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Abstrakt 

Bakalářská práce „Reakce Dánska a Švédska na výsledek britského referenda o setrvání 

v EU“ se zabývá bezprostředními reakcemi dvou členských zemí na výsledek britského 

referenda a postoji k počátečním vyjednáváním. Rozhodnutí britských voličů 

nezpůsobilo politické zemětřesení jen na domácí scéně, odchod Velké Británie 

z Evropské unie nemá v celé šedesátileté historii evropských společenství obdoby. Je 

jasné, že toto rozhodnutí bude mít významné implikace na vnitřní jednotu unie, ale i na 

samotný přístup jednotlivých členských zemí k evropské integraci. Cílem práce je 

analyzovat vyjádření a stanoviska dánských a švédských vládních představitelů a 

zkoumat, zda tito aktéři nezdůvodňují své postoje na základě konkrétních faktorů, jimiž 

je ekonomická provázanost, podobné vnímání evropské integrace a určitá blízkost při 

jednáních ve vrcholných orgánech Evropské unie. Dánsko a Švédsko byly vždy 

považovány za blízké spojence Velké Británie na úrovni evropských institucí, pojí je 

významné obchodní a ekonomické vazby a bývají často považovány za země s největší 

mírou inklinace k euroskepticismu, takže předpokládám, že by tyto aspekty mohly být 

předmětem diskuze. Práce dochází k závěru, že se tyto faktory opravdu objevují 

v odůvodněních, a to především aspekt týkající se ekonomických zájmů. 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis called „Danish and Swedish reactions to the Brexit referendum 

outcome“ deals with the immediate reactions of two member countries on the outcome 

of British referendum and reflections on initial negotiations. The decision of British 

voters did not only cause a political earthquake on British side, the departure of Great 



   

Britain has no parallel in sixty year history of European communities. It is clear, that 

this decision will have major implications on both the internal cohesion of the European 

Union and the position of each member state towards European integration. The aim of 

this thesis is to analyse declarations and statements of Danish and Swedish government 

officials and observe, whether these participants mention these particular factors, that 

being the economic interconnection, similar perception of European integration and 

certain closeness in EU decision-making as their reasons. Both Denmark and Sweden 

had always been considered Great Britain´s closest allies, they share significant 

economic bonds between each other and have always been considered as countries with 

the highest inclination towards Euroscepticism, for this reason I expect these factors to 

be discussed. Thesis concludes that these factors do appear, mainly aspect concerning 

economic interests.  
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Zdůvodnění výběru práce  

Domnívám se, že je podstatné zabývat se britským referendem, a to zejména ze 

dvou důvodů. Reálně totiž hrozí, že by bývalá imperiální mocnost a tradiční členská 

země, jež vstoupila do Evropského hospodářského společenství v roce 1973, mohla 

vystoupit z Evropské unie. Tato možnost byla poprvé ustanovena v Lisabonské 

smlouvě, konkrétně v článku 50. Byť v historii už k jednomu vystoupení došlo, a to 

konkrétně u Grónska, které opustilo Evropské hospodářské společenství v 80. letech, 

ovšem v tomto případě odchod nebyl nijak legislativně uzákoněn.  

Nezávisle na tom, zda se britští voliči v červnovém referendu vysloví pro 

odchod či setrvání, tak je jasné, že výsledek bude mít dost výrazný dopad na vnitřní 

debatu o dalším směřování Evropské unie. Proto budu ve své práci zkoumat, jak tato 

debata rezonuje ve dvou zemích - Dánsku a Švédsku. Výběr těchto případů není 

náhodný. Tyto skandinávské země se tradičně řadí k těm spíše euroskeptičtějším a 

preferují ekonomickou unii nad politickou. Dánsko vstoupilo stejně jako Velká Británie 

do Evropského společenství v roce 1973. Po odmítnutí Maastrichtské smlouvy z roku 

1992 si Dánsko podobně jako Velká Británie vyjednalo několik trvalých výjimek 

z práva Evropské unie, a to v oblasti společné obrany, justice a vnitra, občanství EU a 

přijetí společné evropské měny. Švédsko se při svém vstupu do Evropské unie v roce 

1995 zavázalo, že v okamžiku, kdy naplní konvergenční kritéria, tak přijme Euro. 

V roce 2003 se ovšem švédští občané v referendu vyslovili proti přijetí společné 

evropské měny, takže Švédsko v současné době není součástí systému ERM II. Tyto tři 

země spojují i současné postoje ve vrcholných orgánech EU. Podle analýzy nevládní 

organizace VoteWatch Europe patří Švédsko spolu s Dánskem k zemím, které nejčastěji 

hlasují v Radě stejně jako Velká Británie.   

 

Předpokládaný cíl  

Znění mé výzkumné otázky je následující: Jakým způsobem se v dánské a 

švédské veřejné debatě reflektuje výsledek britského referenda?  

Tato práce si tedy bude klást za cíl zjistit, do jaké míry ovlivnil výsledek 

referenda jednání a hlasování dánských a švédských politických elit v Evropské radě a 

na půdě Evropského parlamentu v případě, že se občané Velké Británie vysloví pro: 

a) setrvání země v EU – jakou pozici budou zastávat dánští a švédští 

představitelé při plnění britských podmínek dohodnutých na únorovém 

Summitu.   



   

b) odchod země z EU – jakou pozici budou představitelé Dánska a Švédska 

zaujímat při administrativním řešení vztahu mezi Velkou Británii a EU. 

 

 

Metodologie práce  

Jako metodologický rámec pro svoji práci jsem si zvolila případovou studii dvou 

členských států, v tomto případě Dánska a Švédska.  

Podstatou mého zkoumání bude analýza prohlášení dánských a švédských 

politických elit k výsledku referenda jak na domácí scéně, tak v institucích Evropské 

unie - Radě a Evropském parlamentu. Je důležité si určit, jací konkrétní představitelé to 

budou. Proto si v obou zemích zvolím hlavní představitele vládních a opozičních stran i 

těch, jež jsou proevropské či euroskeptické. Právě jejich prohlášení budu zkoumat. 

V případě Dánska to budou představitelé menšinové vlády složené z vládnoucí liberálně 

konzervativní strany Venstre, která je podporována euroskeptickou Dánskou lidovou 

stranou, Liberální aliancí a Konzervativní lidovou stranou. Bude mě zajímat i reakce 

nejsilnější opoziční strany, tedy Sociálních demokratů. Co se týče Švédska, tak zde 

budu analyzovat výroky proevropsky orientovaného kabinetu složeného ze Sociálně 

demokratické strany a Strany zelených. Budu také sledovat debatu opozice, především 

třetí nejsilnější krajně pravicové a euroskeptické strany s názvem Švédští demokraté. 

Zaměřím se na prohlášení adresována na jak na domácí půdě, tak v rámci evropských 

institucí.  

Tato bakalářská práce bude v teoretické části primárně založena na sekundární 

literatuře. V metodologické části budu vycházet zejména z primární literatury. Za tímto 

účelem proto budu pracovat hlavně s oficiálními dokumenty vydávanými jednotlivými 

institucemi Evropské unie, politickými programy a tiskovými zprávami.  

  

Základní charakteristika tématu  

Prvotní myšlenka evropské integrace byla spojena s touhou nastolit v Evropě po 

druhé světové válce trvalý mír. Proto došlo k založení Evropského společenství uhlí a 

oceli. Postupem času se z této instituce - dnes nazývané Evropská unie, která měla mít 

na začátku ryze ekonomický charakter, stala politická unie. Tato přeměna je 

charakterizována prohlubující se integrací, kdy se státy vzdávají části své svrchovanosti 

ve prospěch této supranacionální organizace. Přímo úměrně s touto tendencí se ale 

začaly v některých zemích ozývat čím dál tím hlasitější projevy odporu vůči tomuto 



   

fenoménu. Ty se souhrnně nazývají pojmem „euroskepticismus“. Současný trend 

naznačuje, že by právě tyto nálady měly být na vzestupu napříč členskými zeměmi EU, 

což dokazují nejen poslední volby do Evropského parlamentu, ale i například britské 

referendum o setrvání země v Evropské unii, které se uskuteční 23. června 2016.  

Vztah Velké Británie k Evropské unii byl vždy speciální. Nedá se ovšem říci, že 

by tato země byla ve svém euroskeptickém pohledu zcela osamocena. Proto bude velice 

důležité sledovat, jak se k výsledku referenda postaví ostatní členské země EU.  
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Úvod 

Dne 23. června 2016 se občané Spojeného království Velké Británie a Irska v 

referendu vyslovili pro odchod své země z Evropské unie. Tato událost bude brzy 

považována za jeden z klíčových milníků v dějinách Evropských společenství a 

Evropské unie. Poprvé v historii totiž opustí tuto organizaci tradiční členská země, která 

byla vždy brána, i přes svůj značně rezervovaný postoj za její nedílnou součástí.  

V minulosti už k odchodu z evropských struktur došlo, a to v případě Grónska 

v roce 1985. Rozhodnutí vystoupit z tehdejšího Evropského společenství bylo vzneseno 

na základě referenda konaného o tři roky dříve, v němž si 52 % hlasujících zvolilo 

odchod Grónska z ES (Harhoff 1983: 13). Je diskutabilní, zda z tohoto vystoupení 

můžeme nyní odvozovat nějaké závěry, a to zejména proto, že Grónsko nikdy nebylo 

samostatným členským státem, pouze autonomní oblastí země, jež nadále zůstává 

členem Evropské unie. Dále je potřeba pohlédnout i na jeho ekonomickou a politickou 

sílu, která je oproti Velké Británii zanedbatelná. 

