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Úvod:

Ve své bakalářské práci se věnuji vztahům francouzského prezidenta a generála 

de Gaulla s Velkou Británií v kontextu Evropského hospodářského společenství. Úkolem 

práce je  odpovědět na otázku, proč generál dvakrát znemožnil Spojenému království 

vstup do evropských struktur a vetoval jeho dvě kandidatury (1963, 1967). Šlo generálovi 

o vlastní mocenskou politiku nebo se snažil ochránit rodící se Evropu od přílišného 

amerického vlivu? Co stálo za dvojím generálovým odmítnutím? Opravdu to byla snaha

o samostatnou politiku a vytvoření silné a nezávislé Evropy? Nebo generál za všech 

okolností zohledňoval zájmy své Francie na úkor právě EHS? Na všechny tyto otázky se 

pokusím nalézt odpověď v následujících sedmi kapitolách.

V první kapitole jsem  se rozhodl analyzovat počátky evropské integrace. Toto 

téma by pravděpodobně vydalo na minimálně diplomovou práci, ale myslím, že pro 

uvedení do kontextu situace v západní Evropě na přelomu padesátých a šedesátých let je 

naprosto nezbytná. Kapitola ve stručnosti shrnuje poválečný proces vytváření spolupráce 

západoevropských států. Od projevu Winstona Churchilla v Curychu až po podepsání 

Římských smluv.

Úkolem druhé kapitoly bude analyzovat poválečné postavení a situaci Velké 

Británie. Tato část by měla objasnit stav, s jakým vzešla Velká Británie z druhé světové 

války a najít směr, kterým se země bude ubírat. Kapitola by měla vysvětlit fenomén 

„zvláštního vztahu“ se Spojenými státy a neméně také britský postoj k prvním krůčkům 

evropské integrace.

Kapitola třetí se bude věnovat snad nejčastěji uváděné osobě v této práci, 

generálovi de Gaullovi. Analyzuji v ní způsob a atmosféru, v jaké se dostal generál do 

pozice nejmocnější osoby ve Francii. Jaká tato moc byla a jaký to mělo význam nejenom 

pro Francii, ale i pro celou Evropu. Kapitola stručně analyzuje generálovy evropské vize. 

Na několika příkladech se pak vynasnažím tyto vize demonstrovat.

Jako další v pořadí, kapitola čtvrtá, se již bude zabývat první britskou 

kandidaturou. Pokusím se analyzovat situaci, ve které se Velká Británie nacházela krátce 

před podáním své první kandidatury. Tato část mé práce by měla objasnit změnu
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postavení Spojeného království na přelomu padesátých a šedesátých let. Velká Británie 

definitivně ztratila po Suezské krizi své mocenské postavení a poprvé ve své historii se 

rozhodla orientovat více na západní Evropu, než na zámořská území. Podle mého názoru 

se tato kapitola dotýká historického milníku v britské zahraniční politice.

Jako logické pokračování práce vidím kapitolu číslo pět, která se bude věnovat 

prvnímu vetu generála de Gaulla. Kapitola samotná bude shrnutím generálových postojů 

vůči Velké Británii v kontextu EHS.

Předposlední šestá kapitola bude mít za úkol analyzovat změny uvnitř Evropského 

hospodářského společenství v období mezi dvěmi britskými kandidaturami. Ve stručnosti 

by měla vystopovat pokusy o změny v rozhodovacích procesech Společenství. Generálův 

odmítavý postoj vůči plánovaným změnám pak vyústí ve francouzskou politiku prázdné 

židle a následné řešení v podobě lucemburského kompromisu.

Poslední sedmá kapitola objasní situaci na evropské scéně před a během druhé 

britské kandidatury. Pokusí se analyzovat důvody, které vedly britskou vládu k druhé 

kandidatuře i důvody, proč generál de Gaulle tuto snahu podruhé vetoval.

Při psaní práce bylo velice zajímavé sledovat způsob, jak dané téma analyzuje 

francouzská a britská odborná literatura. Podle mého názoru převažuje v dílech od 

britských autorů lehký pocit ironie a zklamání z postojů de Gaullovy Francie ( B. Porter, 

D. Reynolds), zatímco francouzští autoři hovoří minimálně o vzájemném nepochopení (P. 

Schnapper) nebo rovnou o britské neschopnosti se přizpůsobit (M. Vaisse).

3



1. Evi opská integrace

Hnutí směrem k projektům prohloubení evropské jednoty zesílily po ukončení druhé 

světové války. Tyto myšlenky navazovaly na teorie panevropského hnutí z druhé 

poloviny 20. let meziválečného období. Snahy o evropské sjednocení vycházely 

z přesvědčení, že zamezit případným budoucím konfliktům na starém kontinentě, jež by 

mohly nabýt podobně strastiplných rozměrů jako právě skončená válka, může jedině 

vědomá a účelná integrace zahraniční, hospodářské i obranné politiky. Zbožštění a 

vzývání národních států a praktikovaná politika obchodního protekcionismu těchto států 

způsobily dva světové konflikty, které Evropu téměř zničily. Základní ideou, na které 

měla být celá nová Evropa postavena, byla nutnost oslabit tyto národní státy a posílit 

Evropu jako celek. Další událostí, která přispěla ke snaze vytvořit užší evropské 

propojení, bylo znatelné oslabení evropských států po druhé světové válce. Význam 

evropských států značně poklesl ve prospěch dvou nových světových velmocí Spojených 

států amerických a Sovětského svazu. Západní evropské státy se po válce přiklonily na 

stranu Spojených států amerických a demokracie, neboť zastánci ranné evropské 

integrace předpokládali, že je třeba vytvořit silnou Evropu, která by mohla za pomoci 

právě Spojených států vzdorovat tlaku sovětského, nedemokratického bloku.

Základní snahy a cíle integračního procesu je zpětně možné nalézt v několika 

oblastech. Především to byla snaha nalézt ztracené sebevědomí. Po autoritativním 

fašistickém a nacistickém poblouznění musela Evropa nabídnout možnost nové vzájemné 

zkušenosti. Touto novou vizí měla být demokraticky koncipovaná Evropa jako alternativa 

k zavržené nadvládě nacionalismu.

Ruku v ruce s demokratickou nadějí pro Evropu kráčela vůle zabezpečit bezpečnost a 

mír. Jednotlivé národní státy nedokázaly v nedávné minulosti zabránit konfliktům a nyní 

existovala naděje, že sjednocená Evropa bude v této snaze úspěšnější. Zároveň současně 

poskytne ve spolupráci se Spojenými státy ochranu před nebezpečím komunistické 

expanze.
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Západní Evropu její budoucí „stavitelé“ viděli jako mírové společenství. Jako 

společenství, kde se zrealizuje a naplní nová touha po svobodě a pohybu. Evropané léta 

strádali v podmínkách národního omezení volného pohybu osob, zboží a kapitálu daných 

válkou nebo předcházející hospodářskou krizí. Nepočítáme-li odliv emigrantů do 

Spojených států amerických. Bylo tedy více než pochopitelné, že se projevila touha po 

nerušeném a volném pohybu osob, výměně, názorů informací a zboží.

Nemálo nadějí bylo vkládáno i do předpokladů, že sjednocená Evropa by měla dovést 

obyvatelstvo v budoucnosti do období vysoké hospodářské stability a prosperity. Právě 

do takového období, které národní státy se svou konfliktní sousedskou politikou nebyly 

schopny svým obyvatelům zaručit. Toto nové západoevropské uspořádání mělo mít 

základ ve společné moci a spolupráci mezi zeměmi západní Evropy a USA. Je otázkou, 

jaký by byl vývoj v Evropě, kdyby ve Spojených státech zvítězily izolacionistické 

tendence, Američané by se stáhli a nechali Evropany jejich osudu. Evropské státy měly 

v mezinárodním vývoji v minulosti dominující úlohu až do roku 1914, ale ve dvou po 

sobě jdoucích konfliktech se navzájem téměř zničily. Jak již  jsem  zmínil výše, po 2. 

světové válce vynikaly na mezinárodním poli dvě světové velmoci-USA a SSSR, které 

daly nový rozměr mezinárodním vztahům a mezinárodní politice vůbec. Tento nový 

systém bych označil jako vyvažování dvou pólů. Nové velmocenské útvary také 

mnohonásobně převyšovaly význam ostatních evropských států. Západoevropským 

zemím nezbylo nic lepšího než doufat, že nejprve hospodářským a poté třeba i politickým 

sjednocovacím procesem budou společně schopny nabýt takové důležitosti, kterou 

jednotlivě poztrácely v nedávné minulosti.

1.1 První kroky

Ani ne rok a půl po ukončení války na evropském kontinentu pronesl Winston 

Churchill 19. září 1946 v Curychu projev, ve kterém vyjádřil svou vizi orientovanou na 

„Spojené státy evropské“ . Bývalý i budoucí ministerský předseda Velké Británie 

představil svou myšlenku unie všech evropských států, které by měly zájem na ní
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partecipovat, pod vedením Francie a Německa.1 Díky pomalému, ale již  zcela zřetelnému 

vyhrocování soužití mezi Západem a Východem dostal evropský integrační proces o pár 

měsíců později (v roce 1947) nový impuls. V souvislosti s realizací americké 

hospodářské pomoci Evropě (Marshallův plán) vznikla Organizace pro evropskou 

hospodářskou spolupráci (OEEC), na jejíž půdě se projevila snaha urychlit proces 

evropského hnutí. Tato snaha vycházela z celkové mezinárodní situace, kdy se 

komunistický blok konsolidoval a byl pro západní Evropu zdrojem jistých obav a naopak 

Spojené státy podporovaly evropské snahy při vidině budoucích rozšířených trhů pro 

americké výrobky. V rámci této ekonomicko koordinační organizace si mohly západní 

země vyzkoušet vzájemné pokusy o propojení a vyloučit tak do budoucna opětovné 

nebezpečí izolovaného postupu jednotlivých národních států.

1.2 Bruselský pakt

Dalším krokem směrem k větší evropské jednotě a integraci bylo podepsání 

Bruselského paktu na jaře roku 1948, kterým byla vytvořena Západní unie. Na jejím 

vzniku mělo přeneseně podíl i Československo. Únorové převzetí moci komunisty v CSR 

bylo posledním impulsem k jednání o společné evropské obraně proti případné sovětské 

agresi. Bruselský pakt korespondoval i s některými vyjádřeními předních amerických 

vojenských činitelů o nutnosti zaujmout konkrétní postoj vůči Sovětskému svazu. 

Tehdejší vcelku rozšířenou obavou byla možnost nenadálého dramatického konfliktu 

mezi Východem a Západem. Zástupci zemí Beneluxu, Francie a Velké Británie byla 

podepsána dohoda o ekonomické, sociální, kulturní spolupráci a kolektivní obraně. 

Všechny členské země se signaturou smlouvy zavázaly, že v případě ozbrojené agrese 

proti jedné z nich, poskytnou „veškerou vojenskou i jinou pomoc, které budou schopny.“2

1 BITSCH;M-T, Histoire de la construction européenne, Editions Complexe, Bruxelles, 1999, str. 33
2 WESSELS W., WEIDENFELD W.; Evropská ume od A do Z, Karolinum, Praha, 1997, str. 42
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1.3 Rada Evropy

Další evropskou organizací, jež vznikla během integračního procesu jako jedna 

z prvních byla, Rada Evropy. Požadavek vzniku takové společnosti byl vznesen na 

Haagském kongresu v květnu 1948. Vrcholné schůze se zúčastnily různé národní svazy 

pro Evropu, nadnárodní zastřešující svazy i řada ve světě známých politiků jako Robert 

Schuman, Alcide de Gasperi, Konrád Adenauer nebo Paul-Henri Spaak. Datum konání 

kongresu lze podle mého názoru označit jako chvíli zrození Evropského hnutí. Na 

Haagské konferenci se v plné síle projevily spory mezi dvěmi dosavadními 

myšlenkovými proudy ohledně uspořádání Evropy, mezi unionisty a federalisty. 

Ústředním sporným bodem byla otázka převedení národní suverenity ve prospěch 

celoevropských institucí. Výsledkem byl jakýsi kompromis, když stvořitelé Rady odmítli 

spolupráci v politické oblasti i na poli obranném a soustředili se více na otázku lidských 

práv a svobod. Založení Rady může podle mého názoru posloužit jako jedna z prvních 

malých ukázek rozdílného francouzského a britského postoje. Zatímco nejsnaživějším 

tvůrcem byla francouzská vláda v čele s ministry G. Bideaultem a následně 

R.Schumanem, která se snažila vybudovat Radu Evropy jako základ evropské integrace, 

Velká Británie oproti tomu prosadila omezení jejích pravomocí na pouhou poradní 

činnost.

