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Abstrakt 

 Bakalářská práce Velká Británie a volný obchod, Analýza britské parlamentní 

debaty v kontextu jednání o protokolu TTIP se zabývá přístupem hlavních britských 

politických stran, Konzervativní strany, Labouristické strany, menší měrou také 

Liberálních demokratů, k volnému obchodu a k protokolu TTIP. Práce nejprve mapuje 

vztah jednotlivých parlamentních stran k mezinárodnímu, potažmo volnému obchodu. 

V další kapitole je podrobně popsán protokol TTIP, jenž měl být dohodou o volném 

obchodu mezi Evropskou unií, jejíž je Británie součástí, a Spojenými státy. Na základě 

následné analýzy parlamentních debat v letech 2013–2016 tato práce podrobně rozebírá 

nejprve postoje zmíněných politických stran k volnému obchodu a následně také postoje 

k protokolu TTIP. V průběhu práce jsem pracoval s výzkumnou otázkou v následujícím 

znění: „Jaké jsou výhrady a možné hranice Velké Británie v podpoře volného obchodu – 

v komparaci tří hlavních pojetí britské politiky, které lze sledovat na příkladu TTIP?“. 

V diskusi a následném závěru pak práce odpovídá na tuto otázku, tedy jaké jsou meze 

podpory a možné výhrady britských politických stran k volnému obchodu a protokolu 

TTIP, a také proč měli jednotlivé strany svůj názor kontinuální (Konzervativní strana, 

Liberální demokraté) nebo se v průběhu let měnil v závislosti na okolnostech 

(Labouristická strana). 

 

Abstract 

 Bachelor thesis Great Britain and Free Trade, Analysis of the British parliamentary 

debate in the context of TTIP negotiations deals with the stances of major British political 

parties, the Conservative Party, the Labour Party and to lesser extent also the Liberal 

Democrats, towards the free trade and the TTIP protocol. The thesis first examines the 

relationship of individual parliamentary parties to international and therefore free trade. 

The next chapter describes the TTIP protocol, which was to be a free trade agreement 

between the European Union, of which Britain is a part, and the United States. In 

subsequent analysis of parliamentary debates in 2013–2016 the thesis examines stances of 

concerned political parties towards the free trade and the TTIP protocol. In the course of 

this thesis I had worked with the research question in following wording: „What are the 

reservations and possible limits of Great Britain in promoting free trade – in a comparison 

of the three main concepts of British politics that can be traced to the example of TTIP?“. 



 

 

 

In the discussion and the subsequent conclusion the work answers this question, which are 

the limits of the support and possible reservations of the British political parties to the free 

trade and the TTIP protocol, and also why the parties have a continuous opinion (the 

Conservative Party, the Liberal Democrats) or has changed over the years depending on the 

circumstances (the Labour Party). 
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Úvod  

 

Tato bakalářská práce se věnuje vztahu Velké Británie k mezinárodnímu a volnému 

obchodu, který je pro Velkou Británii důležitý nejen v současnosti, ale také v historii hrál svou 

roli. Primárně práce zkoumá VB a volný obchod v přístupu tří hlavních britských politických 

stran – Konzervativní strany, Labouristické strany a Liberálně demokratické strany, k protokolu 

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).  

 Protokol TTIP se týká především volného obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými 

státy. Velká Británie se vždy zajímala o mezinárodní obchod, kterého byla součástí jak 

v současnosti, tak také v minulosti. Británie byla (a stále ještě je) součástí Evropské unie, ve 

které plnila do referenda o Brexitu roli jednoho ze států, které mají největší vliv na samotné 

fungování EU, z čehož plyne primární cíl této práce – analyzovat názory, výtky a možné hranice 

volného obchodu, které k tomuto konkrétnímu tématu vzešly na půdě britského parlamentu.   

Mezinárodní obchod lze definovat jako souhrn zahraničněobchodních aktivit dvou a 

více národních ekonomik, případně států, shodují – li se jejich hranice s hranicemi ekonomik. 

Jedná se o druh mezinárodních ekonomických vztahů reálné ekonomické transakce se 

zahraničním prvkem mezi následujícími subjekty světové ekonomiky – soukromými 

ekonomickými subjekty působícími uvnitř národních ekonomik; nadnárodními ekonomickými 

subjekty; ekonomickými subjekty veřejného sektoru jednotlivých států, územních celků a 

integračních uskupení, např. ministerstvy, centrálními bankami (nákup a prodej zlata) atd.; 

příležitostně některými ekonomickými subjekty neziskového sektoru v rámci programů 

humanitární pomoci. Ve statistikách se poté ekonomické subjekty zahrnují do větších celků 

(země, integrační uskupení – EU, NAFTA, CEFTA, MERCOSUR apod.), s nimiž dále pracují 

teorie mezinárodního obchodu a kvantitativní modely.1 

Země mezi sebou mohou obchodovat z různých důvodů, zmíním dvě teorie, které toto 

téma objasňují. První teorií je teorie absolutních výhod, která říká, že země by se měla 

specializovat na výrobu těch výrobků, které je schopna sama vyrábět levněji (za použití 

menšího množství práce) než ostatní země.2 Druhou teorií je teorie komparativních výhod, která 

                                                 
1 Ludmila Štěrbová a kol., Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století, Praha: Grada Publishing, 2013, ISBN 

978-80-247-4694-4, str. 18 
2 Martina Jiránková, Pavel Neumann, Pavel Žamberský, Mezinárodní ekonomie, Praha: Grada Publishing, 2010, 

ISBN 978-80-247-3276-3, str. 17 



 

 

 

říká, že hybnou silou mezinárodního obchodu jsou rozdíly komparativních nákladů, snaží se 

však vysvětlit, které výrobní faktory tyto rozdíly způsobují.3  

Práce je založena na obsahové analýze politických debat na půdě parlamentu, což se 

datuje do doby od začátku jednání o protokolu (rok 2013) až do konání referenda o vystoupení 

Velké Británie z Evropské unie (23. června 2016), protože referendem o Brexitu pomalu končí 

možnosti Velké Británie zúčastňovat se jednání o protokolu TTIP v rámci Evropské unie (který 

mimo jiné v současné době zamrzl také kvůli nově zvolenému americkému prezidentovi 

Donaldu Trumpovi). Předpokládá se však, že Británie povede vlastní jednání o podobě 

mezinárodního obchodu, jako tomu bylo již ve 20. století. 

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) se mohlo stát zásadní smlouvou 

na mezinárodním poli, vzhledem k míře zapojenosti obou zúčastněných stran a ekonomického 

aspektu, kterého se smlouva dotýká. Pozice britské vlády, a tedy i hlavních politických stran, 

v přístupu k dané problematice je velmi důležitá vzhledem k jejímu významnému postavení na 

evropské straně a roli jednoho z tahounů Evropské unie.  

Bakalářská práce využívá při výzkumu kvalitativní (obsahová analýza) a kvantitativní 

metody (frekvenční analýza). Obě metody jsou popsány na začátku 3. kapitoly. V průběhu práce 

jsem pracoval s hlavní výzkumnou otázkou v následujícím znění: „Jaké jsou výhrady a možné 

hranice Velké Británie v podpoře volného obchodu – v komparaci tří hlavních pojetí britské 

politiky, které lze sledovat na příkladu TTIP?“. Otázka se tedy zaměřuje na specifické postoje 

politických stran Velké Británie v rámci Evropské unie k možnostem volného obchodu, 

řešeného v kontextu Transatlantického obchodního a investičního partnerství. Cílem práce bude 

zkoumat výtky k TTIP, názory a možné hranice volného obchodu z hlediska tří politických 

proudů – Konzervativní strany, Labouristické strany a Liberálně demokratické strany. Stranické 

přístupy a politiky tří hlavních parlamentních stran se k mezinárodnímu obchodu postupem 

doby vyvíjely a proměňovaly vzhledem k vnitřním posunům na pomyslné pravolevé ose, 

zejména u Labouristické strany, a také vzhledem k vnějším vlivům, okolnostem a událostem. 

Z tohoto důvodu bych se v průběhu práce chtěl dobrat k postavení jednotlivých stran v průběhu 

let a také k tomu, jak se měnil postoj v době jednání o protokolu ve vybraném období, kdy se 

postupem času zjišťovaly nové skutečnosti a labouristé si zvolili nového předsedu, který 

znamenal názorový posun napříč analyzovanými debatami. 

Práce se skládá z úvodu, který obsahuje zdůvodnění výběru tématu, kritické vyrovnání 

                                                 
3 Miroslav Svatoš a kol., Zahraniční obchod – teorie a praxe, Praha: Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-

2708-0, str. 19–20  



 

 

 

s použitou literaturou, výzkumnou otázku, metodologii a také strukturu práce. Po úvodu 

následují tři kapitoly, které se věnují popisu a analýze tématu. První kapitola se nazývá Pohled 

do historie – Velká Británie a mezinárodní obchod a zabývá se Velkou Británií, hlavními 

politickými stranami a jejich významem v historickém kontextu po roce 1945 (kapitola 

obsahuje další tři podkapitoly, které rozebírají jednotlivé politické strany). Druhá kapitola, 

nazvaná TTIP – obecný popis, je věnovaná obecnému popisu protokolu TTIP, čeho se týká a 

kdy začala jednání o něm. V poslední, třetí kapitole – Frekvenční a obsahová analýza tří 

hlavních politických proudů – názory a výhrady tří politických stran (Konzervativci, Labouristé 

a Liberální demokraté) již budu analyzovat samotné téma a pokusím se též o získání 

dostatečných podkladů pro zodpovězení výzkumné otázky. Po třetí kapitole následuje shrnující 

závěr, ve kterém zodpovím výzkumnou otázku a shrnu poznatky, případně se pokusím nastínit 

výhledy do budoucna v daném tématu. 

 

Rozbor použité literatury 
 

Vzhledem k tomu, že téma je poměrně aktuální a cílem práce je zjistit postoj tří hlavních 

britských politických stran, je bakalářská práce limitována knižními zdroji. Základními zdroji, 

které práce využívá, jsou parlamentní debaty, jejichž transkripce lze dohledat na oficiálních 

stránkách parlamentu pod hlavičkou Hansard (https://hansard.parliament.uk/). Jako vzorek pro 

analýzu jsem zvolil celkem 5 debat, které jsem vybíral podle několika kritérií. Jedním bylo to, 

že se debata musela týkat přímo protokolu TTIP nebo britského obchodu, nikoliv jen pouhá 

zmínka či odkaz v rámci jiného tématu. Poté jsem z těchto debat vybral nejobsáhlejší, které mi 

poskytly nejvíce podkladů pro zkoumání (nejvíce možných výhrad). Vybíral jsem také podle 

toho, aby práce zahrnovala debaty ze všech let v průběhu výše zmíněného období, tedy od roku 

2013 do června roku 2016. Všechny debaty jsou uvedené v seznamu použité literatury.  

Ze sekundární literatury jsem v první kapitole o historickém pohledu jednotlivých 

politických stran na mezinárodní a volný obchod jsem využil více zdrojů. Pro Konzervativní 

stranu jsem využil publikace s názvem The Conservative Party, An Illustrated History, kterou 

napsal Anthony Seldon (spoluzakladatel a první ředitel Institutu současných britských dějin a 

ředitel Brighton College) spolu s Peterem Snowdonem (spisovatel na volné noze, studoval na 

Durhamské univerzitě a LSE, následně pracoval ve Westminsteru jako politický vědec). 

