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Zdroje informací pro aktivitu č. 4 Hodnocení zdrojů informací 

 

Zdroj č. 1: Wikipedie (sdílená encyklopedie) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Brexit  

Zdroj č. 2: Deník Aha! (články – bulvár) 

https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/167193/brexit-ma-zelenou.html  

Zdroj č. 3: názory Aktuálně (články – názory) 

https://nazory.aktualne.cz/je-tu-dalsi-britske-

referendum/r~b697fe581b3f11ea84260cc47ab5f122/ 

Zdroj č. 4: Česká tisková kancelář (národní zpravodajská agentura) 

http://multimedia.ctk.cz/grafika/document/17008329/2  

Zdroj č. 5: Úřední věstník EU (znění smlouvy) 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-

fd71826e6da6.0008.02/DOC_1&format=PDF  

Zdroj č. 6: odborná publikace firmy Deloitte (odborná publikace psaná konkrétní firmou) 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/deloitte-

analytics/Deloitte_BREXIT_unor_2019.pdf  

Zdroj č. 7: diskuse na Facebooku (lidová diskuse) 

https://www.facebook.com/borisjohnson/posts/10157120167861317  

Zdroj č. 8: Eurostat (statistické údaje) 

https://archiv.ihned.cz/c1-65339010-cameron-versus-johnson  
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Ukázka č. 1:  

Brexit 

Tento článek reaguje na aktuální nebo nedávné události. 

Informace zde uvedené se vzhledem k neustálému vývoji mohou průběžně měnit. Je třeba je se zvýšenou 
péčí aktualizovat a doplňovat. 

 

Vlajka Spojeného království a vlajka Evropské unie spojená v často používanou vlajku pro brexit 

(s neutrálním názorem)[1] 

Brexit (z anglického Britain a exit) je zkrácené označení pro proces ukončení 
členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Evropské unii. K tomuto 
procesu došlo na základě rozhodnutí britských voličů v referendu, konaném 23. června 2016. 
Referendum mělo de iure pouze poradní váhu, podle rozhodnutí britského nejvyššího 
soudu musel o vystoupení z Evropské unie rozhodnout parlament Spojeného království a poté 
o ně musela Británie požádat Evropskou unii na základě článku 50 Lisabonské smlouvy. Ta 
předpokládá maximálně dvouletou lhůtu pro dojednání podmínek a ukončení členství. Vzhledem 
k tomu, že článek 50 byl aktivován 29. března 2017, okamžik odchodu byl původně stanoven na 
29. března 2019 v 11 hodin večer britského času (o půlnoci SEČ). 

Ukončení členství bylo předmětem debat ve Spojeném království již od roku 1973, kdy se země 
stala členem Evropského hospodářského společenství (EHS), předchůdce Evropské unie (EU). 
K tomuto tématu se konalo referendum již v roce 1975, kdy voliči hlasovali pro zachování členství 
v EHS. 

Dne 15. ledna 2019 zamítla Dolní sněmovna smlouvu o modalitách ukončení členství Spojeného 
království v Evropské unii, kterou vláda Theresy Mayové dojednala s Evropskou komisí. Pro 
smlouvu hlasovalo pouze 202 poslanců Dolní sněmovny, proti smlouvě 432 poslanců.[2] 29. ledna 
byl v Dolní sněmovně poměrem hlasů 317 : 301 schválen návrh, kterým byla Theresa Mayová 
pověřena vyjednávat s Evropskou komisí o změnách v dosavadní smlouvě o brexitu.[3] Na 
zasedání EU v Bruselu dne 10. dubna 2019 bylo dohodnuto, že novým nejpozdějším termínem 
pro odchod Spojeného království z Unie se měl stát 31. říjen 2019.[4] Následně byl termín potřetí 
posunut na 31. ledna 2020.[5] ' 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska definitivně opustilo Evropskou unii 31. ledna 
2020 v 23:00 (UTC)[6][7][8][9]. Od 1. února 2020 se Velká Británie nachází v 11měsíčním 
přechodném období, během kterého ještě musí plnit řadu závazků k EU.[10] Spojené království 
a EU také musí během tohoto období vypracovat detailní ustanovení pro další vývoj vzájemných 
vztahů. 
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Ukázka č. 2:   

Brexit má zelenou! 

 
Carrie Symondsová, přítelkyně britského premiéra Borise Johnsona. (Reuters) 

 

14. prosince 2019 • 12:00 

Drtivé vítězství pro britského premiéra Borise Johnsona (55), konzervativce a brexit. 

