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Úvod 

17. století a Stuartovská éra je naprosto zásadním obdobím nejen v anglickém ústavní vývoji. 

Na začátku této epochy vstoupila Anglie do historie se silným panovníkem, členem Stuartovské 

dynastie, který si s sebou nesl kříž i slávu obávaných Tudorovců a vystoupila z ní s parlamentem 

omezujícím nejen pozici panovníka, ale celkové fungování státu. Období vlády Stuartovců se 

zapsalo do historie turbulentními změnami právních předpisů, změnou státního zřízení z monarchie 

na republiku a zase zpátky a poměrně drastickým řešením situace v podobě popravy panovníka a 

perzekuce všech stran, které kdy byly v tomto období v opozici. 

 

Téma této diplomové práce jsem zvolila po svém zahraničním studiu ve Velké Británii, které 

mě do značné míry ovlivnilo ve vnímání odlišností mezi evropským a angloamerickým právním 

systémem. Troufám si tvrdit, že Stuartovská éra ovlivnila vývoj evropské demokracie v podobné 

míře, jako Velká francouzská revoluce. Dokonce si i myslím, že v určitých ohledech, jako je třeba 

kritika republikánského státního zřízení nebo hierarchizace působnosti zákonů, definovala 

stuartovská éra evropskou demokracii v mnohem větší míře. Ve své diplomové práci se pokusím 

přiblížit téma, které mi připadá nosné i v právní kultuře 21. století, a to především důležitost 

kontinuity právního vývoje a vyrovnaný systém dělby moci ve státě. Tyto dva pojmy jsou 

nejdůležitějšími tématy anglického ústavního vývoje během období 17. století. 

 

V této diplomové práci jsem primárně vycházela z dobových právních předpisů a dobové 

literatury, jelikož mi přijde důležité se v první řadě snažit se pochopit původní záměr zákonodárce. 

Sekundárně jsem vycházela z angloamerické literatury, a to z důvodu relevance lokálních zdrojů. 

Jako podpůrné zdroje jsem využívala moderní odborné publikace, především akademického 

charakteru, povětšinou ve formě akademických článků. Ve své práci často využívám originální 

pojmy s uvedeným českým překladem, a to nejen v případě pojmů historických a legálních, ale 

také v pojmenování jednotlivých právních předpisů. 

 

Práce je rozdělena do logicky ucelených kapitol, které vycházejí z období vlády jednotlivých 

panovníků. Hlavním tématem práce je spor mezi panovníkem a parlamentem táhnoucí se napříč 

celým obdobím stuartovské vlády. Výstup této práce představuje shrnutí dopadu předmětného 

období na celkový ústavní vývoj ve Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska. 
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1 Úvod do vztahu panovníka a parlamentu 

1.1 Panovník a parlament 

Abychom pochopili podstatu ústavních změn v Anglii během 17. století, je nejprve zapotřebí 

pochopit podstatu královských prerogativů a jejich vývoje. Královský prerogativ, někdy též 

nazývaný královskou výsadou, je vyjádřením autority, privilegií a na ně se vážící imunity 

anglického panovníka či panovnice.1 Tento pojem je úzce spjat s obecným právem (common law2), 

tak typickým pro angloamerickou právní kulturu. Královský prerogativ dává panovníkovi do rukou 

spektrum pravomocí, které může vykonávat. V dnešní době panovník stále je, i přes velmi složitý 

ústavní vývoj, dodnes považován za absolutní autoritu s výhradními pravomocemi, které jsou 

z pověření panovníka vykonávány britským parlamentem a zároveň jsou zdrojem výkonných 

pravomocí britské vlády. 

 

1.1.1 Panovník v období před Magnou Chartou 

 

Pojem obecné právo (common law) chápeme jako systém obyčejového práva založený na 

soudních rozhodnutích, které mají váhu precedentu a jsou vtěleny do psané formy zápisu soudního 

rozhodnutí. Tento systém již od středověku potvrzoval pravomoci panovníka, které nazýváme 

královskými prerogativy. Základy obyčejového práva bychom mohli hledat již v období vlády 

Viléma Dobyvatele3, během jehož vlády se systém obecného práva začal formovat. I když byl do 

značné míry ovlivněn francouzským vlivem. Vzhledem k tomu, že Vilém Dobyvatel pocházel 

z normanské dynastie, zachoval již existující anglické obyčejové právo, a to včetně královských 

prerogativů. Pod tyto bych podřadila primárně nakládání s majetkem a revizi anglického lenního 

systému, což se promítlo v sepsání dvou důležitých dokumentů, a to listiny potvrzující nárok na 

půdu (Book-land) a Knihy posledního soudu (Doomsday Book)4. Od dob Viléma Dobyvatele se 

panovník stal vrchním lenním pánem (lord), který přiděloval půdu v léno (fief) svým vazalům 

(tenants in chief), nejčastěji baronům (barons), kteří byli vázáni slibem věrnosti a dalšími sliby a 

                                                 
1 TODD, Alpheus. On Parliamentary Government in England: Its Origin, Development, and Practical Operation: 

Its Origin, Development, and Practical Operation, Volume 1. London: Longmans, Green, and Co., 1867. s. 244 
2 GLENDON, Mary Ann a Andrew D.E. LEWIS. Common law. Encyclopædia Britannica [online]. London: 

Encyclopædia Britannica, 2019, 2019 [cit. 2020-05-23]. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/common-law 
3 BARLOW, Frank. William I. Encyclopædia Britannica [online]. London: Encyclopædia Britannica, 2020, 2020 

[cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/William-I-king-of-England 
4 The Doomsday Book Online. The Doomsday Book Online [online]. domesdaybook.co.uk, 2019, 1999–2019 [cit. 

2020-06-16]. Dostupné z: http://www.domesdaybook.co.uk/contents.html 
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povinnostmi, jako třeba povinností vojenskou.5 Tito vazalové mohli půdu udělovat v léno dál, 

nejčastěji rytířům z řad nižší šlechty (kinghts), kteří museli složit lenní přísahu králi (hommage) a 

tím se stali i jeho vazaly s právy a povinnostmi, které vazalům náleží. Reforma lenního systému 

tkvěla v zavedení zásady vazal mého vazala je i mým vazalem, která vložila panovníkovi do rukou 

obrovskou moc a nakládání s lény chápeme právě jako královský prerogativ. 

 

Vláda Jindřicha I.6 a Jindřicha II. Plantageneta7 také přinesla v oblasti královských 

prerogativů výrazné změny. V případě Jindřicha I. bych vyzdvihla změny ve státní správě. 

Jmenování nejvyšších státních úředníků jsou až do doby 17. století považovány za královský 

prerogativ a zrovna u Jindřicha I. můžeme sledovat snahy o reformu státní správy právě z pozice 

panovníka využívajícího královského prerogativu. Za vlády Jindřicha I. došlo k posílení Královské 

rady jakožto poradního orgánu. Dále pak došlo k vytvoření předsedajících úřednických míst, a to 

především úřadu Lorda kancléře (Lord Chancellor), Lorda Komořího (Lord Chamberlain) a Lorda 

kancléře pokladu (Lord Chancellor of Exchequer). Tyto úřady a jejich jmenování králem přinášely 

svým nositelům značnou moc a staly se velkým tématem právě při vývoji parlamentu a jeho 

pravomocí v 17. století. 

 

Vláda Jindřicha II. Plantageneta je označována za skutečné období vzniku common law. 