Ideálním cílem všech politiků, kteří usilovali o sjednocení Evropy, byla 

pravděpodobně politická unie. Nápadů na její dosažení se v průběhu let objevilo 

několikero. Například Evropské politické společenství (1954) nebo právě de Gaullem 

iniciovaný Fouchetův plán (1961), ale žádný z nich se nepodařilo nakonec dovést do 

konkrétní podoby. Pro většinu zúčastněných se jako daleko přijatelnější ukázala realizace 

evropské spolupráce na hospodářské úrovni. Díky této schůdnější cestě mohlo vzniknout 

na základě iniciativy francouzského ministra zahraničí Roberta Schumana Evropské 

společenství uhlí a oceli.
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1.4 Evropské společenství uhlí a oceli

Necelý rok od předložení Schumanova plánu trvalo, než byla 18. dubna 1951 

podepsána smlouva zakládající Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). Původní idea 

pocházela od šéfa francouzského plánovacího úřadu a „otce zakladatele evropské 

myšlenky“3 Jeana Monneta, aby tato instituce vytvořila pro uhlí a ocel společný trh. 

Založení organizace umožnilo společnou kontrolu, plánování a využití těchto 

průmyslových surovin a jejich následné využití. Hlavní pozitivum založení ESUO lze 

spatřit ve snaze o odstranění dlouholetého nepřátelství mezi Francií a Německem. Správa 

na suroviny bohatých území, která hrála v této nevraživosti jednu z hlavních rolí, měla 

být postavena pod společnou kontrolu signatářů. Tímto krokem byla projevena touha 

eliminovat německo-francouzského nepřátelství, a přání položit základní kámen 

případné budoucí evropské federace. Mělo takto být vyloučeno jakékoliv budoucí možné 

ohrožení Francie Německem i naopak a kromě toho i zajištění francouzského 

spolurozhodování o německých uhelných zásobách. Poprvé v novodobé historii se 

podařilo založit nadnárodní organizaci v hlavní politické sféře, která až doposud byla 

v kompetenci národních států. Cleny tzv. Montánní unie se staly Francie, Itálie, Spolková 

republika Německo a země Beneluxu. Velká Británie po podepsání Bruselského paktu a 

po členství v Radě Evropy zvolila jiný postup a nestala se členem ESUO. Jako největší 

evropský producent uhlí i ocele se předpokládalo, že by Británie měla mít o členství 

zájem. Francie se ale bála, že Londýn by mohl klást překážky a zdržovat celé 

vyjednávání a tím by mohlo dojít k zániku projektu ještě než by vůbec začal fungovat. 

Navíc si francouzská vláda dobře pamatovala nedávnou devalvaci libry, která znamenala 

pro francouzskou pokladnu značný problém. Všechny tyto důvody vedly k tomu, že při 

vyjednávání se s Londýnem moc nepočítalo a byl držen stranou. Britové měli navíc na 

ekonomickou integraci v těchto dvou odvětvích vlastní názor a uplatňovali v nich vlastní 

politiku. O všech britských pro i proti pojednává následující kapitola.

Dalším vývojovým stupněm při evropské integraci byla snaha vytvořit Evropské 

obranné společenství a Evropské politické společenství. K vytvoření Evropského

3 BITSCH; str. 61



obranného společenství dal podnět francouzský ministerský předseda René Pleven. Jeho 

plán usiloval o vytvoření společné evropské armády pod velením evropského ministra 

obrany. Plán se jako takový snažil nalézt řešení pro plnohodnotné začlenění a vojenskou 

spolupráci Německa se západními zeměmi. Protože jak se vyjádřil americký generál 

Ridgway: „...nebude nadále možné čelit ruské hrozbě bez přispění Německa.“4 Takovéto 

pojetí ovšem hrubě zasahovalo do národních kompetencí a na rozdíl od ESUO, byla 

otázka německého zbrojení stále velmi diskutována. Projekt EOS tak skončil tam, kde 

začal - ve Francii. Doplatil na nesouhlas francouzského Národního shromáždění. 

Evropské politické společenství (EPS) počítalo se vznikem EOS, které se podle plánu 

mělo integrovat spolu s ESUO právě do této organizace. Projekt EOS ztroskotal v srpnu 

1954.

1.5 Římské smlouvy

1 při neúspěchu EOS se evropská integrace ubírala vpřed a nabývala stále reálnějších 

rozměrů. Konference ministrů zahraničí zemí ESUO v sicilské Messině 1 .-2. června 1955 

rozhodla o zahájení integračních rozhovorů v dalších dvou oblastech. Koncepční základ 

obsahovala Spaakova zpráva. O tři roky později bylo uspokojivým výsledkem, dne 25. 

března 1958, podepsání Římských smluv, zakládajících Evropské hospodářské 

společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Šest 

zakládajících států (Francie, Itálie, Spolková republika Německo a země Beneluxu) 

přistoupilo tímto krokem ke zřízení celní unie v rámci EHS, která do budoucna 

odstraňovala obchodní překážky a zaváděla společná vnější cla. Dodatečně byl ve 

smlouvě o EHS formulován cíl zřídit společný trh s volným pohybem osob, služeb a 

kapitálu a přistoupit k potřebné koordinaci a harmonizaci politiky v těchto oblastech.

Euratom měl za své poslání podporu výstavby a rozvoje atomového průmyslu ve 

členských zemích.

Proč Velká Británie zůstala mimo struktury i těchto dvou organizací se pokusím 

vysvětlit v následující kapitole.

4 PARSONS, M.; Les relations anglo-américaines de 1945 á 1990: une „Special Relationship?“ , Ophrys- 
Ploton, Paris, 2002, str. 173
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2. Velká Británie a Evropa

První poválečné volby ve Velké Británii vyhrála Labouristická strana a premiérem se 

stal Clement Attlee. Zvítězit ve volbách labouristům pomohl jejich program sociálních a 

hospodářských reforem. Na základě vítězného programu začali realizovat tzv. „Welfare 

state“, který stál v popředí zájmu britských vlád až do sedmdesátých let. V době, kdy 

probíhaly počátky evropské integrace, byli Britové touto svou politikou plně zaujati. 

Dalším zájmem, který stál v popředí, byly vztahy s Commonwealthem a neméně také 

„zvláštní vztahy“ se Spojenými státy americkými, které jim  zajišťovaly silnější pole 

působnosti v mezinárodní politice. Průběh evropské integrace nebyl pro labouristickou 

vládu dostatečně atraktivní. V roce 1951 odmítli účast na projektu ESUO, což odůvodnili 

tím, že jakožto největší evropský producent uhlí a oceli nechtěli část svých pravomocí a 

možných zisků přesouvat na jakoukoliv nadnárodní organizaci. Labouristé zestátňovali 

veškerý uhelný i ocelářský průmysl a myslím si, že vstupem do ESUO a podstoupením 

pravomocí v těchto sektorech by tak svým způsobem byli sami proti sobě. Winston 

Churchill sice zhodnotil Schumanův plán jako mírovou iniciativu, která nesmí ztroskotat, 

ale konzervativci si museli počkat na vítězství ve volbách až do podzimu stejného roku.

2.1 Stav Velké Británie koncem války

Velká Británie vyšla z války jako značně oslabená země, která bojovala proti 

Hitlerovi v období od francouzské kapitulace v červnu 1940 po vstup Spojených států do 

války v prosinci 1941 sama. Již koncem války se začaly projevovat ekonomické potíže, 

které nakonec vyústily ve značnou závislost na Spojených státech amerických a na jejich 

ekonomické podpoře. Nicméně i navzdory těmto hospodářským problémům bylo
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království stále jedním z „velkých“ politických hráčů díky svému vítězství po boku právě 

Spojených států a Sovětského svazu ve druhé světové válce. Tradiční pocit výjimečnosti 

mezi ostatními evropskými zeměmi byl ještě posílen tím, že jako jediná země 

protihitlerovské koalice nebyla nucena kapitulovat a nebyla okupována.

Otázka budoucnosti a role na mezinárodním poli měla pro Velkou Británii, jež 

měla ve své historii i tehdejší současnosti impérium, obzvláštní důležitost. Vzdát se této 

pozice by znamenalo rezignovat na celou minulost a připravit se na možný osud 

pokračujícího sestupu. V duchu své intelektuální a politické tradice očekávala Británie, že 

získá místo privilegovaného spojence Spojených států mezi evropskými zeměmi. Již 

v tomto období právě končící války zřejmě v Churchillově hlavě klíčila představa, kterou 

pronesl až v roce 1948 již v opozici. Tedy že: Velká Británie by měla být především 

hlavou Commonwealthu, dále se měla spoléhat na svůj zvláštní vztah se Spojenými státy, 

ale nemohla ani rezignovat na svou roli v Evropě.5

Během války i těsně po ní se Velká Británie opravdu stala nejbližším spojencem 

Spojených států. Obzvláště vřelý vztah panoval mezi britským premiérem Churchillem a 

americkým prezidentem Rooseveltem. I přes vzájemné sympatie se ale brzy ukázalo, že 

ani osobní náklonnost nezakryje důsledky materiální závislosti království na své bývalé 

kolonii a vzájemný vztah obou zemí nebude založen na skutečně rovném vztahu.

Na tomto místě bych rád uvedl krátkou vsuvku, týkající se „zvláštního vztahu“ 

Spojených států a Velké Británie. Za počátek „zvláštního vztahu“ někteří mylně považují 

období začátku druhé světové války a za nejviditelnější praktikování blízké spolupráce 

mezi Spojenými státy a Velkou Británií pak poválečnou politiku těchto zemí. Tento názor 

lze považovat za hluboký omyl. Je naivní se domnívat, že „zvláštní vztah“ vznikl až pod 

hrozbou nacistické hegemonie v Evropě. Vztah, který poutal dvě navzájem si blízké 

země, nebyl ničím novým. Jak Spojené státy tak Velká Británie byly dvě námořní 

velmoci a setkávaly se tedy na různých úrovních po dlouhá desetiletí. Ne náhodou byl pro 

tyto dvě země vzájemný obchod jedním z nejdůležitějších a nejvýkonnějších. Díky 

společné minulosti, společnému jazyku, vzájemnému obchodu, vzájemným kulturním a 

hlavně lidským kontaktům probíhaly vzájemné kontakty již více než 300 let. Jako jeden

5 REYNOLDS, D.; Britain Overruled: British Policy and the world power in the 20th century, Longman, 
London, 1991, str. 207
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z mála příkladů vzájemné propojenosti mohou posloužit někteří politici, respektive jejich 

rodinní příslušníci. Například Winston Churchill nebo Harold Macmillan měli oba 

americké matky. O změně „zvláštního vztahu“ lze po druhé světové válce hovořit, nelze 

však hovořit o jeho vzniku. Poválečná spolupráce obou zemí stále obsahovala obsáhlou 

hospodářskou kooperaci, ale navíc se přidala i užší spolupráce politická. Američané 

v Britech viděli v Evropě svého spojence, který by mohl být mluvčím západní Evropy a 

se kterým si Američané navíc dlouhodobě rozumí nejlépe. Pro Brity pak byli Američané 

v Evropě zárukou proti Sovětskému nebezpečí a v druhé řadě také zárukou finanční 

pomoci, bez které by se Velká Británie musela potýkat s mnohem většími potížemi. 

„Zvláštní vztah“ se po celé poválečné období až doposud různě měnil a mění. Chvílemi 

chladl, například během Suezské krize (1956), jindy se rozhoříval, například během války

o Falklandy (1982), ale vždy zůstal a zůstává jedním z pilířů britské i americké 

poválečné zahraniční politiky.

Velmi úzká bntsko-americká spolupráce kulminovala ve válečném období 

v různých podobách. Atlantickou chartou uzavřenou Churchillem a Rooseveltem v srpnu 

1941 počínaje a Jaltskou či Postupimskou konferencí konče. Jiným faktorem, který 

dokazoval úzkou spolupráci, byla americká válečná finanční pomoc svým spojencům. Ne 

náhodou nejvíce z této pomoci, a to celých 60% ze 48 miliard,6 připadlo Velké Británii. 