Publikace zmiňuje podstatné milníky v postoji Konzervativní strany k mezinárodnímu 

obchodu, který postupem času ovlivňovaly myšlenky protekcionismu (obilné zákony, 

https://hansard.parliament.uk/


 

 

 

imperiální preference). V podkapitole o Labouristické straně jsem využil více publikací, 

vzhledem k větším proměnám labouristů v průběhu 20. století. První knihu editoval Simon 

Griffiths (přednášející o politice na Goldsmiths, University of London a hlavní poradce pro 

politiku v britském akademickém politickém centru, psal o britské politice a veřejném pořádku) 

spolu s Kevinem Hicksonem (přednášející v oblasti britské politiky na Univeristy of Liverpool, 

napsal a upravil sedm knih a několik článků o dané problematice) a nese název British Party 

Politics and Ideology after New Labour, která mi posloužila především pro rozdělení období 

Labouristické strany po 2. světové válce. S podobným rozdělením, avšak zachycující též vztah 

Británie k mezinárodnímu obchodu a trhu, pracuje kniha The Struggle for Labour’s Soul: 

Understanding Labour’s Political Thought Since 1945 editovaná Kevinem Hicksonem, 

Raymondem Plantem a Mattem Beechem. Kniha vytyčuje hranice ve vztahu Británie a 

mezinárodního obchodu od konce 2. světové války do současnosti. Při psaní podkapitoly o 

Liberálně demokratické straně jsem čerpal primárně z monografie, kterou editoval Kevin 

Hickson a jmenuje se The political thought of the Liberals and Liberal Democrats since 1945. 

Ve vztahu Británie k mezinárodnímu a volnému obchodu zmiňuje především stálou podporu 

Liberálů/Liberálních demokratů v průběhu let, kdy se jejich názor neměnil. Ovšem vzhledem 

k tomu, že Liberální/Liberálně demokratická strana po 2. světové válce ani jednou nevyhrála 

volby (neměla svého premiéra), byla její podpora obchodu závislá na zbylých dvou hlavních 

politických stranách. Poprvé od 2. světové války se dostala do vlády až v roce 2010 spolu 

v koalici s Konzervativní stranou a liberální demokraté získali možnost spolurozhodovat mimo 

jiné o mezinárodním a volném obchodu. 

Ve druhé kapitole jsem využil monografie Johna Hillaryho, která popisuje obecné znaky 

protokolu, od kdy probíhají jednání a kdo je inicioval. Netýká se tedy přímo vztahu Británie a 

volného obchodu, ale obecně protokolu TTIP a k němu je publikace skeptická. John Hilary je 

výkonným ředitelem serveru War on Want. Napsal mnoho publikací, v roce 2013 byl jmenovám 

čestným profesorem na School of Politics a také na Mezinárodních vztazích na University of 

Nottingham. Další monografií je kniha s názvem The Politics of Transatlantic Trade 

Negotiations, TTIP in a Globalized World autorů J. F. Morina, T. Novotné, F. Ponjaerta a M. 

Teloa. Kniha se zaměřuje na širší proces jednání o protokolu TTIP a jeho systematickou 

analýzu. Tím, že se na publikaci podíleli kromě autorů také učenci a příslušní praktici z různých 

oborů a různých akademických institucí po celé Evropě a Severní Americe, se dá kniha 

považovat za neutrální a nevyhraněnou oproti publikaci J. Hilaryho, která je naopak negativní 

vůči protokolu. Pro rozbor částí protokolu mi posloužily taktéž oficiální stránky Evropské 



 

 

 

komise (http://ec.europa.eu/).  

Pro popis a výběr metodologie mi posloužila kniha českého politologa Petra Druláka a 

Víta Beneše s názvem Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a 

mezinárodních vztazích. Dále jsem v případě metodologie využil internetových stránek 

www.matematika.cz, které obsahovaly základní charakteristiku frekvenční analýzy.  

 

1. Pohled do historie – Velká Británie a mezinárodní obchod 

 

V první kapitole této bakalářské práce se budu věnovat tématu Velké Británie a 

mezinárodního obchodu, potažmo volného obchodu, z historického hlediska a také z hlediska 

politických proudů v Británii. Zaměřím se na postoje tří hlavních politických stran k 

mezinárodnímu a volnému obchodu od konce druhé světové války až do počátku 21. století, 

kapitola zahrnuje období od roku 1945 až do současnosti (v případě Labouristické strany až do 

roku 2015). Stranické přístupy a politiky tří hlavních parlamentních stran k mezinárodnímu 

obchodu se postupem času vyvíjely, přičemž na tento vývoj měly v první polovině 19. století 

do velké míry vliv tzv. obilné zákony, které zakazovaly dovoz obilí do Spojeného království ze 

zahraničí, čímž se chránil domácí trh a výrazně se tímto krokem zpomalilo obchodování.  

Kapitola obsahuje celkem čtyři podkapitoly, přičemž první stručně rozebírá obilné 

zákony. Druhá se zabývá formováním moderní Konzervativní strany v otázce volného obchodu, 

třetí zahrnuje popisy postojů Labouristické strany a čtvrtá podkapitola shrnuje formování 

postojů Liberálně demokratické strany. 

 

1.1 Obilné zákony (corn laws) 

 

V 19. století ve Velké Británii existovaly tzv. Obilné zákony. Corn Laws byly vytvořeny 

především proto, aby se anglické vládě podařilo udržovat stabilní cenu obilí na anglickém trhu. 

Zákony fungovaly tak, že v době velké úrody se musela platit vysoká dovozní cla, která domácí 

trh chránila před levným obilím ze zahraničí. Na druhé straně pak v době nízké úrody parlament 

účinnost těchto cel pozastavil.4  

                                                 
4 Robert Holman a kol., Dějiny ekonomického myšlení. 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2005, ISBN 80-7179-380-

9, str. 69 
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Taková situace nastala například v době napoleonských válek, kdy bylo na anglickém 

trhu nedostatek obilí a jeho cena byla vysoká. Po skončení napoleonských válek se situace 

obrátila a cena se znovu začala snižovat z důvodu obnovení dovozu z Francie a ze zámoří. 

Angličtí vlastníci půdy požadovali obnovení dovozních cel (obilné zákony se objevily již ve 

12. století, proto výraz „obnovení“5), ale buržoazie byla proti tomu, protože si uvědomovala 

také jiný vliv levného obilí, které umožňovalo vyplácet nízké peněžní mzdy. Kvůli tomuto 

rozporu začal spor o obilné zákony.6  

Nejvýznamnější obilné zákony existovaly v období od konce 18. století až do první 

poloviny 19. století. Na formování postojů britských politických stran však měly také vliv 

obilné zákony obnovené v roce 1902, kdy byla na dovážené obiloviny a mouky uložena 

minimální daň a dále v roce 1932 byla britská pšenice chráněna zákonem, což znamenalo 

uznání rostoucí závislosti na zahraničním dovozu.7 

 

1.2 Konzervativní strana 

 

Konzervativní strana je nejstarší politickou stranou Velké Británie. Samotná 

konzervativní strana se poprvé objevila ve 30. letech 19. století, ovšem neexistuje žádná 

konkrétní zakládající listina. Philip Norton popisuje vznik konzervativní strany takto: „Na 

počátku 30. let 19. století tu nebylo nic, co by mohlo být označeno jako konzervativní strana. 

V polovině této dekády už však ano.“ (Norton, 1996). Někteří další autoři hovoří o vzniku 

konzervativní strany v souvislosti s Velkým reformním zákonem (The Great Reform Act) z roku 

1832. Rozsáhlé změny, které přinesl, měly značný vliv na porážku strany Toryů, avšak zároveň 

pomohly k ustanovení moderní konzervativní strany. 8  

Konzervativci v průběhu své existence podporovali mezinárodní a volný obchod, ovšem 

najdou se období, kdy tomu tak nebylo. Ve vztahu konzervativců a mezinárodního či volného 

obchodu sehrálo roli více faktorů. Politické spory, ke kterým došlo uvnitř strany od roku 1832, 

se týkaly tří zásadních věcí v otázce mezinárodního obchodu. Jednalo se o zrušení obilných 

zákonů, tarifní reformy a evropské integrace. Pro konzervativce vyvstaly obavy – zda se jim 

                                                 
5 Corn Law, British History, Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/event/Corn-Law-British-

history (staženo 31. 3. 2018) 
6 Robert Holman a kol., …, str. 69 
7 Corn Law, …, https://www.britannica.com/event/Corn-Law-British-history (staženo 31. 3. 2018) 
8 Anthony Seldon, Peter Snowdon, The Conservative Party, An Illustrated History, Stroud: Sutton Publishing 

Limited, 2004, ISBN 0-7509-3535-9, str. 16–17  
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podaří zajistit prosperující ekonomiku a zachovat postavení Británie ve světě. V roce 1846 byla 

strana rozdělena na dvě skupiny – zda se vzdát obilných zákonů a daní na dovoz cizích potravin, 

či nikoliv. Robert Peel (tehdejší premiér), kterého podpořili tři vládní ministři, si vynutil zrušení 

obilných zákonů a tvrdil, že je zapotřebí levného dovozu potravin, aby se zabránilo hladovění 

po selhání úrody brambor v roce 1845. Další konzervativci, vedeni lordem Stanleym, však byli 

proti volnému obchodu. Trvali na tom, že zachování obilných zákonů je součástí víry ve stranu, 

která je zásadní pro zachování podpory zemědělství a půdních zájmů. Jak byla strana rozdělena, 

Peel byl nucen rezignovat jako předseda vlády v roce 1846 a až do roku 1874 strana nedokázala 

vyhrát žádné další volby. V roce 1903, z velké části kvůli iniciativě Josepha Chamberlaina, se 

strana opět rozpadla nad otázkou volného obchodu. Prostřednictvím Tariff Reform se 

Chamberlain snažil přeměnit Britskou říši na jednotný obchodní blok a chtěl ukládat vysoké 

nároky na zboží, které nepochází z impéria. Chamberlain vyzval ke zrušení volby 

konzervativních kandidátů pro liberální obchod. Hluboce rozdělená strana pak ztratila volby 

v roce 1906 ve prospěch liberálů, kteří upřednostňovali volný obchod. Teprve v roce 1924 

strana znovu získala přesvědčivé volební vítězství. Další rozkoly ve straně vznikly kvůli 

budoucnosti Británie v Evropě. Tyto rozdíly ve straně se projevovaly již od konce 50. let, kdy 

Macmillan poprvé uvažoval o vstupu Británie do EHS, dále to pokračovalo narůstajícím 

euroskepticismem Margaret Thatcherové a mnoha dalšími z konzervativní strany a 

v konzervativním tisku v 80. letech.9   

Další věcí, která úzce souvisí se vztahem Konzervativní strany k mezinárodnímu 

obchodu, je imperiální preference. Imperiální preference byla obchodním uspořádáním, ve 

kterém se preferenční sazby (tj. sazby pod celkovou úrovní stanoveného sazebníku) navzájem 

poskytovaly jednotkami říše. Nejdůležitější imperiální preference v Británii byla zavedená 

v roce 1932. S radikální změnou sazební politiky v letech 1931 a 1932 Spojené království 

zrušilo zákaz zdanění dovozu potravin, což otevíralo cestu pro systematickou politiku 

imperiálních preferencí. Taková politika, založená na principu „nejprve domácí výrobci, 

výrobci v rámci impéria jako druzí, a nakonec zahraniční výrobci“, byla vyjednána na 

Imperiální ekonomické konferenci v Ottawě v roce 1932 a měla formu řady dvoustranných 

dohod. Dohody přislíbily Spojenému království umožnění pokračujícího volného vstupu 

většiny imperiálního zboží a uvalení nové sazby na určité dovozy potravin a kovů ze zahraničí. 