Zatímco v případě Grónska nebyl důvod, aby evropské elity z tohoto odchodu 

vyvozovaly širší závěry, v případě již avizovaného vystoupení Spojeného království je 

tomu jinak. Dlouhou dobu platila základní premisa, že do Evropské unie se výhradně 

vstupuje a bylo prakticky nemyslitelné, aby z ní jakákoliv země vystoupila, natož země 

takového politického a ekonomického významu, jakým je Velká Británie. Rozhodnutí 

britských občanů do velké míry ovlivní vnitřní debatu o funkčnosti Evropské unie a 

otázku celkového směřování této organizace. Na jedné straně lze Brexit vnímat jako 

odbourání jakési brzdy, která do určité míry bránila završení evropské integrace. Na 

druhou stranu může začít panovat napříč členskými zeměmi oprávněná obava, že tato 

bezprecedentní situace povede k dalšímu drolení Evropské unie, jež by mohlo 

v konečném důsledku znamenat i její zánik.  

Cíle práce 

Nejen to, jak se EU jako celek postaví k jednáním s Velkou Británií, ale i 

případná sebereflexe ovlivní, zda případně v budoucnu budou Velkou Británii 

následovat i další země. Tato bakalářská práce si proto klade za cíl zjistit, jakým 
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způsobem Brexit ovlivňuje vnitřní diskuzi a celkový postoj k vývoji evropské integrace. 

Budu zkoumat, jakým způsobem tato debata rezonuje ve dvou zemích - Dánsku a 

Švédsku. Předmětem této práce bude zodpovědět výzkumnou otázku: Jakým 

způsobem odůvodňují vládní představitelé Dánska a Švédska svou pozici při řešení 

vztahů mezi Velkou Británii a EU?  

Výběr těchto zemí není náhodný. Dánsko i Švédsko vykazují určité znaky, jež je 

na základě postojů vůči evropské integraci dlouhou dobu řadily do stejné skupiny 

společně s Velkou Británií. Právě Severské státy obecně a tyto země nevyjímaje bývají 

spolu s Velkou Británií považovány za tradičně euroskeptické (Archer 2000). Jejich 

největší spojenec opouští unii, ale ony zároveň chtějí a musí být loajální primárně vůči 

této organizaci. Po celou dobu tak budou muset balancovat mezi dvěma póly – jak 

udržet co největší vnitřní integritu unie, ale zároveň umožnit Velké Británii odejít 

s dohodou, jež by byla výhodná pro obě strany. Proto bude zajímavé sledovat, jaké 

argumenty tyto země používají, či na jaké aspekty se při jednáních odvolávají, což bude 

předmětem této práce.  

Dánsko s Velkou Británií spojuje podobný vývoj vztahů k Evropským 

společenstvím. Obě dvě země vstoupily do Evropského společenství v roce 1973. 

Dánsko má podobně jako Velká Británie vyjednané tzv. opt-outs (trvalé výjimky 

z evropského práva), a to na základě Edinburské dohody, jež byla zrealizována po 

odmítnutí Maastrichtské smlouvy v referendu z roku 1992. Tyto výjimky se týkají 

jednotné evropské měny, občanství EU, společné obrany a justice a vnitra (Adler-

Nissen 2014: 7). Švédsko vstoupilo do Evropské unie v roce 1995. V té době 

nesplňovalo konvergenční kritéria, která by mu umožnila přijmout společnou evropskou 

měnu. Mezi politickými elitami zároveň nepanovala úplná shoda na tom, zda by vstup 

do eurozóny byl pro zemi ekonomicky výhodný. Švédsko si ovšem nevyjednalo trvalou 

výjimku jako např. Dánsko a Velká Británie, nicméně členství v Evropské měnové unii 

se nadále vyhýbá (Adler-Nissen 2014: 81). Tyto tři země proto zákonitě spojují i jejich 

postoje ve vrcholných orgánech EU. Podle analýzy nezávislé organizace VoteWatch 

Europe patří Švédsko spolu s Dánskem k zemím, které nejčastěji hlasují v Radě stejně 

jako Velká Británie (Hix et al. 2016). 

V této souvislosti je důležité vymezit především dva aspekty – politický a 

ekonomický. Vzhledem k přítomnému euroskepticismu u těchto zemí lze po Brexitu 
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vyvozovat vyšší míru inklinace k případnému vystoupení, než by tomu bylo u jiných 

„euro optimističtějších“ zemí. Podstatná je samozřejmě i silná ekonomická provázanost. 

Pro Dánsko i Švédsko je Velká Británie velice významným obchodním partnerem. 

Vystoupení Velké Británie z EU může zapříčinit zhoršení jejich postavení. Pokud 

nedojde k vyjednání dobré dohody mezi Velkou Británií a Evropskou unií, může se to 

negativním způsobem projevit na ekonomikách těchto států. Proto lze předpokládat, že 

tyto země budou při řešení vztahu zaujímat vůči Velké Británii spíše vstřícnější postoj. 
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1. Teoretický a metodologický rámec práce 

Proces vystoupení Velké Británie z Evropské unie zahrnuje přímou spoluúčast 

zbylých členských zemí. Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem se zejména 

výsledek referenda a posléze i celý vyjednávací proces promítá v dánské a švédské 

veřejné debatě. Výzkumná otázka, jíž se tato práce bude snažit zodpovědět, zní: Jakým 

způsobem odůvodňují vládní představitelé Dánska a Švédska svou pozici při řešení 

vztahů mezi Velkou Británii a EU?  

Předmětem mého zkoumání bude zjistit, do jaké míry oni sami odůvodňují své 

postoje vůči Velké Británii na základě konkrétních faktorů, jimiž je ekonomická 

provázanost, podobné vnímání evropské integrace a určitá blízkost při jednáních ve 

vrcholných orgánech Evropské unie. Cílem této práce není tvrdit, že jeden či všechny 

z těchto faktorů přímo zapříčiňují pozici těchto dvou zemí při vyjednáváních. Hlavní 

intencí práce je identifikovat, zda se tyto faktory v jejich proklamacích objevují. 

Vzhledem k tomu, jak jsou si tyto země politicky i ekonomicky blízké, tak očekávám, 

že tyto aspekty budou diskutovány a budou hrát nějakou roli. Pro jasné vymezení 

výzkumných mantinelů této práce je zapotřebí tyto faktory převést do již definovaných 

konceptů. Konceptualizací těchto pojmů budou věnovány následující podkapitoly.  

Jako zkoumané aspekty byly vybrány ekonomická provázanost, přístup vůči 

evropské integraci a spolupráce v rámci evropských institucí. Výběr těchto aspektů není 

náhodný. Objem vzájemného obchodu mezi Velkou Británií a Dánskem a Švédskem 

vykazuje vysokou intenzitu a v případě, že by došlo k zhoršení spolupráce, tak to může 

mít dopad na celkovou ekonomickou situaci těchto zemí, z tohoto důvodu je podstatné 

tento aspekt u těchto zemí zkoumat. Dánsko a Švédsko bývají podobě jako velká 

Británie považovány za euroskeptické země, proto je důležité zohlednit i tento aspekt 

v souvislosti s možným budoucím směřováním evropské integrace. Jak bude popsáno 

v další podkapitole, Velká Británie vždy byla pro Dánsko a Švédsko velkým spojencem. 

Odchodem Velké Británie může dojít k oslabení vlivu těchto zemí v rámci formulování 

politik Evropské unie.    

Coby metodologický rámec pro toto zkoumání byla zvolena případová studie, 

která mi umožní analyzovat postoj dánských a švédských vládních představitelů 
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k probíhajícím jednáním o vystoupení Velké Británie z EU. Petr Drulák definuje 

případovou studii jako detailní analýzu případu, jejímž cílem je poskytnout celkový 

kontext zkoumaného jevu (Drulák 2008: 33). Je potřeba si jasně vytyčit časový rozsah 

tohoto výzkumu, proto budou zkoumány vyjádření počínající 23. červnem 2016 až do 

summitu EU konaného 29. dubna 2017 včetně. 

V této práci bude zkoumána pozice dánské a švédské vlády, jelikož ty mají od 

občanů mandát vyjednávat o vystoupení a následném uspořádání budoucích vztahů 

Velké Británie a Evropské unie. V tomto případě budou zkoumány oficiální dokumenty, 

mezi něž se počítají vládní prohlášení, tiskové zprávy a přepisy rozhovorů, jak vládní, 

tak i jednotlivých ministerstev, především ministerstev zahraničních věcí obou zemí. 

Tyto dokumenty jsou dostupné na webových stránkách Úřadů vlád i těchto rezortů. 

Stejným způsobem bude věnována pozornost i vyjádřením jednotlivých vládních 

politických stran. Zkoumány budou texty pouze v anglickém jazyce. Texty vydané 

v originálních jazycích nemohou být vzhledem k jazykové bariéře zkoumány, což 

představuje limit práce.  

Tato bakalářská práce si klade za cíl zmapovat bezprostřední reakce a postoje 

dánských a švédských vládních představitelů po vyhlášení výsledků britského referenda. 

Oficiální jednání byla zahájena v okamžiku, kdy britská strana aktivovala článek 50 

Lisabonské smlouvy. V ten moment mají obě strany dva roky na to vyjednat novou 

podobu smluvních vztahů. Vzhledem k tomu, že britská premiérka Theresa Mayová 

oficiálně započala s vyjednáváním až na konci března roku 2017, tak tato práce může 

reálně reflektovat samotné vyjednávání jen v omezené míře. 