Již zmíněná alarmující finanční situace Velké Británie ji poutala ke svému zaoceánskému 

spojenci ještě blíže. Na druhou stranu nebyl tento vztah vždy ideální. Velké britské 

rozčarování způsobilo například poválečné ukončení zákona o půjčce a pronájmu (Lend 

and Lease act, 1941), které mělo pro vyčerpanou Británii téměř katastrofální hospodářské 

důsledky. Na místo toho byla podepsána půjčka na 3,75 mld. dolarů s podmínkou pro 

Velkou Británii, že opustí preferenční šterlinkový systém a obnoví volnou směnitelnost 

libry vůči dolaru. Dalším příkladem ne zcela rovného vztahu mezi Velkou Británií a jejím 

americkým spojencem byla otázka atomových zbraní. Vývoj atomové bomby byl 

zpočátku společným projektem Američanů a Britů. Později byl projekt výroby této 

zbraně kvůli bombardování Velké Británie přesunut do Kanady. Spojené státy ve vývoji

6 LUŇÁK, P.; Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Libri, Praha, 1997, str. 56
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zaostávaly. Teprve s programem Manhattan dosáhli značného pokroku a získaly 

prvenství. Přestože se na výrobě bomby podílelo velké množství britských inženýrů, po 

jejím prvním výbuchu nad Hirošimou a Nagasaki oznámil prezident Truman, že Spojené 

státy uvažují o mezinárodní kontrole vývoje jaderných zbraní. To mimo jiné znamenalo 

přerušení atomového výzkumu v ostatních zemích, zatímco USA si podržely nukleární 

monopol.7 To se týkalo i Velké Británie.

Velká Británie tedy vyšla ze druhé světové války jako bezpochybný vítěz. Ovšem 

také jako velmi oslabená a vyčerpaná země, která se upnula ke blízké spolupráci a ke 

„zvláštnímu vztahu“ se Spojenými státy. Pochybnou odměnou ze strany Spojených států 

jim sice bylo spojenectví a finanční pomoc, zároveň ale také jakési nahlížení z pozice 

staršího shovívavějšího bratra, který toho menšího (Velkou Británii) a slabšího nikdy 

doopravdy neuzná jako sobě rovného.

2.2 Velká Británie za vlády labouristů (1945-1951)

Jak jsem již zmínil, první poválečné volby ve Velké Británii vyhrála Labouristická 

strana s programem sociálních a hospodářských reforem. Labouristé se během svého 

prvního vládního poválečného období nezapsali do světového podvědomí novou 

zahraniční politikou. Velké změny ale zavedli v politice domácí, hospodářské.

Zatímco válku vyhrál jako ministerský předseda Winston Churchill, jeho země mu 

organizaci míru nesvěřila. Nový britský premiér, Clement Attlee, nebyl žádný politický 

nováček. Měl za sebou letitou zkušenost při práci v parlamentu i s odbory. Byl to 

umírněný státník, který prosadil a začal uskutečňovat program, který zahrnoval mimo 

jiné prodloužení přídělového systému nebo zavedení plné zaměstnanosti. Dalším krokem, 

který zaujímal v labouristickém programu důležité místo bylo znárodnění průmyslu. Byla 

znárodněna Anglická banka, přestože tento krok byl pouhou formalitou, poněvadž 

bankovní politika byla již  dlouho řízena ministerstvem financí. Jako další v pořadí 

následoval uhelný průmysl. Tento krok, ke kterému se vrátím v dalších kapitolách, se 

ukázal pro budoucnost vývoje ve Velké Británii v kontextu vztahu k evropské integraci

7 SERGEANT, J.-C., CHARLOT, M.; Britain and Europe since 1945, Longman, Paris, 1986, str. 32
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jako jeden z nejdůležitějších. Od 1. ledna 1947 byla ustavena správa těžby uhlí a všechny 

doly se staly státním vlastnictvím.

Během svého prvního poválečného vládního období byli labouristé konfrontováni i s 

dalšími problémy. Otázku jaderné bomby jsem  již  zmínil v předchozích odstavcích. 

Pouze tedy pro úplnost bych rád uvedl, že v roce 1947 ministerský předseda Attlee 

s ministrem zahraničí Bevinem rozhodli o vlastním postupu při výrobě jaderné zbraně. 

Spolu s Francií byla Velká Británie odkázána při vývoji jaderných zbraní sama na sebe. 

Snaha o zajištění vlastní bezpečnosti spolu se snahou o udržení kroku se Spojenými státy 

vedly k první britské jaderné zkoušce v zimě roku 1952.

Druhým problémem byly snahy o národnostní uznání a samostatnost v mnoha 

oblastech britského impéria. Za všechny lze jmenovat dvě nejvýznamnější a tradiční 

britské oblasti: Indii a Palestinu. Britská vláda byla konfrontována s různými typy revolt, 

odbojů a snah o samostatnost, kterým díky svému slábnoucímu mezinárodně politickému

i hospodářskému potenciálu čelila tak, že těmto územím poskytovala nezávislost. 

Nehledě na poválečné společenské cítění, které odsuzovalo dominanci koloniálních 

mocností nad původním obyvatelstvem.

2.3 Velká Británie a její postoj k evropské integraci

Období po konci druhé světové války až do počátku šedesátých let lze z hlediska 

britského postoje k evropské integraci označit jako „ztracené příležitosti“ (The lost 

opportunities)8. Chování Velké Británie nelze hodnotit jako absolutně negativistické, 

spíše jej můžeme analyzovat jako zdvořile zdrženlivé. Britové, mající mezi svými zájmy 

především vztahy s Commonwealthem, dále zvláštní vztahy se Spojenými státy, chtěli 

být k evropské integraci přidruženi, nechtěli však být celým procesem, Evropou, 

pohlceni.

Bylo by ovšem chybou psát o jednotném britském postoji vůči evropské integraci. 

Nejvíce nakloněna evropskému sjednocení byla liberální strana, která ovšem brzy po 

válce nabyla na britském politickém poli zcela marginální podoby. Konzervativní strana

s SERGEANT, CHARLOT; str. 8
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byla svým postojem rozpolcená. Nakonec v ní bylo hlasitější křídlo příznivců evropské 

integrace (E. Heath, H. Macmillan), které mělo ovšem zcela britskou představu o tom, jak 

by měla celá spolupráce vypadat. Nejmenší nadšení pro evropanství vládlo 

v Labouristické straně, která se více méně soustředila na uskutečňování svého sociálního 

programu a na vztahy s Commonwealthem. Okrajovou záležitostí můžeme nazvat velšské 

či skotské nacionalisty, kteří dávali přednost pro ně pravděpodobně volnější představě 

evropské integrace před pro ně tradiční jistotou britské vlády.

Již Winston Churchill si uvědomoval, že poválečná vojenská přítomnost a 

potažmo ochrana Spojených států v Evropě nemůže být zadarmo. Aby byly utišeny 

izolacionistické tendence v americkém Kongresu, mimo jiné bylo zapotřebí vytvořit 

regionální evropský spolek, který by se podílel na vlastní ochraně starého kontinentu. 

Proto Churchill navrhl ještě během války poválečné vytvoření Rady Evropy (kapitola 

č. 1), jež by byla podporována Evropským soudním dvorem a Evropskou armádou. Již 

jako člen opozice viděl, že Stalinovu pronikání do západní Evropy může zabránit pouze 

svazek evropských demokratických států. Jako základní věc pro budoucí mírové soužití 

v Evropě viděl Churchill dohodu Francie s Německem. Byl to právě W. Churchill, který 

předsedal evropskému federačnímu kongresu v Haagu v květnu 1948. Shromáždění, které 

bylo motivováno komunistickým uchopením moci v Československu, dokonale odkrylo 

rozdílné nahlížení na způsob evropské spolupráce. Na jedné straně se prezentovali tzv. 

Maximalisté (Francie, Belgie), jejichž ideálem by do budoucna měl být evropský 

federatívni stát a minimalisté (Velká Británie), kterým by stačila pouze užší spolupráce 

nezávislých států.

Velká Británie přistoupila v roce 1948 k bruselskému paktu, který byl pro 

signatáře zárukou vojenské pomoci v případě napadení ze strany Sovětského svazu. 

Tímto krokem Britové sledovali své zájmy, ve vytvoření regionálního obranného spolku, 

který by spolupracoval s Američany při obraně Evropy.

Jako další důkaz britského postoje k evropské integraci může posloužit stanovisko 

britského ministra zahraničí labouristické vlády, Ernesta Bevina. Jeho názor byl takový, 

že pro Velkou Británii je  důležitější obranný a vojenský aspekt evropského sjednocení
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před aspektem ekonomickým.9 Britské ministerstvo zahraničí nebylo příliš nakloněno 

ekonomické integraci Velké Británie s kontinentální Evropou, protože by mohlo vést 

k ohrožení zvláštních obchodních vztahů se zeměmi Commonwealthu.

Velká Británie se samozřejmě nebránila účasti vtákových projektech, které ji 

nijak nesvazovaly a naopak jí byly zcela ku prospěchu. Takto bylo Spojené království 

zakládající zemí OEEC (Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci), která 

sloužila jako koordinační orgán americké ekonomické pomoci Evropanům v rámci 

Marshallova plánu. Další z organizací, kam Velká Británie neváhala vstoupit byla Rada 

Evropy, založená v květnu 1949 v Londýně. Není ale náhodou, že při vytváření této 

instituce zvítězil britský pohled na věc. Zatímco iniciátor založení Francie měla v úmyslu 

vybudovat Radu Evropy jako základ evropské integrace, zvítězil britský koncept, který 

omezil pravomoci Rady na pouhou poradní činnost. Její náplní se tak nakonec za britské 

spokojenosti stala oblast kulturní, sociální, vědecká a administrativní.

Z ajeden  z vrcholů britské nevole podílet se na sjednocení Evropy lze bezesporu 

označit zprávu Národního výkonného výboru (National Executive Committee) 

Labouristické strany z jara  1950. Hlavní poselství tohoto dokumentu, nazvaného 

Evropská jednota (European Unity), zdůrazňuje široké britské mezinárodní zájmy, které 

předem zamezují plnou britskou účast na procesu evropské integrace.10 Tento dokument 

je  nejpodrobnějším vyjádřením labouristické vlády k dění na starém kontinentě, a to 

přesně v době, kdy francouzský premiér Robert Schuman s jistou dramatičností oznámil, 

že Francie a Německo se chystají spojit části svých hospodářství v jeden celek a přizvou 

další státy ke spolupráci.

Velká Británie neměla problém vstoupit do organizací, které fungovaly na základě 

uvolněné mezivládní spolupráce, nijak zvláště omezující vládní pravomoce, ale i tak 

bylo jasné, že nebude pro Francii ideálním partnerem při snaze sjednotit Evropu. 

Francouzi spolu s Němci předpokládali, že Velká Británie jakožto největší evropský 

producent uhlí a oceli bude zainteresována do projektu, ale že věrna své tradici, bude

9 GOWLAND, D., TURNER, A. Reluctant Europeans: Britain and European integration 1945-1998, 
Longman, London, 2000, str. 184
10 SERGEANT, J.-C., CHARLOT, M.; str. 11
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brzdit vyjednávání. Především Francie se obávala neúspěchu celého projektu v případě 

zdlouhavého vyjednávání s Brity.

Navíc byl již  znám názor vládnoucí Labouristické strany, která při uskutečňování 

svého programu „Welfare state“ prosazovala i proti silnému odporu vlastníků znárodnění 

uhelných dolů a oceláren. Po velkém boji získala pravomoc řídit tato odvětví a nechtěla o 

svoji absolutní kontrolu přijít. Další obavou britských politiků byl strach zm ožné 

nezaměstnanosti v tomto „radikálním“ sektoru. Konzervativní strana sdílela nedůvěřivost 

s labouristy, i přesto že se Winston Churchill vyjádřil v tom smyslu, že Schumanův plán 

je  mírovou iniciativou, která nesmí padnout. Změna v Downing street v roce 1951 tak 

nepřinesla žádnou radikální proměnu britského přístupu k evropské integraci. Zatímco na 

kontinentu probíhala horečná jednání, bylo ustanoveno ESUO, začaly debaty o 

společném postupu při výzkumu jaderné energie, na ostrovech nadále převládal 

rezervovaný postoj. Po krátké odmlce, během neúspěchu Evropského obranného 

společenství, nabrala vyjednávání opět nový rytmus a dovedla prvních šest zemí přes 

Messinu do Říma, kde byly podepsány smlouvy ustavující Evropské hospodářské 

společenství. Přestože britská delegace byla pozvána k jednáním do Messiny a přestože 

v Británii existovala klika příznivců evropské integrace (poslanci Geoffrey Rippon, 

Robert Boothby), oficiální stanovisko britské vlády nakonec znělo takto: „...v Evropě 

není potřeba druhého OEEC“11

Na základě výše zmíněných faktů Velká Británie dala prozatím přednost svým 

obchodním vztahům se zeměmi Commonwealthu a „zvláštnímu“ vztahu se Spojenými 

státy před rodící se kontinentální integrací.