Jindřich II. se zasadil o náhradu obyčejů, které byly lokálně rozdílné právem, které bylo všem 

společné. Jindřich II. považoval za právo krále, jinak chápané jako královský prerogativ, do jisté 

míry utvářet právní systém, k čemuž velmi hojně využíval výnosy Královské rady (Assizes). 

Nejznámější sbírkou jsou Claredonské výnosy (Claredon Assizes)8 z roku 1166 a Northamptonské 

výnosy (Northampton Assizes)9 z roku 1176.  Jindřich II. se díky nim zasadil o zásadní reformu 

procesního práva, která dala za vznik procesním královským příkazům tzv. writům (writs), které 

                                                 
5 KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. 2. vydání. Praha: Leges, 2011. Student 

(Leges). ISBN 978-80-87212-87-5. s. 31 
6 HOLLISTER, C. Warren. Henry I. Encyclopædia Britannica [online]. London: Encyclopædia Britannica, 2020, 

2020 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Henry-I-king-of-England 
7 KNOWLES, Michael David. Henry II. Encyclopædia Britannica [online]. London: Encyclopædia Britannica, 2020, 

2020 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Henry-II-king-of-England 
8 Assizes of Clarendon: 1166. Yale Law School Lillian Goldman Law Library: The Avalon Project: Documents in 

law, history and diplomacy [online]. New Haven: Lillian Goldman Law Library, 2008, 2008 [cit. 2020-06-16]. 

Dostupné z: https://avalon.law.yale.edu/medieval/assizecl.asp 
9 ROLAND, Jon. The Assize of Northampton. Constitution Society [online]. San Antonio: Constitution Society, 

2020, 2020 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://www.constitution.org/sech/sech_032.htm 



10 

 

můžeme také chápat jako projev královského prerogativu. Writy odrážely panovníkovu pravomoc, 

jako pravomoc osoby nejvýše v právním systému postavené. Toto uvedu na příkladu writ of novel 

disseisin (pro pojem se nepoužívá český ekvivalent), na jehož základě král prostřednictvím soudu 

navrhoval procesní projednání odejmutí svobodné držby, ke které došlo v nedávné době a její 

navrácení, jeho posouzení porotou a odevzdání soudci10. 

 

 Jindřich II. též podpořil existenci královského prerogativu v oblasti církevní, když se pokusil 

posílit svůj vliv na církev v oblasti jmenování církevních hodnostářů a v oblasti majetku v tzv. 

Claredonských konstitucích (Constitutions of Claredon)11. 

 

Dalším důležitým krokem za vlády Jindřicha II. bylo vytvoření několika soudů, což také 

chápeme jako královský prerogativ. Vznikl Soud královské lavice (Court of King’s Bench), který 

nahradil panovníka v jeho právu rozhodovat soudní spory. Působnost tohoto soudu ležela 

v rozhodování královských pří (crown pleas), mezi které počítáme hlavně rozhodování v oblasti 

trestních věcí a nejtěžších zločinů označovaných jako zločiny „proti míru našeho Pana Krále, jeho 

Koruny a majestátu“12. Dále pak vznikl Soud Kancléře Šachové desky (Court of Chancelor of the 

Exchequer Chamber), jehož členové byli podřízeni právě králi. Dále pak byl vytvořen institut tzv. 

pojízdných soudců. (itinerant justices nebo též justices in eyre), kteří z pověření krále jezdili po 

celé Anglii a rozhodovali pře namísto krále poprvé ve spojení s porotou a ve spolupráci se zbytkem 

státní správy, zejména s šerify. Ti byli postupně nahrazeni smírčími soudci (Justices of the Peace), 

kteří zasedali ve čtvrtletních sezeních (Quarter Sessions) 

 

Poslední, co bych ráda u Jindřicha II. zmínila, bylo zavedení tzv. štítovného (scutage), což 

byl druh poplatku, na základě kterého bylo možné se vyplatit z osobní vojenské povinnosti. 

Stanovení poplatků je také jeden z důležitých královských prerogativů, který se v ústavním vývoji 

během 17. století stane důležitým tématem. Jindřich II. na jeho základě získal značnou sumu peněz 

                                                 
10 BECKERMAN, John S. a Donald W. SUTHERLAND. The Assize of Novel Disseisin. The Yale Law Journal. 

New Haven: The Yale Law Journal Company, 1974, 83(3), 623-636. DOI: 10.2307/795359. ISSN 00440094. 

Dostupné také z: https://www.jstor.org/stable/795359?origin=crossref 
11 Constitutions of Clarendon: 1164. Yale Law School Lillian Goldman Law Library: The Avalon Project: Documents 

in law, history and diplomacy [online]. New Haven: Lillian Goldman Law Library, 2008, 2008 [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné z: https://avalon.law.yale.edu/medieval/constcla.asp 
12 KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. s. 38 
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do státního rozpočtu a on i jeho nástupce Richard Lví srdce13 byli díky tomu schopni postavit 

námezdní armádu. Richard Lví srdce se kromě křížových výprav zapsal do historie i tím, že začal 

anglickým městům udělovat charty obsahující jejich práva a svobody, což můžeme chápat jako 

jistý druh povolení výměnou za finanční příspěvek. Znovu se tak jedná o důležitý královský 

prerogativ. 

 

Nicméně nejdůležitější je pro nás vláda Jana Bezzemka (John the Lackland)14. Uchvatitel 

trůnu, neúspěšný diplomat a válečník svou vládou způsobil zformování silné opozice baronů, která 

chtěla omezit jeho zneužívání královských výsadních práv, prerogativ, a na základě které byl 

sepsán jeden z nejdůležitějších anglických ústavních dokumentů, Velká listina svobod (Magna 

Charta Libertatum) nazývaná též Magna Charta15. Tento dokument se v 17. století stal základem 

argumentace právníků, kteří se dovolávali odvěkých práv v Magně Chartě obsažených. Magna 

charta obsahovala 63 ustanovení, která stanovila omezení královské moci, potvrdila privilegia 

šlechty a potvrdila práva měst. Panovník byl díky Magně Chartě zavázán právním řádem. Magna 

Charta znamenala i záruky svobod pro jednotlivce. Obsahovala totiž ustanovení, které stanovilo, 

že „žádný svobodný muž nemůže být uvězněn, zatčen, zbaven svého majetku, prohlášen za psance, 

poslán do vyhnanství či jinak potrestán bez řádného soudu jemu rovných nebo podle práva země a 

že svobodní se mohou dovolat ochrany před zvůlí královských úředníků. Zároveň neměla nikomu 

být odepřena spravedlnost ani neměla být bezdůvodně odkládána.“16 Magna Charta též omezila 

panovníkovu soudní pravomoc rozšířením Velké rady. Velká rada rozšířená o rytíře, zástupce měst 

a duchovní, se měla scházet pravidelně a Magna Charta stanovila pravidla jejího svolávání. Díky 

Magně Chartě se tedy otevřela cesta pro vznik a vývoj parlamentu v Anglii. Magna charta také 

jako první ustanovila kontrolní orgán, tedy výbor baronů, který disponoval kontrolní pravomocí 

vůči závazkům v Magně Chartě obsaženým. Pokud by k porušení těchto závazků došlo, měli baroni 

tzv. právo branného odporu. 