1.1. Ekonomické aspekty  

Přestože Evropská unie už dávno není projektem, který by pouze upevňoval 

ekonomickou interdependenci mezi členskými zeměmi, tyto faktory jsou nadále jedním 

z hnacích motorů evropské integrace. Primárním zájmem každého státu je upevňovat  

své ekonomické postavení a obchodní pozici. Vzhledem k ekonomickým nejistotám 

obklopujícím vystoupení Velké Británie z Evropské unie je problematika přístupu na 

britský trh a vice versa v současné chvíli jednou z nejvíce diskutovaných otázek při 

probíhajících jednáních mezi Velkou Británií a zbylými členskými zeměmi.  
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Podle statistik Business Sweden byla pro Švédsko Velká Británie v roce 2016 

šestým nejvýznamnějším obchodním partnerem, co se výměny zboží týče. Podíl na 

celkovém vývozu do této země činil 6,0 % (Business Sweden 2017). Export Dánska do 

Velké Británie naproti tomu činil v roce 2016 zhruba 6,9 % (Trading Economics 

nedatováno). Silné ekonomické vazby těchto svou zemí se Spojeným královstvím 

mohou do jisté míry formovat jejich pozici pro vyjednávání. To ostatně tvrdí i Tobias 

Etzold a Christian Opitz ve svém článku Nordic Europe after the Brexit vote: the five 

Nordic countries are reassessing their relations with the EU. Podle těchto autorů proto 

jak Dánsko, tak i Švédsko ve snaze zabránit co nemenším ztrátám v obchodních 

vztazích zaujmou při jednáních pragmatických přístup tak, aby si nadále uchovaly co 

nejtěsnější spolupráci (Etzold a Opitz 2016: 2). 

1.2. Přístup vůči evropské integraci 

Prvotní myšlenka evropské integrace byla spojena s touhou nastolit v Evropě po 

druhé světové válce trvalý mír. Cílem bylo vytvořit nadnárodní soustátí, jež by 

fungovalo na principech liberálně-demokratické společnosti, čili vzájemné spolupráci, 

respektování lidských práv, sdílení vzájemných hodnot, dodržování smluvních závazku 

atd. Nejdříve byla započata spolupráce v oblasti hospodářské, která poté přerostla v 

součinnost politickou. Tato prohlubující integrace znamenala nutnost převzít některé 

výlučné pravomoci z rukou členských států přímo do rukou této organizace. To se 

ovšem ukázalo jako velmi problematické. Určitý rozpor začal být stále více patrný po 

založení Evropské unie, která měla začít zastřešovat existující Evropská společenství. 

Vytváření „Ever closer union“ (stále hlubšího politické integrace členských zemí) se 

proto začalo setkávat se stále výraznějšími projevy nesouhlasu. Tyto známky odporu se 

souhrnně nazývají pojmem „euroskepticismus“ (Usherwood a Startin 2013: 1). Opozice 

vůči Evropské unii roste jak na domácí, tak i evropské scéně a je umocněna krizemi, se 

kterými se EU musí potýkat, ať už je to krize finanční, dluhovou, migrační či nyní 

Brexit. 

Euroskepticismus je samozřejmě pojem mnohem komplexnější, než jak byl 

představen o pár řádků výše. S jistotou lze pouze říci, že neexistuje žádná jednotná 

definice. Tento fenomén lze totiž zkoumat z několika úhlů. Pro zjednodušení můžeme 

dosavadní autory rozdělit do dvou hlavních skupin: ti, kteří se ve svých výzkumech 

zabývají přítomností euroskepticismu u politických stran (Taggart 1998; Taggart a 
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Szczerbiak 2002; Kopecký a Mudde 2002) a tací, kteří ho zkoumají u veřejného mínění 

(Usherwood a Startin 2013; Miles 2004).  

V současné době lze říci, že určitou formu opozice vůči fungování evropského 

projektu můžeme najít napříč všemi členskými zeměmi. I v té nejvíce euro 

optimističtější zemi bude přítomná minimálně jedna politická strana hlásící kritické 

postoje. Druhým aspektem je, jak samotná veřejnost vnímá evropský projekt jako 

takový. Euroskepticismus nemusí nutně zahrnovat odmítnutí celého integračního 

procesu. Jedná se i o to, zda země vnímají Evropskou unii pouze jako ekonomický nebo 

i jako politický projekt, jinak řečeno způsob, jakým si vybírají, kterých politik se budou 

účastnit a kterých nikoliv, čili v zásadě existenci dvourychlostní Evropy.  

Existuje celá řada autorů, kteří se ve svých dílech zabývají výlučně specifikem 

euroskepticismu u Dánska a Švédska, nebo obecně tím skandinávským, jelikož ten 

vykazuje určité odlišné znaky od jiných evropských zemí (Raunio 2007; Archer 2000; 

Nielsen 2015). V zásadě se všichni autoři shodují na tom, že nelze považovat Dánsko a 

Švédsko za tvrdé odpůrce Evropské unie. Spíše by se daly definovat jako země 

zastávající pragmatický přístup, které výhodnost evropského projektu vidí především 

v ekonomickém aspektu, méně tak už v tom politickém. Tato skutečnost je velice 

podstatná pro kontext celé práce a i samotný výzkum, proto je vztahům mezi Evropskou 

unií a Švédskem spolu s Dánskem věnována jedna celá kapitola.   

V kapitole zabývající se samotným výzkumem bude cílem identifikovat, zda se 

v argumentacích objevuje otázka odlišné rychlosti v začleňování do evropské integrace.     

1.3. Spolupráce v rámci evropských institucí 

Třetím z faktorů, který by mohl být přítomen v diskurzu při jednáních, je určitá 

blízkost při hlasování ve vrcholných orgánech EU. Tento aspekt je velice úzce propojen 

se dvěma předchozími, dalo by se dokonce říci, že je jimi přímo způsoben. Silné 

ekonomické vazby a podobný postoj vůči evropské integraci mohou mít za následek, že 

tyto tři země budou zastávat podobné stanoviska a tedy i pro ně společně hlasovat. 

Existuje mnoho publikací a odborných článků, které se zabývají touto problematikou. 

Snahou této práce není a ani nemůže být obsáhnout všechny. V následující podkapitole 
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proto zmíní jen ty, které se explicitně zabývají vztahy těchto tří zemí a lze tak na 

základě nich vyvozovat širší vzorce.  

Prvním z nich je studie vydaná pod názvem Mapping Out Political Europe: 

Coalition Patterns in EU Decision-Making od autorů Michael Kaedinga a Torstena J. 

Selcka. Jedná se o empirickou analýzu zkoumající variaci volebního chování 

jednotlivých členských zemí v Radě, Evropském parlamentu a Komisi, a to na základě 

společných vzorců, které tyto odlišné pozice vysvětlují. Podle Kaedinga a J. Selcka tyto 

tři země vykazují několik společných znaků, na jejímž základě lze vysvětlit jejich 

formování do koalic (Kaeding a Selck 2005). 

Za zmínku stojí také další studie, která nabízí analýzu konfliktnosti při hlasování 

a nese název When and why the EU Council of Ministers votes explicitly. Pro účely této 

práce postačí zmínit, že autoři Fiona Hayes-Renshaw, Wim van Aken a Helen Wallace 

shledávají tyto tři země při hlasování v Radě nejčastěji v opozici oproti ostatním 

členským zemím (Hayes-Renshaw et al. 2006).  

Tou nejnovější studií je ta vydaná pod názvem Would Brexit Matter? The UK’s 

voting record in the Council and the European Parliament, jejímiž autory jsou Simon 

Hix, Sara Hagemann a Doru Frantescu. Tato publikace mapuje hlasování v Radě 

v letech 2004 až 2015 a přichází ke zjištění, že za toto bezmála devítileté období 

nejčastěji podobně jako Velká Británie hlasovaly právě Švédsko a Dánsko – ve více než 

80 % (Hix et al. 2016). Toto zjištění je podstatné především proto, že na základě něj 

můžeme říci, že jsou tyto země spojenci za každých okolností - bez ohledu na 

stranickou příslušnost. Sami autoři dodávají, že vzhledem k Brexitu je 

nezpochybnitelné, že obě země ztratí významného spojence (Hix et al. 2016). 

Pro účely této práce není až tak podstatné, v jaké míře hlasovali tyto tři země 

společně, spíše bude zajímavé, zda se v argumentech o postojích objeví právě tato 

obava ze ztráty silného spojence, která by mohla zhoršit vyjednávací schopnosti těchto 

zemí v institucích Evropské unie. 
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2. Vztah Dánska a Švédska k EU 

Dánsko a Švédsko si za svůj dosavadní přístup vůči Evropským společenstvím 

vysloužilo nelichotivou přezdívku „Neochotní Evropané“ (reluctant Europeans) (Miles 

1996a; Grøn et al. 2015). Tuto zdrženlivost lze pozorovat například na odmítavém 

postoji k prohlubující se integraci (v obou zemích došlo k odmítnutí společné evropské 

měny) a zřejmě i celkové negaci Evropského unie jako politického projektu. Tato 

kapitola se pokusí osvětlit, proč tomu tak je zrovna u těchto dvou skandinávských zemí. 

Domnívám se, že v tomto případě je nezbytné znát především historický kontext.  

2.1. Vývoj vztahů mezi Dánskem a Evropskými 

společenstvími 

Počátky integrace Dánského království do evropských struktur se datují do 50. 

let minulého století. Hlavním hybatelem ostatně i u ostatních skandinávských zemí byly 

především ekonomické důvody (Phinnemore 1996: 32). Drtivá většina tamního exportu 

se totiž soustředila do Západní Evropy, především do Velké Británie, která v té době 

byla jejich hlavním obchodním partnerem (Phinnemore 1996: 32).  

