšimnout, že 

SLD nebyli příliš úspěšní ve velkých městech, kde dominovala skotská Labouristická 

strana, naopak jejich voliči byli z venkovských oblastí, převážně příslušníci tzv. Working 

class. 

 I v lokálních volbách 1999 byli SNP třetí nejsilnější stranou, z celkového počtu 

1 222 lokálních mandátů jich získali 156, což znamenalo volební zisk 12,7 %. V žádném 

regionu nezískali většinu hlasů. 

3.1.2 1. skotská vláda (1999 - 2003)77 

 Díky tomu, že ve volbách žádná strana nezískala nadpoloviční většinu, začalo 

povolební vyjednávání. Nakonec byla vytvořena vládní koalice Skotských liberálních 

demokratů a Skotské labouristické strany, která vydržela přes dvě volební období do 

roku 2007. Zajímavé je, že v bipolárním politickém systému Velké Británie se s vládními 

koalicemi téměř nesetkáváme, proto i byla na vládní koalici Lib-Lab upřena o to větší 

pozornost.   

Skotští liberální demokraté získali ve vládě post místopředsedy vlády a dva ministerské 

posty. Lídr SLD Jim Wallace (předsedou strany od 18. dubna 1992) se stal ministrem 

spravedlnosti a Ross Finnie se stal ministrem pro záležitosti venkovských oblastí 

(Minister for Rural Affairs). Zbývajících 9 vládních postů, včetně premiérského křesla, 

zůstalo Labouristické straně.78 

 V průběhu volebního období musela 1. skotská vláda řešit několik problémů. 

Ten největší přišel ve druhém roce vlády, kdy po dlouhé nemoci zemřel v říjnu 2000 

premiér Donald Dewar. V třetím roce vlády (listopad 2001) podal rezignaci jeho 

nástupce Henry McLeish. Poté byl zvolen premiérem Jack McConnell ze 

Skotské labouristické strany, který vydržel ve své funkci až do května 2003, kdy byla 

zvolena nová vláda.  
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3.2 Období 2003 – 2007 
 Vyjma personálních obměn se Lib-Lab koalice vyvarovala jakýchkoliv velkých 

veřejných kauz, které by je mohly zdiskreditovat, proto před volbami 2003 ani jednu 

z těchto dvou politických stran nepostihl výrazný propad volebních preferencí, který by 

mohl být způsoben špatnými kroky v době jejich vládnutí. 

3.2.1 Volby 2003 

 Podle skotského zákona, se volby konaly první květnový čtvrtek po čtyřech 

letech od posledních voleb (1. května 2003). Volební účast činila 49,4 %. (viz. Příloha č. 

2: Skotské parlamentní volby 1. května 2003) SLD si udrželi stejný počet křesel (17) jako 

získali ve volbách v roce 1999 a při pohledu na mapu si můžeme všimnout, že si strana 

zachovala podporu v totožných volebních obvodech, které získala již v roce 1999.   

 V lokálních volbách, které se opět konaly ve stejný den jako ty parlamentní, se 

SLD držely na čtvrtém místě s 14,5 % všech hlasů, i přestože došlo ke zlepšení od roku 

1999 a strana také obdržela o 18 křesel více než v předchozích volbách. Celkově SLD 

získali 175 lokálních křesel z celkového počtu 1 222. 79 

3.2.2 2. skotská vláda (2003 - 2007) 

 Po volbách se Skotská labouristická strana a Skotští liberální demokraté, po 

dobré zkušenosti z volebního období 1999-2003, opět sloučili do Lib-Lab koalice a 

utvořili 2. skotskou vládu. Ve druhé skotské vládě pokračoval na postu premiéra 

předseda Labouristické strany Jack McConell. Jim Wallace (lídr SLD) opětovně získal 

post místopředsedy vlády a místo ministerstva spravedlnosti obsadil ministerstvo pro 

podnikání a celoživotní vzdělávání (Minister for Enterprise and Lifelong Learning). Nicol 

Stephen se stal ministrem dopravy a telekomunikací, ovšem když v roce 2005 vystřídal 