Ačkoliv politické důvody pro dohody byly silné, efekt velké hospodářské krize, hledání 

                                                 
9 Anthony Seldon, …, str. 23 



 

 

 

„chráněných trhů“ a šíření protekcionistického ducha byly pravděpodobně důležitější. 

V průběhu a po druhé světové válce se vystřídaly problémy. Dohody o komoditách a další 

faktory měly větší vliv na obchod než výhodné preferenční tarify. Všeobecná dohoda o clech a 

obchodu (GATT) v roce 1947 – ke které se hlásili partneři Ottawských dohod – zakázala 

rozšíření stávajících preferencí a v následných jednáních Spojené království a jeho partneři 

souhlasili s určitým snížením preferenčních marží. Inflace a liberalizace obchodu mezitím 

snížily hodnotu zbývajících preferencí. Současně mnoho nově nezávislých členů 

Commonwealthu také zrušilo preference, které byly dříve uděleny britskému zboží.10 

Za vlády konzervativců došlo mimo jiné také ke vzniku Evropského společenství 

volného obchodu (European Free Trade Association – EFTA), jehož byla Velká Británie 

iniciátorem a zakládajícím členem. Společenství vzniklo 3. května 1960 na základě 

Stockholmské dohody ze 4. ledna 1960 a zakládajících členů bylo sedm (Dánsko, Rakousko, 

Portugalsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie). Velká Británie byla členem do roku 

1973. Předpokládala se krátká životnost společenství, protože EFTA měla vzniknout jako 

„trucpodnik“ Velké Británie, která se nechtěla participovat na vznikajícím EHS (přestože v 60. 

letech Británie žádala o vstup do EHS – ovšem dvakrát přišlo odmítnutí Francie), ale 

společenství EFTA vydrželo až do dnešní doby. Toto společenství mohlo vzniknout na základě 

několika faktorů. Jedním z nich mohlo být to, že Británie chtěla udržet obchodní styky se 

Spojenými státy a v EHS by tuto jistotu neměla.11 Do EFTA vstoupila Británie za vlády 

premiéra Harolda Macmillana.12 

 

1.3 Labouristická strana 

 

Labouristická strana je britskou politickou stranou, jejíž historické vztahy s odborovými 

organizacemi ji vedly k podpoře aktivní role státu při vytváření ekonomické prosperity a při 

poskytování sociálních služeb. V opozici vůči Konzervativní straně je od počátku 20. století 

hlavní britskou demokratickou socialistickou stranou. Strana vznikla na přelomu 20. století 

z frustrace dělníků z dělnické strany, kteří se nemohli postavit kandidátům do parlamentu 

                                                 
10 Imperial preference, Economics, Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/imperial-

preference (staženo 14. 4. 2018)  
11 Hynek Fajmon, 50 let od založení Evropského sdružení volného obchodu, in Hynek Fajmon a kol, Vznik 

EFTA: Padesát let poté, Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2010, ISBN 978-80-87806-41-8, str. 4–5  
12 Past Prime Ministers, GOV UK, https://www.gov.uk/government/history/past-prime-ministers (staženo 25. 3. 

2018) 
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prostřednictvím Liberální strany, která byla v té době dominantní společensko – reformní 

stranou v Británii.13  

V historii Labouristé většinou podporovali mezinárodní obchod, v některých obdobích 

měli více výhrad a negativních postojů (především v období dominance Nové pravice), 

v období New Labour naopak výrazně podporovali mezinárodní a volný obchod. Vztah 

labouristů k mezinárodnímu obchodu v průběhu let ovlivňovaly různé směry. Strana prošla 

ideologickým vývojem od marxismu, přes keynesiánství až do dnešní doby, kdy má podobu až 

téměř sociálně demokratické strany (odklonili se od klasického socialismu a začali podporovat 

volný obchod).14  

Labouristická strana se skládá z menších sítí působících ve všech regionech země. 

Primárně existují dva typy – Volební Labouristická strana (Constituency Labour Party – CLP) 

a větev Labouristické strany. Od svého založení udržuje labouristická strana federální strukturu, 

která působí v Anglii, Skotsku a Walesu. V rámci této struktury strana přiznává svým členům 

práva na zastoupení prostřednictvím různých přidružených organizací. Mezi tyto organizace 

patří organizace volebních stran (CLP), které jsou odpovědné za přijímání a organizaci členů v 

každém parlamentním volebním obvodu země; přidružené odbory, které měly tradičně 

důležitou roli ve stranických záležitostech; parlamentní labouristická strana (PLP), která se 

skládá z pracujících členů parlamentu; a řadu malých socialistických skupin, jako je například 

Fabian Society. Delegáti z těchto organizací se setkávají na výroční konferenci, kde mají 

formální pravomoci v politických otázkách.15 

Obecně řečeno existují tři fáze politického ideologického vývoje Labouristické strany 

v Británii od roku 1945 – poválečný konsenzus, New Right a New Labour.  

 

1.3.1. Poválečný konsenzus (1945–1970s) 

 

Vítězství labouristů v roce 1945 bývá označeno jako jeden ze tří hlavních obratů 

v britské politice v průběhu 20. stol. – další jsou v letech 1906 a 1979 a samozřejmě také v roce 

1997, který se uvádí v komparaci ke zbylým rokům. V roce 1945 vláda labouristů provedla řadu 

radikálních politických rozhodnutí. Labouristé byli sjednoceni kolem svých manifestačních 

                                                 
13 Paul David Webb, Labour Party, Political Party, United Kingdom, Encyclopaedia Britannica  naposledy 

aktualizováno 14. 2. 2018, https://www.britannica.com/topic/Labour-Party-political-party (staženo 25. 3. 2018) 
14 Geoffrey Foote, The Labour Party’s Political Thought, a history, Third edition, New York: St. Martin’s Press, 

1997, ISBN 0-312-16528-5, str. 14–16  
15 Oficiální stránky Labouristické strany, https://labour.org.uk/about/how-we-work/ (staženo 28. 2. 2018) 
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závazků, ale jakmile provedli většinu svého hlavního programu, část strany se chtěla odtrhnout. 

Nejvýznamnější kritika vlády labouristů pocházela od radikální levice, která tvrdila, že to, co 

celá vláda učinila, bylo spíše zavádění státního kapitalismu než přenesení moci od kapitalistů 

k pracovníkům. Rovněž byla kritizována z práva volného trhu na rozšíření neefektivních a 

donucovacích pravomocí ústředního státu.16 

Co se týče obchodu, tak se v tomto období dle mého názoru jedná o dvě základní věci, 

které obchod ovlivňovaly. Jednou je Brettonwoodský měnový systém, který po válce 

respektoval postavení Spojených států, které se staly klíčovou politickou a ekonomickou 

mocností. Realizace tzv. Článků dohody brettonwoodského uspořádání měla vést v poválečném 

období k nastolení plné zaměstnanosti, cenové stability a dosažení obchodní rovnováhy mezi 

státy světové ekonomiky.17 Druhá věc, která byla v tomto období důležitá z hlediska 

mezinárodního obchodu, byl obchod se členy Commonwealthu, především do doby, než Velká 

Británie vstoupila nejdříve do EFTA a následně také do EHS. 

Pro konzervativce byl politický rámec po roce 1945 oprávněný z hlediska zachování 

společenské jednoty a vyloučení třídního konfliktu prostřednictvím realizace bohatých a 

mocných, aby vykonávali své povinnosti také vůči chudým. Pro labouristy byla největší snahou 

větší ekonomická a sociální rovnost.18  

 

1.3.2. Období dominance Nové pravice (1979–1997) 

 

Jedním z důsledků 18 let konzervativní vlády bylo, že Labouristická strana se musela 

výrazně měnit. Přesná povaha této změny je stále předmětem debat. Labouristická strana se 

radikálně posunula vlevo na začátku 80. let, částečně v reakci na vnímané selhání vlády v letech 

1974–79 a částečně v reakci na thatcherismus.19  

Těžká volební porážka v roce 1983 a příchod Neila Kinnocka do pozice vůdce 

Labouristické strany vedly k pokusu o rekonstrukci. To, co lze vidět na manifestech z let 1987 

a 1992, je snaha o zapojení se do reality stále více globalizovaného kapitalismu, který je však 

velmi odlišný od toho, kterému čelila keynesiánská sociální demokracie – kapitalismus 

                                                 
16 S. Griffiths, K. Hickson, British Party Politics and Ideology after New Labour, New York: Palgrave 

Macmillan, 2010, ISBN 978-0-230-24855-7, str. 2 a 3 
17 P. Neumann, P. Žamberský, M. Jiránková, Mezinárodní ekonomie, Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, ISBN 

978-80-247-3276-3, str. 135 
18 S. Griffiths, K. Hickson., …, str. 3 a 4 
19 Ibid, str. 4 a 5 



 

 

 

charakterizovaný rychlým růstem přímých zahraničních investic, dramatickým nárůstem 

objemu krátkodobých pohybů kapitálu, související opuštění devizových kontrol všemi 

hlavními západními průmyslovými zeměmi, výrazné rozšíření poměru obchodu k HDP, 

zejména v důsledku liberalizace obchodu v rámci regionu a kapitalismu charakterizovaného 

také zvýšením velikosti a relativního ekonomického významu nadnárodních společností, které 

do 90. let představovaly přibližně 75% mezinárodního obchodu. Jednalo se o kapitalismus 

s lepšími příležitostmi pro investory a korporace, kteří by mohli skončit v případě, že političtí 

činitelé nedokážou vyhovět jejich přání, a který požadoval od zákonodárců přísnější dodržování 

cílů mezinárodní konkurenceschopnosti.20  

 

1.3.3. New Labour (1997–2010/2015) 

 

Labouristické období vlády trvalo od roku 1997 do roku 2010, kdy prohráli volby 

s konzervativci o 7,1 %21, nicméně myšlenky New Labour pokračovaly až do roku 2015, kdy 

byl do čela Labouristické strany zvolen Jeremy Corbyn (s poměrně velkým náskokem na 

druhého A. Burnhama22) a nastal celkový posun názorového těžiště Labouristů na levou stranu 

politického spektra.  

V období New Labour se vyskytly dvě výrazné osobnosti – Tony Blair a Gordon Brown. 