Když došlo v roce 1958 k ustanovení Evropského hospodářského společenství, 

v němž Velká Británie odmítla figurovat, Dánsko také logicky zůstalo stranou. Jejich 

pozornost se přesunula k založení jiné platformy volného obchodu, která by se stala 

protipólem vůči EHS. Tou se v roce 1960 stalo Evropské sdružení volného obchodu 

(European Free Trade Association) (Miles 2015: 21-22). Navzdory tomu Dánsko už rok 

poté podalo poprvé přihlášku ke členství v Evropském hospodářském společenství, opět 

na popud Velké Británie, která velice záhy přestala v ESVO spatřovat hlavní 

ekonomickou a politickou hybnou silu (Phinnemore 1996: 34-35).  

Dánsko do EHS vstoupilo ovšem až v roce 1973, čili zhruba dvanáct let od 

podání první přihlášky. Tato prodleva byla způsobená tím, že Dánsko svůj vstup 

vynucovalo přistoupením Velké Británie. Její vstup byl ovšem dvakrát (v letech 1963 a 

1967) vetován tehdejším prezidentem Francie Charlesem de Gaullem (Miles 2015: 23). 

Přistoupení Dánska bylo ještě stvrzeno o rok dříve všelidovým referendem, při němž se 

63 % občanů vyjádřilo pro vstup do Evropského hospodářského společenství (Hansen 

2002: 62).     
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Vztahy nově přistoupivší země už od začátku nebyly ideální. David Phinnemore 

v této souvislosti poukazuje na to, že zatímco ekonomické důvody byly stimulem pro 

účast na integračním procesu, politické faktory se jevily býti brzdou. Pro Skandinávské 

země, Dánsko nevyjímaje byla vždy velice důležitá národní identita a suverenita. Proto i 

Dánsku začalo záhy činit potíže podílet se na činnosti organizace, která ve svém 

důsledku mohla tyto hodnoty ohrožovat (Phinnemore 1996: 33). 

V tomto období se proto v Dánsku začaly tvořit dva názorové proudy. Byli to 

stoupenci, kteří vnímali Evropské hospodářské společenství primárně jako ekonomický 

projekt. Proti nim stáli odpůrci obávající se možné federalizace EHS (Miles 2015: 25). 

Přelomovým bodem v této diskuzi byly do jisté míry 90. léta, která byla 

charakterizována snahou přijmout Maastrichtskou smlouvu, jelikož již zahrnovala 

výrazné federalizační prvky, např. zavedení jednotné měny, spolupráce v oblasti 

spravedlnosti a vnitřních věc, či zavedení společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

(Adler-Nissen 2014: 5). Podle Hansena (2002: 65) už bylo pro stoupence prakticky 

nemožné nadále vykreslovat nově vytvořivši Evropskou unii jako ekonomický projekt a 

zároveň tak snižovat její politické důsledky. V očích podporovatelů nadále zůstávala 

organizací sdružující suverénní celky. Odpůrci již Evropskou unii vnímali jako 

transformující se federaci, která ohrožuje nejen nezávislost, ale i dánskou kulturní a 

národní identitu (Hansen 2002: 65).  

2.1.1. Odmítnutí Maastrichtské smlouvy 

Podle dánské ústavy musí mít každá smlouva zahrnující potenciální přenesení 

suverenity podporu buď výrazné většiny politických stran, nebo občanů na základě 

pozitivního stanoviska v referendu. Proto každé smlouvy, které mění charakter evropské 

integrace, ať už to bylo referendum o vstupu do Evropského hospodářského 

společenství v roce 1972 či Maastrichtská smlouva, musí být schváleny voliči 

v referendu (Aylott et al. 2013: 58). Právě proces ratifikace Maastrichtské smlouvy se 

stal největším milníkem dánského odporu vůči evropské integraci, byť tomu zprvu nic 

nenasvědčovalo. Smlouva o Evropské unii byla schválena v dánském parlamentu 

(Folketing), kde ji podpořila většina politických stran, přestože panoval nesouhlas 

zejména s kapitolami zabývající se soudní mocí, vnitřními záležitostmi a občanstvím 

(Pedersen 1996: 89). Přestože většina politických stran v referendu vyzývala voliče 

k schválení smlouvy, výsledek byl překvapující. Znamenal totiž těsné vítězství odpůrců 
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(50,7 % proti 49.3 % hlasů pro) (Hansen 2002: 71). Naplno se tak projevila dichotomie 

dánského postoje vůči směřování evropského projektu.  

Na popud sociálních demokratů byl nedlouho po neúspěšném referendu sepsán 

dokument nazýván National Compromise, požadující výrazné výjimky ze smlouvy. Ten 

byl přijat dánskou vládou a představen ostatním členským zemím na EU summitu 

v Edinburghu v prosinci roku 1992. Radou byl schválen a vyústil v podepsání 

Edinburské dohody, která Dánsku poskytla tzv. opt-outs (Adler-Nissen 2014: 7). Ty 

zahrnovaly odmítnutí jednotné evropské měny, občanství EU, společné obrany a justice 

a záležitostech spadajících do oblasti vnitra. Otázka (ne)účasti na třetí fázi Evropské 

měnové unie nebyla pro Dánsko podstatná primárně z hlediska možných ekonomických 

dopadů, ale především, zda tento krok znamenal posunutí Evropské unie směrem 

k federaci (Hansen 2002: 73). 

Smlouva v takovém znění nakonec byla schválena v druhém referendu 18. 

května 1993 (Pedersen 1996: 90). Edinburská dohoda zároveň stanovila, že jakékoliv 

budoucí revize výjimek musí být vždy předmětem referenda (Hansen 2002: 74).  

2.1.2. Referendum o Euru 

Dánské politické strany nezastávaly vždy vyloženě odmítavé stanovisko vůči 

přijetí společné evropské měny. Konec 90. let tak byl charakterizován všeobecnou 

diskuzí nad možným začleněním do eurozóny. Debata vyvrcholila v roce 1999, kdy se 

většina politický stran postavila za přijetí evropské měny. Byla to právě vláda sociálně 

demokratického premiéra Poula Nyrupa Rasmussena, která stanovila konání nového 

referenda na rok 2000, a to i na popud průzkumů veřejného mínění, v nichž se většina 

Dánů stavěla kladně k přijetí eura (Marcussen 2005: 51). Vzhledem k tomu, jak citlivě 

dánská společnost pohlížela na prohlubující se integraci, tak se dánská vláda snažila 

intenzivně vyzdvihovat především ekonomickou výhodnost. V květnu roku 2000 ovšem 

tamní ekonomická rada vydala pololetní výroční zprávu, v níž zpochybnila ekonomický 

přínos a naopak poukazovala na političnost celého projektu (Marcussen a Zølner 2001: 

389). Podpora veřejnosti se začala snižovat. V den konání referenda (28. září 2000) se 

53,2 % občanů vyslovilo proti účasti v Evropské měnové unii, volební účast dosáhla 

87.6 % (Marcussen 2005: 51). I přesto, že Dánové odmítli přijetí společné měny, je 

jejich koruna vázaná na kurzový systém ERM II (Adler-Nissen 2014: 80).  
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2.1.3. Oblast justice a vnitřních věcí  

Při schvalování Maastrichtské smlouvy se Dánsko velice tvrdě stavělo proti 

přenesení kompetence v oblasti migrační a azylové politiky na úroveň Evropské unie. 

Proto došlo k vytvoření pilířové struktury, kde měl třetí pilíř (oblast spravedlnosti a 

vnitřních věcí) mezivládní charakter. Výjimka Dánsku umožňuje účastnit se pouze 

v případě, pokud se jedná o mezivládní spolupráci (Adler-Nissen 2014: 116-117). 

V případě Schengenské dohody byl Dánsku přidělen zvláštní protokol, který ji 

poskytoval určitou míru autonomie určit si, jaké záležitosti se ho budou týkat (Adler-

Nissen 2015: 192). Přijetím Lisabonské smlouvy došlo k redukci rozlišení mezi tím, co 

ještě spadá pod mezivládní spolupráci a co už na tu nadnárodní. V současné situaci je 

proto pozice Dánska velice stísněná. Kvůli výjimce je jeho akceschopnost velice 

limitovaná, a to zejména v oblasti policejních a kriminálních záležitostí (Adler-Nissen 

2014: 142). Na podzim roku 2015 se v této souvislosti konalo v Dánsku referendum, 

které se týkalo zrušení výjimek v oblasti justice a vnitřních záležitostí. Tyto návrhy 

ovšem byly zamítnuty 53 % občanů (Danmarks Statistik 2015). 

2.2. Vývoj vztahů mezi Švédskem a Evropskými 
společenstvími 

Švédský postoj vůči evropským společenstvím byl do značné míry ovlivněn 

geopolitickým uspořádáním světa v období studené války. Švédsko jako jedna z mála 

skandinávských zemí zastávala jak v průběhu druhé světové války, tak logicky i po ní 

neutralitu, čili účast v nově tvořícím se Evropském společenství nepřicházela v úvahu. 

Místo spolupráce v této supranacionální organizaci politické elity preferovaly vytvoření 

platformy na bázi liberalizace obchodu, díky níž by došlo k odstranění cel a tarifů. Za 

tímto účelem se signatářské země usnesly Stockholmské úmluvě, která zřídila Evropské 

sdružení volného obchodu. Vzhledem k tomu, že tato organizace fungovala na principu 

velice volné mezivládní spolupráce, tak účast nevzbudila na švédské domácí scéně 

obavy ze ztráty suverenity či neutrality (Phinnemore 1996: 34).  