Jima Wallace na pozici lídra strany a převzal i jeho posty ve vládě, ministerstvo pro 

dopravu získal další člen SLD Tavish Scott. Ross Finnie si udržel své ministerstvo pro 
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životní prostřední a pro záležitosti venkovských oblastí (Minister for Environment and 

Rural Development). Zbývajících 9 postů opět připadlo Labouristické straně.80 

Po volbách do Dolní komory britského parlamentu, které se konaly v květnu roku 2005, 

dosavadní lídr SLD Jim Wallace ohlásil, že na svůj post ve straně rezignuje. O jeho 

křeslo se střetli dva zájemci: Nicol Stephen a Mike Rumbles. Druhý jmenovaný byl 

odpůrcem Lib-Lab koalice a požadoval rozvázání spolupráce, což bylo možná také i 

důvodem, proč získal 76,7% všech hlasů Nicol Stephen, jež 23. června 2005 vystřídal 

Jima Wallace ve vedení strany Skotských liberálních demokratů a převzal i jeho funkci 

ve vládě a na ministerstvu.  

3.3 Období 2007 – 2011 

3.3.1 Volby 2007 

 3. volby do Skotského parlamentu přinesly straně první ztrátu křesla a snížení 

zastoupení SLD v parlamentu na 16 MSPs (viz Příloha č. 3: Skotské parlamentní volby 3. 

května 2007). Pro stranu to přirozeně bylo zklamáním a začaly se objevovat kritiky 

předvolební kampaně SLD a také jejího vedení. Ovšem Nicol Stephen i ostatní si své 

posty ve straně uhájili.  Jako jedna z možných příčin volebního propadu SLD se jeví 

například Lib-Lab koalice, která mohla zapříčinit únavu skotských voličů z obou stran 

(ve volbách Labouristická strana ztratila 4 parlamentní křesla). Další příčinou je určitě 

nástup Skotské národní strany, která poprvé získala nejvíce křesel (47 míst z 

celových 129) ze všech politických stran, o jedno více než druhá Labouristická strana. 

Při pohledu na politickou mapu Skotska toho roku si můžeme všimnout, že některé 

regiony tradičně volící Labouristickou stranu (Západní ostrovy, Severní Ayshire, Severní 

Lanarkshire,..) nebo SLD (Argyll a Bute, Angus, Perth a Kinross, ..) začaly volit SNP a 

ostatní strany začaly ztrácet voliče. 

 V lokálních volbách 2007, které se opět a naposledy konaly ve stejný den jako 

volby parlamentní, strana v podstatě kopírovala výsledky voleb do parlamentu. I zde 

utržily mírný propad a ztrátu asi 19 lokálních křesel.  
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 V rámci povolebních vyjednávání dostali SLD možnost vytvořit koaliční vládu se 

Skotskou národní stranou (SNP) a Skotskou stranou zelených. To ovšem SLD odmítli, 

jelikož nesouhlasili s programem SNP ohledně Skotského referenda o nezávislosti, a 

proto po dobu 3. skotské vlády (menšinová vláda SNP s podporou Skotské strany 

zelených) tvořili společně s Konzervativní a unionistickou stranou a Skotskou 

labouristickou stranou opozici. 

 2. července 2008 poněkud nečekaně Nicol Stephen rezignoval na post lídra SLD. 

Jako důvod uvedl, že po tlaku, který byl na něj vytvářen po neúspěšných volbách 2007, 

se již straně nedokáže plně věnovat. Navíc chtěl trávit více času se svou rodinou, která 

žila v Adeerdenu, který je od Edinburghu, kde sídlí skotský parlament a kde trávil 

Stephen většinu svého času, vzdálen přibližně 200 kilometrů. 26. srpna 2008 byl jako 

nový předseda zvolen Tavish Scott, do té doby stranu přechodně vedl místopředseda 

Michael Moore.  