 

                                                 
13 WALLIS, Geoffrey a Steuart BARROW. Richard I. Encyclopædia Britannica [online]. London: Encyclopædia 

Britannica, 2020, 2020 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Richard-I-king-of-

England 
14 HOLT, James. John, king of England. Encyclopædia Britannica [online]. Lodnon: Encyclopædia Britannica, 2020, 

2020 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/John-king-of-England 
15 DAVIS, G.R.C. Magna Charta. British Library [online]. London: British Museum, 1963 [cit. 2020-01-03]. 

Dostupné z: https://www.bl.uk/magna-carta/articles/magna-carta-english-translation 
16 KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. s. 41 
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1.1.2 Počátky parlamentu v období po Magně Chartě 

Za prvního předchůdce parlamentu je považována tzv. Velká rada (Great Council), která se 

zformovala během vlády Jindřicha I. a to rozšířením Královské rady. Scházela se třikrát ročně a 

její hlavní pravomocí bylo jednání o daních.  

 

 Sepsáním Magny Charty došlo k zformování základu parlamentu. Jan Bezzemek ovšem 

v nejbližší možné chvíli Magnu Chartu odvolal, což vedlo k občanské válce. Po Janově smrti řídil 

podle Magny Charty zemi výbor baronů, který představoval prakticky regenta mladého následníka 

trůnu Jindřicha III17. Ten za své vlády Magnu Chartu sice přijal, ale nikdy ji nerespektoval. Proti 

Jindřichovi se vytvořila opozice v čele se Simonem z Montfortu, hrabětem z Leicesteru18, která 

králi předložila návrh tzv. Oxfordských klauzulí (Provisions of Oxford),19 později doplněných o 

Westminsterské klauzule (Provisions of Westminster)20, který požadoval omezení královské moci 

pomocí vytvoření rady baronů s kontrolní pravomocí. Tento výbor měl zejména dohlížet na to, že 

parlament bude zasedat pravidelně, a to nejméně třikrát ročně a zároveň volit Královskou radu. 

Král tyto návrhy nejdříve přijal, ale následně se mezi ním a opozicí rozhořela tzv. válka baronů 

(the Baron’s war). Opozice válku vyhrála a výsledkem bylo svolání parlamentu s účastí šlechty, 

rytířů i měst. Nejdůležitějším tématem tohoto parlamentu bylo projednávání daní. Po smrti Simona 

z Montfortu, který byl po prohrané bitvě popraven za vlastizradu, král Eduard I.21, Jindřichův syn, 

obnovil existenci většiny královských výsad. Marlboroughským statutem (Statute of 

Marlborough)22 potvrdil král platnost Magny Charty, Oxfordských a Westminsterských klauzulí. 

 

                                                 
17 THE EDITORS OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Henry III. Encyclopædia Britannica [online]. London: 

Encyclopædia Britannica, 2020, 2020 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Henry-

III-king-of-England-1207-1272 
18 TREHARNE, Reginald Francis. Simon de Montfort, Earl of Leicester. Encyclopædia Britannica [online]. London: 

Encyclopædia Britannica, 2019, 2019 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Simon-

de-Montfort-earl-of-Leicester 
19 JACOB, E. F. What were the Provisions of Oxford? History: New Series [online]. Wiley, 1924, 1924, 9(35), 188-

200 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/24399414 
20 Provisions of Westminster 1259. The History of England [online]. The History of England, 2014, 2014 [cit. 2020-

06-16]. Dostupné z: https://thehistoryofengland.co.uk/resource/the-provisions-of-westminster-1259/ 
21 TREHARNE, Reginald Francis. Edward I. Encyclopædia Britannica [online]. London: Encyclopædia Britannica, 

2020, 2020 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Edward-I-king-of-England 
22 Statute of Marlborough 1267 Chapter 1 52 Hen 3 cc 1 4 15 
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Existenci parlamentu potvrdil Westminsterský statut (Statute of Westminster)23, který do 

jisté míry znovu omezil panovníkovy pravomoci v oblasti daní a majetkových sporech. Přelomový 

byl pro ústavní vývoj rok 1275, ve kterém byl parlamentem vydán výnos o clech na vývoz vlny, 

srsti a kůže (Grant of Customs on Wool, Woolfells and Leather). Tato cla byla velkou součástí 

státních příjmů, a tak bylo důležité, aby o nich rozhodoval právě parlament. Od této chvíle můžeme 

považovat právo parlamentu rozhodovat o daních a clech za všeobecně platné a uznávané. V tomto 

parlamentu zasedali mimo šlechty i zástupci hrabství a měst. Zákonodárná iniciativa Eduarda I. 

byla značná. Mezi lety 1275–1295 byly vydány desítky zákonů jako například statuty 

z Mortmain2425, Gloucesteru26,  Acton Burnell2728, Winchesteru2930 a Westminsteru3132. Během 

Eduardovy vlády též došlo k připojení Walesu k Anglii a jeho podrobení anglické správě. 

 

V roce 1295 byl svolán tzv. modelový parlament (model parliament). Tento parlament se 

skládal ze zástupců nejvyšší šlechty, církve a dalších důležitých osob, které pozval k zasedání sám 

král, zástupci rytířů a zástupci měst. Tento parlament byl svolán královským writem o svolání 

parlamentu (writ of summons) adresovaným šerifům. 

 

1.1.3 Panovník a parlament v období po Magně Chartě a období Stoleté války 

 

Další důležitou reformou, kterou Eduard I. prosadil, bylo rozdělení královského soudu 

podléhajícího králově pravomoci, a to na Soud královské lavice (Court of King´s Bench) a Soud 

obecných pří (Court of Common Pleas). Soud královské lavice projednával především trestní věci 

                                                 
23 Statute of Westminster, The First (1275) Chapter 5 3 Edw 1 
24 Statut z Mortmain (Statute of Mortmain) upravoval dary určené církvi 
25 Statute of Mortmain. Yale Law School Lillian Goldman Law Library: The Avalon Project: Documents in law, 

history and diplomacy [online]. New Haven: Lillian Goldman Law Library, 2008, 2008 [cit. 2020-06-16]. Dostupné 

z: https://avalon.law.yale.edu/medieval/mortmain.asp 
26 Statut z Gloucesteru (Statute of Gloucester) upravoval jurisdikci místních baronských soudů 
27 Statut z Acton Burnell (Statute od Acton Burnell) neboli Statut obchodníků (Statute of Merchants) upravoval 

vymáhání dluhů 
28 HALSALL, Paul. Statute of Acton Burnell. Fordham University: Internet History Sourcebooks Project [online]. 

New York: Fordham University, 1998, 1998 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: 

https://sourcebooks.fordham.edu/source/1283stat-merchants.asp 
29 Statut z Winchesteru (Statute of Winchester) upravuje trestní právo a státní správu 
30 CROWTHER, David. Statute of Winchester. The History of England [online]. The History of England, 2013, 2013 

[cit. 2020-06-16]. Dostupné z: https://thehistoryofengland.co.uk/resource/statute-of-winchester-1285/ 
31 Druhý Westminsterský statut (Second Statute of Westminster) upravuje vztahy k půdě 
32 The Statute of Westminster the Second (De Donis Conditionalibus) 1285 Chapter 1 13 Edw 1 
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a věci v zájmu krále. Pod Soud obecných pří spadalo všechno ostatní. Králi zůstala výsostná 

pravomoc přikázat writem případ k projednání před Soud královské lavice. Oba tyto soudy 

zasedaly ve Westminster Hall a v jejich čele stál předseda soudu. Struktura a obsazení těchto soudů 

se také v 17. století stali ožehavým tématem, které prakticky odstartovalo revoluci. V oblasti 

soudnictví Eduard aplikoval své výsostné právo dalším zajímavým způsobem, a to vydáním writu 

quo warranto (tento pojem nemá zažitý český ekvivalent), kterým baronům uložil povinnost 

prokázat právo konat vrchnostenské soudy. 