V 60. letech tak v evropském prostoru začaly působit dvě velice významná 

uskupení. S tím, jak význam Evropského společenství nabýval na síle, tak rostla potřeba 

se nějakým způsobem k této organizaci postavit. Celá 60. a 70. léta tak byly 

charakterizovány snahou najít určitý konsensus o podobě možné spolupráce, která by 



   

 

14 

  

ovšem nenarušila švédskou neutralitu. Tato snaha vyústila v roce 1972 v podepsání 

série bilaterálních dohod mezi jednotlivými skandinávskými zeměmi, mezi nimiž bylo i 

Švédsko, a Evropským hospodářským společenstvím. Tyto dohody umožnily snazší 

přístup švédských produktů na celoevropský trh (Miles 2015: 24-25). Přestože ratifikace 

smlouvy prošla hladce schvalovacím procesem švédského parlamentu, tak jak ze strany 

liberálních i konzervativních stran zazněla kritika na příliš volný svazek s EHS. V té 

době se již začínaly ozývat hlasy o možném členství v této organizaci (Phinnemore 

1996: 41). Podpora členství v polovině 70. let na chvíli utichla, a to vzhledem k účasti 

Strany středu na koaličním vládnutí, která v té době nebyla Evropskému hospodářskému 

společenství příliš nakloněna. V 80. letech, kdy se do vlády opět vrátili sociální 

demokraté, se diskuze znovu otevřela (Phinnemore 1996: 42). Toto období bylo 

charakterizováno postupným sbližování Evropské sdružení volného obchodu a EHS, 

později EU. V roce 1992 došlo mezi těmito dvěma organizacemi k podepsání asociační 

dohody, která Švédsku umožnila přístup na jednotný unijní trh (Jensen a Nedergaard 

2015: 150). K tomu, že Švédsko nakonec posléze podalo přihlášku k členství 

v Evropské unii, zásadně přispěly dva faktory. Za prvé to byl pád železné opony, který 

vyústil v rozpad bipolárního rozdělení světa. Švédská neutralita tak de facto ztratila na 

významu (Widfeldt 1996: 101). Druhým faktorem byla těžká finanční krize, se kterou se 

tato země na začátku 90. let musela potýkat. Její trh byl stále více vázán na ten 

evropský, proto byla vláda přesvědčena, že za současného stavu si Švédsko nemůže 

dovolit stát mimo evropský projekt (Miles 1996: 61). 

Ke vstupu do Evropské unie nakonec došlo po kladném stanovisku švédských 

občanů v referendu z roku 1994. Předbíhala tomu ovšem velmi intenzivní debata napříč 

všemi politickými subjekty (Trägårdh 2002: 160). Mezi podporovatele členství se řadili 

jak liberálové (Liberální lidová strana), tak konzervativci (dnes Umírněná strana). 

Naopak proti stála Strana středu, Levicová strana a Zelení, kteří kritizovali příliš 

výraznou tržní orientaci a ignorování ekologických témat. Křesťanští demokraté se 

v průběhu kampaně drželi spíše stranou, sociální demokracie zase byla vnitřně 

rozdělená mezi zastánce a odpůrce (Trägårdh 2002: 164). I veřejnost byla názorově 

rozdělená, přesto jejich pozice korelovala s pravolevým rozdělením. Důležitými 

otázkami byly ekonomické faktory i bezpečnost. Nakonec se referenda zúčastnilo 83 % 

voličů, z nichž 52 % bylo pro vstup (Widfeldt 1996: 105-106). 
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2.2.1. Referendum o vstupu do eurozóny  

Velice těsny výsledek referenda a vnitřní rozpolcenost politických stran de facto 

potvrdil velice rezervovaný postoj velké části obyvatelstva vůči Evropské unii. I přesto 

se do počátku 90. let velice významně debatovalo o možném přijetí společné evropské 

měny. Situace Švédska byla odlišná od Dánska. V polovině 90. let, kdy Švédsko 

přistoupilo do Evropské unie, byl již projekt Evropské měnové unie v plném provozu. 

Smlouva o přistoupení k EU tudíž Švédsko zavazovala přijmout společnou evropskou 

měnu v okamžiku, kdy splní tzv. konvergenční kritéria (Jupille a Leblang 2007: 769).  

Vzhledem k tomu, že jak názor politických stran, tak i široké veřejnosti byl 

nejednotný, rozhodli se Sociální demokraté, kteří v té době byli vládnoucí stranou, 

svolat kolegium odborníků vedené Larsem Calmforsem (Calmfors Commission), které 

mělo prozkoumat možné dopady přijetí eura (Kinnwall 2000: 154). Přestože Komise 

vyzdvihla politický přínos, závěr jejich expertízy z roku 1996 byl zamítavý. Vládě bylo 

doporučeno nevstupovat do Evropské měnové unie v roce 1999 a zvolit spíše vyčkávací 

taktiku (Kinnwall 2000: 154-155). Rozhodujícím faktorem pro zamítavý postoj byly 

ekonomické důvody, vzhledem k finanční krizi hrozilo, že se ještě radikálněji zvýší 

nezaměstnanost a poroste deficit státního rozpočtu (Jonung 2004: 127). Na konci roku 

1999 a začátku nového tisíciletí se ovšem Švédsko vymanilo z finanční krize, 

nezaměstnanost klesla pod 5 %, čili hlavní závěry Komise velice záhy ztratily na 

relevanci (Kinnwall 2000: 156).  

Referendum, v němž měli voliči rozhodnout o tom, zda chtějí vstoupit do třetí 

fáze Evropské měnové unie, bylo stanoveno na rok 2003. Zastánci přejetí eura 

vyzdvihovali zejména ekonomické faktory – zvýšení ekonomického růstu, měnovou 

stabilita či posílení obchodu. V neposlední řadě by se zvýšil politický vliv Švédska na 

celou Unii. Odpůrci se naopak obávali, že by to mohlo ohrozit švédský sociální model 

(welfare state) (Jonung 2004: 128). Z počátku se občané klonili k euru spíše pozitivně. 

Tento trend ovšem na konci roku 2002 obrátil. Výsledek samotného referenda byl velice 

jasný – skoro 56 % občanů proti přijetí eura při velice vysoké účasti dosahující 83 % 

(Lindahl a Naurin 2005: 70-71). Podobně jako v Dánsku se voliči neřídili doporučením 

politických stran. Očekáváné odmítavé stanovisko se projevilo u voličů tradičně 

euroskeptických stran - Strany Levice, Středové strany a Zelených. Výzkum Rutger 

Lindahl a Daniela Naurina ovšem ukazuje, že až 25 % voličů tradičně proevropských 
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stran (Liberální lidové strany a Umírněná strana) hlasovalo proti vstupu do eurozóny. I 

většina voličů sociální demokracie a křesťanských demokratů, kteří před referendem 

vyzývali ke kladnému stanovisku, naopak zvolila odmítavý postoj (Lindahl a Naurin 

2005: 71-72).    

Výsledkem referenda tedy bylo odmítnutí členství v eurozóně a brzké opakování 

referenda, zdá se, není na pořadu dne, a to přestože se Švédsko při vstupu do EU 

zavázalo v budoucnu euro přijmout. V současné době se tomuto závazku vyhýbá, a to 

tak, že záměrně neplní konvergenční kritérii, především tím, že se nesoustředí na 

stabilizaci devízového kurzu a zatím neschválilo samostatnost Švédské centrální banky 

(Jupille a Leblang 2007: 769).  

Zdá se, že zatímco v Dánsku je obava ze ztráty suverenitu a identity tím hlavním 

faktorem pro zdrženlivý postoj, tak v případě Švédska je to strach o výjimečnost 

švédského sociálního státu a vždy přítomná neutralita. 

2.3. Postoj vládních politických stran 

Vzhledem k tomu, že se tato práce zabývá postojem vládních stran, lépe řečeno 

tím, jaké faktory definují jejich preference, je zapotřebí vědět, jak tyto strany obecně 

vnímají Evropskou unii. Dlouhou dobu se v souvislosti se stranickým systémem 

severských zemí dalo hovořit o tzv. skandinávském pětistranickém modelu, který 

sestával z komunistických stran, sociálních demokratů, agrárníků, liberálů a 

konzervativních stran. Po úspěchu zelených a krajně pravicových populistických stran, 

tento model už není příliš validní, přesto z něj můžeme vyvozovat určité vzorce (Aylott 

et al. 2013: 153). Především co se postoje vůči evropské integraci týče. Konzervativní 

strany, sociální demokraté a liberálové bývají zpravidla nakloněni evropské integraci, 

kdežto středové (bývalé agrární strany), postkomunistické, krajně pravicové strany a 

zelení jsou mnohem zdrženlivější vůči Evropské unii (Raunio 2007: 193).  

V Dánsku po parlamentních volbách konaných v roce 2015 vládl menšinový 

kabinet Liberální strany (Venstre) podporovaný Liberální aliancí, Konzervativní 

lidovou stranou a Dánskou lidovou stranou (Kosiara-Pedersen 2016: 79). V polovině 

listopadu 2016 byl nahrazen koaliční vládou Liberální strany, Liberální aliance a 

Konzervativní lidové strana bez Dánské lidové strany (Deutsche Welle 2016). Dánská 
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lidová strana se svou rétorikou řadí k euroskeptickým stranám. Vyzdvihuje především 

národní zájmy a ochranu obyvatel před negativními dopady globalizace a integrace. 

Zbylé vládní strany jsou ve své kritice vůči Evropské unii opatrné, spíše se snaží 

vyzdvihovat ekonomickou výhodnost, přestože dánské národní zájmy mají mít přednost 

před těmi evropskými (Wivel 2014).  