11 SERGEANT, J.-C., CHARLOT, M.;str. 25
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3. Osoba generála de Gaulla

3.1 Charles de Gaulle prezidentem

K návratu do čela Francie pomohla generálovi de Gaullovi nestabilita vlád čtvrté 

francouzské republiky spolu s alžírskou osvobozeneckou válkou. Konflikt za nezávislost 

Alžírska probíhal od roku 1954 od povstání alžírské Fronty národního osvobození. 

Situace se dostala do slepé uličky, kdy veřejné mínění ve Francii válku odmítalo, ale proti 

politickému řešení situace se stavěli alžírští Francouzi. Jako jediné východisko a řešení 

krize se jevila pouze osobnost Charlese de Gaulla. Pro samotného generála nebyl tento 

fakt žádnou novinkou, nýbrž vyústěním situace, kterou předpokládal a na kterou se 

v ústraní připravoval. De Gaulle záhy uskutečnil svou vizi nové politiky a jeho nástup do 

čela státu vedl k ústavním změnám a ke vzniku páté francouzské republiky. Za 

francouzskými problémy viděl slabost a nestabilitu politického systému republiky čtvrté. 

Proto od generálova nástupu až dodnes je  to ve Francii především prezident, kdo vládne 

Francii. Národní shromáždění spolu s vládou bylo odsunuto na druhou kolej. Během 

období, ve kterém stál v čele Francie generál de Gaulle, využíval své pravomoci 

především v zahraniční politice. Řešení otázek vnitřních problémů přenechával spíše na 

vládě.

Budiž navždy historickým paradoxem, že tento velký francouzský státník, který měl 

za svůj cíl navrátit Francii její zašlou slávu a mezinárodně politický vliv, musel 

v nejvyšším křesle své země přihlížet tomu, jak Francie nezadržitelně ztrácí podstatnou 

část svého koloniálního panství. Nakonec to byl právě de Gaulle, který pomohl Alžírsku 

k získání nezávislosti.

3.2 Cíle generála de Gaulla v zahraniční politice

Generál de Gaulle se vrátil do čela své země v době, kdy již bylo poválečné 

uspořádání stabilizováno. Politicky byl svět rozdělen na dvě supervelmoci, Spojené státy 

a Sovětský svaz, což si nyní po neúspěchu během „Suezské krize“ uvědomovaly i dvě
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bývalé aspirantky na velmocenské postavení: Francie a Velká Británie. Generál nikdy 

nezpochybňoval spojenectví s USA, pouze jim  někdy vytýkal přílišné zapojování do 

evropských záležitostí i do projektu evropské integrace.12 Samotnému průběhu evropské 

integrace vytýkal přílišné federalistické tendence. Zároveň viděl v pozici Velké Británie 

trojského koně Evropanů. Byl si jistý, že začlenění Spojeného království do vznikajících 

evropských struktur by příliš posílilo americký vliv v Evropě.

Logickým vyústěním generálových názorů byla jeho snaha o alternativní, nejenom 

evropskou, politiku po celou dobu jeho působení v čele státu. V době, kdy se šikovně 

nechal dosadit do prezidentského křesla jako spasitel Francie, měl svoji zvláštní 

představu o roli, jakou by měla Francie ve světové politice hrát. Svou zemi viděl jako za 

starých časů, silnou a vůdčí. Ve svých projevech vyzýval k dosažení celosvětového míru, 

jemuž bránilo tehdejší supervelmocenské soupeření. Generálovou snahou bylo vytvořit 

alternativu k mocenskému dvojbloku. Jako řada dalších politiků té doby se obával, že na 

případný jaderný konflikt dvou velmocí by nejvíce doplatila kontinentální Evropa, na 

jejímž území by se pravděpodobně konflikt odehrál. Šlo by tedy o řešení pro Evropany 

krajně nepříznivé. Jako řešení nabízel svou vizi Evropy. Podle de Gaulla měla být 

vytvořena natolik silná Evropa, jež by fungovala jako alternativa k USA a SSSR. Jako 

vůdčí zemi v této Evropě viděl generál de Gaulle samozřejmě Francii.

3.3 Generálova vize Evropy

Generál měl vzhledem ke svým postojům tu smůlu, že Římské smlouvy vstoupily 

v platnost půl roku před jeho nástupem do funkce. Přestože s institucemi EFIS a Euratom 

ne zcela souhlasil, byl nucen jejich fungování přijmout jako fakt. To mu ale nezabránilo, 

aby vykonával svou vlastní politiku vůči sjednocené Evropě. Byl zastáncem sjednocení 

Evropy zdola, od lidí,1'' které vyplyne zjejich postupného sbližování. Naopak odmítal 

nadnárodní uspořádání Evropy nebo-li sjednocení byrokratické shora. Svůj odmítavý 

postoj demonstroval v několika případech během 60. let. Za dva nejznámější příklady 

jeho boje proti nadnárodní federaci lze bezesporu označit Fouchetův plán a politiku

12 VAlSSE, M.; Grandeur, Politique étrangěre du général de Gaulle, Fayard, Paris, 1998, str. 290
13 GILLES, G.; De Gaulle face á ľ Europe, Plon, Paris, 1976, str. 58
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prázdné židle v roce 1965. Snažil se spíše prosadit evropské uspořádání konfederativní, 

protože jsou to země, které tvoří živý organismus Evropy a ne byrokratické organizace.14

Generál se po většinu svého prezidentského úřadování snažil o politiku, kterou známe 

pod názvem „Evropa od Atlantiku po Ural“ . Konkrétně se tato politika projevovala ve 

značné vstřícnosti generála k východoevropským zemím. Nejenom, že na nejvyšší úrovni 

navštívil Moskvu, ale i politici východního bloku byli v Paříži častými hosty. Generál ale 

doplatil na fakt, že Evropa byla neodmyslitelně rozdělena železnou oponou a na 

jakoukoliv odvážnější politiku neměla Francie sílu ani prostředky. De Gaulle se nakonec 

musel spokojit s evropskou šestkou, ve které se snažil udržet výsadní postavení Francie i 

díky dvěma odmítnutím kandidatury Velké Británie. Je paradoxem, že Francie generála 

de Gaulla byla v 60. letech stoupenkyní teorie „Evropy vlastí“, která kladla důraz na 

osobitost a suverenitu jednotlivých Evropských států spolupracujících spolu, stejně jako 

Velká Británie, které ovšem Francie (generál) dvakrát znemožnila vstup do EHS.

3.4 Konkrétní generálovy kroky v zahraniční politice

Generál byl stoupencem toho názoru, že je  nutné jednou provždy historicky usmířit 

Německo s Francií, aby se již nikdy neopakovaly hrůzy světových válek. Zároveň tím 

sledoval hospodářské cíle své země, protože Francie na společné kontrole uhelných dolů 

a oceláren s Německem mohla pouze vydělat. De Gaulle si představoval, že v čele 

spojené Evropy by měl stát vůdčí dvojblok: hospodářsky silné Německo spolu s politicky 

a vojensky silnou Francií. Vrcholem těchto snah byla Elyssejská smlouva, podepsána 

v lednu 1963. Elysejská smlouva byla vyústěním dlouhodobých přátelských vztahů 

německého kancléře Adenauera s francouzským prezidentem de Gaullem. Přestože 

Německo nakonec ke smlouvě přidalo klauzuli, která poukazovala na nezpochybnitelné 

spojenectví s USA a spolupráci s NATO, položila tato smlouva základy pro dlouhodobou 

úzkou spolupráci. Generál doufal, že se mu podaří Německo připoutat k sobě těsněji, což 

se mu sice zcela nepovedlo, ale i tak na základě smlouvy docházelo k pravidelným 

setkáním na nejvyšší úrovni. A co je  podle mého názoru zejména z dnešního hlediska

14 VAlSSE, M.; str. 374
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velmi cenné, začaly být organizovány vzájemné výměny mezi francouzskými a 

německými studenty.

Dalšími de Gaullovými praktikami v zahraniční politice byla snaha o rozvoj kontaktů 

s rozvojovými zeměmi. Přes ztrátu svých kolonií bylo francouzskou výhodou, že měla 

s těmito zeměmi nepřeberné množství zkušeností. Byl to právě de Gaulle, kdo inicioval 

asociační dohody s africkými zeměmi s EHS (Yaoundé, později Lomé). Generál si 

vynutil pozornost i svými aktivitami vůči Quebeku a Číně. Otevřeně podporoval snahu o 

quebeckou nezávislost a navázal diplomatické styky s Čínskou lidovou republikou o 6 let 

dříve než Spojené státy.

Generál de Gaulle usiloval o samostatnost Francie i v otázce bezpečnosti. Nebyl 

spokojen s tím, že velmocenské soupeření a absence jaderných zbraní ve francouzských 

rukách de facto odsuzují Francii do role druhořadého člena NATO. V Alianci v době 

nástupu generála do prezidentské funkce panoval americko-britský monopol na jaderné 

zbraně, což de Gaulla samozřejmě znepokojovalo. Snažil se najít řešení nastalé situace a 

na podzim roku 1958 navrhl pokus o změnu velení Aliance, které by podle de Gaulla 

měla fungovat na principu jakéhosi triumvirátu. Spojené státy, Velká Británie, Francie. 

Tento návrh přijat nebyl a generál se rozhodl pro jinou strategii. Ta spočívala ve 

vytvoření vlastních jaderných zbraní, což se také Francii povedlo výbuchem na Sahaře 

v roce 1960. 1 přes to, že Francie ještě několik let, neměla dostatek nosičů, které by 

jaderné rakety dopravily k cíli, měly tyto zbraně („force de frappe“) svůj význam. Francie 

se díky nim zařadila do jaderného klubu a získala tím i možnost rozhodnout, kdy se 

potencionální konvenční boj změní na atomový. Další kapitolou sama pro sebe byla 

generálova politika vůči NATO. Ani ne rok po jeho nástupu do funkce vyňala Francie 

z vojenských složek NATO svou stredomorskou flotilu. Po ní následovaly i jednotky, 

které se stahovaly z Alžírska spolu s flotilou atlantickou. Politika odcizování pokračovala 

neochotou podepsat zákaz jaderných zkoušek v atmosféře, na zemském povrchu i pod 

vodou a vyvrcholila překvapivým vyjmutím všech vojenských složek ze struktur NATO. 

Generální velitelství se muselo přesunout z Paříže do Bruselu a Francii musely opustit 

desetitisíce amerických vojáků s rodinami. Celý tento akt byl chladnou kalkulací, která
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předpokládala, že při napadení Německa Sovětským svazem přispěchají Američané na 

pomoc a jejich pomoc se tak jako tak bude týkat i Francie.

Generál se po celou dobu snažil o alternativní politiku, která mu někdy více, jindy 

méně vycházela. Snažil se vzdorovat jak americko-sovětskému velmocenskému 

soupeření, tak konkurovat americko-britskému „zvláštnímu“ vztahu. Z hlediska faktu, že 

v mezinárodní politice si vždy menší hráč může dovolit více než hráč důležitější, byl 

podle mého názoru generál de Gaulle sice nevypočitatelným, někdy obtížným, ale stále 

spojencem západního demokratického světa

4. První britská kandidatura

Po britsko-francouzském neúspěchu v roce 1956 v otázce Suezu se, jak již jsem 

zmínil v předešlých kapitolách, obnažila slabost těchto zemí v mezinárodních 

záležitostech. Toto faux-pas způsobilo, že se Velká Británie začala více zajímat o dění na 

kontinentě. Spojené království mělo svojí vlastní představu ohledně společného 

evropského trhu. Snažilo se prosadit co nejširší zónu volného obchodu, která by pro 

Velkou Británii v ideálním případě zahrnovala všechny země OEEC. Po déle než rok 

trvajícím vyjednávání nezbylo Britům než uznat, že takovéto řešení není možné, 

především kvůli nevoli Francie. Velká Británie se pak postavila do čela zemí, které 

nepodepsaly Římské smlouvy. Tyto země uzavřely v červenci 1959 dohodu o založení 

Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). Západní Evropa vstupovala do 

šedesátých let hospodářsky rozdělena na „šestku“ EHS a „sedmičku“ ESVO.