 

Vláda Eduarda II33. Představovala značné posílení parlamentu. Král potvrdil, že bude 

svolávat parlament jednou ročně, bude s ním konzultovat složení Královské rady a jmenování 

soudců, a také, že nepovede válku bez souhlasu parlamentu, díky čemuž je považován za slabého 

panovníka. Potvrzuje to i zásada, která vznikla na základě jeho abdikace a následné vraždy, a to, 

že anglický parlament má pravomoc rozhodovat o nástupnictví na anglický trůn.34  

 

Eduard III.35 Byl naopak považován za silného panovníka, který rozpoutal stoletou válku. 

Díky tomu byly vydány Northamptonské statuty (Statutes of Northampton)36. Tyto statuty 

obsahovaly ustanovení, které měly během války Anglii především chránit. Panovník podle nich 

nesměl nadužívat svého práva milosti (charter of pardon). Dále pak za jeho vlády byl vydán Zákon 

o smírčích soudcích (Justices of the Peace), který umožňoval stát se smírčím soudcem v hrabství 

nejen lordům, ale i ostatním důležitým osobnostem hrabství s právním vzděláním. Tyto smírčí 

soudy (general quarter sessions of the peace) se měly konat pravidelně, a to čtyřikrát do roka, což 

považuji za značný posun v právní jistotě a v omezení moci panovníka. 

 

Na základě tohoto uvolnění pravomocí se ale situace vyostřila a vysoká šlechta začala mít 

spory s panovníkem v oblasti pravomocí. I Eduard III. totiž potvrdil ustanovení Magny Charty. 

Primárně se jednalo o způsob vytváření parlamentu a ochranu jeho členů. Členy parlamentu měla 

                                                 
33 THE EDITORS OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Edward II. Encyclopædia Britannica [online]. London: 

Encyclopædia Britannica, 2020, 2020 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Edward-

II-king-of-England 
34 KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. s. 47-48 
35 TOUT, Thomas Frederick a J.R.L. HIGHFIELD. Edward III. Encyclopædia Britannica [online]. London: 

Encyclopædia Britannica, 2019 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Edward-III-

king-of-England 
36 Statute of Northampton (1328) Chapter 8 2 Edw. 3 
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soudit pouze jejich sněmovna a král nesměl odvolávat soudce dle svého uvážení, ale jen pro vysoký 

věk, důležitý důvod a se souhlasem parlamentu. S tím panovník přirozeně nesouhlasil a potvrzení 

Magny Charty odvolal. Parlament tedy nadále vykonával svoji působnost v oblasti daní. Díky válce 

s Francií panovník potřeboval značnou finanční sumu, a tak tlačil na parlament, aby jeho 

požadavky schválil. Parlament tyto požadavky průběžně schvaloval až do roku 1372, který je pro 

ústavní vývoj důležitý kvůli schválení zvláštních dávek pro krále, které skýtaly několik pencí 

z každé tuny vína a libry nákladu, který byl vyvážen nebo přivážen z nebo do Anglie. Jednalo se o 

tzv. tonnage a poundage, které budou pro ústavní vývoj důležité hlavně v 16. a 17. století.37 

 

Po Eduardově smrti měl nastoupit na trůn jeho nezletilý syn Richard II38. Vlády se ovšem 

díky Richardově nezletilosti ujal jeho strýc Jan Gentský, vévoda z Lancasteru. Ten z pozice 

panovníka prosadil zvláštní daň tzv. daň z hlavy, což byl značně přelomový krok, který vedl 

k povstání. 

 

V roce 1377 nastoupil na trůn již zletilý Richard II. Jeho vláda je pro ústavní vývoj důležitá 

tím, že zbavil parlament soudní pravomoci, která mu do té doby náležela. Odůvodněním bylo 

zneužívání pravomocí parlamentu pro řešení politické krize. V roce 1388 totiž tzv. nemilosrdný 

parlament (Mercilles Parliament) soudil královy podporovatele a o pár let později jeho 

odporovatele. Do této doby datujeme příčiny vzniku konfliktu mezi Yorky a Lancastery neboli tzv. 

Války růží. Jindřich z Lancasteru byl totiž na základě impeachementu nucen uprchnout do exilu 

poté, co proti Richardovi obrátil většinu parlamentu a Richard II. byl donucen abdikovat pro 

zneužití pravomocí. Na anglický trůn tedy nastoupil Jindřich, vévoda z Lancasteru jako Jindřich 

IV.39, z rozhodnutí parlamentu, bez nároku na trůn. 

 

Rozdělení moci se během 14. století ustálilo a naproti sobě stál král a dvoukomorový 

parlament rozdělený na Sněmovnu obcí (House of Commons) složenou z rytířů a měšťanů a 

Sněmovnu Lordů (House of Lords) složenou z lordů a duchovních. Duchovní až do 17. století 

                                                 
37 KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. s. 49 
38 SAUL, Nigel. Richard II. Encyclopædia Britannica [online]. London: Encyclopædia Britannica, 2020, 2020 [cit. 

2020-06-16]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Richard-II-king-of-England 
39 THE EDITORS OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Henry IV. Encyclopædia Britannica [online]. London: 

Encyclopædia Britannica, 2020, 2020 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Henry-

IV-king-of-England 
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ovšem do parlamentu nevolili. Zasedání parlamentu se účastnila také Královská rada a nejvyšší 

soudci. Král parlament svolával, rozpouštěl, předkládal mu návrhy a zahajoval jednání. Parlament 

obvykle zasedal dvakrát ročně, nebo když král potřeboval finance. Dolní komoře předsedal tzv. 

speaker (pojem nemá zavedený český ekvivalent) a Horní komoře předsedal Lord Kancléř (Lord 

Chancellor). Členové sněmovny lordů byli zváni writem ad personam panovníkem (writ of 

summons40) a členové Dolní sněmovny byli voleni za účasti šerifů pozemkovými vlastníky 

v hrabstvích a zástupci měst byli vysíláni starosty měst. Zákonodárná pravomoc patřila 

panovníkovi a částečně i parlamentu. Panovník jí využíval cestou vydávání tzv. ordonancí 

(ordinances) ve spojení s Královskou radou nebo sám cestou proklamací (proclamation) nebo se 

souhlasem parlamentu. Parlament vydával zákony (statutes), a to na základě návrhu krále nebo 

později ze své vlastní iniciativy s královským souhlasem (royal assent) 

 

1.1.4 Období Války Růží a Tudorovců 

 

Osobně řadím vládu Jindřicha IV. Již do období války růží, a to z důvodu jeho 

problematického nástupu na trůn. Lancasterská dynastie se na anglický trůn dostala bez nároku, 

pouze z vůle parlamentu. Vláda Jindřicha IV. Je pro ústavní vývoj důležitá hned z několika důvodů. 