Ve Švédsku vládne od roku 2014 koaliční kabinet složen ze Sociální demokracie 

a Zelených. Sociálně demokratické strany obecně, té ve švédské nevyjímaje, chovají 

vůči Evropské unii ambivalentní vztah. Zdrojem zdrženlivosti bývá obava z 

nedotknutelnosti jejich sociálních států. V případě Švédska navíc dlouhou dobu napříč 

stranou rezonoval strach ze ztráty neutrality (Sitter 2001: 29). Přestože se dnes Sociální 

demokracie staví k evropské integraci spíše pozitivně, tato dichotomie je zde nadále 

přítomná (Fägersten 2016). Pro Stranu zelených byla dlouhou dobu charakteristická 

kritika evropské centralizace, militarizace a snaha zachovat švédskou neutralitu (Raunio 

2007: 198). Zelení postupně ze své tvrdé pozice vůči Evropské unii začali ustupovat. Od 

roku 2008 již nepožadují odchod Švédska z Evropské unie (Aylott et al. 2013: 161). 
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3. Výsledek britského referenda 

Svolání referenda o vystoupení Velké Británie z Evropské unie nebyl krok 

učiněný zčistajasna, nýbrž se jednalo o vyvrcholení dlouhotrvajícího ambivalentního 

postoje společnosti a britských elit vůči Evropské unii. Britská společnost se záhy po 

svém vstupu začala projevovat jako nejvíce euroskeptická v celé unii. Zde navíc na 

rozdíl od zbytku Evropy byly tyto nálady vždy součástí mainstreamových stran, 

především Konzervativní strany (Hobolt 2016: 1259-1260). Na začátku roku 2013 se 

proto tehdejší premiér David Cameron odhodlal k bezprecedentnímu kroku. Ve svém 

dlouho očekáváném projevu o vzájemných vztazích mezi Velkou Británií a Evropskou 

unií přislíbil občanům v případě znovuzvolení v následujících parlamentních volbách 

konání referenda ohledně dalšího působení Spojeného království v tomto společenství. 

Dále uvedl, že v případě vyjednání uspokojivých reforem je připraven prosazovat 

setrvání Velké Británie v unii (Gov.uk 2013). Volby, které se konaly v květnu roku 

2015, znamenaly navzdory předvolebním průzkumům výrazné vítězství pro 

Konzervativní stranu, což Cameronovi umožnilo sestavit většinový kabinet bez podpory 

Liberálních demokratů. Nově vzniknuvší vláda se zavázala k tomu vypsat referendum o 

vystoupení Velké Británie z Evropské unie do roku 2017 (Hobolt 2016: 1261). Konec 

roku 2015 a počátek toho následujícího byly charakterizovány snahou Davida 

Camerona vyjednat reformy EU, které by mu posléze umožnily prosazovat před 

britskými voliči setrvání Spojeného království v Evropské unii. Na únorovém summitu 

se britskému premiérovi nakonec podařilo vyjednat menší ústupky v oblastech 

týkajících se především eurozóny, konkurenceschopnosti, suverenity a sociálních dávek 

(POLITICO 2016). Význam této dohody byl spíše symbolický než faktický. Výsledek 

únorového summitu sice Davidu Cameronovi umožnil postavit se před britské voliče a 

hájit setrvání Velké Británie v Evropské unii. Jak se ale posléze ukázalo, dohoda měla 

ovšem velice malý vliv na samotný výsledek referenda (Hobolt 2016: 1261). 

Referendum konané 23. června 2016 nakonec totiž přineslo překvapivý výsledek - 51.9 

% britských voličů se vyslovilo pro odchod své země z Evropské unie (Electoral 

Commission 2016). Především obava z narůstající migrace, ztráta národní identity a 

suverenity byly těmi hlavními argumenty, které přiměly nespokojené voliče hlasovat 

pro odchod (Hobolt 2016: 1273). Referendum ukázalo také rozdílné postoje 

jednotlivých národů na Evropskou unii. Zatímco občané Anglie a Wales hlasovali pro 
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odchod z Evropské unie, tak Skotové a obyvatelé Severního Irska byli pro setrvání v EU 

(Electoral Commission 2016).   

3.1. Proces vystoupení členské země z EU 

O možnosti vystoupit z Evropské unie poprvé explicitně hovoří konsolidované 

znění Smlouvy o Evropské unii, konkrétně článek 50. Ten stanovuje, že: 

1. Každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy 

může rozhodnout z Unie vystoupit. 

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

Evropské radě. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie 

sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho 

vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s 

Unií. Tato dohoda se sjednává v souladu s čl. 218 odst. 3 

Smlouvy o fungování Evropské unie. Jménem Unie ji uzavře 

Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení 

souhlasu Evropského parlamentu. 

3. Smlouvy přestávají být pro dotyčný stát použitelné dnem vstupu 

dohody o vystoupení v platnost, nebo, nedojde-li k tomu, dva 

roky po oznámení podle odstavce 2, nerozhodne-li Evropská 

rada jednomyslně po dohodě s dotyčným členským státem o 

prodloužení této lhůty. 

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

zastupuje vystupující členský stát, nepodílí na jednáních ani 

rozhodnutích Evropské rady nebo Rady, která se jej týkají. 

Kvalifikovaná většina je vymezena v souladu s čl. 238 odst. 3 

písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie. 

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

podléhá tato žádost postupu podle článku 49 (Evropská unie 

2008). 



   

 

20 

  

Samotný článek 50 není dlouhý ani příliš specifický. V zásadě pouze stanovuje 

aktéry na obou stranách, obecná pravidla a jednotlivé kroky, které je nutné splnit do 

dovršení dvouleté lhůtě, tak aby mohlo členství vystoupivší země formálně pozbýt 

platnosti. I přes rozchod se předpokládá, že bude mezi těmito dvěma subjekty docházet 

nadále k určité formě spolupráce. To je ostatně zmíněno ve druhém odstavci, který 

hovoří o tzv. přihlédnutí k budoucím vztahům k Unii (Evropská unie 2008). Blíže už se 

článek 50 budoucímu vztahu mezi vystoupivší zemí a Unií nevěnuje, tento proces je 

podrobněji rozveden v článku 218, který se šířeji popisuje proces sjednávání a uzavírání 

dohod mezi Unií a třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi (Evropská unie 

2008).     

3.2. Průběh jednání o Brexitu 

Velká Británie formálně započala svůj odchod ze struktur Evropské unie 29. 

března 2017, tedy skoro přesně devět měsíců od červnového referenda. U tohoto 

historického kroku již nebyl přítomen David Cameron, který se záhy po neúspěšném 

výsledku rozhodl rezignovat na funkci ministerského předsedy. V této funkci ho 

v polovině července nahradila Theresa Mayová, která od počátku jasně deklarovala, že 

článek 50 nebude spuštěn dříve než na začátku roku 2017 (BBC News 2016). Premiérka 

Mayová počítala s tím, že proces vystoupení Velké Británie bude zahájen bez souhlasu 

parlamentu. To ovšem odmítl Nejvyšší soud, který konstatoval, že se k této proceduře 

musí vyjádřit jak Dolní sněmovna, tak i Sněmovna lordů (Spence 2017). Zákon 

umožňující spuštění procesu vystoupení Británie z EU nakonec prošel oběma komorami 

britského parlamentu, a to i přes prvotní námitky Sněmovny lordů, která požadovala 

garanci práv občanů Unie žijících ve Spojeném království i po vystoupení (BBC News 

2017).  

Celé období od konání referenda po aktivaci článku 50 bylo charakterizováno 

snahou nalézt co možná nejlepší formu odluky a další spolupráce, která by vyhovovala 

oběma stranám. Theresa Mayová, ač před referendem hájící setrvání Velké Británie 

v EU, se od počátku působení v premiérském úřadě vyjadřovala tak, že Spojené 

království míří k úplnému oddělení od unijních struktur. Tato vize byla oficiálně 

vyřčena na začátku roku 2017, kdy Mayová v dlouho očekávaném projevu odmítla 

částečné členství v Evropské unii. Británie podle ní touží po zcela novém partnerství, 

které by jí umožnilo omezit migraci z členských zemí a odstoupit od jednotného trhu a 
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Soudního dvora EU (BBC News 2017b). Tyto představy byly nadále detailněji 

představeny na začátku února v tzv. bílé knize o Brexitu, který shrnuje postoje a cíle 

britské vlády. Tento dokument je členěn na 12 kapitol, z nichž každá stanovuje vize a 

cíle o průběhu jednání v konkrétních oblastech počínaje omezením migrace a bojem 

proti terorismu konče. Vláda v něm odmítá volný pohyb osob tak, jak je mu v současné 

době, zároveň ovšem cílí na dosažení co nejprůchodnější dohody o volném obchodu 

(Gov.uk 2017c). Jakou podobu nakonec výsledný vztah bude mít, je samozřejmě 

předmětem jednání. Na základě zveřejněných priorit britské vlády se už nyní ovšem dá 

hovořit o tzv. „tvrdém“ Brexitu, čili odchodu z unijního trhu a nutnosti vyjednat nové 

obchodní dohody. Tento způsob vyrovnání je protipólem k tzv. „měkkému“ Brexitu, 

který znamená kompromis například v podobě uchování vzájemných vztahů jak v rámci 

vnitřního trhu, ale i mechanismu volného pohybu osob. Jako velice nepravděpodobně se 

tedy v tuto chvílí zdá, že by Británie směřovala k norskému či švýcarskému model 

vzájemných vztahů (Sapir 2016).   
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4. Reakce dánské a švédské vlády 

V této kapitole budou zkoumány výroky dánských a švédských vládních 

představitelů ve snaze identifikovat, zda se v nich objevují odůvodnění vztahující se 

k třem definovaným faktorům, jimiž je ekonomická provázanost, podobné vnímání 

evropské integrace a určitá blízkost při jednáních ve vrcholných orgánech Evropské 

unie. Bude zajímavé sledovat, zda jsou tyto argumentace vztahovány jen na domácí 

scénu, nebo i na tu evropskou.  