4.1 Důvody pro britskou kandidaturu

Za změnou britského postoje můžeme najít důvody především politické a 

hospodářské. Hospodářská situace ve Velké Británii nebyla koncem 50. a počátkem 60. 

let právě nejrůžovější. Platební bilance byla nízká a nezaměstnanost vzrostla na tehdy
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děsivá 2%. Zatímco v roce 1954 se Velká Británie podílela 20% na celosvětovém exportu 

průmyslových výrobků, počátkem let šedesátých klesl její podíl na 15%. Před Velkou 

Británii se v těchto statistikách dostalo 15 let po válce i Německo. Tento propad byl 

způsoben hlavně tím, že vletech 1954-1958 měla Velká Británie nejnižší růst hrubého 

domácího produktu za všech evropských zemí, které později spadaly do EHS či ESVO.15 

Navíc ztrácel dech i tradičně silný britský obchod s Commonwealthem. Například 

vletech 1960-61 absorbovala Velká Británie pouze 53% produkce Nového Zélandu, 

zatímco deset let nazpět proudilo z Aucklandu do Londýna 64% celkové výroby. 

Australský export do Japonska narostl o 300% v letech 1953-61, zatímco export do Velké 

Británie klesl o jednu třetinu. Celý Commonwealth pak odkoupil v roce 1960 od 

Spojeného království 30% jeho výrobků, oproti 48% v roce 1950.16 Jiným alarmujícím 

faktem bylo, že Velká Británie prováděla větší výměnu zboží se zeměmi EHS, jehož 

členem nebyla, než se zeměmi ESVO, které pomohla založit.

Kromě důvodů hospodářských, je  nutno zmínit i důvody politické. Tradiční systém 

tří pilířů britské zahraniční politiky dostal řadu trhlin. Rada bývalých britských dominií či 

kolonií získala postupně nezávislost. Bílá dominia se zase začala více orientovat na 

spolupráci se Spojenými státy. Ne tak Velká Británie, jejíž „zvláštní vztah“ s USA byl 

koncem padesátých let v útlumu. Navíc v EHS díky snaze generála de Gaulla probíhala 

iniciativa o zavedení institucionalizace mezivládní spolupráce v EHS (Fouchetův plán). 

Tento plán byl Britům blízký, navíc viděli možnost ovlivňovat kontinentální Evropu 

zevnitř a stát se jakýmsi mluvčím USA v EHS, což by jim  napomohlo i ke zlepšení 

„zvláštního vztahu“.

4.2 Velká Británie krátce před podáním kandidatury

Od roku 1957 byl v čele britské vlády člen Konzervativní strany Harold Macmillan. 

Tento politik byl spolu s Edwardem Heathem považován za jednoho z nejvíce 

proevropských politiků na ostrovech. Macmillan po suezském fiasku pochopil, že získat 

zpět roli mezinárodního hráče bude moc království pouze prostřednictvím participace na

15 REYNOLDS, D; str. 281
16 SERGEANT, J.-C., CHARLOT, M.; str. 43
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evropském sjednocovacím procesu. V červenci roku 1960 provedl Macmillan menší 

vládní rošádu a zajistil tak pro-evropsky naladěným politikům své strany klíčové posty ve 

vládě. Christopher Soames se stal ministrem zemědělství, Duncan Sandys ministrem pro 

vztahy s Commonwealthem a Edward Heath se stal oficiálním vyjednavačem pro 

evropské problémy. I přes to, že v jiných třech vysokých vládních funkcích zůstali anti 

evropští politici (R.A. Butler, Viscount Hailsham, Reginald Maudling), podařilo se 

Macmillanovi zajistit pozitivní názor své strany vůči členství v EHS. Většina členů 

Konzervativní strany si totiž uvědomovala, že je  nutná změna, chce-li strana zůstat po 

devíti letech i nadále u moci. Bylo nutné také přesvědčit země Commonwealthu, že 

případné Britské členství v EHS nenaruší tradičně blízké vztahy. Členové vlády 

Konzervativní strany se museli rozjet do všech koutů světa vysvětlovat a ospravedlňovat 

své rozhodnutí. Vláda se definitivně rozhodla, že podá přihlášku do Společenství, 

v červenci 1961. V parlamentu došlo k nevídanému rozdělení stran při hlasování pro a 

proti. Liberálové byli tradičně proevropští, ale pravicoví konzervatisti a levicoví 

labouristé hlasovali shodně proti zahájení přístupových rozhovorů. Nakonec zvítězilo 

proevropské řešení rozdílem 109 hlasů. Veřejnost byla s rozhodnutím zpravena poslední 

červencový den 1961. Prvním pozitivním ohlasem bylo vyjádření prezidenta USA 

Kennedyho, který Macmillanovi pogratuloval k rozhodnutí vstoupit do evropských 

struktur.

4.3 Vyjednávání o vstupu Velké Británie do EHS

Oficiálně byla britská kandidatura podána 10. srpna 1961. Vyjednávání začalo až 

koncem října, a to nejprve v Paříži a poté v Bruselu. Celá Spojené království cítilo, že 

svou kandidaturou učinilo zásadní zlom ve své politické historii. Velká Británie se 

odvrátila od svých tradičních zaoceánských vztahů a do budoucna se chtěla zapojit do 

integračního procesu západní Evropy. Pro zajištění své bezpečnosti poprvé v historii 

neváhala obětovat i část své suverenity. Osobně si myslím, že o velký zlom šlo, ale Velká 

Británie neměla na výběr a v dané situaci se zachovala zcela logicky. I přesto, že se
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kabinet vyjádřil ve smyslu, že o definitivním přistoupení rozhodne až po konci 

vyjednávání, kdy bude moci zvážit všechna pro a proti.

Země EHS reagovaly na Britskou snahu rozdílně. Státy Beneluxu a Itálie byly 

největšími příznivci vstupu Spojeného království do společenství. Země Beneluxu kvůli 

svým tradičním průmyslovým vazbám na ostrovní království a Itálie kvůli tomu, že se 

obávala přílišné dominance Francie (za podpoiy Německa) v EHS. Ve Francii a 

Německu zdaleka nedosahovala podpora vstupu Velké Británie do EHS takové 

popularity jako v již zmíněných zemích. V Německu byla Velké Británii nakloněna 

skupina průmyslníků kolem Ludwiga Erharda. V přidružení Velké Británie viděli 

možnost dalšího pronikání na britské a potencionálně i skandinávské trhy. Bohužel pro ně 

se strůjce německého hospodářského zázraku Ludwig Erhard dostal do kancléřského 

křesla až v roce 1963. Prozatím stál včele  státu Konrad Adenauer, který se obával 

oslabení EHS a proto dával přednost úzké francouzsko-německé spolupráci před většími 

změnami. Největší obavy vzbuzovala britská kandidatura ve Francii. V zemi galského 

kohouta se Velké Británie a jejího hospodářství obávali průmyslníci. Měli strach, budou- 

li schopni konkurovat britským výrobkům. Zároveň snaze Velké Británie vstoupit do 

EHS nebyli nakloněni ani francouzští zemědělci. Generál de Gaulle zvolil vyčkávací 

taktiku. Osobně si myslím, že de Gaulle chtěl dát Britům šanci, aby jej přesvědčili, že to 

se svým evropanstvím myslí vážně. Poté, co Macmillan de Gaulla ujistil o tom, že 

francouzské pojetí EHS (konfederativní uspořádání) Velká Británie podporuje, se de 

Gaulle podle mého názoru rozhodl o britském členství uvažovat. Myslím, že de 

Gaullovým cílem bylo jednání co nejvíce natahovat, aby si ověřil britské postoje a mohl 

zvážit všechna fakta. Jedním z mála oponentů generálova postoje byl ve Francii Jean 

Monnet. Chtěl, aby Velká Británie byla přijata do EHS co nejrychleji a drobnější 

problémy by se řešily až postupem času.

Samotná jednání o vstupu Velké Británie do EHS byla vedena na půdě Rady ministrů. 

Belgický ministr zahraničí neuspěl se svým návrhem jednání v rámci Komise, stejně jako 

britský návrh konference sedmi vlád. Velká Británie byla ochotna vstoupit do EHS podle 

pravidel Římských smluv, ovšem s dodatkovými protokoly, které se měly týkat vztahů
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Spojeného království se zeměmi Commonwealthu a se zeměmi ESVO.17 Členové ESVO 

se měli stát automaticky členy společného trhu EHS spolu s Velkou Británií, která 

nechtěla přijít o ekonomické vztahy s těmito státy. Navíc žádala Velká Británie 

přechodné období před zavedením pravidel společné zemědělské politiky (SZP) vůči 

jejím produktům. Žádala, aby toto období trvalo po dobu 15-20 let. Tento požadavek 

vyvolával především u generála de Gaulla obavy, aby nešlo o výjimku trvalou. Co se týče 

Commonwealthu, Velká Británie byla ochotna učinit určité ústupky vzhledem k „bílým“ 

zemím. Byla ochotna zavést cla na dovoz průmyslových výrobků z těchto zemí. Naopak 

stále žádala o volný přístup na trhy EHS pro vybrané nerostné suroviny a zemědělské 

produkty. Země zakládající Šestky měly určité výhody při dovozu zboží ze svých 

bývalých kolonií. Stejné výhody chtěl generál de Gaulle přiznat Velké Británii pouze co 

se týče jejích bývalých kolonií z oblasti Karibiku a Afriky. Z pohledu Velké Británie šlo 

o velké ústupky, z pohledu generála de Gaulla a některých jiných převažoval pocit, že to 

není Spojené království, kdo vstupuje do EHS, ale EHS, které vstupuje do 

Commonwealthu.18

Jednání pokračovala rychleji i pomaleji po celý rok 1962. V létě se setkal Macmillan 

s generálem de Gaullem, který vyjádřil své příjemné překvapení z britské snahy 

dohodnout se na vstupu do Společenství. Harold Macmillan byl tímto natolik povzbuzen, 

že nastartoval ve své zemi masivní přesvědčovací kampaň ohledně britského vstupu do 

EHS. O to studenější sprchou pro něj bylo první generálovo veto ze začátku roku 1963.

5. Generál říká neu

5.1 Tisková konference

V letech 1963-1969 byla politika i celé klima v EHS nejvíce ovlivňovány 

francouzským prezidentem de Gaullem. Poté, co se generál zbavil problému s Alžírském

17 BITSCH, M.-T.; str. 144
18 VAISSE, M.; str. 397
19 LUŇÁK, P.; str. 179
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(nezávislost, Évianské dohody) se mohl plně soustředit na prosazování své vize západní 

Evropy. Neprve však ještě více posílil své postavení ve Francii. Podařilo se mu to díky 

referendu v roce 1962, kdy se přes 60% Francouzů vyjádřilo pro zavedení přímé volby 

prezidenta. Navíc v listopadu stejného roku proběhly ve Francii i parlamentní volby, ve 

kterých gaullisté, potažmo generál de Gaulle, získali dalšího vítězství. Vyjádřilo se pro ně 

36% voličů, což bylo o 15% více než v roce 1958. Generál podle mého názoru z voleb 

vycítil, že neochota přijmout Velkou Británii do struktur EHS je  ve Francii rozšířeným 

názorem a tyto dvoje volby si vyložil jako dostatečně silný mandát pro odmítnutí 

kandidatuiy Spojeného království.

Dne 14. ledna 1963 využil generál de Gaulle tiskové konference ke dvojímu 

odmítnutí Na rozdíl od Velké Británie odmítl nabídku Spojených států a neakceptoval 

rakety Polaris. Druhé, mnohem důležitější ne, se týkalo britské kandidatury na členství 

v EHS. Generál se ve svém dlouhém projevu vyjádřil v tom stylu, že existuje dlouhodobá 

provázanost států „Šestky“. Tyto kontinentální státy mluví stejným ekonomickým 

jazykem a Velká Británie, jakožto země ostrovní a námořní, není zcela připravena 

vstoupit do struktur EHS. „Jak by bylo možné inkorporovat Velkou Británii, s tím jak 

žije, s tím jak obchoduje do Evropského hospodářského společenství tak jak samotné 

funguje...!?“2" ptal se de Gaulle. Myslím, že poslední kapkou, která přesvědčila de 

Gaulla, aby znemožnil Britům vstoupit do společenství, byla jejich obnovená spolupráce 

s USA po kubánské krizi a hrozba přílišného amerického ekonomického vlivu, který by 

s sebou, podle francouzského prezidenta, Velká Británie do EHS přinesla.