V případě Tonyho Blaira se hovoří o tzv. The Blair effect, který zachycuje jednak Blairovo 

silnou osobnost a jeho vůdčí schopnosti a také politiku, kterou vedl. Blair v počátku svého 

premiérování čerpal z pozitivních ekonomických reforem a reforem pracovního trhu, které 

představili již jeho konzervativní předchůdci M. Thatcherová a J. Major a mnozí přičítali změnu 

ve zdraví britské politické ekonomiky po dlouhém období téměř nepřetržitého poklesu právě 

Blairovi. V rámci New Labour propagoval podnikovou kulturu založenou na svobodných trzích 

a silném státu. Ve většině případů pokračoval od místa, kde předchozí konzervativní vlády 

přestaly.23 The Blair effect byl pro Konzervativní stranu zničující, navíc její vedení (Hague, 

Duncan Smith a Howard) tomu napomohlo. Konzervativci z tohoto důvodu zůstaly 8 let 

                                                 
20 Kevin Hickson a kol., The Struggle for Labour’s Soul: Understanding Labour’s Political Thought Since 1945, 

Londýn: Routledge, 2004, ISBN 0-415-31283-3, str. 60 
21 Election 2010, Results, BBC, http://news.bbc.co.uk/2/shared/election2010/results/ (staženo 4. 5. 2018) 
22 Labour Party leadership election 2015 results, UK Political Info, http://www.ukpolitical.info/labour-leader-

election-results-2015.htm (staženo 4. 5. 2018) 
23 D. Kavanagh, A. Seldon (ed.), The Blair Effect 2001–5, New York, Cambridge: Cambridge University Press, 

2005, ISBN 0-521-86142-x, str. 204 
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v opozici s velmi malou perspektivou na zlepšení v dlouhodobém horizontu.24 

Gordon Brown měl po úspěšném období Tonyho Blaira v čele Labouristické strany 

těžkou pozici. Jeho období se považuje za neúspěšné, přičemž neúspěch se vysvětluje jeho 

nedostatečnými vůdčími schopnostmi, škodlivým vlivem jeho pomocníků a nevyjasněný směr 

labouristů po Blairovo vládě. V době, kdy byl premiérem, se také naplno projevila bankovní 

krize koncem roku 2008 a počátkem roku 2009. Brown podnikl kroky, které pomohly 

předcházet nezaměstnanosti a uzavírání podniků v podobě, jakou měly v dřívějších recesích.25 

Přesto jeho popularita a popularita Labouristické strany klesla, v roce 2010 prohráli volby 

s velkou ztrátou křesel (ztratili jich 9126). Když jednání mezi D. Cameronem (CP) a N. Cleggem 

(LD) spěla k dohodě, oznámil Brown svůj záměr odstoupit z pozice předsedy labouristů – 10. 

května 2010. O den později Brown oznamuje svou rezignaci královně.27 Období Brownovo 

vlády se též nazývá jako Brown At 10. 

Stephen Byers, který byl tajemníkem obchodu a průmyslu v první vládě Tonyho Blaira, 

vysvětlil, že New Labour bere globalizaci v následujícím pojetí: „Pokud se zaměříme na 

globalizaci, pak skončíme s ustupováním na nacionalismus a protekcionismus. Volný obchod 

způsobuje a zvyšuje hospodářský růst. Jedná se o hospodářskou soutěž, která oslabuje sílu 

vlastních zájmů. Poskytuje rovněž více příležitostí a vylepšené standardy pro miliony lidí.“28 

 

1.4 Liberálně demokratická strana 

 

Počátky Liberálních demokratů sahají do 80. let 20. století, kdy tehdejší Liberální strana 

(Liberal Party) kooperovala od roku 1981 se Sociálně demokratickou stranou (Social 

Democratic Party) v jednotném politickém subjektu pod názvem Aliance. V průběhu 80. let pak 

docházelo uprostřed Aliance ke sporům, které navenek poškozovaly důvěryhodnost celého 

politického subjektu. Rok 1986 přinesl závažný rozpor mezi představiteli obou stran, kdy se 

předseda liberálů David Steel ocitl v otevřeném konfliktu s předsedou Sociálních demokratů 

Davidem Owenem v záležitosti týkající se vývoje jaderných zbraní. Nakonec spory vyústily 

v neúspěch ve volbách v roce 1987 a tento neúspěch se stal konečným impulsem pro sjednocení 

                                                 
24 Ibid., str. 156 
25 G. Lodge, A. Seldon, Brown At 10, Londýn: Biteback Publishing, 2011, ISBN 978-184954-122-0, str. xxvii 
26 Election 2010, Results, BBC, http://news.bbc.co.uk/2/shared/election2010/results/ (staženo 4. 5. 2018) 
27 British general election of 2010, United Kingdom, Encyclopaedia Britannica, 
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28 Kevin Hickson a kol., The Struggle for Labour’s Soul: Understanding Labour’s Political Thought Since 1945, 

Londýn: Routledge, 2004, ISBN 0-415-31283-3, str. 142 
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stran. V roce 1988 tak vznikla strana s názvem Sociální a liberální demokraté, který však byl 

ještě téhož roku změněn na Demokraté. Ovšem volby do Evropského parlamentu odhalily 

nízkou míru ztotožnění se voličů se stranou a nastala opětovná debata o změně názvu. 

Konečným názvem se v roce 1989 stali dnešní Liberální demokraté. Liberální demokraté se 

prezentují jako strana, která bojuje za to, aby Británie byla otevřená, tolerantní a sjednocená.29 

Obecné volební manifesty poskytují určitou informaci o tom, co si strana myslí, ačkoliv je 

potřeba je zvážit s určitou opatrností, protože mají tendenci soustředit se na aktuální otázky 

spíše než na dlouhodobé politiky. Liberální manifest z roku 1945 však lze považovat za 

víceméně konzistentní s klasickým liberalismem. Volný obchod byl jednoznačně potvrzen, což 

se u liberálů očekává. V roce 1945 byl volný obchod hlavní definicí Liberální strany, většinu 

lidí v té době by toto spojení napadlo jako první.30  

V 50. letech se posunuly oficiální liberální postoje, jak byly vyjádřeny v jejich 

manifestaci, pokud vůbec, dále směrem ke klasickému liberalismu. Volný obchod byl opět 

jednoznačně potvrzen. Byly zde hlasy, vyzývající ke snížení vládních výdajů a hospodářských 

kontrol. Nemělo by existovat další znárodnění, ale bylo zapotřebí více právních předpisů 

k ovládání soukromých monopolů.31 

Na počátku 50. let však strana čelila úpadku, který byl způsoben především nedostatkem 

financí. Jedním z důležitých faktorů byla trvalá přítomnost řady členů, kteří byli klasickými 

liberály, a kteří byli ochotni tvrdit, že bez ohledu na slabiny Liberální strany neexistuje žádná 

naděje na prosazování liberálních zásad prostřednictvím jakékoliv jiné strany. Mladí aktivisté, 

kteří vstoupili do politiky až s koncem války, a někteří z veteránů byli ochotní propojit volný 

obchod s Land Value Taxation (LVT – daň z nemovitosti) jako nedílnou součást stejné 

ideologie. Příznivci tvrdili, že hlavní důvod, proč volný obchod z 19. století nezničil primární 

chudobu, spočíval v tom, že nebyla spojena s reformou, která by „osvobodila zemi“. Několik 

důležitých změn se odehrálo od poloviny do konce 50. let. V obecných volbách roku 1955 se 

Liberální strana, stále ještě se šesti křesly, dokonce rozpadla, místo toho, aby fungovali v dalším 

poklesu.32  

Na přelomu 50. a 60. let došlo k rozvoji evropské integrace, vzniklo EHS a také výše 

zmíněná EFTA, přičemž obě instituce měly za cíl společný mezinárodní obchod, který 

                                                 
29 Chris Cook, John Stevenson, The Longman Companion to Britain since 1945, Second edition, London and 

New York: Taylor & Francis Group, 2000, ISBN 0-582-35674-1, str. 84, 85 a 88 
30 Kevin Hickson, The political thought of the Liberals and Liberal Democrats since 1945, Manchester, New 

York: Manchester University Press, 2009, ISBN 978-07190-7948-1, str. 14 
31 Ibid. 16–17  
32 Ibid., str. 18 



 

 

 

liberálové vždy podporovali. 

Strana pravidelně získávala hlasy asi dvou pětin všech manažerů, profesionálů a 

nemanuálních zaměstnanců; přibližně jednu čtvrtinu manuálních zaměstnanců; a jednu pětinu 

osob samostatně výdělečně činných. Geograficky jsou rozpoznatelné některé oblasti, ve kterých 

strana získává největší koncentraci hlasů, zejména na takzvaných keltských hranicích Skotska 

a jihozápadní Anglie. Členové strany jsou převážně středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní – 

ještě více než členové konzervativců. Po finanční stránce jsou liberální demokraté nejchudší 

britskou stranou. Na rozdíl od dvou dominantních stran se nemohou spoléhat na velké sponzory 

firem a odborů a jsou nuceni získávat finanční prostředky z individuálního členství a od 

několika bohatých sympatizantů.33 Tato volební struktura však platila do volebního propadu 

v roce 2015, kdy strana ztratila většinu svých křesel (z původních 57 křesel jim po volbách 

zbylo pouhých 8 z celkového počtu 650).34 Dá se tedy říct, že Liberální demokraté vesměs 

ztratili možnost prosazovat své zájmy v rámci Velké Británie. 

 

2. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 

 

Druhá kapitola bakalářské práce se zabývá obecným popisem protokolu, v překladu 

nazývaného Transatlantické obchodní a investiční partnerství, kdy se o něm začalo jednat a o 

čem celý protokol je. 

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) je souhrnná dohoda o volném 

obchodu a investicích, o které se vedla jednání mezi Evropskou unií a USA. Návrh TTIP mezi 

Spojenými státy a EU vznikl v době, kdy mezinárodní řád prochází zásadními změnami. Vůdci 

této změny jsou nejprve pro globální posun v mezinárodní ekonomice z unipolárního do 

multipolárního řádu, dále pak ovlivnily jednání a tvoření smlouvy následky finančního pádu z 

roku 2008 a složitý soubor politických reakcí na něj.35 

První zmínku o zahájení jednání o TTIP oznámil americký prezident Barack Obama ve 

své Zprávě o stavu Unie v únoru 2013 a první kolo vyjednávání mezi oběma stranami se 
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uskutečnilo již v červenci téhož roku.36 

Italský politolog, zaměřující se především na evropské studium, politickou teorii a 

mezinárodní vztahy, Mario Telò tvrdí, že protokol TTIP představuje jak kontinuitu, tak změnu: 

předchozí „New Transatlantic Agenda“ (NTA, 1995) a „Transatlantic Business Dialogue“ 

(1994) byly podmíněny přechodem z období po studené válce na „unipolární okamžik“ (2000–

2005). TTIP by měl být vysvětlen systémovou změnou, k níž došlo během posledního desetiletí 

(od druhého mandátu George W. Bushe k administrativám B. Obamy), směrem 

k multipolárnímu světovému řádu. Kombinuje strategii odchodu z nejhorší poválečné 

hospodářské a finanční krize s geopolitickým rozměrem ohledně vztahu mezi „západem“ a 

„zbytkem světa“. Most mezi těmito dvěma rozměry je jasný, když je příležitost ke společné 

akci pomoci z recese a podpora růstu, obchodu a pracovních míst za využití silného 

transatlantického hospodářského potenciálu (který představuje 40 % světového obchodu a 50 

% světového HDP), tak je kombinován s celosvětovým potenciálem.37 

Přijetí TTIP domácím veřejným míněním je podle Telòa možné pouze za předpokladu, 

že: zaprvé – instituce EU přijmou kritický postoj ohledně nejcitlivějších transatlantických 

otázek, tj. ISDS (řešení sporů mezi investorem a státem) a ochrany soukromých údajů občanů 

EU (Agenturou pro národní bezpečnost USA (NSA) a na základě zákona o dohledu nad 

zahraničními zpravodajskými službami (FISA)); za druhé – TTIP nezhorší vnitřní soudržnost 

eurozóny, která bude posílena po krizi státních dluhů pod tlakem Merkelové a v zájmu 

Německa, Francie, Itálie a dalších členských států EU, které upřednostňují „tvrdý přístup“ k EU 

integraci. Očekávané změny v tocích vnitřního obchodu EU samozřejmě budou nerovnoměrné, 

což je další vysvětlení rozdílů ve vnitrostátních vnímáních z Německa a Itálie do Francie a 

dalších členských států. Avšak vnitřní rozdíly se nebudou rozvíjet pouze v souladu se severní a 

jižní Evropou. Politická vůle k posílení užší spolupráce mezi 19 členy eurozóny bude zásadní 

proměnnou. Zatřetí – očekává se mírný dopad na CGSP (Společná zahraniční a bezpečnostní 

politika Evropské unie) – bude zapotřebí jasný postoj HRVP (hlavní koordinátor a zástupce 

společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie), ale TTIP by neměl mít žádné 

důsledky pro transatlantické vztahy, pokud jde o bariérový zásah a vojenskou intervenci mimo 

ohraničenou oblast. Začtvrté – TTIP by neměl být představován jako „civilizační projekt“ proti 

BRICS, a zejména vůči Číně, ale jako konkrétní, otevřená a potenciálně inkluzivní dohoda 
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zaměřená na podnikání. Takové politické akty by vážně odporovaly jakémukoliv povrchnímu 

vnímání tradiční vize Spojeného království EU jako pouhé dohody o volném obchodu 

prostřednictví TTIP.38  Samotný protokol TTIP se měl skládat z 24 kapitol, zařazených do tří 

skupin.  