Během své vlády znemožnil fungování Velšanů v Anglii pomocí několika ordonancí a potlačil 

nejen tím jejich povstání. Po jeho smrti nastoupil na anglický trůn Jindřich V.41, nicméně pro 

ústavní vývoj jeho vláda není nijak významná.  Jeho nástupce Jindřich VI.42 Nastoupil na trůn 

v prvním roce svého života a místo něj začali vládnout regenti vévoda z Glousteru a vévoda 

z Bedfordu. Během toho Anglie ztratila zbytek území ve Francii, kromě strategického přístavu 

Calais. Od roku 1436 už Jindřich VI. Vládne bez regentů. V roce 1450 se proti jeho vládě rozhořelo 

povstání, které bylo sice potlačeno, ale vedlo k vládní krizi, která započala Válku růží. Během jeho 

vlády se ustálil zákonodárný proces, během kterého se začal používat institut návrhu zákona (bill) 

který potřeboval souhlas obou komor parlamentu. Volby do parlamentu se začaly uplatňovat podle 

majetkového cenzu. Pasivní volební právo bylo zúženo na rytíře s majetkem a usídlením v hrabství 

                                                 
40 KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. s. 222 
41 ROSS, C.D. Henry V. Encyclopædia Britannica [online]. London: Encyclopædia Britannica, 2020, 2020 [cit. 

2020-06-16]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Henry-V-king-of-England 
42 THE EDITORS OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Henry VI. Encyclopædia Britannica [online]. London: 

Encyclopædia Britannica, 2020, 2020 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Henry-

VI-king-of-England 
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nebo osoby v jejich postavení. Začaly být vydávány akty parlamentu, které vylučovaly určité 

osoby, a to z důvodu spáchání zločinu (bill of attainder). 

 

Válka růží43, třicetiletý spor mezi rody Yorků a Lancasterů (které měly v erbu bílou a rudou 

růži) je definován mnohočetnými vojenskými střety mezi stoupenci těchto dvou rodů. Proti 

Jindřichovi VI. uplatnil nárok na anglický trůn Richard, vévoda z Yorku44, který opíral svůj nárok 

o příbuznost se syny Richarda II. Jindřich VI. Byl v roce 1461 poražen a nucen odejít do skotského 

exilu. Na trůn usedá Eduard IV., Richardův synovec. Po jeho smrti vládne Richard, vévoda 

z Gloucesteru, jako Richard III.45, regent nezletilých Eduardových synů Eduarda a Richarda 

z Yorku. Tyto pak nechal zavraždit a sám po dvou letech své vlády umírá v bitvě u Bosworth a 

stává se tak posledním králem yorské dynastie. 

 

Díky tomu se na trůn dostává Jindřich VII.46 Tudor., nástupce Lancasterů a zakládá dynastii 

Tudorovců. Ač nepřímý dědic rodů Lancasterů, měl Jindřich VII. problém s potvrzením nároku na 

anglický trůn. Oženil se tak s Alžbětou z Yorku. Parlament jej zákonem přijal jako anglického krále 

a posvětil personální unii Yorků a Lancasterů. Jindřich VII. vládl do značné míry absolutisticky, a 

to definovalo i ústavní vývoj. Parlament byl během jeho vlády svolán pouze sedmkrát a jeho složení 

se změnilo, vzhledem k zániku mnoha šlechtických rodin a vzniku nových. Jindřich VII. byl 

finančně samostatný díky spojení majetků dvou velkých rodů a poručenské správě nezletilých 

dědiců (wards). Využíval též královské výsady vybírání poplatků z lenního vztahu, což již nebylo 

obvyklé. „Parlament raději odhlasoval 30 000 liber, než aby se uplatnila všechna původní práva 

panovníka.“47 Důležitým ústavním krokem bylo vytvoření soudu Hvězdné komise (Court of Star 

Chamber), což byl prakticky soud složený z Královské rady. Tento soud nebyl závislý na common 

                                                 
43 THE EDITORS OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. War of Roses. Encyclopædia Britannica [online]. 

London: Encyclopædia Britannica, 2020, 2020 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/event/Wars-of-the-Roses 
44 THE EDITORS OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Richard, 3rd Duke of York. Encyclopædia 

Britannica [online]. London: Encyclopædia Britannica, 2020 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/biography/Richard-3rd-duke-of-York 
45 HICKS, Michael. Richard III. Encyclopædia Britannica [online]. London: Encyclopædia Britannica, 2019, 2019 

[cit. 2020-06-16]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Richard-III-king-of-England 
46 MYERS, Alexander Reginald a John S. MORRILL. Henry VII. Encyclopædia Britannica [online]. London: 

Encyclopædia Britannica, 2020, 2020 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Henry-

VII-king-of-England 
47 KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. s. 55 
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law a rozhodoval záležitosti nejvyššího státního významu, včetně majetkových sporů. Obvinění 

podával generální prokurátor (attorney general). Soud byl složen z nejvyšších státních úředníků 

zasedajících v královské radě a zasedal bez poroty. Jindřich VII. se svými výnosy celkově snažil o 

restauraci anglických poměrů po Válce růží. 

 

Jindřich VIII. Tudor48 nastoupil na trůn jako následník svého otce, Jindřicha VII. Tudora. 

Historie s ním spojená se v hodinách dějepisu většinou točí okolo jeho šesti manželek, nicméně 

pro anglický ústavní vývoj je vliv tohoto panovníka naprosto stěžejní. Jindřich VIII. se během své 

vlády, hlavně v začátcích, opíral o pomoc svých nejbližších rádců, z nichž nejvýznamnější byl 

Thomas Wolsey49, díky kterémuž vzniklo několik významných církevních reforem. Byl velmi 

aktivní na poli vojenství i diplomacie a za jeho vlády zažila Anglie obrovský vzestup. Jindřich VIII. 

je pro ústavní vývoj významný hlavně díky prosazení odloučení Anglie od katolické církve a díky 

vzniku církve anglikánské. Ale také pro řešení nástupnictví tudorského rodu. Za Jindřichovy vlády 

byly ve velkém rušeny kláštery a jejich majetek převáděn do vlastnictví Koruny. 

 

Samozřejmě velkým tématem je Jindřichův rozvod s Kateřinou Aragonskou50, který je 

považován za jeden z prvních důvodů vzniku anglikánské církve. Jelikož se Jindřich chtěl oženit 

s Annou Boleynovou51 a dát tak Anglii mužského dědice, kardinál Wolsey měl pro Jindřicha tento 

rozvod vyjednat u papeže, ale nestalo se tak. To zapříčinilo kardinálův pád a jeho odsouzení 

soudem Královské lavice za „činy odporující právu království.“52 Jindřich VIII. se rozhodl odloučit 

od katolické církve a založit si vlastní anglikánskou církev. Oporou mu byl parlament a soudy 

common law, které se chtěly vymezit proti soudům církevním. Na základě vzniklé situace nechal 

Jindřich VIII. svolat v roce 1529 tzv. reformační parlament (reformation parliament), který měl za 

                                                 
48 MORRILL, John S. a Geoffrey R. ELTON. Henry VIII. Encyclopædia Britannica, inc. [online]. London: 

Encyclopædia Britannica, 2020, 2020 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Henry-

VIII-king-of-England 
49 THE EDITORS OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Thomas, Cardinal Wolsey. Encyclopædia 

Britannica [online]. London: Encyclopædia Britannica, 2020, 2020 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/biography/Thomas-Cardinal-Wolsey 
50 THE EDITORS OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Catherine of Aragon. Encyclopædia Britannica [online]. 