5.2 Zámořsky vliv na generálovo rozhodnutí

Na podzim 1962 se staly dvě události, které generála utvrdily v jeho alternativním 

postoji vůči Spojeným státům, potažmo Velké Británii.

První z nich byl plán obchodní expanze, který 22. října 1962 schválil americký 

Kongres. Kdyby Velká Británie spolu s Irskem a skandinávskými zeměm rozšířily řady 

členů EHS, americký export do Společenství by se zvýšil na 30%, což v USA vzbuzovalo

20GILLES, G.;str. 102
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určité obavy. Plán obchodní expanze proto stanovil nová kritéria pro potencionální 

obchod mezi USA a EHS. Kennedyho administrativa počítala se snížením cel na 50%, 

přičemž komodity, jejichž výměna by přesáhla 80%, neměly podléhat žádným clům. 

Myslím, že tento plán se generálovi nemohl líbit, protože se podle mého názoru 

oprávněně obával toho, že francouzský průmysl neunese konkurenci amerických 

výrobků. Navíc byli Američané nepřátelští vůči společné zemědělské politice, které byl 

generál velkým zastáncem.

Druhou událostí z podzimu 1962, která de Gaullovi napomohla kjeho rozhodnutí, 

byla karibská krize. Tento konflikt na úrovni dvou supervelmocí utvrdil generála 

v přesvědčení, že USA v krizových situací vždy zvolí jednostranný postup bez konzultací 

se svými západoevropskými spojenci. Francouzský prezident sice během krize Spojené 

státy podpořil, ale průběh celé akce jej utvrdil v představách o nutnosti praktikovat i 

nadále vlastní politiku, co nejvíce nezávislou na Spojených státech. Zároveň chtěl i v 

budoucnu minimalizovat vliv Velké Británie jako prostředníka a mluvčího Spojených 

států v Evropě.

Podle mého názoru definitivně uzrálo v generálovi rozhodnutí o tom, že znemožní 

Velké Británii vstup do EHS po podepsání Nassauských dohod. Nassauské dohody byla 

ujednání mezi Velkou Británií a USA o koordinaci obranné politiky v oblasti jaderných 

zbraní. Velká Británie se podobně jako Francie snažila stavět svou bezpečnost na 

nezávislé jaderné síle, kterou však nebyla schopna udržovat bez přispění USA. V dubnu 

I960 byla Velká Británie pro nedostatek prostředků nucena zastavit vývoj své jaderné 

střely Blue Streak. Místo toho požádal britský premiér Macmillan USA o poskytnutí 

jaderných hlavic Skybolt Americká administrativa se však rozhodla vývoj těchto raket 

zastavit, což vedlo ke značnému ochladnutí americko-britských vztahů. Jejich opětovné 

oteplení a posílení spolupráce přišlo podle mého názoru, z hlediska snahy Velké Británie

o vstup do EHS, v ne příliš ideální chvíli. Dohoda byla podepsána 21.12. 1962.

V prosinci proběhly na zámku Rambouillet další rozhovory mezi generálem de Gaullem a 

britským premiérem Macmillanem. Brit se snažil přesvědčit Francouze o potřebě vytvořit 

evropské jaderné síly, které by byly nezávislé na Američanech. K britské účasti na tomto 

projektu se ale vyjádřil značně vyhýbavě. I tento rozhovor utvrdil de Gaulla v tom, že
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Velká Británie není zcela připravena oprostit se od svých zámořských pout a že její 

prioritou jsou i nadále USA. Generál o necelý měsíc později na již  zmíněné konferenci 

všem ukázal, jaké jsou priority jeho.

5.3 Shrnutí prvního veta

Je velice těžké zpětně hodnotit, co by se stalo, kdyby Velká Británie vstoupila do 

EHS napoprvé. Osobně si myslím, že vstup Spojeného království by pro Společenství, i 

přes závazky Britů ke svým bývalým koloniím, byl novým impulsem. Zároveň ale chápu 

obavy generála de Gaulla, že hospodářská konkurenceschopnost Francie by byla 

přinejmenším omezena. Francie se podle mého názoru rozhodla úzce spojit svůj 

hospodářský program s německým průmyslem a ve Velké Británii by získala nového, 

silného konkurenta. Nerad bych opomenul i rozdílnou zemědělskou politiku Francie a 

Británie. Generál de Gaulle se snažil při prosazování SZP, aby byla dosažena 

soběstačnost zemí EHS, ve Velké Británii fungoval odlišný systém přímé podpory 

zemědělců.

Přes tyto všechny výhrady si myslím, že generál o britském členství byl ochoten 

uvažovat a možná i souhlasit. Nakonec u něj ale zvítězilo ono přesvědčení, že Velká 

Británie není prozatím schopna odpoutat se od svých vztahů s Commonwealthem a 

zvláště pak od Spojených států. Z hlediska politiky, o kterou usiloval, tj. o vytvoření silné 

Evropy, která bude nezávislá na Američanech, se mu vstup Velké Británie ve výsledku 

ukázal jako přesný opak toho, o co usiluje. Definitivně se utvrdil o britské závislosti na 

Američanech po podpisu Nassauských dohod. Jean Monnet předpokládal tradiční 

britskou úctu k institucím a očekával, že jakmile Britové uvěří v EHS, stanou se jejím 

lídrem. Naproti tomu generál de Gaulle se vyjádřil ve smyslu, že nepovedlo-li se Britům 

rozvrátit Společenství zvenčí, chtějí se o to nyní pokusit zevnitř.21

21 GAULLE de, Ch.; Mémoirs d'espoir, Le Renoveau, Paris, 1970, str. 266
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6. Evropa po prvním generálově vetu

6.1 Snaha o změny

Nutno říci, že úspěch Evropského hospodářského společenství byl v prvních letech 

své existence větší, než se původně čekalo. Velmi pozitivně fungovalo snižování 

vzájemných celních překážek a sjednocování západních zemí navenek se též ukázalo jako 

účelné. Jediným větším otřesem tak pro Evropské hospodářské společenství bylo pouze 

generálovo veto britské kandidatury. Koncem roku 1963 se však situace zdála být opět 

stabilní. Začaly se ovšem projevovat tendence, které později vedly k další krizi. Mnozí 

evropští úředníci se začali domnívat, že úspěch Společenství opravňuje své instituce 

kještě větším pravomocem. Snad nejdále zašel prezident Komise Evropského 

hospodářského společenství Walter Hallstein, který označil národní suverenitu za 

přežitek a v nadsázce dokonce označil sám sebe za evropského premiéra.22 Krize rašící 

v podhoubí na sebe nenechala dlouho čekat.

V roce 1965 vyvrcholil francouzsko-německý spor ohledně snižování cel na 

zemědělské výrobky. V zájmu generála de Gaulla bylo, aby rychlost snižování cel na 

zemědělské výrobky byla stejná jako snižování cla na výrobky průmyslové. Spor se 

dostal na slepou kolej a zdálo se, že nebude možné nalézt řešení. Proto se do sporu 

vložilo vedení EHS, sídlící v Bruselu. Bruselské vedení v čele s Waltrem Hallsteinem se 

bohužel snažilo na konfliktu vydělat a pokusilo se jej využít k posílení pravomocí 

evropských institucí. Vedení kalkulovalo s tím, že eminentní francouzský zájem na 

prosazení jednotných cen zemědělských produktů přiměje neústupného de Gaulla 

k přehodnocení jeho odmítavého postoje k integračnímu úsilí. Na jaře téhož roku byl 

Bruselem předložen návrh na instituční restrukturalizaci EHS. Návrh se skládal ze tri 

bodů, které tvořily jednotný soubor. Měl být založen fond, který by se staral o hladký 

průběh první fáze Společné zemědělské politiky. Druhým bodem měl být tento fond

22 BITSCH, M.-T.; str. 164
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vložen do kompetence Komise EHS, která měla mít své vlastní finanční zdroje. Poslední 

bod měl zrychlit tempo odstraňování cel na průmyslové výrobky.

Základem tohoto plánu byl ale také doprovodný návrh na posílení nezávislosti 

evropských institucí. Rozpočet a rozhodnutí institucí měly být předkládány Evropskému 

parlamentu, který je  mohl doplňovat a měnit na základě prosté parlamentní většiny. 

Jinými slovy znamenal tento návrh posílení role dvou nadnárodních institucí: Komise a 

Evropského parlamentu na úkor Rady ministrů. Podle mého názoru byl tento plán 

absolutní negací dosavadním snahám francouzského prezidenta de Gaulla o národní 

spolupráci.

Jak posílení nadnárodní Komise, tak i možnost být přehlasován v Radě evidentně 

odporovaly generálovu konceptu Evropy národních států, podle kterého má být politická 

moc v rukou národních vlád. Nejlépe jsou tyto rozdílné představy o Společenství zřejmé 

z dlouho očekávané tiskové konference de Gaulla, která se uskutečnila 9. září 1965. 

Francouzský prezident se při této příležitosti vyjádřil, že krize byla „dříve, či později 

nevyhnutelná“, přičemž přirovnal Komisi k „technokratickému a nikomu 

neodpovědnému aeropagu“.23 Kritiku na adresu většinového hlasování shrnul slovy, že 

by od 1. ledna 1966 mohla být jeho země přehlasována v každé hospodářské, sociální či 

dokonce politické otázce, a to i přes její výslovný nesouhlas, což je  pro Francii naprosto 

nepřijatelné. Následná krize spočívala především v odvolání francouzských zástupců z 

komunitámích orgánů (politika prázdné židle), což mělo za následek de facto ochrnutí 

celého Společenství.

6.2 Lucembursky kompromis

K podezřívavosti stačil generálovi de Gaullovi pouze fakt, že Evropský parlament se 

měl vše dozvídat dříve než Rada ministrů. Francouzský prezident odmítl jakékoliv 

podmínky pro uskutečnění Společné zemědělské politiky. Rada ministrů se v červenci 

zabývala Hallsteinovým plánem. I přes naléhání Francie nebyl plán stažen, a tak Francie 

hlasem svého ministra zahraničí oznámila, že pozastavuje veškeré své aktivity ve

23 SCHNAPPER, P.; La Grande-Bretagne et ľ Europe: le grand malentendu, Presses de Sciences PO, Paris, 
2000, str. 94
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Společenství. Francouzi v aparátu EHS byli odvoláni a Francie začala uplatňovat politiku 

prázdné židle (chaise vide).

Následující půlrok vyplnila jednání o návratu Francie do evropských struktur, která 

skončila až v lednu 1966 v Lucemburku. Po několika měsících bojkotu a po několikerém 

vyzvání Rady se francouzští diplomaté vrátili. Komise mezitím pozměnila své původní 

návrhy (navrhla vlastní příjmy Společenství až od roku 1970) a ve dnech 1 7 .-1 8 . ledna a 

28. -  29. ledna 1966 se konala už za přítomnosti Francie zvláštní zasedání Rady, která 

měla krizi definitivně ukončit. Na výslovnou žádost Francie se však jednání neúčastnil 

žádný zástupce Komise. K dohodě došlo až při posledním jednání. Na jejím  základě byla 

Francie ochotná se do evropských orgánů vrátit. Tzv. Lucemburský kompromis, který to 

umožnil, se dělí do dvou částí. Články v první části se týkají většinového hlasování v 

Radě. Druhá část stanovuje podmínky pro spolupráci Rady a Komise.

Lucemburský kompromis znamenal pro generála de Gaulla nezpochybnitelné 

vítězství. Pravomoci Komise EHS a Evropského parlamentu zůstaly nezměněny a 

financování orgánů Společenství zůstalo i nadále na vládách členských zemí. Hlavně si 

ale generál i nadále uchoval možnost práva veta ve sporných otázkách. V případě, že 

některá země EHS by měla pocit, že se jí některá jednání dotýkají velmi osobně, měla 

v takovémto jednání právo veta.