První skupina zahrnuje lepší přístup na americký trh (Better access to the US market – 

Market access). Tato první část TTIP by fungovala stejným způsobem jako již existující 

obchodní dohody EU. To znamená, že pomáháme společnostem z EU – ať už jsou malé nebo 

velké, a co prodávají – získat lepší přístup na zámořský trh mimo Evropu. S TTIP by evropské 

firmy mohly: exportovat více do USA a získávat vládní smlouvy, dovážet více zboží nebo 

služeb, které potřebují k výrobě svých konečných produktů, snadno zjistit, kdy se výrobek 

počítá jako "vyrobený v Evropě" (nebo v USA), nebo také investovat do Spojených států 

mnohem snadněji. 39 

Druhá skupina se zabývá snižováním byrokracie a nákladů – „bez řezání rohů“, jedná 

se o regulační spolupráci (Cutting red tape and costs – without cutting corners 

— Regulatory cooperation). V této části rozvíjíme nové podmínky pro obchodní dohodu EU. 

Cílem EU je dostat regulační orgány v Evropě a v USA do mnohem těsnější spolupráce, než je 

tomu nyní (nutno brát v potaz, že text dohody pochází z roku 2013 a postupně se upravoval, 

nyní už smlouva zase příliš aktuální není). To proto, že je třeba exportovat do USA, musí 

evropské firmy splňovat americké normy, které jsou pro americké firmy standardem. Tato 

pravidla často zajišťují stejnou úroveň bezpečnosti nebo kvality, ale liší se v nich například 

technické údaje nebo postupy pro kontrolu dodržování pravidel firmami. To může být nákladné 

– zejména pro menší firmy. Spolupráce na nařízeních v rámci protokolu by mohla snížit tyto 

náklady – zároveň při zachování přísné úrovně ochrany EU pro lidi a životní prostředí. Vidíme, 

kde se shodují naše standardy. Zaprvé, regulátoři EU a USA by museli zhodnotit, kde naše 

standardy odpovídají, ale naše pravidla, jak je aplikovat, se liší. Dále by si museli vzájemně 

uznávat pravidla – například vývozy z EU do USA musí splňovat pouze pravidla EU. Další 

částí této skupiny je spolupráce na nových pravidlech. V budoucích regulačních orgánech EU 

a USA by se více pracovalo na vytváření pravidel, která by byla vzájemně slučitelná. V obou 

případech bychom ochránili nezávislost regulátorů, zásady předběžné opatrnosti, pravomoci 

vlád regulovat, a aby mohly ochránit obyvatele a životní prostředí.40 
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Poslední, třetí skupina je o nových pravidlech, jak usnadnit a spravedlivěji exportovat, 

importovat a investovat (New rules – to make it easier and fairer to export, import and invest – 

Rules). V této části se tedy jedná o zavedení nových stanov, která by pomohla všem evropským 

firmám v následujících oblastech – plné využití TTIP, zejména menšími společnostmi; přístup 

k energii a surovinám, které potřebují; chránit jejich duševní vlastnictví – výzkum a myšlenky 

nových produktů; investování s důvěrou, vědět, že mají nějakou ochranu, pokud se něco pokazí; 

ušetření času a peněz na papírování na celnici. Tato část by také měla stanovit opatření, která 

mají trvale udržet rozvoj v centru TTIP – a zajistit, aby obchod chránil lidská práva v práci a 

pracovním prostředí. Dále obsahuje formální systém, který zajišťuje, že občanská společnost 

může držet slovo a zahrnuje podnikatelské subjekty, odbory, spotřebitelské a „zelené skupiny“ 

další nevládní organizace, mechanismus pro vyřešení sporů mezi vládami v EU a USA, kterému 

budou všichni důvěřovat.41 

 

3. Frekvenční a obsahová analýza tří hlavních politických proudů – názory a 

výhrady tří britských politických stran (Konzervativci, Labouristé a 

Liberální demokraté) 

 

V této kapitole se již budu věnovat samotné analýze postojů jednotlivých politických 

stran Velké Británie k volnému obchodu, který je zkoumán na příkladu protokolu TTIP. 

Kapitola je rozdělena na dvě části – Metodologie a Analýza. V první části jsou popsány metody, 

které jsem využil pro zkoumání britských politických debat a jakým způsobem je jich využito 

v průběhu samotné analýzy debat. Ve druhé části kapitoly se nachází analýza, která zjišťuje 

názory politických stran za pomoci zvolených metodologií. Pro analýzu jsem zvolil debaty, 

které se týkaly jak obchodu (mezinárodního i volného), tak také obchodních dohod, primárně 

však neuskutečněné dohody mezi EU a USA (TTIP – viz výše). Debaty jsem vybíral také podle 

toho, abych obsáhl z každé komory britského parlamentu alespoň 2 debaty, které byly ve 

zkoumané oblasti nejobsáhlejší. 

Druhá část kapitoly obsahuje kromě analýzy tří nejdůležitějších debat také grafy, které 

zachycují proměnné, popsané v metodologické části. Jedná se o grafy, které obsahují celkový 

počet analyzovaných slov v průběhu všech pěti debat a jsou vytvořené z názorů příslušníků 
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jednotlivých politických stran. V rámci analýzy budu zkoumat jednak názorové výtky vůči 

obchodu a obchodním dohodám (TTIP) a také posun názorů jednotlivých stran v období 

zkoumaných debat. 

 

3.1 Metodologie 

 

Tato část popisuje zvolenou metodologii, pomocí které je vypracována tato kapitola. 

Jedná se o dvě metody, první metodou je frekvenční analýza a druhou obsahová analýza. 

 

3.1.1 Frekvenční analýza 

 

Frekvenční analýza se charakterizuje jako obecný postup, při kterém procházíme text a 

snažíme se najít nějaké podobnosti s jazykem, ve kterém je zpráva psaná. Základním 

prostředkem frekvenční analýzy bývá četnost znaků v daném jazyce42, v případě této 

bakalářské práce jsem z důvodu zaměření práce (tj. analýza postojů politických stran Velké 

Británie k volnému obchodu, zkoumané na příkladu protokolu TTIP) zvolil dvě skupiny slov 

či sousloví. U první skupiny jsem se zaměřil na slova „trade“, „free trade“, „international 

trade“ či „world trade“ a analyzoval jsem, kolikrát byla tato slova použita a poslanci kterých 

politických stran se na ně nejvíce odkazovali. Do druhé skupiny jsem zařadil slova „TTIP“, 

„trade agreement“ či „Trade and Investment Partnership“, přičemž u této skupiny slov jsem 

postupoval obdobně jako u první skupiny. 

 

3.1.2 Obsahová analýza 

 

Obsahová analýza bývá nejčastěji řazena mezi kvantitativní metody43, ale v této práci je 

kvalitativní metodou a předmětem zkoumání je identifikace a rozbor užívaných argumentů. 

Zkoumá tedy parlamentní debaty na základě postojů jednotlivých poslanců za politické strany, 

zda – li se k obchodu či k protokolu TTIP staví pozitivně, negativně, neutrálně či naopak 

podporují mezinárodní, potažmo volný obchod, ale jen za splnění určitých podmínek (chovají 
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se ambivalentně). 

 

3.2 Analýza parlamentních debat 

 

Jádro politických debat o podpoře mezinárodního obchodu a výhodnosti či 

nevýhodnosti protokolu TTIP proběhlo v období od července roku 2013 do června roku 2015. 

Podnětem pro debaty byl primárně obchod mezi Evropskou unií a Spojenými státy, který mohl 

nést přízvisko „volný“ pokud by k dohodě došlo. Nejdůležitějšími debatami byly v souvislosti 

s protokolem TTIP a volného obchodu debata v Dolní sněmovně ze dne 25. 2. 2014, debata 

v Dolní sněmovně ze dne 15. 1. 2015 a debata ve Sněmovně lordů ze dne 15. 6. 2015.  

Protokol TTIP byl diskutován také již dříve (konkrétně v létě roku 2013), proto jsem 

zahrnul další debatu v Dolní sněmovně ze dne 18. 7. 2013 a pro doplnění rovnováhy mezi 

oběma komorami ještě debatu ve Sněmovně lordů ze dne 23. 1. 2014. 

První debatu ze dne 18. 7. 2013, kterou jsem zvolil pro obecnou analýzu, zahájil 

labouristický poslanec John Healey (ne však zcela první, která proběhla na půdě Dolní 

sněmovny – ta proběhla 18. 6. 2013, ovšem pro zkoumání byla obsahově příliš krátká). V úvodu 

debaty John Healey nastínil, jaké jsou cíle všech stran – zaprvé, aby se EU zaměřila na 

parlamentní podporu mezi stranami v rámci komplexní obchodní a investiční dohody; zadruhé 

přispět k lepšímu porozumění veřejnosti o možných výhodách, které by taková dohoda mohla 

přinést spotřebitelům, pracovníkům a podnikům po celé Británii; a za třetí, posílit kontrolu, 

kterou může Parlament vykonávat nad vládními kroky k zajištění takové úspěšné dohody.44 

Celkově se debata nesla v duchu poznávání výhod a nevýhod dohody mezi EU a USA. V této 

debatě je zajímavé, že zástupci Labouristické strany hodnotili obchod pozitivně, zatímco 

v dalších debatách jejich postoje působily spíše ambivalentně či neutrálně (v mnoha případech 

byla vyřčená podpora obchodu s určitými výhradami). 

Vytvořil jsem také grafy ze všech vybraných debat dohromady, které zachycují kolikrát 

se vybraná slova vyskytla a zástupci kterých stran a v jakých konotacích je uváděli. 