Tak dopadly předčasné volby ve Spojeném království. A už je jasné i nové datum 

odchodu země z Evropské unie. Je jím 31. leden 2020! 

Pro největšího Johnsonova rivala a šéfa labouristů Jeremyho Corbyna (70) se jedná o tvrdou 

ránu. Jeho partaj totiž ve volbách takto drtivě neprohrála od roku 1935. Důkazem je, že 

ztratila i obvod Blyth Valley, kde konzervativní poslanec až dosud nikdy zvolen nebyl. 

Premiérovi »modří« získali v 650členné Sněmovně nejméně 365 mandátů, druzí na pásce 

labouristé zaostali o 162 křesel. Třetí skončila Skotská národní strana, která rovněž posílila a 

která s odchodem z Unie nesouhlasí a bude se proti němu bránit, a po pár mandátech pro sebe 

urvala ještě další uskupení. 

 

M U S Í T E  V Ě D Ě T !  

Britská premiérka Mayová to vzdala: Rozplakala se 
a utekla 
Johnson už včera zamířil jako vítěz voleb za královnou Alžbětou II. (93), aby mohl sestavit 

https://www.ahaonline.cz/kategorie/2513/musite-vedet
https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/160482/britska-premierka-mayova-to-vzdala-rozplakala-se-a-utekla.html
https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/160482/britska-premierka-mayova-to-vzdala-rozplakala-se-a-utekla.html
https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/160482/britska-premierka-mayova-to-vzdala-rozplakala-se-a-utekla.html
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novou vládu. A řekl, že ostrovní království odejde z Unie 31. ledna příštího roku. Podle něj už 

neexistují žádné „možná, nebo pokud“. Během své vítězné řeči několikrát zopakoval, že 

„brexit bude dotažen do konce“. Našel si ale čas i na vtípky: „Ale jako první, přátelé, pojďme 

si dát snídani,“ snažil se pobavit přítomné. 

 

Noční můra Martiny Čechové: Konec londýnské 
idylky na dohled? 

Vyhrál s milenkou a pejskem 

Premiér Johnson měl po boku během svého triumfu hned dvě opory. Jednou byla jeho 

přítelkyně Carrie Symondsová (31), které se přezdívá Vydra, a vrabci na střechách britských 

řadovek si štěbetají o svatbě – jenže nejprve musí premiér dotáhnout rozvod s manželkou 

Marinou (55). Druhou oporou byl pes Dilyn, který ho doprovázel k volební místnosti. 
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Ukázka č. 3 

 

David Klimeš | Názory11. 12. 2019 11:45 

V uragánu lží se hlasuje o osudu brexitového 

Borise. Je tu další britské referendum 

Premiér Johnson v zítřejších volbách zvítězí. Pokud ale nezíská absolutní většinu, nevyhraje. Záleží, 

zda odpůrci brexitu budou volit srdcem, nebo hlavou. 

 
Boris Johnson & Jeremy Corbyn. Dva kohouti, jedna 
Británie. | Foto: ČTK/AP/Matt Dunham 

 

Znáte Totnes? Ne? Škoda. Jde o jedno z nejhezčích 

městeček v Devonu na jihozápadě Anglie, které přitahuje 

umělce všeho druhu. Nicméně politicky ta hrstka 

alternativců nikdy nepřetlačí většinové tradiční voličstvo, a tak v politice Totnes do Westminsteru 

pravidelně vysílá konzervativce. 

Nuda. Ovšem jen do roku 2019 

Na předvolební bitvě v Totnes lze dobře ilustrovat, jak se britská politika zbláznila a že jejím 

problémem zdaleka není jen nevábný výběr mezi lídry konzervativců Borisem 

Johnsonem a labouristů Jeremym Corbynem. 