4.1. Dánsko 

Výsledek britského referenda nezpůsobil zemětřesení jen na britské politické 

scéně, velké překvapení vyvolal i u drtivé většiny zbylých členských zemí Evropské 

unie. Nejen dánská vláda, ale i opozice, tedy kromě Dánské lidové strany, daly před 

konáním referenda jasně najevo, že si přejí britské setrvání v Evropské unii. První 

reakce přicházející napříč dánskou politickou scénou tedy hovořily převážně o 

roztrpčení a zklamání. Dánský premiér Lars Løkke Rasmussen hned 24. června vydal 

tiskové prohlášení, v němž na jedné straně vyjádřil smutek nad výsledkem britského 

referenda, zároveň ovšem zdůraznil zájem nadále uchovat co nejužší vazby mezi Unií a 

Velkou Británií. Rasmussen dále přiznal, že výsledek referenda reflektuje rostoucí 

euroskeptické nálady napříč členskými zeměmi. Úkolem Evropské unie je nyní provést 

jistou sebereflexi, přičemž je důležité držet se principu subsidiarity. Přes všechny tyto 

výtky ovšem podle něj leží dánská budoucnost vně struktur EU (Statsministeriet 2016).  

V kontextu tohoto vyjádření působilo poněkud kontrastním dojmem stanovisko 

Dánské lidové strany1 k výsledkům referenda, v němž tato strana označila rozhodnutí 

britským voličům za „odvážnou a správnou volbu“ (The Local Denmark 2016b). 

Předseda této strany Kristian Thulesen Dahl přitom na konci dubna roku 2016 hovořil o 

tom, že by se i v Dánsku mělo konat referendum o vystoupení země z Evropské unie 

(Kroet 2016). Po výsledcích v Británii by možné konání dánského referenda mělo být 

podmíněno tím, co se Velké Británii podaří vyjednat (The Local Denmark 2016b). Tato 

otázka se znovu objevila na přetřes v prosinci při oficiálním setkání zástupců Dánské 

                                                 
1 Dánská lidová strana ačkoliv je co do počtu poslanců druhou nejsilnější parlamentní stranou, tak přesto 

není přítomna ve vládní koalici. Pouze svými hlasy podporuje minoritní kabinet složen z Liberální strany, 

Liberální aliance a Konzervativní lidové strana (Deutsche Welle 2016). 
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lidové strany s jednou z nejvýraznějších tváří kampaně za britské vystoupení z Evropské 

unie, Nigelem Faragem ze strany UKIP. Zástupci Dánské lidové strany po tomto 

jednání v zásadě zopakovali svá stanoviska z června roku 2016, dotkli se ovšem i 

budoucích jednání. Podle nich by Velká Británie neměla být exemplárně potrestána, 

naopak by měla získat co nejlepší dohodu (The Local Denmark 2016a).         

První tři měsíce byly charakterizovány snahou britských politických elit vyřešit 

situaci na domácí scéně. Po rezignaci Davida Camerona a nástupu Theresy Mayové do 

úřadu si britská strana dávala čas na to pokusit se nalézt odpověď na řešení budoucích 

vztahů mezi Velkou Británií a Evropskou unií. To umožnilo i ostatní zemím, včetně 

dánské vlády začít jednoznačně identifikovat priority k jednáním. „Přestože je Velká 

Británie našim klíčovým partnerem, tak při jednáních nemůže očekávat jakoukoliv 

náklonost“, řekl dánský ministr zahraničních věcí Kristian Jensen na konci srpna. 

Prioritou podle něj je vyjednání co nejlepší dohody, která by chránila ekonomické 

zájmy Dánska. Jensen se tvrdě postavil proti tomu, aby se britské podniky odchodem 

dostaly do výhodnějšího postavení (Levring 2016). V podobné duchu se vyjadřoval i 

premiér Lars Løkke Rasmussen, který varoval před konkurenční výhodou, již by Velká 

Británie mohla po odchodu nabýt (Levring 2016a). 

První oficiální schůzka mezi britskou premiérkou Theresou Mayovou a jejím 

dánským protějškem Larsem Løkke Rasmussenem se uskutečnila na konci roku 2016. 

V té době ještě nebylo jasné, k jaké podobě výsledných vztahů britská strana směřuje, 

byť už v té době se dalo vyloučit směřování k tzv. norskému modelu vzájemných vztahů 

(Levring 2016b). Velice brzy ovšem začalo být zřejmé, že Spojené království míří k tzv. 

tvrdému Brexitu, který může v konečném důsledku znamenat naprosté přetrhání vztahů 

s Unií. Reakce premiéra Rasmussena byla velice smířlivá. Dánsko by podle něj mělo 

zaujmout konstruktivní přístup. Británie by měla mít možnost si vyjednat patřičnou 

obchodní dohodu. Obchod, boj proti terorismu, a vzdělání jsou podle premiéra 

považovány za oblasti, u nichž panuje největší zájem pokračovat v co nejužší spolupráci 

(The Local Denmark 2017).  

Nedá se říci, že by v těchto názorech Dánsko zastávalo výjimečnou pozici. Není 

totiž jedinou zemí, která by měla v Evropské unii tak úzké ekonomické vazby na 

Velkou Británii. Necelý týden před klíčovým summitem EU v dubnu 2017 se lídři 
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Dánska, Nizozemí a Irska setkali, aby prodiskutovali pozici při jednání. Státníci 

konstatovali, že jejich země patří k těm, které mohou být potenciálně nejvíce zasaženy 

Brexitem. Proto ve svém společném prohlášení zdůraznili potřebu začít se věnovat 

otázkám týkajícím se obchodu co nejdříve, tak aby po dvou letech jejich ekonomiky 

neprodělaly těžkou ztrátu (O’Leary 2017). 

4.2. Švédsko 

Překvapení po zveřejnění výsledků britského referenda zavládlo i na švédské 

straně. 24. června vydal švédský premiér Stefan Löfven tiskové prohlášení, v němž 

přiznal, že si přál opačný výsledek, přestože respektuje vůli britských občanů. Dále 

vyjádřil přesvědčení, že členské země budou schopny pokračovat ještě v těsnější 

spolupráci, především co se zajištění růstu, pracovních příležitostí a bezpečnosti týče. 

Na dobrých vztazích obou zemí se podle něj nic nezmění (Radio Sweden 2016c). 

K výsledkům britského referenda se vyjádřila i zbylá koaliční strana – Strana zelených 

zastává v zásadě stejné stanovisko jako Sociální demokraté. Lídr Levicové strany, která 

formálně podporuje minoritní kabinet Sociálních demokratů a Zelených, sdělil, „že je na 

čase přehodnotit členství Švédska v Evropské unii a snížit její vliv a pravomoci“ (Radio 

Sweden 2016c). 

27. června 2016 se sešli představitelé většiny politických stran zastoupených ve 

švédském parlamentu, aby projednali výsledek referenda před nadcházejícím summitem 

EU. Lídři Sociální demokracie, Zelených, Liberálů, Umírněné strany, Strany středu a 

Křesťanských demokratů se shodli na tom, že chtějí i nadále uchovávat co nejtěsnější 

vazby s Velkou Británií (Radio Sweden 2016b). Podle premiéra Stefana Löfvena by 

Velká Británie neměla váhat a formálně zahájit vystoupení z Evropské unie co nejdříve. 

Zároveň vyloučil, že by mělo dojít k jakémukoliv přehodnocení vztahů mezi Švédskem 

a Evropskou unií, což je něco, co dlouhodobě prosazují pouze dvě strany zastoupené na 

švédské politické scéně – Levicová strana a Švédští demokraté, které z těchto důvodů na 

společné jednáni pozvány nebyly (The Local Sweden 2016a). 

Velice podobná slova volil Stefan Löfven i na zasedání Evropské rady. 

Zdůraznil, že Velká Británie je klíčovým obchodním partnerem Švédska. Obě strany by 

proto k jednáním měli přistupovat pragmaticky tak, aby panovala spokojenost jak na 
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straně jednotlivých členských zemí Evropské unie, ale i na straně Velké Británie (Radio 

Sweden 2016a).  

Jak k referendu, tak i k samotné pozici při jednáních se v průběhu času začali 

vyjadřovat i ostatní ministři, primárně z rezortů, jichž se tato problematika týká nejvíce. 

Ministryně financí Magdalena Andersson se nedlouho po vyhlášení referenda nechala 

slyšet, že „nechce, aby Evropská unie trestala Velkou Británii za její rozhodnutí, a věří, 

že Spojené království opustí unii s příznivými podmínkami.“ Zároveň potvrdila dříve 

vyřčená slova, že si Velká Británie nebude moci účelově vybírat jen z těch oblastí, v níž 

by měla zájem nadále participovat (The Local Sweden 2016b). V listopadu roku 2016 

ministryně znovu připomněla úzké ekonomické vazby mezi Švédskem a Velkou Británií 

a prohlásila, že „ze švédského úhlu pohledu je nejlepší variantou co nejměkčí Brexit“ 

(Johnson a Sennero 2016). Švédská ministryně pro evropské záležitosti Ann Linde na 

začátku srpna v zásadě zopakovala stanoviska svých vládních kolegů – pro Švédsko je 

důležité nadále udržovat dobré obchodní vztahy s Velkou Británií, i toto je ovšem 

podmíněno jednotnou všech zbylých dvaceti sedmi členských zemí při vyjednáváních 

(Magnusson 2016). O měsíc později hovořila o tom, jak je pro obě strany důležité 

zaujmout konstruktivní přístup, přestože zatím nebylo jasné, jakým směrem by se chtěla 

Velká Británie ubírat (Carlstrom a Billner 2016).  