 

 

                                                 
44 HC Deb 18 July 2013, vol. 566, EU-US Trade and Investment Agreement, col. 1342, 

https://hansard.parliament.uk/Commons/2013-07-18/debates/13071867000004/EU-

USTradeAndInvestmentAgreement?highlight=ttip  

https://hansard.parliament.uk/Commons/2013-07-18/debates/13071867000004/EU-USTradeAndInvestmentAgreement?highlight=ttip
https://hansard.parliament.uk/Commons/2013-07-18/debates/13071867000004/EU-USTradeAndInvestmentAgreement?highlight=ttip


 

 

 

3.2.1 Debata v Dolní sněmovně ze dne 25. 2. 2014 

 

 Téma volného obchodu, které zkoumá tato práce na příkladu protokolu TTIP, bylo 

poprvé předmětem plnohodnotné debaty v Dolní sněmovně britského parlamentu dne 25. 2. 

2014. Debatu zajistil opět poslanec Labouristické strany John Healey jménem skupiny 

European Union-United States trade and investment, které předsedá, a to s podporou poslance 

Konzervativní strany Guto Bebba a poslanců Velšské strany (Plaid Cymru) Jonathana Edwardse 

a Mr Williamse.  

V této debatě se vyskytla slova z první skupiny (trade, free trade, international trade a 

world trade) celkem 81krát. Slova z druhé skupiny pak 134krát. U první skupiny hledaných 

slov převažovaly pozitivní ohlasy. V rámci debaty se neobjevil jediný negativní postoj vůči 

obchodu, názory byly buď pozitivní, nebo neutrální či ambivalentní (např. poslanec vyjádřil 

podporu obchodu, ale také zmínil nedostatky, či obavy, které má). U druhé skupiny slov (TTIP, 

Trade and Investment Partnership a trade agreement) se vyskytlo též několik negativních 

postojů.  

Za zmínku stojí negativní názor Iana Laveryho z Labouristické strany, který tvrdil, že 

v TTIP existuje obrovské nebezpečí pro mnoho pracujících lidí a pro veřejné služby ve Velké 

Británii. Podle něj existují dva hlavní problémy s TTIP. Prvním jsou pracovní práva a druhým 

řešení sporů mezi investorem a státem, o čemž se v této debatě obecně dost diskutovalo. Také 

vyjádřil velké obavy ohledně dopadu, který by mohl mít TTIP na budoucnost NHS (National 

Health Service – Národní zdravotní služba).45 Podobně hovořil též další člen Labouristické 

strany Jeremy Corbyn, který zmiňoval zkušenosti dohody o volném obchodu mezi USA, 

Kanadou a Mexikem. Kdo se o tuto dohodu zajímal, rychle poznal, kdo z dohody těží a ještě 

rychleji, kdo v důsledku dohody ztratí. Lidé, kteří ztratili, jsou ti, kteří jsou na okraji 

společnosti, kteří jsou zranitelní a ti, kteří jsou otevření velkému vykořisťování. Například 

zemědělští pracovníci v Mexiku z tohoto důvodu ztratili svou práci ve prospěch dovozu vysoce 

kvalitních zemědělských produktů ze Spojených států; a americké společnosti se přesunuly přes 

hranice do Mexika, aby využily nižší mzdy. Podle Corbyna to není rovnocenný, ale velmi 

škodlivý mocenský vztah. Obával se, že kdyby se dohoda TTIP někdy uskutečnila, každému 

parlamentu v Evropě a v Americe by byla prezentována jako fait accompli – bude jim řečeno, 

                                                 
45 HC Deb 25 February 2014, vol. 576, Transatlantic Trade and Investment Partnership, cols. 225–226, 

https://hansard.parliament.uk/Commons/2014-02-

25/debates/14022578000001/TransatlanticTradeAndInvestmentPartnership#contribution-14022578000261   

https://hansard.parliament.uk/Commons/2014-02-25/debates/14022578000001/TransatlanticTradeAndInvestmentPartnership#contribution-14022578000261
https://hansard.parliament.uk/Commons/2014-02-25/debates/14022578000001/TransatlanticTradeAndInvestmentPartnership#contribution-14022578000261


 

 

 

že tuto dohodu musí přijmout.46 

Z pozitivních ohlasů bych zmínil myšlenky poslance za Konzervativní stranu Guto 

Bebba (backbencher), který vyzdvihoval prospěch protokolu pro automobilový průmysl ve 

Velké Británii – především Jaguar Land Rover. Ve své promluvě hovořil především o pravidlech 

týkajících se airbagů. Firmy musí do svých vozidel vkládat různé panely a palubní desky pro 

americký trh, protože airbagy v Americe musí být dimenzované pro lidi, kteří nemají 

bezpečnostní pás, zatímco v EU musí airbagy být pro lidí, kteří bezpečnostní pás mají zapnutý. 

To vede k dodatečným nákladům a brání v obchodu.47 

 

3.2.2 Debata v Dolní sněmovně ze dne 15. 1. 2015 

 

 Debatu zajistil a započal člen Labouristické strany Geraint Davies a debata byla 

podporována odborovými svazy, obchodními a ekologickými hnutími. V debatě mimo žhavé 

diskuse o protokolu TTIP se poslanci rozhodli podpořit návrh zákona o mezinárodních 

dohodách a obchodu.  

V průběhu debaty poslanci použili ve svých promluvách slova z první skupiny celkem 

80krát, ze druhé skupiny potom 179krát. Jednalo se tedy více o debatu zaměřenou na obchodní 

dohody, především na TTIP. V této debatě převažovaly v první skupině slov neutrální či 

ambivalentní postoje (16 neutrálních/ambivalentních a 13 pozitivních.), žádný negativní se 

neobjevil. U druhé skupiny slov převažovaly též neutrální či ambivalentní postoje (42 

neutrálních/ambivalentních a 12 pozitivních), vyskytly se zde také 2 negativní postoje, které ve 

svých promluvách užili členové Labouristické strany J. Corbyn a J. McDonnel.  

Corbyn ve své promluvě opět zmiňoval možnou podobnost protokolu TTIP s dohodou 

o volném obchodu mezi Kanadou, USA a Mexikem. Podle něj by také byli všichni zasaženi 

protokolem TTIP, neboť protokol zasahuje do oblastí, v nichž by soukromé podniky mohly 

získat pravomoc stíhat vládu, pokud by přijala rozhodnutí, která by byla považována za 

škodlivá pro soukromé zájmy a vyjádřil názor, že by Parlament měl odmítnout TTIP.48 

McDonnell též vyjádřil nesouhlas s TTIP, protože se mu nelíbilo, jak málo o tom poslanci vědí 

                                                 
46 Ibid., cols. 232–233.  
47 Ibid., cols. 223–224  
48 HC Deb 15 January 2015, vol. 590, Transatlantic Trade and Investment Partnership, cols. 1107–1108, 

https://hansard.parliament.uk/Commons/2015-01-

15/debates/15011570000001/TransatlanticTradeAndInvestmentPartnership#contribution-15011570000319  

https://hansard.parliament.uk/Commons/2015-01-15/debates/15011570000001/TransatlanticTradeAndInvestmentPartnership#contribution-15011570000319
https://hansard.parliament.uk/Commons/2015-01-15/debates/15011570000001/TransatlanticTradeAndInvestmentPartnership#contribution-15011570000319


 

 

 

a také, že by se protokol měl prodiskutovat s lidmi.49 Pozitivní názor vyjádřila poslankyně 

Konzervativní strany Margot James (MP). Hovořila především o tom, že Spojené státy jsou 

největším obchodním partnerem pro Velkou Británii a TTIP má obrovský potenciál se 

správnými ochrannými opatřeními pro ekonomický růst na obou stranách Atlantiku. Problémy 

netarifních bariér a sazeb podle ní znemožňuje některým společnostem vyvážet do USA. Pokud 

by dohoda byla úspěšná, vzrostl by ve Spojeném království HDP o 10 miliard liber ročně.50 

 

3.2.3 Debata ve Sněmovně lordů ze dne 15. 6. 2015 

 

 Debatu ve Sněmovně lordů ze dne 15. 6. 2015 započal Lord Maude of Horsham, člen 

Konzervativní strany. V debatě se jednalo především o obchodu a investicích Spojeného 

království, slova z první skupiny se tedy logicky vyskytla víckrát – celkem ve 20 promluvách. 

Slova ze druhé skupiny se v debatě vyskytla ve 13 promluvách.  

Pro podporu mezinárodního obchodu se vyjádřil mimo jiné Lord Sheikh 

z Konzervativní strany. Ve své promluvě hovořil o důležitosti obchodu se zámořskými zeměmi, 

což by mělo být jednou z hnacích sil oživení britské ekonomiky. Věřil, že by to mohlo pomoct 

vyrovnat britský rozpočet a snížit státní dluh. Stejně tak se zaměřil na důležitost budování 

bilaterálního obchodu s africkým kontinentem (narodil se v Keni a strávil několik let též 

v Ugandě).51 Lord Mendelsohn z Labouristické strany na jednu stranu vyjádřil podporu 

mezinárodnímu obchodu, na druhé straně však vyjádřil určité obavy. Jednalo se například o 

obnovu nebo spíše změnu dokumentu pro rok 2011 – Trade and Investment for Growth, který 

byl ve své době užitečným pokusem o vytvoření efektivní operační strategie. Dále řekl, že 

podpoří TTIP, pokud přínosy budou plynout spotřebitelům a zaměstnancům zúčastněných 

společností. Podle něj by také TTIP měl být největší obchodní dohodou svého druhu a jednání 

o snížení sazeb a snížení regulačních překážek, které usnadní obchod mezi těmito dvěma trhy, 

může vést k velkým výhodám, ale jednání musí zajistit, aby se udržely ty věci, které vyžadují 

zachování (například NHS).52 

 

                                                 
49 Ibid., cols. 1108–1109   
50 Ibid., cols. 1096–1097  
51 HL Deb 15 June 2015, vol. 762, Trade and Investment, cols. 1033–1035, 

https://hansard.parliament.uk/Lords/2015-06-15/debates/15061514000302/TradeAndInvestment#contribution-

15061518000026   
52 Ibid., cols. 1045–1048 

https://hansard.parliament.uk/Lords/2015-06-15/debates/15061514000302/TradeAndInvestment#contribution-15061518000026
https://hansard.parliament.uk/Lords/2015-06-15/debates/15061514000302/TradeAndInvestment#contribution-15061518000026


 

 

 

3.2.4 Grafy 

 

Graf 1: Celkový výskyt hledaných slov 

 

 Vybrané debaty byly primárně zaměřené na téma obchodu, který byl většinou 

diskutován v kontextu protokolu TTIP. Slova „trade“, „free trade“, „world trade“ a 

„international trade“ byly v parlamentních debatách použity celkem 522krát. Dále pak slova 

„TTIP“, „Trade and Investment Partnership“ či „Trade agreement“ se v debatách vyskytly 

443krát.53  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 HC Deb 18 July 2013, vol. 566; HC Deb 25 February 2014, vol. 576; HC Deb 15 January, vol. 590; HL Deb 

15 June 2015, vol. 762 a HL Deb 23 January 2014, vol. 751, International Trade, 

https://hansard.parliament.uk/Lords/2014-01-23/debates/14012368000798/InternationalTrade?highlight=ttip  
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Graf 2: Výskyt a postoje k první skupině slov v promluvách členů 

Konzervativní strany 

 

 Při analýze postojů k první skupině slov u členů Konzervativní strany převažoval 

pozitivní postoj k obchodu nad neutrálním či ambivalentním. Celkem se slova z první skupiny 

vyskytla v 58 promluvách napříč vybranými debatami, pozitivní názory se objevily celkem v 33 

případech, neutrální či ambivalentní se vyskytly ve 25 případech.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 HC Deb 18 July 2013, vol. 566;, HC Deb 25 February 2014, vol. 576.; HC Deb 15 January 2015, vol. 590; HL 