3.4 Období 2011 – současnost 

3.4.1 Volby 2011 

 V roce 2011 proběhly zatím poslední volby do Skotského parlamentu (další se 

uskuteční v květnu 2016), které pro stranu znamenaly velkou ztrátu81. Z původních 16 

křesel v parlamentu jich získali 6, přičemž obhájili pouhé 3 MSPs. (viz Příloha č. 4: : 

Skotské parlamentní volby 5. května 2011) Jednalo se o nejhorší výsledek od prvních 

skotských parlamentních voleb roku 1999, SLD ztratili všechny své pevninské volební 

obvody, mandáty jim zůstaly pouze na ostrovních částech Skotska – Orkneje a 

Shetlandy, kde se strana těší tradiční podpoře voličů.  

 4. skotskou vládu vytvořila SNP, jež díky získaným 69 křeslům, měla 

v parlamentu nadpoloviční většinu, a tak mohla sama vytvořit většinovou vládu. 

Po debaklu Skotských liberálních demokratů ve volbách se očekávala rezignace lídra 

Tavishe Scotta, kterou následně skutečně podal 7. května 2011. Místo něj byl zvolen 

energický Willie Rennie, který je v čele SLD dodnes. 
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3.4.2 Volby 201582  

 7.května 2015 se uskutečnily aktuálně poslední volby do britského parlamentu. 

Během nich Liberální demokraté ztratili velkou část svých křesel, ve Skotsku jim zůstalo 

jediné parlamentní křeslo a to za region Orkneje a Shetlandy, který jsem pro tradiční 

podporu Skotských liberálních demokratů zmiňovala již dříve. V celostátním měřítku 

Liberální demokraté udrželi pouhých 8 křesel, přičemž jich ztratili 47. Bezprostředně po 

vyhlášení výsledku voleb lídr LD Nick Clegg rezignoval na svůj post ve straně. 
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4 Zastoupení Skotských liberálních demokratů 

4.1 Skotsko 

4.1.1 Skotský parlament 

 Skotský parlament je jednokomorový zákonodárný orgán Skotska sídlící 

v Edinburghu, hlavním městě Skotska. V parlamentu zasedá 129 poslanců, kteří jsou 

voleni na čtyři roky. Poslední parlamentní volby se konaly 5. května 2011 a během 

nichž SLD získali 5 z celkových 129 parlamentních křesel, což pro ně znamenalo ztrátu. 

Následující volby do skotského parlamentu se budou konat v květnu 2016. 

 Mezi pět SLD poslanců ve skotském parlamentu patří: Jime Hume za obvod 

South Scotland (jižní Skotsko) prvně zde byl zvolen v roce 2007, Allison McInnes za 

North East Scotland (severovýchodní Skotsko) poprvé zde zvolena v roce 2007, Liam 

McArthur za Orkney Islands (Orkneje) je zde od roku 2007, Willie Rennie, lídr SLD, za 

Mid Scotland and Fife (střední Skotsko a Fife), poprvé zde byl zvolen ve volbách 2011 a 

nakonec Tavish Scott, bývalý lídr SLD, který si křeslo za Shetland Islands (Shetlandy) 

drží již od roku 1999. 83 

4.1.2 Lokální skotské samosprávy 

 Z celkových 1 222 pozic ve skotských lokálních samosprávách, si SLD drží celých 

71 křesel. 
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4.2 Parlament Spojeného království Velké Británie a Severního 

Irska  

 SLD mají své zastoupení nejen na území Skotska, ale také se vyskytují i v obou 

komorách britského Parlamentu, sídlícího ve Westminsterském paláci.84  

4.2.1 Sněmovna lordů 

 Sněmovna lordů, na rozdíl od dolní komory parlamentu, není volena. Její 

členové mohli získat členství buď jmenováním, nebo pomocí dědičného práva (tzn., že 

místo ve sněmovně zdědili, toto právo uděluje pouze panovník). Ohledně zachování 

Sněmovny lordů panují již dlouho diskuze85, mnoho lidí argumentuje, že je horní 

komora Parlamentu UK zbytečná. V roce 1999 během vlády Labouristické strany bylo 

zrušeno dědičné právo na členství ve Sněmovně lordů86.  