Velkou změnu přinesl již zmíněný dlouho očekáváný projev premiérky Theresy 

Mayové 17. ledna, v němž premiérka potvrdila, že se Velká Británie vydá cestou 

tvrdého Brexitu. Tato informace velice měla velkou odezvu nejen na domácí půdě, ale 

především i na té evropské, respektive napříč členskými zeměmi. Zbylé jednotlivé země 

tak mohly začít vymýšlet svou strategii a pozici. Tuto skutečnost ocenila i švédská 

ministryně financí Magdalena Andersson, když ještě téhož dne komentovala projev 

britské premiérky. Podle ní ovšem tvrdý Brexit může mít potenciálně negativní dopad 

na obchod a potažmo celou švédskou ekonomiku, přestože to zatím není možné dopředu 

předjímat. Vše záleží na tom, jakou dohodu se podaří mezi oběma subjekty vyjednat 

(Radio Sweden 2017). Přitom přesvědčení, že obchodování mezi Švédskem a Velkou 

Británii může být obtížnější, jsou opodstatněná a na místě. K podobným závěrům totiž 

došla i studie vypracovaná Národní radou pro obchod (Kommerskollegium), kterou si 

nechala vypracovat švédská vláda. V ní se hovoří o tom, že se výměna zboží mezi 
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těmito dvěma zeměmi se jak prodraží, tak i zkomplikuje, a to především s ohledem na 

fakt, že Velká Británie deklarovala touhu vystoupit z vnitřního trhu (Roden 2017).    

Pár dnů před již dříve avizovaným 29. březnem, kdy premiérka Theresa Mayová 

aktivovala článek 50, se švédská ministryně Ann Linde vyjádřila k blížícím se 

jednáním. Přestože švédská strana doposud zastávala spíše smířlivou pozici vůči Velké 

Británii, tak nyní pohrozila, že Spojené království bude muset učinit určité ústupky. 

Navíc je nepředstavitelné, aby Britové odešli z jednání s dohodou, jež by jí 

zajišťovala lepší pozici, než jakou mají členské země Evropské unie nyní (Carlstrom 

2017). Podle švédské ministryně financí Magdalen Andersson se nejdříve budou 

projednávat formální a technické náležitosti odchodu Velké Británie z evropských 

struktur a až poté lze začít vyjednávat ohledně obchodní dohody, což byl postup, který 

britská strana dlouhodobě odmítala (Rigillo et al. 2017).  

4.3. Shrnutí 

Na základě analýzy výstupů vládních představitelů Dánska a Švédska lze 

konstatovat několik skutečností. V obou zemích vlády přijaly výsledek referenda se 

zármutkem. Přestože se před referendem spekulovalo o tom, že by se v těchto zemích 

v případě odmítnutí členství mohly vzedmout euroskeptické nálady, toto nelze pro tuto 

chvíli s jistotou potvrdit. V argumentacích obou premiérů je patrná jasná sounáležitost 

s Evropskou unií. Jak Rasmussen, tak i Löfven odmítli konání referend se stejnou 

otázkou ve svých zemích, naopak vidí budoucnost svých zemí v ně evropských struktur. 

V případě Dánska je potřeba zmínit Dánskou lidovou stranu, která rozhodnutí britských 

voličů přivítala s povděkem a sama usiluje o přehodnocení dánských vztahů 

s Evropskou unií. Z jejich vyjádření je ovšem patrné, že toto referendum je podmíněno 

tím, jakou dohodu se Velké Británii podaří vyjednat a tedy i tím, zda případný odchod 

Velkou Británii nepoškodí – ať už politicky, či ekonomicky. Za současného stavu by 

Velká Británie měla Unii opustit po dvouleté lhůtě, která vyprší v roce 2019. K tomu ale 

nakonec nemusí dojít. Může dojít k prodloužení vyjednávání, odmítnutí dohody 

některou ze členských zemí, nebo i samotnou Velkou Británií. V případě, že by Velká 

Británie nakonec vystoupila, tak není jasné, jaké dopady tento krok bude mít. Nemusí 

být žádné, nebo se mohou projevit až v řádu let. Přestože je Dánská lidová strana co do 

počtu poslanců v dánském parlamentu druhou nejsilnější stranou, není formálně 

součástí vládní koalice, a tak v současné chvíli nemá pro svůj krok politickou podporu. 
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Otázkou zůstává, jaká situace nastane po následujících volbách, které by se za 

normálních okolností měly konat v roce 2019, a to vzhledem k tomu, že si žádná jiná 

z mainstreamových dánských stran přehodnocovat vztahy s Evropskou unií v referendu 

nepřeje. Také ve Švédsku současné vládní strany (Sociální demokracie a Zelení) 

referendum o setrvání v Evropské unii odmítají.       

Jako faktor, kterým dánští a švédští vládní představitelé nejčastěji odůvodňovali 

své postoje, byly identifikovány ekonomické zájmy. V zásadě od počátku vyhlášení 

výsledků britského referenda až po summit konaný 29. dubna 2017 je v jejich rétorice 

patrná snaha najít postoj, jež by jim umožňoval minimalizovat případné negativní 

dopady Brexitu na jejich ekonomiky. Z počátku se to týkalo především samotného 

faktu, že Velká Británie odchází z evropských struktur. V druhé fázi to byla snaha přijít 

na co nejlepší dohodu, s níž by byly spokojené obě strany. Vlády obou zemí se nachází 

v obtížné pozici. Musí postupovat jednotně se zbytkem evropského bloku a hájit 

především evropské zájmy, což v praxi znamená neumožnit Velké Británii odejít 

s dohodou, jež by jí zaručovala výhodnější podmínky, než jaké dosud plynou ze 

členství. Z vyjádření vládních představitelů je ovšem patrné, že pro obě země je 

prioritní zachovat výjimečné ekonomické vazby. K jednáním proto chtějí přistoupit 

konstruktivně, jelikož je v sázce i kondice jejich vlastních ekonomik, což se už nyní 

projevuje v případě Švédska, tedy minimálně podle studie vypracované Národní radou 

pro obchod (Kommerskollegium). S tím souvisí i apel začít se při jednáních věnovat 

ekonomickým otázkám co nejdříve.    
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Závěr 

Zhruba před rokem se britští voliči vyslovili pro odchod své země z Evropské 

unie. Britská vláda po prvotním opatrném vyčkávání, které bylo charakterizováno 

snahou nalézt co nejpřijatelnější formu budoucí spolupráce s Evropskou unií, aktivovala 

článek 50 a formálně tak zahájila vystoupení z evropských struktur. I na evropské 

straně, kde panovala zpočátku jistá míra nejistoty, se členským zemím postupně 

podařilo zkonsolidovat síly a shodnout se na parametrech společného postupu při 

jednáních. Aktivace článku 50 je pouze začátkem. Nyní obě strany čekají dlouhá a 

náročná jednání, která odhalí vnitřní jednotu Evropské unie.  

Tato práce si kladla za cíl zkoumat reflexi Brexitu ve vnitřní diskuzi a celkovém 

postoji k vývoji evropské integrace v podmínkách dvou zemí - Dánsku a Švédsku, jakož 

i postup těchto vlád ve vztahu ke Spojenému království. Cílem bylo zjistit, zda se 

v odůvodněních svých postojů dánští a švédští vládní představitelé odvolávají na tři 

faktory – ekonomické aspekty, přístup vůči evropské integraci a spolupráci v rámci 

evropských institucí.  

Z výsledků analýzy vyplývá, že jak dánská tak i švédská vláda se při 

argumentacích snaží vyzdvihovat především pragmatickým přístup, který jim umožňuje 

zohledňovat především vlastní ekonomické zájmy a to s ohledem na jejich velice 

významné vazby s Velkou Británií právě v této oblasti. Přestože jejich významný 

spojenec opouští Unii, tato skutečnost až na výjimky nepřiměla dánské a švédské vládní 

představitele v jejich komentářích přehodnocovat své členství v této organizaci.  

Tato práce se zabývala prvotními reakcemi dánských a švédských vládních 

představitelů od konce června 2016 až do 29. dubna 2017. Vzhledem k tomu, jak 

dlouho jednání potrvají, bude bezesporu zajímavé sledovat, v jaké míře se bude o 

faktorech zkoumaných v této práci nadále diskutovat.  
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Summary 

A year ago, British voters decided to leave the European Union. After the initial 

hesitating waiting, which was mainly about finding the most acceptable form of future 

cooperation with the European Union, the British government triggered Article 50 and 

therefore began the official departure European structures. On the European side, as 

well member states came to an understanding and managed to reach an agreement on 

aspects of joint approach. Triggering of Article 50 was just a beginning. Both parties are 

heading towards extremely complicated negotiations, which will reveal the internal 

unity of European Union. 

The aim of this thesis was to observe reflection of Brexit within the internal 

discussion and overall stand on process of European integration in two countries – 

Denmark and Sweden, as well as actions of these governments towards Great Britain. 

The aim was to find out, whether the Danish and Swedish government officials mention 

these three factors – economic aspects, perception of European integration and certain 

closeness in EU decision-making as their reasons. 

Analysis of results has shown that both Danish and Swedish governments try to 

highlight primarily the pragmatic approach, which would allow them to take into 

consideration their own economic interests in regards to their significant ties with Great 

Britain in this area. Even though their closest ally is leaving the EU; this has not 

resulted in questioning their membership in the union. 

This thesis dealt with immediate reactions of Danish and Swedish government 

officials beginning with and of June until April 29 2017. Due to the length of these 

negotiations, it will be for sure interesting to observe to what extent the factors 

mentioned in this thesis will be discussed.   
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