Deb 23 January 2014, vol. 751 a HL Deb 15 June 2015, vol. 762 
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Graf 3: Výskyt a postoje k první skupině slov v promluvách členů 

Labouristické strany 

 

 Při analýze postojů k první skupině slov v promluvách členů Labouristické strany byly 

na stejné úrovni pozitivní a neutrální/ambivalentní postoje. Celkem se vyskytly ve 27 

promluvách. Objevil se též jeden negativní postoj v debatě ve Sněmovně Lordů (spíše hodnotící 

deficit obchodu se zbožím než samotný obchod)55. Celkově se slova vyskytovala v 55 

promluvách napříč vybranými debatami.56 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Viscount Hanworth (Lab) v HL Deb 15 June 2015, vol. 762, cols. 1019–1021  
56 HC Deb 18 July 2013, vol. 566; HC Deb 25 February 2014, vol. 576; HC Deb 15 January 2015, vol. 590; HL 

Deb 23 January 2014, vol. 751 a HL Deb 15 June 2015, vol. 762 
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Graf 4: Výskyt a postoje k první skupině slov v promluvách členů Liberálně 

demokratické strany 

 

 Analýza postojů Liberálních demokratů k první skupině slov ukázala, že Liberálně 

demokratická strana nebyla v té době tolik výrazná jako další dvě. Celkem se slova z první 

skupiny vyskytla v 11 promluvách Liberálních demokratů, přičemž 4 postoje byly pozitivní a 

zbylých 7 neutrálních/ambivalentních.57 
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Graf 5: Výskyt a postoje k první skupině slov v promluvách členů ostatních 

politických stran (PC, UKIP, CB) 

 

 Pro úplnost analýzy parlamentních debat jsem vytvořil též graf, který obsahuje postoje 

představitelů dalších politických stran (PC – Plaid Cymru, UKIP – United Kingdom 

Independence Party , CB - Crossbench). V tomto případě se slova vyskytla v 10 promluvách, 

přičemž 6 z nich bylo pozitivních a 4 neutrální/ambivalentní.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 HC Deb 25 February 2014, vol. 576. a HL Deb 15 June 2015, vol. 762 
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Graf 6: Výskyt a postoje ke druhé skupině slov v promluvách členů 

Konzervativní strany 

 

 Při analýze postojů Konzervativní strany se hledaná slova ze druhé skupiny vyskytla 

celkem v 59 promluvách, přičemž 31krát se objevila v pozitivním smyslu, 28krát byla 

neutrální/ambivalentní.59 
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Graf 7: Výskyt a postoje ke druhé skupině slov v promluvách členů 

Labouristické strany 

 

 Analýza postojů členů Labouristické strany ke druhé skupině slov ukázala, že členové 

jsou z velké části zdrženliví. Celkový počet promluv, ve kterých se hledaná slova vyskytla, se 

zastavil na čísle 73 a z tohoto počtu bylo 53 názorů neutrálních či ambivalentních, dalších 16 

pozitivních a 4 negativní.60 
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Graf 8: Výskyt a postoje ke druhé skupině slov v promluvách členů 

Liberálně demokratické strany 

 

 Při analýze postojů Liberálních demokratů se vyskytla hledaná slova celkem v 10 

promluvách, 6 názorů bylo pozitivních, další 4 neutrální/ambivalentní.61 

 

 

 

Graf 9: Výskyt a postoje ke druhé skupině slov v promluvách členů ostatních 

politických stran (GP, SNP, UKIP, PC, DUP, CB) 

 

 V případě této analýzy se vyskytly všechny názory neutrální či ambivalentní, proto jsem 

se rozhodl vytvořit graf zachycující počty promluv jednotlivých stran, ve kterých se 

analyzovaná slova vyskytla. Nejvíce převažovaly promluvy členů Green Party (Strana 

zelených) a Plaid Cymru (Velšská strana), kteří slova použili v 5 promluvách. Následuje SNP 

(Skotská národní strana) s počtem 3 promluv, poté členové Strany nezávislosti Spojeného 

království (UKIP) a členové Demokratické unionistické strany (DUP), kteří se vyjádřili ve dvou 

promluvách. V jedné promluvě se též vyjádřil člen Crossbench (CB) Lord Bilimoria.62 

                                                 
61 HC Deb 18 July 2013, vol. 566; HC Deb 25 February 2014, vol. 576; HL Deb 23 January 2014, vol. 751 a HL 

Deb 15 June 2015, vol. 762 
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3.3 Diskuse 

 

V této části se pokusím shrnout a zhodnotit výsledky analýzy. V rámci první kapitoly 

jsem rozebíral podporu mezinárodnímu a volnému obchodu jednotlivých politických stran po 

roce 1945, nyní se budu věnovat interpretaci rozdílů mezi historickým obdobím a současnou 

situací v britském parlamentu, kde jsem analyzoval vybrané debaty. Diskuse je rozdělena na 

dvě části, první obsahuje výše zmíněnou interpretaci rozdílů, druhá část pak popisuje názorové 

posuny politických stran na protokol TTIP v průběhu debat, vysvětluje, proč postupem času 

narůstala míra kritičnosti diskusí a také proč sílil odpor veřejnosti.  

 

3.3.1 Interpretace rozdílů mezi historickým obdobím a současnou situací 

 

V první kapitole jsem rozebíral podporu mezinárodnímu a volnému obchodu hlavními 

politickými stranami od 2. světové války do současnosti, nyní se pokusím interpretovat rozdíly 

mezi historickou situací a situací ze současnosti. 

Konzervativní strana v historii měla několik období, kdy v otázce mezinárodního a 

volného obchodu byli její členové rozděleni (obilné zákony, tarifní reformy, aj. – viz. 1.2 
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Konzervativní strana). V současné době také nejsou všichni konzervativci jednotní v otázce 

obchodu, ale nejsou tolik rozdělení, jako v historii. Debaty ukázaly, že konzervativci podporují 

mezinárodní a volný obchod, mnohdy k obchodu měli výtky, ale rámcově se vyjádřili pro jeho 

podporu. Pro podporu volného obchodu s USA se vyjádřil například Lord Sheikh, který 

zmiňoval důvod oživení britské ekonomiky (vyrovnat rozpočet a snížit státní dluh).63 

Kontinuitu v podpoře mezinárodního a volného obchodu lze pozorovat od konce 2. světové 

války, vliv na ni příliš neměla ani vláda Labouristické strany na přelomu 20. a 21. století, kdy 

labouristé svým způsobem pokračovali v politice konzervativců. 

Labouristická strana ve druhé polovině 20. století a na počátku 21. století několikrát 

změnila své politické názory (viz. 1.3 Labouristická strana), v některých obdobích byla 

názorově spíše proti mezinárodnímu a volnému obchodu (především v období dominance Nové 

pravice) a v některých naopak vydatně podporovala obchod (New Labour). Ve zkoumaném 

období (2013 až 2016) se podobně jako v případě protokolu TTIP projevoval postupný 

názorový posun. V první zvolené debatě jednoznačně převažovaly pozitivní názory na 

mezinárodní a volný obchod nad neutrálními/ambivalentními (10 pozitivních ku 4 

neutrálním/ambivalentním)64, zatímco v poslední debatě v Dolní sněmovně byl poměr otočený 

(6 pozitivních ku 12 neutrálním/ambivalentním)65 a v poslední debatě ve Sněmovně lordů se 

neobjevil žádný pozitivní názor, naopak dokonce jeden negativní, který doplnily dva 

neutrální/ambivalentní.66 Příčin názorových posunů labouristů na volný obchod v době jednání 

o protokolu TTIP může být více. Jednou z nich může být volební úpadek po konci T. Blaira ve 

funkci premiéra a nutnost opětovný názorový posun po vládách T. Blaira a G. Browna, kdy se 

labouristé postupně chtěli vrátit k levicové politice, což vyústilo zvolením J. Corbyna do čela 

strany v roce 2015.67 

Liberální demokraté byly v historii vždy zastánci mezinárodního, potažmo volného 

obchodu (viz. 1.4 Liberálně demokratická strana). Ve zkoumaném období tomu nebylo jinak, 

byť k volnému obchodu měly také několik výtek. Důvodem kontinuity v postojích Liberálních 

demokratů mohla být jednak poměrně stálá volební základna (neměli žádný důvod měnit 

zásadně své postoje) a jednak byl zájem o volný obchod i z pozice zbylých dvou stran. Dopad 

na postoje Liberálních demokratů budou pravděpodobně mít výsledky posledních voleb, kde 

                                                 
63 HL Deb 15 June 2015, vol. 762, col. 1033 
64 HC Deb 18 July 2013, vol. 566 
65 HC Deb 15 January 2015, vol. 590 
66 HL Deb 15 June 2015, vol. 762 
67 Labour Party leadership election 2015 results, UK Political Info, http://www.ukpolitical.info/labour-leader-

election-results-2015.htm (staženo 4. 5. 2018) 

http://www.ukpolitical.info/labour-leader-election-results-2015.htm
http://www.ukpolitical.info/labour-leader-election-results-2015.htm


 

 

 

výrazně ztratili68 a budou muset znovu zkusit zaujmout voliče. 

 

3.3.2 Názorové posuny na protokol TTIP v průběhu debat 

 

V průběhu debat o protokolu TTIP postupem času přibývaly neutrální/ambivalentní 

názory a začaly se též objevovat zcela negativní. V první analyzované debatě Dolní sněmovny 

z 18. července 2013 se k protokolu TTIP pozitivně vyjádřili poslanci ve 13 promluvách 

(poslanci Konzervativní strany třikrát, poslanci Labouristické strany osmkrát a Liberální 

demokraté dvakrát). Neutrálně či ambivalentně se vyjádřili poslanci celkem v 16 promluvách 

(7 promluv zástupců Konzervativní strany a 9 promluv členů Labouristické strany).69 Ve druhé 

debatě na půdě Dolní sněmovny, konané 25. února 201470, se poslanci vyjádřili pozitivně v 18 

promluvách (14 konzervativců a 4 labouristé). Neutrálně/ambivalentně se vyjádřili poslanci 

v součtu ve 33 promluvách (14 promluv poslanců Konzervativní strany, 14 promluv poslanců 

Labouristické strany, 1 poslanec Liberálních demokratů a 9 promluv poslanců ze zbývajících 

stran – GP, PC, DUP). Vyskytly se zde již také 2 negativní postoje, které ve svých promluvách 

použili labourističtí zástupci (konkrétně J. Corbyn a I. Lavery). Ve třetí debatě v Dolní 

sněmovně ze dne 15. ledna 2015 se pozitivně k protokolu vyjádřili poslanci ve 12 promluvách 

(10 promluv poslanců Konzervativní strany a 2 promluvy poslanců Labouristické strany). 

Neutrálně/ambivalentně se pak vyjádřili poslanci ve 42 promluvách (v 8 případech poslanci 

Konzervativní strany, ve 27 promluvách labouristé a na zbylé strany připadlo 7 promluv – GP, 

SNP, UKIP). Opět se zde vyskytly 2 negativní postoje poslanců Labouristické strany (J. 