London: Encyclopædia Britannica, 2020, 2020 [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/biography/Catherine-of-Aragon 
51 THE EDITORS OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Anne Boleyn. Encyclopædia Britannica [online]. 

London: Encyclopædia Britannica, 2020, 2020 [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/biography/Anne-Boleyn 
52 KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. s. 79 
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úkol celou věc projednat a zasedal až do roku 1537. S tímto zasedáním je spojeno mnoho 

významných zákonů nejen v oblasti ústavního práva. Nejdřív byl Jindřich parlamentem prohlášen 

hlavou všech světských i církevních poddaných53. Následně v roce 1533 vydal parlament Zákon o 

omezení odvolání (Act in Restraint of Appeals)54, který zakázal odvolání k papeži v oblasti 

církevního práva a určil jako odvolací autoritu právě panovníka dle „zákonů a obyčejů 

království“55. Díky tomu v podstatě v Anglii přestal mít papež a jím vydávané dokumenty 

jakoukoliv pravomoc a působnost. Pro účely odvolání vznikl tzv. soud delegátů (Court of 

Delegates) a nižším církevním soudům zůstala jejich jurisdikce. I díky tomuto zákonu mohl král 

prohlásit své manželství za neplatné a oženit se Annou Boleynovou. Ale jelikož se Anně narodilo 

děvče, budoucí anglická královna Alžběta I., bylo nutné vyřešit otázku nástupnictví. K tomuto 

účelu byl vydán roku 1534 tzv. první zákon o nástupnictví (First Act of Succesion)56, který určil 

Alžbětu dědičkou a Marii, Jindřichovu dceru z prvního manželství s Kateřinou Aragonskou, 

označil za bastarda. Tento zákon byl změněn Druhým zákonem o nástupnictví (Second Act of 

Succesion)57 v roce 1536, kdy byly obě Jindřichovy dcery odstraněny z nástupnické linie a do 

popředí se dostal jeho syn Eduard. Třetím zákonem o nástupnictví (Third Act of Succesion)58 

z roku 1543 se obě jeho dcery znovu do nástupnické linie dostaly.  Dalším důležitým zákonem byl 

zákon též z roku1534, který umožnil panovníkovi přímo vybírat církevní hodnostáře (The Absolute 

Restraint of Annates, Election of Bishops, and Letter Missive Act)59. Nejdůležitějším zákonem je 

zákon o supremaci (Act of Supremacy)60 též z roku 1534, který umožnil oficiální vznik anglikánské 

církve, jejíž hlavou se stal anglický král. Na tento zákon byl navázán nový zákon o velezradě61 a 

tzv. zákon o šesti článcích (Six Articles Act)62, který stanovoval doktrínu anglikánské církve. Díky 

                                                 
53 Reformation parliament. The History of Parliament: British Political, Social & Local History [online]. The 

History of Parliament Trust, 2019, 2019 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: 

https://www.historyofparliamentonline.org/schools/content/parliament/ks3-reformation-parliaments-reformation-

parliament 
54 The Ecclesiastical Appeals Act 1532 24 Hen. 8 c. 12 
55 KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. s. 80. 
56 Succession to the Crown Act 1533 25 Hen 8 c 22 
57 Succession to the Crown Act 1536 28 Hen 8 c 7 
58 Succession to the Crown Act 1543 35 Hen 8 c 1 
59 The Appointment of Bishops Act 1533 25 Hen 8 c 20 
60 First Act of Supremacy 1534 26 Hen 8 c 1 
61 The Treasons Act 1534 26 Hen 8. c 13 
62 Six Articles, Act of, 1539 31 Hen 8 c 14 
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parlamentní účasti na anglikánské revoluci je dodnes považováno za právo parlamentu vyjadřovat 

se k církevním otázkám a nástupnictví. 

 

Díky církevní rozluce se do popředí dostává Thomas Cromwell, který podporoval úplnou 

odluku od Říma a konfiskaci církevního majetku, což se promítlo ve vydání zákona o rušení 

klášterů (Act for the Dissolution of the Lesser Monasteries)63, který sekularizoval církevní majetek. 

Díky tomu král získal další zdroj příjmů, protože majetek rozprodával šlechticům, kteří stáli na 

jeho straně. Finanční politika Jindřicha VIII. byla celkově úspěšná. Docházelo k vybírání poplatku 

na základě lenního systému, ale také ke správě poručenského majetku (ward). Pro to byl dokonce 

zřízen zvláštní soud tzv. Court of Wards and Liveries (pojem nemá český ekvivalent) na základě 

speciálních zákonů6465. Jako poradní rada krále fungovala tzv. Tajná rada (Privy Council), která 

vydávala společně s králem právní předpisy – proklamace. Po sporu s Thomasem Cromwellem 

vydal král již zmíněný bill of attainder (název nemá český ekvivalent)66, na základě kterého byl 

Thomas Cromwell popraven. Je zajímavé, že díky tomuto typu zákona byla popravena a zbavena 

majetku i Jindřichova třetí žena Kateřina Howardová a její spojenci.  

 

Jindřich VIII. během své vlády svolal parlament pouze devětkrát, ale nikdy jej nerozpustil. 

Parlament měl značně oslabené postavení, protože, jak již bylo řečeno, Jindřich VIII. se primárně 

opíral o své rádce, kteří aplikovali svoji politiku až na výjimky bez porady s parlamentem. Je velmi 

zajímavé, že roku 1536 parlament vydal zvláštní zákon, na základě kterého mohl panovník, který 

dosáhl dospělosti rušit zákony, které byly přijaty před dovršením jeho dospělosti, tj. za regentství.67 

Další zajímavostí je, že v roce 1539 vydal parlament statut o proklamacích (Lex Regia)68, který 

krále a radu zmocňoval k rozhodování trestních věcí. Jako velkou změnu zavedl Jindřich VIII. 

pozici poručíků (lieutenants), kteří měli na starosti správu vojenských záležitostí. 

 

                                                 
63 The Suppression of Religious Houses Act 1535 27 Hen 8 c 28 
64 Court of Wards Act 1540 32 Henry 8 c 46  
65 Wards and Liveries Act 1541 33 Henry 8 c 22 
66 LEHMBERG, Stanford E. Parliamentary Attainder in the Reign of Henry VIII. The Historical Journal [online]. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1975, 1975, 18(4), 675-702 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: 

https://www.jstor.org/stable/2638511 
67 An Act giving Authority to such as shall succeed to the Crown of this Realm, when they come to the Age of 

XXIV. Years, to make frustrate such Acts as shall be made afore in their Time 1536 28 Henry 8 c 17  
68 Proclamation by the Crown Act 1539 31 Hen. 8 c. 8 
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Po Jindřichově smrti na anglický trůn usedá jeho nezletilý syn Eduard VI.69 a vládne za něj 

rada regentů. Jeho vliv byl značný ve snahách o posunutí reformace a oslabení role šerifů po vzoru 

svého otce. Eduard ale vládl pouhých šest let a po jeho předčasném úmrtí nastupuje na anglický 

trůn jeho sestra Marie I., známá jako Krvavá Marie (Bloody Mary)70. Marie se do historie zapsala 

násilnou rekatolizací celé Anglie a pronásledováním stoupenců anglikánské církve. Reformu svého 

otce zrušila vydáním zákonů rušících zákony reformačního parlamentu (Acts repealing all statutes, 

articles and provisions made Against th See Apostolic of Rome since the twentieth year of King 

Henry VIII.)71. Mariina vláda se rozhodně setkala s obrovským odporem stoupenců nejen 

anglikánské církve, a tak se situace uklidnila až s nástupem Jindřichovy druhé dcery, Alžběty I.72, 

po Mariině smrti. 