 Aktuální počet všech lordů je 781. Za Liberální demokraty je zde 102 lordů, 

z toho 12 jich je ze SLD. Pokud se podíváme na jejich seznam, tak zjistíme, že velká část 

z nich byla v minulosti významnými postavami pro dění v LD i SLD. Jejich jména jsou: 

Patrick Boyle, Elizabeth Barker, James Erskine, Archy Kirkwood, Veronica Linklater, 

Robert Maclennan, Jeremy Purvis, David Steel, Nicol Stephen, Iain Vallance a Jim 

Wallace.  

4.2.2 Dolní sněmovna 

 Dolní sněmovna je součástí Parlamentu Spojeného království (společně 

se Sněmovnou lordů). Poslanci jsou voleni v jednomandátových obvodech většinovým 

systémem na funkční období pěti let. 

 Poslední volby do Dolní sněmovny se konaly v květnu 2010. Během nich slavili 

SLD vělké úspěchy, jelikož se do parlamentu dostalo 11 poslanců SLD (celkový počet 

skotských křesel v Dolní sněmovně je 59). 
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 Mezi těchto 11 skotských poslanců patří: Danny Alexander z regionu Inverness, 

Nairn, Badenoch and Strathspey; Malcolm Bruce, bývalý lídr SLD, z obvodu Gordon; 

Menzies Campbell z North East Fife (severozápadní Fife); Alistair Carmichael, zástupce 

lídra SLD, region Orkney and Shetland (Orkneje a Shetlandy87); Michael Clockhart 

obvod Edinburg West (Edinburgh východ); Charles Kennedy z Ross, Skye and Lochaber; 

Michael Moore, bývalý zástupce lídra SLD, obvod Berwickshire, Roxburgh and Selkirk; 

Alan Reid za obvod Argyll and Bute; Robert Smith z West Aberdeen and Kincardine 

(západní Aberdeen a Kincardine); Jo Swinson, bývalý zástupce lídra SLD, ve této funkci 

skončil po dvou letech v roce 2012, zvolen do Dolní sněmovny za obvod East 

Dunbartonshire (východní Dunbartonshire) a nakonec John Torso z obvodu Caithness, 

Sutherland and Easter Ross (Caithness, Sutherland a východní Ross)88. 

 Díky těmto hlasů mají aktuálně celobritští Liberální demokraté v Parlamentu 

Spojeného království 56 křesel z celkových 650, což v roce 2010 umožnilo vznik 

historicky první koaliční vlády UK, kdy Konzervativní strana a Liberální demokraté 

utvořili nadpoloviční většinu hlasů v Dolní sněmovně. Poslední volby se konaly 7. 

května 2015 a v pro Liberální demokraty znamenaly velkou ztrátu. 

4.3 Evropský parlament  

 V červnu 2014 se konaly poslední volby do Evropského parlamentu, během 

kterých si všechny členské země EU volily své zastupitele. Volební účast ve Spojeném 

království činila 35,60%89. Nicméně SLD ve volbách nezískali ani jedno z šesti skotských 

křesel. Následující volby se budou konat v roce 2019.  
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Závěr 

 Z mé bakalářské práce vyplývá, že pokud porovnáme volební výsledky 

Liberálních demokratů na konci 19. století a nyní, tak stejně jako na britské úrovni, ani 

na skotské úrovni nejsou (Skotští) liberální demokraté příliš úspěšní a pravděpodobně 

v dohledné době neohrozí postavení Konzervativní a Labouristické strany či ve Skotsku 

Skotské národní strany. To ovšem vyplývá i z jejího postavení v rámci politického 

spektra, ve kterém zaujímá levicový střed, což jí dělá ideálním kandidátem na pozici 

koaličního partnera, nikoliv samostatně vládnoucí strany. Pokud chtějí Skotští liberální 

demokraté zaujmout nové voliče, musí se strana výrazněji vymezit napravo či nalevo 

nebo se výrazněji angažovat a bojovat za silnější Skotsko v rámci Spojeného království. 

