
Druhá debata z nového cyklu Café Evropa proběhla ve středu 27. ledna. Desítky 

návštěvníků Evropského domu měly možnost sledovat polarizovanou diskuzi 

mezi pozvanými experty – ekonomem a vysokoškolským pedagogem Tomášem 

Sedláčkem a Alexanderem Tomským, politologem a nakladatelem. Tématem 

večera, který moderovala Eva Kličková z Českého rozhlasu, bylo další 

směřování Velké Británie v Evropské Unii.

„Jsme systematicky nesystematičtí,“ zahájil diskuzi Tomáš Sedláček a za problém 

EU označil zbytečné lpění na pravidlech, která ovšem už nikdo nedodržuje. 

Alexander Tomský podotkl, že Britové nebudou spokojeni, pokud EU bude 

směřovat k utopii a dodal, že „…propast mezi anglosaskou představou demokracie 

a evropskou představou demokracie je naprosto zásadní,“ neboť britská politika je 

budována zdola a je více pragmatická. Sedláček v reakci za pragmatické označil 

rovněž důvody pro setrvání Británie v EU, nicméně i politicky-ideologický 

komponent je podle něho přítomen. Právě ten lidem vadí, ačkoliv vnímají 

potřebu mít zónu volného obchodu. 

„Velká Británie jako jediná země není ani v Schengenu ani nemá euro. Od roku 2004 

úpí pod návalem přistěhovalců z východní Evropy, jsou přetíženi – ve zdravotnictví, 

školství i dopravě,“ řekl Tomský, a pokračoval: „…lidem nejvíc vadí, že Cameron 

nedokázal omezit imigraci nekvalifikovaných lidi do Británie, politici to slibují již léta, 

ale nabízí jen manipulaci.“ „Británie chce lepší obchodní podmínky, nechce být jako 

Norsko, je druhou nejsilnější ekonomikou, Brexit by byl především problémem 

pro Unii. Otázka je, jak jsou byrokraté v Bruselu iracionální – já myslím, že hodně, 

a že nedokáží s Británií vyjednat kompromis,“ prohlásil dále Alexander Tomský.

Tomáš Sedláček navázal tím, že „…vztah Británie s EU musí být symetrický, 

nemůžou si myslet, že si mohou vydupat lepší podmínky,“ a dodal: „Británie je jediná 

evropská země, kde byly v moderních dějinách války z náboženských důvodů – 

je to ideologická země.“ Tomský poté večer uzavřel slovy: „V EU je ideologie 

diktována z vrchu, cílem Evropy je šířit myšlenky evropanství. EU je ideologická, 

pokud s tím někdo nesouhlasí, dobře, ale já si myslím, že se EU rozpadne jako všechny 

utopické projekty.“

„EU je ekonomický projekt, za kterým dokulhává politika. Ekonomika je mnohem 

propojenější než politika,“ dodal Sedláček. S tímto tvrzením ovšem Alexander 

Tomský nemohl souhlasit, ekonomickým projektem dle něho bylo EHS, 

v případě EU se jedná již od Maastrichtu o něco zcela odlišného. „Podstatou EU je 

pokrokářství – cílem je věci měnit, ne vykládat. Krize eurozóny je důsledkem ideologie, 

nikoli ekonomie,“ pokračoval Tomský, a právě toto označil za problém, který 

Britům vadí. Zatímco politika je vždy partikulární, nikoli univerzální, v EU je vše 

univerzální. Tomský vnímá problém v nesmyslné byrokratičnosti a v nesouladu 

ideologičnosti EU s britským pragmatismem. Sedláček jako překážku uvedl stálé 

uvažování na úrovni národů, nikoliv jednotlivců. Podle něj je i pragmatismus 

ideologií. „Neexistuje ideologicky neutrální půda, fakta nestačí k tomu, abychom 

vyvrátili ideologii, musíme ji nahradit jinou ideologií,“ prohlásil Sedláček. Tomský 

navázal: „Anglická historie vytvořila politiku, která je pragmatická a neideologická. 

EU je v těžké krizi – ekonomické, politické i migrační,“ na což Sedláček odpověděl: 

„Tohle je ideologie, co se tváří, že není ideologie.“

„Vztah Británie s EU musí být symetrický, nemůžou 
si myslet, že si mohou vydupat lepší podmínky.”

„Brexit by byl především problémem pro Unii.

 Otázka je, jak jsou byrokraté v Bruselu iracionální.”
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