 

Alžběta I. je dodnes považována za jednoho s největších anglických panovníků. Její nástup 

na trůn byl problematický podobně jako nástup jejího dědečka Jindřicha VII. Nejen, že byla žena, 

ale zákony o nástupnictví jejího otce byly tolikrát měněny, že nebylo snadné přesvědčit anglickou 

šlechtu, že právě ona, neprovdaná mladá žena, je nejlepším nástupcem na anglický trůn. Její 

nástupnictví tak muselo být znovu posvěceno parlamentem. Alžběta se ocitla v nesnadné situaci. 

Chtěla navrátit Anglii reformační směr svého otce. Zároveň se musela postavit Marii Stuartovně73, 

která si dělala nárok na anglický trůn přes svoji babičku, Jindřichovu sestru Markétu Tudorovnu74, 

jakožto legitimní potomek Jindřicha VII. Tudora. Jako první krok Alžběta s podporou parlamentu 

vydala nový zákon o supremaci (Act of Supremacy)75, který zavedl znovu podmínky schválené 

Reformačním parlamentem a potvrdil roli panovníka jako hlavy státu jak ve světských, tak i 
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70 SIMONS, Eric Norman. Mary I. Encyclopædia Britannica [online]. London: Encyclopædia Britannica, 2020, 2020 
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71BRAY, Gerald. Documents of the English Reformation. 2. vydání. Cambridge: James Clarke & Co., 2004. ISBN 

9780227906897. s. 274 
72 MORRILL, John S. a Stephen J. GREENBLATT. Elizabeth I. Encyclopædia Britannica [online]. London: 

Encyclopædia Britannica, 2020, 2020 [cit. 2020-06-16]. Dostupné z: 
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v církevních věcech. Následoval zákon o uniformitě (Act of Uniformity)76, který zavedl Knihu 

obecných modliteb (Book of Common Prayer)77 jako univerzální církevní dokument, který zavedl 

systém udělování svátostí, křtů a ostatních obřadů anglikánské církve. Tato kniha pro nás bude 

důležitá v anglickém ústavním vývoji v 17. století. Další podporou moci panovníka bylo vytvoření 

mimořádného soudu Vysoké komise (Court of High Commision)78, do jehož pravomoci spadalo 

soudit trestné činy proti panovníkovi a církvi. Tento soud mohl též rozhodovat náboženské 

disputace, které vedly k zabavení úřadů nebo majetku. Tento soud byl tvořen panovníkem, biskupy 

a jmenovanými soudci. Soud byl omezen právem království, ale mohl používat například 

nestandardní důkazní prostředky a přebírat řízení od ostatních soudů. Znovu byl přijat zákon o 

velezradě79, jako za vlády několika předešlých panovníků, který odrážel politickou situaci a 

nebezpečí, které z ní Koruně plynulo. Dále pak bylo postihováno takové jednání, kterého se 

dotyčný dopustil tiskem. Tento zákon tvrdě dopadl na Marii Stuartovnu, která byla roku 1587 

popravena za velezradu. Alžběta vládla za pomoci Tajné rady, do které důsledně nejmenovala 

zástupce justice. Justice byla do značné míry oddělená. Mimo královské soudy rozhodovali 

pojízdní soudci a soudy v hrabstvích zasedající v čtvrtletních intervalech (Quarter Sessions). 

Zajímavostí je, že Alžběta I. vydala jako první znění závazného slibu, který členové Dolní i Horní 

komory parlamentu skládali po svém zvolení, který později využil i její nástupce Jakub I. Stuart 

k vynucování věrnosti vůči své osobě. 

 

Alžběta I. je známá i pro své diskutabilní udělování monopolů jako zdroj královských příjmů. 

Toto počínání nebylo parlamentem podporováno a vznikl precedent, že parlament může částečně 

zasahovat do panovníkových obchodních rozhodnutí. K této problematice se váže nový termín tzv 

impositions (pojem nemá zavedený český ekvivalent). Impositions byly poplatky uvalované na 

dovoz zboží, kterými Alžběta I. řešila své finanční potíže. Tyto poplatky se staly velkým tématem 

v anglickém ústavním vývoji během 17. století. 
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Během tudorského období byl parlament soustavně rozšiřován o nové členy jak z důvodu 

rozhodnutí panovníka, tak z důvodu připojení Walesu v roce 1536 a možnosti zasedání zástupců 

univerzit v parlamentu. Zvyšoval se primárně počet členů Dolní komory, snižoval se počet členů 

Horní komory a zástupců kléru. Parlamentu v jeho rozhodování a při tvorbě zákonů pomáhali 

odborníci z řad právníků a justice. Vyvinulo se i několik poslaneckých privilegií, jako například 

zatím nedokonalá imunita v případě podávání návrhů zákona či zatím nedokonalá svoboda projevu 

na půdě parlamentu. Panovník si vůči parlamentu zachovával své právo zákonodárné iniciativy, 

právo odepřít svůj královský souhlas s přijímaným zákonem a právo vyjímat jednotlivce, nebo 

skupiny jednotlivců z účinnosti zákona (dispensing power).  

 

Můžeme si všimnout, že celkový ústavní vývoj od raného středověku do raného novověku 

představuje v Anglii turbulentní vývoj královských prerogativů i pravomocí parlamentu, na které 

vývoj v 17. století plynule naváže. 
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2 Období 1600–1624 

2.1 Nástup Jakuba I. na trůn 

17. století znamená pro státoprávní vývoj Anglie naprosto zásadní milník. „Anglie vstoupila 

do 17. století s králem, který vykonával rozsáhlé a nedefinované pravomoci, včetně práva 

pozastavit zákony, a vyšla z něj s Korunou, jejíž práva omezil zákon parlamentu, monarchou, který 

již nebyl svým prvním ministrem a dolní sněmovnou, která se stala nejdůležitějším orgánem 

státu.“80 Když roku 1603 v Richmond Palace umírá bezdětná anglická královna Alžběta I. z rodu 

Tudorů, Anglie ztrácí silný kurz tudorské vlády a na anglický trůn nastupuje Jakub I. Stuart81, syn 

Marie Stuartovny a zakladatel stuartovské dynastie. Anglii čeká 22 let jeho vlády. Jakub I. usedá 

na anglický trůn s titulem krále skotského, kterým byl pod jménem Jakub VI. Stuart již od roku 

1567, i když prostřednictvím regentství.  Nárok na anglický trůn odvozoval od své prababičky, 

Markéty Tudorovny, sestry Jindřicha VIII. Tudora. Nicméně k usednutí na anglický trůn bylo 

potřeba zákona, který jeho královský titul uznal. Tím se v roce 1604 stal Act of Recognition of 

King‘s Title82. Vzhledem situaci, která vládla mezi Anglií a Skotskem za života Jakubovy matky 

Marie Stuartovny, bylo více než potřeba přetrvávající konflikt mezi oběma zeměmi překlenout 

silným nárokem na obě koruny. Tento zákon králi Jakubovi poskytl silné postavení posvěcené 

parlamentem a byl předpoklad, že tento zákon bude považován za parlamentem schválený první 

krok k budování unie mezi Anglií a Skotskem. 

 

Král Jakub I. se ale od začátku své vlády potýkal se silným odporem na obou stranách. 