Zatímco před krizí vládla mezi zastánci federativního uspořádání EHS euforická 

nálada, po roce 1966 se do popředí dostává nové motto, hlásající, že veškerá moc vychází 

z národních vlád. Od zasedání Rady v Lucemburku se většinovým hlasováním 

rozhodovalo jen o nedůležitých věcech. Díky francouzskému neoblomnému postoji 

pokračovala evropská integrace po dobu příštích dvaceti let na čistě mezivládním 

principu.
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7. Druhá kandidatura Velké Británie do EHS

7.1 Změna politické situace

Všeobecné volby ve Velké Británii proběhly v roce 1964 během období, ve kterém 

Konzervativní strana neměla voličům moc co nabídnout. Její prestiž byla nízká a sama 

strana postrádala sílu a větší bojovnost. Zdálo se, jakoby jí generálovo veto vzalo vítr 

z plachet. Ve svých předvolebních prohlášeních působila poněkud rezignovaně ohledně 

členství v EHS. Dávala najevo, že v mantinelech stanovených tehdejším vyjednáváním 

bude lepší orientovat se více na země ESVO skrz Radu Evropy. Co nejužší spolupráci se 

zeměmi EHS chtěla Konzervativní strana realizovat přes Západoevropskou unii a zároveň 

měly být zachovány co nejužší vztahy se zeměmi Commonwealthu.

Naopak Labouristická strana obviňovala během předvolební kampaně Konzervativce 

z toho, že v minulých letech, zcela zaslepeni touhou vstoupit do EHS, byli ochotni 

zpřetrhat vazby s Commonwealthem jakožto i tradiční ekonomické vazby.

Voliči si nakonec vybrali změnu a do čela Velké Británie se dostal labouristický 

premiér Harold Wilson. O dva roky později došlo kjeho znovuzvolení. V roce 1966 se 

těsná většina Labouristické strany (2 hlasy) změnila ve většinu dostatečnou (96 hlasů). 

Zatímco konzervatisté, v čele s Edwardem Heathem, se projevovali nejvíce proevropsky 

za celé poválečné období, u labouristů bylo složité definovat jejich postoj. Každopádně 

labouristickou vládu čekala dlouhá a náročná jednání nejdříve uvnitř strany a teprve poté 

s Evropou.

7.2 Názory a fakta hovořící proti britské kandidatuře

Odpůrci vstupu Spojeného království do Evropského hospodářského společenství pro 

svůj odmítavý postoj používali tři hlavní argumenty. Snažili se bránit již tolikrát 

zmiňované vztahy s Commonwealthem, chtěli zachovat vztahy se zeměmi ESVO a se 

Spojenými státy americkými a obávali se ztráty britské suverenity.
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Bránění vztahů s Commonwealthem prakticky znamenalo ochranu starých 

ekonomických vazeb s bývalými britskými koloniemi. Názor, který zastával na přelomu 

padesátých a šedesátých let i nynější premiér Harold Wilson, předpokládal, že protekce 

obchodu s Commonwealthem zaručí Velké Británii opětovný hospodářský vzestup. 

Oponenti společného evropského trhu, vedeni ministrem obchodu Douglasem Jayem se 

obávali, že vstup Velké Británie do evropských struktur, by znamenal značný nárůst cen 

importovaných potravin, což by podle jejich názoru vyústilo ve zdražení životních 

nákladů průměrného Brita. Velkou hrozbu podle tohoto názorového proudu představoval 

společný trh pro britské farmáře. Velká Británie by též byla nucena snížit celní poplatky, 

na čemž by profitovaly více země evropské šestky než ona sama.

Jiní oponenti vstupu Království do EHS neviděli Commonwealth, ale země ESVO a 

USA jako přirozené ekonomické partnery. V rámci Evropského společenství volného 

obchodu fungoval trh, kterému se Velká Británie zcela otevřela, pro 90 miliónů lidí. Na 

tomto trhu se hospodářské produkty mohly pohybovat volně a cla byla odstraněna k 31. 

prosinci 1966. Země ESVO se snažily najít řešení hospodářského rozdělení západní 

Evropy. Představovaly si jakousi celo západoevropskou zónu volného obchodu. Země 

EHS ovšem tento koncept nezajímal.

Poslední věc, která se některým labouristickým i konzervativním poslancům nelíbila, 

se týkala budoucnosti britské suverenity. Odpůrci byly toho názoru, že ústavní změny, 

které by musela Velká Británie podstoupit v případě vstupu do EHS, by byly nepřípustné. 

Nelíbilo se jim zapojení Spojeného království do právního systému Společenství, který 

by musela aplikovat v domácí legislativě.24 Místem, kde se vytváří politika by se tak i 

pro Brity stal Brusel. Tento fakt byl nestravitelný pro některé britské tradicionalisticky 

smýšlející politiky (Douglas Jay, Lord Greenwood, Denis Healey a další). Myslím, že 

tento problém se táhne se sjednocenou Evropou dodnes a ne pouze ve Velké Británii. 

Výše zmínění členové tehdejší vlády se obávali, že britská vláda již  nebude pánem ve 

svém domě.

24 GOWLAND, D., TURNER, A.; str. 191
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7.3 Názory a fakta hovořící pro britskou kandidaturu

Osud britských farmářů v případě vstupu do EHS by pravděpodobně nebyl tak temný, 

jak předpovídali odpůrci společného trhu. Některé komodity jako například chleba, maso 

či máslo by zvýšily svou cenu, ale na druhou stranu by zlevnily produkty jako mléko, 

ovoce a zelenina.25 Navíc bylo pro britské zemědělce nastaveno přechodné šestileté 

období, během kterého měli získávat speciální finanční pomoc. Dalším 

nepřehlédnutelným faktem bylo kvalitněji mechanizované britské zemědělství, 

výkonnější než francouzské nebo německé. Z celkového hlediska podle mého názoru 

nebyly ekonomické důvody jednoznačně proti vstupu Velké Británie do EHS. Naopak si 

myslím, že Spojené království a jeho zemědělci si neměli nechat ujít co nejrychlejší 

možnost jak nejsnadněji dopravit své jehněčí, kuřecí a hovězí maso na kontinent.

V předešlé kapitole jsem  zmínil, že společný trh zemí ESVO byl trhem pro 90 

milionů konzumentů. Příznivci vstupu Velké Británie do EHS tento fakt 

nezpochybňovali, ale zcela správně poukazovali na to, že z 90 milionů je  55 milionů 

Britů. Trh Evropského hospodářského společenství naproti tomu nabízel 230 milionů 

obyvatel a možnost ekonomického a průmyslového výzkumu a zdokonalení britského 

hospodářství v náročnějším konkurenčním boji.

Země Commonwealthu neměly pro Brity pouze význam ekonomický, ale i politický.

V minulé kapitole jsem  uvedl názory odpůrců britského vstupu do EHS vůči zemím 

Commonwealthu. Politikové, kteří byli naopak nakloněni britskému vstupu do 

hospodářsky integrované Evropy naopak poukazovali na nepříliš radostnou situaci, která 

v Commonwealthu panovala v druhé polovině 60. let: Jižní Afrika opustila řady

britského společenství v roce 1961. Rhodesie padla do rukou rebelující vlády. Ghana 

s Tanzanií sice zůstaly členy, ale přerušily diplomatické styky s Velkou Británií. Jako 

nejzávažnější ukázka ztráty britského vlivu uvnitř Commonwealthu se jevilo urovnání 

konfliktu mezi Indií a Pákistánem. Spíše než britská vláda se o částečné vyřešení 

konfliktu zasloužil ruský předseda Alexej Kosygin. Na konferenci předsedů vlád zemí 

Commonwealthu v roce 1965 navrhl Harold Wilson uskutečnit mírovou misi do 

Vietnamu. Návrh byl přijat vlažně a především byl okamžitě torpédován Čínou a

25 SERGEANT, J.-C., CHARLOT, M.; str. 52
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severním Vietnamem. Tento neúspěch jasně naznačil možnosti a vliv britského 

společenství. Z hlediska obranného byly pro Austrálii, Nový Zéland i Kanadu mnohem 

důležitější Spojené státy a až poté Velká Británie. Mezi zeměmi Commonwealthu 

nevládlo samozřejmě bůhvíjaké nadšení vzhledem k možnému vstupu Spojeného 

království do EHS, ale převládalo mezi nimi vědomí, že nejsou schopny nabídnout 

alternativní řešení pro britskou stagnující ekonomiku.

Celkově si myslím, že převažovala pro vstupu nad proti a uvědomovaly si to i 

politické špičky Velké Británie. Druhá kandidatura na sebe nenechala dlouho čekat.

7.4 Britská snaha o vstup

Na podzim roku 1966, pár dní po znovuzvolení do čela vlády bylo zjevné, že Harold 

Wilson zaujal pro něj nejpozitivnější stanovisko vůči EHS po celou dobu co byl ve 

vrcholné politice. Jeden z odpůrců EHS Douglas Jay v jeho chování viděl vliv nového 

britského ministra zahraničí George Browna. Ten se podle Jayova názoru po neúspěchu 

v čele ministerstva financí se poohlížel po novém dobrodružství, které našel ve snaze 

přidružit svou zemi ke společnému trhu západní Evropy.

Za příznivější postoj i jiných politiků mohla, v minulých kapitolách často zmiňovaná, 

ekonomická slabost země, která se vplížila do většiny politických debat. Tato slabost se 

například projevila v tom , že během období od července do října 1966 přibylo ve Velké 

Británii 170 000 nezaměstnaných. Celkem bylo na podzim tohoto roku bez práce 437 000 

lidí, což tehdy znamenalo alarmující číslo.

Britská vláda byla rozdělena na tři tábory. Tábor usilující o vstup do EHS zastupovali 

politici jako George Brown, Roy Jenkins, Anthony Grosland, Lord Gardiner a další. Proti 

nim stál blok, skýtající pouze o jedno jméno méně. Za všechny jmenujme Denis Healey, 

Fred Peart, H. Browden, Barbara Castle a hlavně Douglas Jay. Celkem devět 

proevropských proti osmi anti evropsky smýšlejícím členům vlády. Samostatnou 

skupinku tvořili tři dosud nerozhodní členové kabinetu: James Callaghan, Michael 

Stewart a Richard Crossman. Všechny tři se nakonec podařilo přesvědčit o nutnosti 

vstupu do EHS a tak mohl Harold Wilson 10. listopadu 1966 v Dolní sněmovně oznámit,
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že po důkladném vyjednávání se zeměmi ESVO a Commonwealthu se Velká Británie 

pokusí o svoji druhou kandidaturu do EHS.26

Kromě vyjednávání se svými dosavadními partnery se Harold Wilson rozhodl 

podniknout cestu po zemích „Šestky“ a zjistit názory na britskou kandidaturu. Průzkumná 

cesta byla naplánována na první tři měsíce roku 1967 a začala tam, kde začala i historie 

EHS, v Římě. Další zastávka 24.-25. ledna 1967 v Paříži měla být pravděpodobně tou 

nejdůležitější. Pokračování vyjednávači mise zahrnovalo v průběhu února Brusel, Bonn, 

den Haag, aby se uzavřela počátkem března v Lucemburku. Harold Wilson si dal pro tuto 

cestu zásadní úkol, a to přesvědčit země EHS o serióznosti britské kandidatury. Například 

v Itálii se mu to povedlo. Tehdejší italský premiér Aido Moro vyjádřil Wilsonovi svoji 

pevnou podporu. Italský ministr zahraničí Amitore Fanfani byl však již  opatrnější, když 

poukazoval na důležitost názoru Francie generála de Gaulla. Ostatní státy evropské 

šestky, Německo, Belgie, Lucembursko i Belgie byly druhé britské kandidatuře víceméně 

nakloněny. Problémem se zdála být pouze (opět) generálova Francie.

Na výše zmiňované schůzce v Paříži francouzský prezident ocenil tehdejší vůli a 

snahu Velké Británie o vstup na společný trh. Generál nezapomněl připomenout názory a 

chování Wilsonových předchůdců. Zmínil bývalou Macmillanovu domněnku, že 

společný trh nebude schopen fungovat, Heathovo podle de Gaulla nekonečné a nikam 

nevedoucí vyjednávání v Bruselu i někdejší negativní výroky samotného Wilsona na 

adresu evropských společenství. Dále uvedl, že jej překvapily britské výroky ohledně 

ztráty suverenity v rámci EHS. Když jim  nevadila, podle de Gaulla, dlouhodobá závislost 

na Spojených státech amerických, proč by jim nyní mělo vadit nepatrné podstoupení 

rozhodovacích procedur Bruselu?27 Dalším faktem, který se francouzskému prezidentovi 

nelíbil, byla britská finanční politika, která přílišnou ochranou libry nahrávala opět, jak 

jinak, Spojeným státům. Po dvoudenním jednání se vyjádřil generál ohledně britské 

kandidatury vyhýbavě. Navrhl Britům, aby zkusili nejdříve jinou formu přidružení k EHS 

-jakousi asociaci nebo „zvláštní postavení“. Podle francouzského prezidenta se Británie 

musela stále ještě hodně změnit na poli hospodářském a finančním, než vstoupí do EHS. I 

přes tato nic dobrého nevěštící prohlášení Harold Wilson a George Brown odjížděli

26 GOWLAND, D., TURNER, A.; str. 193
27GILLES, G.;str. I l l
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z Paříže spokojeni, s pozitivní náladou. Byly téměř přesvědčeni, že na de Gaulla 

zapůsobili a britskému vstupu do EHS spolu s Dánskem, Irskem a Norskem nestojí nic 

v cestě.