https://www.aktualne.cz/autori/david-klimes/l~1ba93f023e3b11e8bacfac1f6b220ee8/
https://nazory.aktualne.cz/boris-johnson-a-jeremy-corbyn/r~2ed9dc801b4811ea82ef0cc47ab5f122/r~b697fe581b3f11ea84260cc47ab5f122/
https://nazory.aktualne.cz/boris-johnson-a-jeremy-corbyn/r~2ed9dc801b4811ea82ef0cc47ab5f122/r~b697fe581b3f11ea84260cc47ab5f122/
https://nazory.aktualne.cz/boris-johnson-a-jeremy-corbyn/r~2ed9dc801b4811ea82ef0cc47ab5f122/r~b697fe581b3f11ea84260cc47ab5f122/
https://nazory.aktualne.cz/boris-johnson-a-jeremy-corbyn/r~2ed9dc801b4811ea82ef0cc47ab5f122/r~b697fe581b3f11ea84260cc47ab5f122/
https://nazory.aktualne.cz/boris-johnson/l~i:keyword:121675/
https://nazory.aktualne.cz/boris-johnson/l~i:keyword:121675/
https://nazory.aktualne.cz/jeremy-corbyn/l~0a9e0f94589211e5b6b20025900fea04/
https://www.aktualne.cz/autori/david-klimes/l~1ba93f023e3b11e8bacfac1f6b220ee8/
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Za Totnes už roky poslancuje konzervativní politička Sarah Wollastonová. Začínala na ostře 

euroskeptických pozicích, chtěla referendum o setrvání v EU již v roce 2011. Když se ale reálně 

přiblížilo, zahlodala v ní odpovědnost a začala se obávat důsledků. 

V roce 2016 otočila, označila nastoupenou cestu ven z EU za hazard a hlasovala proti. Letos 

vystoupila ze strany, nyní je u menších liberálních demokratů a zkouší obhájit post, který už devět let 

drží. 

Pokud se jí to povede a protibrexitoví voliči i jinde podpoří bez ohledu na své stranické preference ty 

nejvážnější soupeře konzervativců, může Johnson sice vyhrát volební bitvu, ale prohrát brexitovou 

válku. Ve Westminsteru bez absolutní většiny svoji verzi odchodu z unie totiž nikdy neprosadí. A o to 

se právě nyní hraje. 

První poražený britských voleb 

Britská demokracie vždy těžila ze své trochu idealizované historie a laskavých politických sitkomů. 

Ve skutečnosti je ale máloco tak špinavé jako právě ostrovní politika. Nyní však panuje shoda, že 

volby 2019 jsou opravdu něco extra i na britské poměry. 

Nejde jen o děsivé obvinění čela dvou hlavních stran z extrémních názorů (u labouristů je to 

antisemitismus, u konzervativců islamofobie). Problém je, že se předvolební manifesty už úplně 

odpoutaly od reality. 

Johnson slibuje ve svém hlavním hesle "get Brexit done", méně se už ale ví, že zároveň ohlašuje 

dokončení celého procesu do konce příštího roku. Těžko ovšem hledat kohokoli při smyslech, kdo by 

věřil, že za 12 měsíců může premiér dotáhnout veškeré nové obchodní smlouvy s Evropskou unií. 

U ostatních stran zase není vůbec jasné, jaký je jejich protibrexitový plán. Labouristé nakonec 

neochotně slíbili druhé referendum, liberální demokraté jednostranné zrušení toho předchozího 

a skotským nacionálům jde především o nové hlasování, ve kterém by se Skotsko mohlo oddělit od 

bláznivé Anglie. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Wollaston
https://www.aktualne.cz/wiki/zahranici/eu-evropska-unie/r~i:wiki:1104/
https://nazory.aktualne.cz/labour-party/l~i:keyword:109499/
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Zcela mimo realitu se pohybují ekonomické plány všech hlavních stran a respektovaný think-tank 

Institute for Fiscal Studies je označil za nedůvěryhodné. Corbyn neohroženě ordinuje na problémy 

21. století recepty z toho minulého, takže jeho radikální sliby by měli zaplatit výhradně boháči 

a neškodilo by tu a tam něco znárodnit. 

Johnson je mnohem uměřenější, ale i on nabízí velký investiční plán (hlavně do zdravotnictví) bez 

jasné odpovědi na otázku, jak jej hodlá zaplatit. 

A hudbu tvrdí brutální zkreslování v britských médiích. Například konzervativní týdeník Mail on 

Sunday už byl usvědčen z lhaní o údajném labouristickém plánu na zvýšení daně z nemovitosti. 

Týdeník The Economist to označil za epidemii lží, a přestože ještě neznáme vítěze a poražené voleb, 

dá se říct, že úcta k pravdě se už stala první obětí britského hlasování.  

 

Článek dále pokračuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifs.org.uk/election/2019/manifestos
https://www.ifs.org.uk/election/2019/manifestos
https://www.economist.com/britain/2019/12/07/truth-has-been-the-first-casualty-of-britains-election
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Ukázka č. 4:  
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Ukázka č. 5: 
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Ukázka č. 6: 
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Ukázka č. 7 
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