Corbyna71 a J. Mcdonnella72). V obou debatách na půdě Sněmovny lordů byly názory buď 

pozitivní nebo neutrální/ambivalentní a počty v promluvách byly vyrovnané – v první 

analyzované debatě ze dne 23. ledna 2014 se objevily pozitivní názory ve 4 promluvách (2 u 

labouristických představitelů a ve 2 případech Liberální demokraté) a neutrální/ambivalentní 

v 5 promluvách (dvakrát u promluv poslanců Konzervativní strany, v jedné promluvě poslance 

Labouristické strany a dvakrát v případě Liberálních demokratů)73.  

Ve druhé debatě ve Sněmovně lordů se pozitivní názory vyskytly v 6 promluvách 

                                                 
68 Election 2015, Results, BBC, http://www.bbc.com/news/election/2015/results (staženo 20. 4. 2018) 
69 HC Deb 18 July 2013, vol. 566 
70 HC Deb 25 February 2014, vol. 576 
71 HC Deb 15 January 2015, vol. 590, cols. 1107 a 1108 
72 Ibid., cols. 1108 a 1109 
73 HL Deb 23 January 2014, vol. 751 

http://www.bbc.com/news/election/2015/results


 

 

 

(čtyřikrát se vyjádřili konzervativci a dvakrát Liberální demokraté).74 Ani v jednom případě se 

nevyskytl negativní postoj k protokolu. Vývoj v průběhu let ukazují následující grafy. 

 

Graf 10: Postoje představitelů politických stran v promluvách, 18. 7. 201375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 HL Deb 15 June 2015, vol. 762 
75 HC Deb 18 July 2013, vol. 566 
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Graf 11: Postoje představitelů politických stran v promluvách, 25. 2. 201476 

 

 

 

Graf 12: Postoje představitelů politických stran v promluvách, 15. 1. 201577 

 

 

 

Za postupný pokles pozitivních a velký nárůst neutrálních/ambivalentních názorů 

                                                 
76 HC Deb 25 February 2014, vol. 576 
77 HC Deb 15 January 2015, vol. 590 
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v promluvách v průběhu analyzovaných debat může podle mého názoru několik faktorů. 

Prvním faktorem je postupné odtajňování oblastí, kterých se protokol bude týkat (nejdříve byla 

jednání tajná). V tomto případě se jednalo o dilemata v oblasti ochrany investic78 nebo obava 

ze snížení stávajících standardů. Mnoho poslanců napříč politickým spektrem diskutovalo o 

vlivu protokolu TTIP na NHS, přičemž to byla jedna z nejčastějších vyřčených obav, ať už 

v případě vyloženě negativních názorů, nebo v případě ambivalentních názorů (poslanci byli 

pro přijetí protokolu, ale chtěli jednoznačné podmínky a NHS byla jednou z nejčastěji řečených 

oblastí, které by měly být zachovány79). Dalším diskutovaným problémem protokolu TTIP byl 

systém ISDS (Investor-State Dispute Settlement)80, který dává mezinárodním investorům právo 

podat žalobu na náhradu škody vůči vládě „hostitelského“ státu, v němž je investice umístěna.81 

Druhým faktorem, který ovlivnil názorový posun, byl sílící odpor veřejnosti, která také 

postupem doby zjišťovala, čeho se protokol bude týkat a jak ovlivní jejich živobytí, především 

pak lidí z nižších vrstev společnosti, kteří by se na volném obchodu přímo nepodíleli a byli by 

pravděpodobně nejvíce ohroženi. Za veřejné zájmy se postavila například mezinárodní 

nezávislá organizace Greenpeace.82 

Posledním faktorem, který bych zde zmínil, je názorový posun Labouristické strany po 

roce 2015 (i když nebyl zahrnut v analyzovaných debatách, myslím, že se již nějaký čas 

formoval). Postupem času v debatách přibývaly neutrální/ambivalentní a negativní názory 

především na straně labouristů a názorový posun zpátky k levicové politice mohl mít taktéž 

vliv na jejich postoje.83 

 

 

                                                 
78 Například Nia Griffith (Lab) v HC Deb 15 January 2015, vol. 590, cols. 1105 a 1106 
79 Například John Healey (Lab) v HC Deb 25 February 2014, col. 192; Mr Spellar (Lab) v HC Deb 15 January 

2015, vol. 590, col. 1084 
80 Obavy vyjádřili například Jim Sheridan (Lab) v HC Deb 25 February 2014, vol. 576, cols. 203 a 204; Geraint 

Davies (Lab) v HC Deb 15 January 2015, vol. 590, cols. 1078 a 1079 nebo Lord Sharkey v HL Deb 23 January 

2014, vol. 751, col. 763 
81 Investor-State Dispute Settlement: FAQ, GOV UK, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311247/bis-14-

695-investor-state-dispute-settlement-faqs.pdf (staženo 7. 5. 2018) 
82 Vickiie Oliphant, Fury as EU accused of putting British public at risk with hated US/Euro trade deal, Express, 

publikováno 3. 5. 2016, https://www.express.co.uk/news/politics/666469/FURY-European-Union-accused-of-

putting-British-public-at-risk-with-hated-TTIP-trade-deal (staženo 9. 5. 2018) 
83 Více o změně názorů viz. Patrick Wintour, Nicholas Watt, The Corbyn earthquake – how Labour was shaken 

to its foundations, The Guardian, publikováno 25. 9. 2015, 

https://www.theguardian.com/politics/2015/sep/25/jeremy-corbyn-earthquake-labour-party (staženo 9. 5. 2018) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311247/bis-14-695-investor-state-dispute-settlement-faqs.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/311247/bis-14-695-investor-state-dispute-settlement-faqs.pdf
https://www.express.co.uk/news/politics/666469/FURY-European-Union-accused-of-putting-British-public-at-risk-with-hated-TTIP-trade-deal
https://www.express.co.uk/news/politics/666469/FURY-European-Union-accused-of-putting-British-public-at-risk-with-hated-TTIP-trade-deal
https://www.theguardian.com/politics/2015/sep/25/jeremy-corbyn-earthquake-labour-party


 

 

 

Závěr 

 

 Tato bakalářská práce analyzovala postoje britských politických stran k mezinárodnímu 

a volnému obchodu, a také výtky, které k nim byly řečené při debatách britského parlamentu. 

V první kapitole byl probírán postoj tří hlavních politických stran (Konzervativní strana, 

Labouristická strana, Liberální demokraté) k mezinárodnímu, potažmo volnému obchodu 

z hlediska historie, především od konce druhé světové války až do současnosti. Kapitola 

ukázala diferenciaci jednotlivých stran v přístupu k mezinárodnímu a volnému obchodu, každá 

k němu přistupovala jinak. Konzervativní strana prošla vývojem především v 19. a v 1. 

polovině 20. století, kdy její postoj k obchodu ovlivňovaly různé faktory (obilné zákony, tarifní 

reforma, imperiální preference). Labouristická strana naopak měnila postoje až ve 2. polovině 

20. století, kdy na její vývoj měla zásadní vliv porážka ve volbách v roce 1979 a následná vláda 

Nové pravice (v této době byli „nuceni“ přijmout názory Konzervativní strany na obchod a 

začali se přizpůsobovat). Na přelomu 20. a 21. století za vlády T. Blaira pak již plně podporovali 

mezinárodní a volný obchod. Liberální demokraté svým způsobem postoje k volnému obchodu 

příliš neměnili, neboť ideologicky vycházejí z klasického liberalismu, pro který je volný 

obchod jednou z náplní. Druhá kapitola rozebrala protokol TTIP, co to je za dohodu, jaké jsou 

další podobné projekty z dřívější doby a jakých oblastí se týká. Třetí kapitola se zabývala 

analýzou tří stěžejních debat, které v britském parlamentu proběhly v souvislosti s protokolem 

TTIP a volným obchodem. Obecně lze z výsledků analýzy říci, že žádná ze stran nebyla 

vyloženě proti volnému obchodu (žádné znaky protekcionismu jako v dřívějších dobách), ale 

výtky by se našly (například by volný obchod mohl znamenat úbytek domácích firem) a naopak 

v pozitivním smyslu by také mohl znamenat zvýšení britského HDP. Analýza debat v případě 

protokolu TTIP ukázala postupnou tendenci slábnutí podpory, jak se postupem času objevovaly 

nové skutečnosti a obavy (například o NHS – National Health System, či ISDS byl často 

zmiňován jako jeden z hlavních problémů protokolu, což souvisí též s ochranou investic Velké 

Británie). Dále pak Labouristická strana prošla v roce 2015 obměnou vedení, což mohlo mít 

také vliv na názory britského parlamentu v průběhu analyzovaných debat.   

V budoucnu bude zajímavé sledovat, jakým směrem se vyvine vztah Británie a 

volného/mezinárodního obchodu, zvlášť po kladném výsledku referenda o Brexitu z 23. června 

2016. Vyjednávání zatím stále pokračují, takže se dá jen stěží vyvozovat nějaký závěr, nicméně 

obchod minimálně s členskými státy EU pravděpodobně poklesne a bude záviset na 

vyjednávacích schopnostech Britů. Obchod se Spojenými státy možná nabyde nový rozměr, 



 

 

 

pokud se jim povede vyjednat dohoda o volném obchodu. Celková analýza bude moct 

proběhnout až po dokončení Brexitu. 

 

Summary 

 

 This bachelor thesis analyzed the stances of British political parties to international 

and free trade, as well as the reservations that were said in the debates of the British 

Parliament. The first chapter discussed the attitude of the three main political parties (the 

Conservative Party, the Labour Party and th Liberal Democrats) to the international, and 

therefore free trade from the point of view of history, especially from the end of World War II 

to the present. The chapter showed the differentiation of the parties in the stances to 

international and free trade, each approaching it differently. The Conservative party 

underwent development in the 19th and the first half of the 20th century, when their stances to 

trade influenced various factors (corn laws, tariff reform, imperial preferences). The Labour 

Party, on the other hand, changed their stances only in the second half of the 20th century, 

when their was defeated in elections in 1979 and the subsequent government of the New 

Right (which was „forced“ to accept the Conservative’s views on the trade and began to 

adapt). At the turn of the 20th and 21st century under the reign of T. Blair, they were already 

fully supportive of international and free trade. The Liberal Democrats did not change their 

stances to free trade, because they are ideologically based on classical liberalism, for which 

the free trade is one of the tasks. The second chapter examined the TTIP protocol, what is it 

for the agreement, what other similar projects are from earlier times, and what areas are 

concerned. The third chapter dealt with the analysis of the three key debates that took place in 

the British Parliament in connection with the TTIP protocol and free trade. In general, it can 

be said from the results of the analysis that none of the parties were against the free trade (no 

signs of protectionism as in earlier times), but the reservations would be found (for example, 

the free trade could mean a loss of domestic firms) and, on the contrary, to increase UK GDP. 

The TTIP debates' analysis has shown a gradual tendency of weakening support as new facts 

and concerns have emerged over time (for example, the NHS – the National Health System, 

or ISDS was often referred to as one of the main protocol problems, also related to the 

protection of UK investment). In addition, the Labour Party underwent a change in leadership 

in 2015, which could have also influenced the views of the British Parliament in the course of 



 

 

 

the analyzed debates. 

 In the future, it will be interesting to see how the relationship between Britain and 

free/international trade will develop, especially after the positive outcome of the Brexit 

referendum of 23 June 2016. Negotiations are still ongoing, so it is hard to say some 

conclusion, however, EU countries is likely to decline and will depend on British bargaining 

power. Trade with the United States may be a new dimension if they negotiate a free trade 

agreement. The overall analysis will only be possible after Brexit's completion. 
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