Bohužel v posledních letech tuto politiku zastává regionálně orientovaná Skotská 

národní strana, která s ní sklízí velké úspěchy. To si Skotští liberální demokraté, kteří 

jsou součástí federální struktury celobritských Liberálních demokratů, nemohou 

dovolit. 

 Skotští liberální demokraté si ovšem i přes své postavení zasluhují pozornost 

široké veřejnosti a rozhodně je potřeba s nimi počítat. V současném volebním období 

2010 - 2015 jsme svědky historického momentu, kdy se utvořila britská koaliční vláda 

Konzervativní strany a Liberálních demokratů, což je v britské politické historii 

ojedinělá věc a o liberálech se začalo více mluvit. Ve Skotsku byli liberálové dokonce 

součástí prvních dvou koaličních vlád.  

 Nyní máme čerstvě za sebou květnové volby do britského parlamentu, které se 

konaly 7. května 2015 a které ukázaly to, co předpokládala většina předvolebních 

průzkumů ve Spojeném království. Liberální demokratům zlomila vaz jejich účast ve 

vládě a nesplnění některých volebních slibů jako třeba nenavyšování školného na 

vysokých školách, které vyvolalo velkou nevoli mezi jejich voliči. Výsledkem voleb bylo, 

že strana ztratila většinu svých křesel a lídr Liberálních demokratů Nick Clegg vzal 

neúspěch voleb na sebe a bezprostředně po volbách podal rezignaci na svůj stranický 

post. 
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Summary 

 My bachelor thesis proves that when we compare the results of the elections of 

Liberal Democrats in the late 19th century and Liberal Democrats now, as well as on 

the level of British or Scottish level are (Scottish) Liberal Democrats unsuccessful and 

probably in the future they will not threat the position of the Conservative Party and 

Labour Party in United Kingdom or the Scottish National Party in Scotland.  

 As I have written in a last chapter of my bachelor thesis Scottish Liberal 

Democrats with current position on the political scene of Scotland, United Kingdom 

and the European Union are in a quite uncomfortable situation. It is clear that their 

position makes them an ideal candidate to be coalition partner rather than ruling 

party. If the Scottish Liberal Democrats want to attract new voters, the Party must 

more strongly determine their position on political spectrum and fight for a stronger 

Scotland within the United Kingdom. Unfortunately, in recent years, this policy takes 

regionally oriented Scottish National Party and in Scotland is no place for two parties 

with same policy. 

 Now we have behind the May elections to the British Parliament, which took 

place May 7, 2015 which showed what was expected by most in the United Kingdom. 

Participation of Liberal Democrats in the government and the failure of their election 

promises such as not increasing tuition fees at universities caused great indignation 

among their constituents. The result of the election was that the party lost most of 

their seats and leader of Liberal Democrats Nick Clegg immediately after the elections, 

resigned to his party post. 
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 Constituency 
Seats 

Regional 
Seats 

Total 
Seats 

Labour 53 3 56 

SNP 7 28 35 

Lib. dem. 12 5 17 

Conservative - 18 18 

Green - 1 1 

Total: 73 56 129 

 Constituency 
Seats 

Regional 
Seats 

Total 
Seats 

Labour 46 4 50 

SNP 9 18 27 

Lib.dem. 3 15 18 

Conservative 13 4 17 

Green - 7 7 

Socialist Party - 6 6 

Pensioners - 1 1 

Others 2 1 3 

Total: 73 56 129 



 

53 
 

Příloha č. 3: Skotské parlamentní volby 3. května 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Příloha č. 4: Skotské parlamentní volby 5. května 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Constituency 
Seats 

Regional 
Seats 

Total 
Seats 

SNP 21 26 47 

Labour 37 9 46 

Conservative 4 13 17 

Lib.dem. 11 5 16 

Green - 2 2 

Others - 1 1 

Total: 73 56 129 

 Constituency 
Seats 

Regional 
Seats 

Total 
Seats 

SNP 53 16 69 

Labour 15 22 37 

Lib.dem. 3 2 5 

Conservative 2 13 15 

Green - 2 2 

Others - 1 1 

Total: 73 56 129 