Zdálo se, že v cestě do EHS nebránila labouristům ani politická situace na ostrovech. 

Oproti Macmillanově vládě v roce 1961 se nynější vláda Harolda Wilsona nemusela 

názorově potýkat s opozicí. Konzervativní strana, v roce 1967 v opozici, byla oficiálně 

proevropská, ne-li přímo absolutně proevropská. Předseda Konzervativní strany Edward 

Heath dokonce konzultoval se svým protějškem otázku, jak by měla vypadat vyjednávání 

se zeměmi EHS. Jediný, koho musel britský premiér přesvědčit o nutnosti vstupu do 

EHS, tak byla jeho vlastní vláda. Jak již jsem zmínil, ve vládě bylo devět členů pro, osm 

proti a tři, kteří byli názorově ne zcela rozhodnuti. Největšími odpůrci společného trhu 

byli i předchůdce v čele Labouristické strany Hugh Gaitskell a velmi vážený bývalý 

labouristický premiér Clement Attlee.

Haroldu Wilsonovi se po dlouhých a intenzivních debatách podařilo přesvědčit 

většinu vlastní strany i vlády o tom, že podání druhé kandidatury je  pro Velkou Británii 

nezbytné. Hlasování v britském parlamentu dopadlo výsledkem 488 hlasů pro vs. 62 

hlasů proti, a tak podle článku 237 Římských smluv Velká Británie vznesla svoji druhou 

žádost o přijetí do projektu sjednocující se Evropy 10. května 1967.

7.5 Generálovo druhé, sametové ne

Velká Británie neotálela s odesláním své kandidatury do Bruselu. Naznačila dokonce, 

že čím dříve začnou vyjednávání o přijetí, tím lépe. Ještě ve stejném měsíci britské 

kandidatury využil Charles de Gaulle tiskové konference k tomu, aby vyjádřil svůj postoj. 

Již poněkolikáté zdůraznil, že státy EHS tvoří kontinentální jednolitý blok, ke kterému 

má Velká Británie se svými vztahy s USA a Commonwealthem dále, než to na první 

pohled vypadá. Upozorňoval na tři hlavní problémy. Podle de Gaulla by měla Velká 

Británie problémy s přijetím pravidel společné zemědělské politiky, dále mu vadila 

slabost libry a v neposlední řadě poukazoval na nemožnost zapojení Velké Británie do 

volného oběhu kapitálu (Britové tehdy nemohli vyvážet libru). Myslím, že generál za své
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pozice viděl tři možnosti budoucnosti Evropského hospodářského společenství. Jako 

nejhorší možné řešení se mu jevil vstup Velké Británie se všemi možnými výjimkami, 

který by nutně znamenal zkázu Společenství. Jako lepší řešení se mu zdála možná 

asociace zemí EHS se zeměmi ESVO spolu s Velkou Británií. Jako řešení poslední, viděl 

vstup Velké Británie do EHS, ovšem v době neurčité, po celkové transformaci britské 

ekonomiky podle francouzských představ. Myslím, že toto poslední řešení ve skutečnosti 

znamenalo pro Velkou Británii to, že dokud bude de Gaulle v čele Francie, může 

Spojené království na členství v EHS zapomenout.

Negativně se v létě 1967 vyjádřil o britské kandidatuře i tehdejší francouzský premiér 

Couve de Murville. Prohlásil, že nechat vstoupit na společný trh Velkou Británii by 

znamenalo přijmout i celé ESVO a přetvoření společného trhu v obrovský atlanticko- 

pacifický prostor.28

Posledním hřebíčkem do rakve britské kandidatury bylo rozhodnutí o devalvaci libry 

20. listopadu 1967. O týden později to 27.11. 1967 využil generál de Gaulle 

k definitivnímu pohřbení britských snah o rozšíření počtu zemí EHS. Jako argument mu 

opět posloužilo zdůraznění již tolikrát opakované nekompatibility ostrovního království 

se západoevropským blokem. Slabost libry, vztahy s Commonwealthem a britský deficit 

platební bilance. Vyjádřil se ve smyslu, že: „skvělý britský národ se jednou stane jedním 

z pilířů evropských společenství. Než k tomu ovšem dojde, bude nutná hluboká 

transformace britské ekonomiky.“29 Možná, že měl generál pravdu, ale podle mého 

názoru byla největší překážkou pro Brity jen a jen přítomnost generála v čele Francie. 

Navíc to, že disponoval možností práva veta, učinilo snahám Velké Británie o vstup do 

EHS nepřekonatelnou překážku. Dne 19. prosince 1967 Rada Společenství definitivně 

zastavila jednání o vstupu Velké Británie do EHS.

Jakmile generál odstoupil v roce 1969 z funkce prezidenta Francie, Velké Británii 

spolu s ostatními zeměmi nestálo již téměř nic v cestě. Nový francouzský prezident 

Georges Pompidou nebyl tak protibritsky naladěn jako jeho předchůdce, což vedlo 

ktom u, že Velká Británie, Dánsko a Irsko se staly členy EHS pouhé čtyři roky po 

generálově odstoupení, v roce 1973.

28 BITSCH, M.-T.; str. 168
29GILLES, G.; str. 156
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Závěr:

Myslím, že generálova politika byla ovlivněna tím, že patřil k politikům, kteří museli 

sledovat oslabování francouzské pozice. Pro generála, jakožto vojáka, musela být tato 

zkušenost složitá. Francie nejenom že již po druhé světové válce nebyla světovou 

velmocí, ale s potížemi si držela své významné postavení v Evropě. Myslím, a snažil 

jsem se to dokázat i ve své práci, že generál de Gaulle si toto moc dobře uvědomoval, ale 

zároveň se neodvratitelnému sestupu Francie snažil svojí politikou čelit. Obával se 

velmocenského soupeření Spojených států se Sovětským svazem, které se podle něj 

mohlo odehrát na evropském území a nejvíce tak paradoxně zničit Evropu. I proto se 

generál po celou dobu ve svém prezidentském úřadě pokoušel o nezávislou obrannou 

politiku a vytvoření vlastních jaderných zbraní.

Ve vztahu k EHS nesouhlasil především se směrem, jakým se Společenství 

ubíralo, tedy se směrem k nadnárodnímu uskupení. Jeho vizí byla Evropa národů, které 

by spolu úzce spolupracovaly především na poli hospodářském. V jeho vysněné Evropě 

národů pak doufal, že vůdčí role připadne jeho Francii. Proto si vybral jako nejužšího 

spojence Německou spolkovou republiku a zaujal opatrný postoj vůči Velké Británii. 

Tento opatrný postoj vyústil ve dvojí odmítnutí britské kandidatury do struktur EHS. 

Spojené království viděl de Gaulle jako nástroj Spojených států amerických v evropské 

politice. Přestože generál nikdy neodmítal spolupráci s USA, chtěl, aby byla omezena 

pouze v rámci NATO a neustále se bránil přílišnému americkému vlivu na Evropu. 

Generálova představa byla představa Evropy od Portugalska až po Sovětský Svaz 

(Evropa od Atlantiku po Ural), jež by byla obklopena kolem francouzsko-německého 

jádra. Tak by generál zamezil stávajícímu supervelmocenskému soupeření, ze kterého 

profitovaly podle de Gaulla pouze a jen obě supervelmoci. Generálovou vizí bylo nalézt 

vlastní vztah Francie se Sovětským svazem a uskutečňovat vlastní celosvětově 

alternativní politiku.
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Ve Velké Británii viděl stále tu tradiční ostrovní zemi, která je  více orientovaná 

na země Commonwealthu a Spojené státy. Tím, že se jí rozhodl dvakrát znemožnit vstup 

do EHS si potažmo vyřizoval účty nejenom s ní, ale i s USA. Navíc si myslím, že se 

obával konkurence britského zemědělství a snažil se chránit tradičně vlivné a hlasité 

francouzské zemědělce. Řekl bych, že de Gaullovi bylo více než jasné, že Velká Británie 

dříve či později do struktur EHS vstoupí, protože se několikrát v tomto smyslu vyjádřil, 

ale zároveň uvedl, že se tak stane v době, kdy on již nebude u moci. Tyto předpovědi se 

vyplnily s úplnou přesností. Po odstoupení de Gaulla z funkce již nebránilo téměř nic 

dalším třem zemím (Velká Británie, Dánsko, Irsko) ve vstupu do Evropského 

společenství. 1 přes to, že jedinou radikální změnou vletech 1969-1973 bylo právě 

generálovo odstoupení z funkce.

Při psaní této práce jsem byl nemile překvapen, protože jsem  nenašel žádnou 

konkrétní literaturu, která by se danému tématu věnovala podrobněji. Naštěstí jsem 

v letním semestru 2005/06 absolvoval stáž na francouzské univerzitě Sorbonně Nouvelle. 

Zde se mi podařilo objevit několik knih na vybrané téma. Bohužel kvůli demonstracím 

proti zákonu CPE (únor až duben 2006) mi vystavila moje studentská kartička stop do 

knihoven ostatních univerzit (Science Po), kde bych pravděpodobně nalezl odborných 

pramenů více. Rád bych poděkoval institutu Charlese de Gaulla v Paříži, který mi 

umožnil docházet do své knihovny i mimo pracovní hodiny. Další nemalé poděkování 

patří vedoucímu mé práce, panu doktoru Perottinovi, za jeho nezměrnou trpělivost a jeho 

připomínky, které pomohly vtisknout této práci finální podobu.
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The sum m ary

This document tries to analyze the problems and complications of the relations between 

the French president, general de Gaulle, and the United Kingdom in the context of the 

European economic community (EEC). This work has to answer a number o f queries 

which regard this issue. Which were the reasons for general de Gaulle to apply a veto 

against the two British candidatures into the EEC. Was he right when he supposed that 

the Great Britain is fixed on the United States and the Commonwealth too much that they 

would destroy the starting European integration?

In the first chapter there are briefly described the first steps of the movement of 

European integration. How the Europe proceeded from the Brussels Treaty to the Council 

of Europe and the first period on European approaching ended with forming the European 

coal and steel community (ECSC) where the Great Britain lost the train and did not get 

in. The Great Britain in this period preferred her tight relationship with Commonwealth 

and the special relations with the USA. But during the end o f the fifties and the beginning 

of the sixties the political climate changed a lot in the isle monarchy. The Great Britain 

after the Suez crisis recognised that she is not the world power anymore and the 

politicians decided to launch the positive signals to the continental Europe. But one of the 

leading mans of the Western Europe was the French president Charles de Gaulle.

He had a special view of the European and world policy. In his view the 

superpower rivalry between the USA and the USSR could create immense after-effects 

for the Europe. He wanted to have a strong independent Western Europe which could 

make her own policy. He saw at the head of this Europe his country, France. The Great 

Britain meant to him an influence of the United States in continental Europe. He also 

insisted that the Great Britain is an isle country with different economic links, so her 

entrance into the European economic community would create more loss than profit.

Although the Great Britain tried twice to entry, general de Gaulle was very 

unflinching and each o f the time he exposed his no.
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I tried to expose in this document my opinion that there was not any hope for the 

British to join the Community until the French president was leading France. He disposed 

the right of veto in any important question about Community. With his ambitions to lead 

the Europe and to make an alternative world policy, he always wanted to cooperate with 

the USA, but only on the military and a defence level. On the level of international trade, 

he saw the Great Britain too chained on the United States. He had a doubt if his France 

could hold out the British entrance into the EEC.

Only not completed four years after de Gaulle's resignation, the Great Britain 

together with Ireland and Denmark joined the European Community without any big 

problem.
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