Anglický parlament mu dával jasně najevo svůj nesouhlas s absolutistickým způsobem vlády, který 

nastolil. Parlament dokonce velmi tvrdě vyžadoval dodržování práv, kterých se jeho úřadu dostalo 

za posledních 300 let. Odporu se králi dostávalo nejen ze strany parlamentu, ale musel čelit i 
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několika spiknutím. Roku 1605 vrhl na jeho vládu stín Guy Fawkes83 s plánovaným, ale 

neúspěšným útokem na budovu parlamentu, krále a jeho členy. 

 

2.2 Rozpuštění parlamentu v roce 1611 a 1614 

Roku 1611 dospěla situace do bodu, kdy král Jakub I. musel čelit královskému dluhu, který 

zdědil po své předchůdkyni. Ač bylo dědictví královského dluhu poměrně tradiční záležitostí a 

musela se s ním potýkat většina anglických panovníků, Jakubova situace byla jiná. Musel se 

rozhodnout, zda se vydat parlamentní cestou financování potřeb Koruny, nebo naopak cestou již 

zmíněných mimoparlamentních impositions, které hojně využívala Alžběta I. Dalšími způsoby pak 

bylo například prodávání šlechtických titulů, královské půdy a udělováním monopolů po jejím 

vzoru. 

Jeden z prvních důležitých sporů, který se přímo dotýkal financování královských záležitostí, 

byl tzv. Bate‘s case (Batův případ)84 z roku 1605. John Bate, obchodník, odmítal zaplatit uvalené 

clo a ke králi se dostala stížnost skupiny poslanců. Případ se dostal až před Soud královské šachové 

desky, který rozhodl, že král má právo udělovat impositions neomezeně a John Bate musí svůj dluh 

uhradit.85 Za nejdůležitější část rozhodnutí soudce Sira Thomase Fleminga považuji potvrzení 

práva panovníka neomezeně ukládat impositions a stanovisko, že soud odmítá posuzovat pohnutky 

z ukládání a způsob, jakým král tuto cestu financování používá. Jedná se o velmi důležitý rozsudek 

vytvářející balanci mezi královským prerogativem, kterým dle Flemingova rozsudku vybírání 

impositions zajisté je a soudcovskou pravomocí a pravomocí parlamentu jakožto zástupce 

poddaných.86 Král tento rozsudek použil jako obranný argument v případě výše uvedené stížnosti 

a nadále v letech 1608 a 1610 impositions zvyšoval a zaváděl pro nové druhy zboží. 
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Nadále situaci neprospěly ani královy další návrhy financování. Král přišel s možností, že se 

vzdá všech starých důchodů a nadále bude panovníkovi přiznána každoroční doživotní renta.87 

Tento návrh byl nazýván tzv. Velkou dohodou (Great contract)88. Dolní sněmovna ovšem ani 

s jedním návrhem nesouhlasila a zvyšování impositions bylo jedním z hlavních témat 

parlamentních debat. V reakci na nastalou situaci král zakázal debatu týkající se financování 

Koruny. Do této chvíle můžeme datovat počátky parlamentních bojů o svobodu rozhodování a větší 

začlenění do spolurozhodování. V létě roku 1610 došlo k předložení další parlamentní petice 

panovníkovi, ve které byla požadována pravomoc spolurozhodování o zvyšování impositions. 

Vzhledem k motivaci uzavřít Velkou dohodu byl Jakub I. ochoten ustoupit v případě ukládání 

nových impositions výměnou za každoroční doživotní rentu. Nicméně požadoval zachování výše 

impositions stávajících. K dohodě ovšem nedošlo a jednání parlamentu bylo rozpuštěno. 

 

K dalšímu jednání parlamentu došlo v roce 1614 a tomuto parlamentu se v dějinách přezdívá 

Popletený parlament (Addled parlament). Spor mezi králem a parlamentem pokračoval. Znovu 

došlo k odmítnutí králem navržených způsobů financování, tentokrát Sněmovnou obcí, a král na 

oplátku vetoval všechny parlamentní návrhy zákonů a znovu parlament rozpustil. 

 

Počínání Jakuba I. se může na první pohled zdát vysoce neobvyklé, až precedenční, ale když 

jeho ho zasadíme do dobových souvislostí, zjistíme, že se jednalo o jednání v zásadě konzistentní 

a na předchůdce navazující. Jakubovu vládu můžeme hodnotit jako absolutistickou, nicméně on 

sám svůj způsob vlády nejednou odůvodnil jako nejlepší možný v dílech, které sám napsal. Mezi 

tato díla můžeme považovat především Skutečné právo svobodných království (the True Law of 

Free monarchies) sepsané roku 1598, vydané roku 1603 a Basilikon Doron – Královský dar z roku 

1599.89 Stejně jako jeho předchůdci Jakub I. silně odvozoval vládu od Boha, a tak i své nadřazené 

postavení nad právním řádem. Parlament považoval primárně za hlavní dvůr krále, který pokorně 

vyprošuje zákony v zastoupení poddaných před panovníkem. Jen panovník zákony tvoří na základě 

návrhů a rad parlamentu. Parlamentu nepřísluší zákony vytvářet, neboť jen panovník může vydávat 
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závazné statuty a ordonance, a to každý den, bez porady Parlamentu nebo stavů. Parlament podle 

Jakuba I. neměl k vytváření závazných předpisů autoritu.90 

 

2.3 Počátek třicetileté války 

Jakub I. se názorově rozcházel s parlamentem nejen v otázkách finančních, ale také na poli 

zahraniční politiky. Roku 1620 po porážce Fridricha Falckého91, jehož manželkou byla Jakubova 

dcera Alžběta, Ferdinandem II.92, se na půdě parlamentu rozhořela obrovská diskuze o kurzu 

zahraniční politiky. Jakub I. chtěl podpořit manžela své dcery Fridricha, ale financování musel 

odsouhlasit parlament. Ten se sešel pár měsíců po listopadové bitvě na Bílé hoře, a to v lednu 1621. 

Vzhledem k protestantské víře, která na území Anglie v daném období převládala, se členové 

Sněmovny obcí stavěli na stranu Fridricha Falckého, a oznámili králi, že schvalují finanční podporu 

v této věci. Tato podpora byla ovšem pro Jakubovo tažení nedostatečná. Parlament též kritizoval 

panovníkovu prošpanělskou politiku. Proti Španělsku směřovala rada, že by bylo dobré následovat 

praktik Jakubovy předchůdkyně Alžběty II. a získávat finance přepadáváním lodí dovážejících 

zlato. Na konci roku 1621 skupina šlechticů zaslala panovníkovi petici, ve které požadovali, aby 

král přestal s ústupky Španělsku, hlavně v případě sňatku prince Karla, kterému doporučovali 

sňatek s protestanskou princeznou. 93 

 

Jak se dalo očekávat, král tuto parlamentní činnost posoudil jako zasahování do královských 

záležitostí a pravomocí. „Přesněji ve své odpovědi označil veřejnou debatu jejích členů o 

zahraničních vztazích za záležitosti daleko mimo jejich dosah a schopnosti“ a zakázal dolní 

sněmovně pro příště „plést se do čehokoli týkajícího se naší vlády nebo do složitých záležitostí 

státu“. Sněmovna obcí setrvala na svém stanovisku a obhajovala svobodu projevu. V následující 
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odpovědi panovník, navazujíce na odkaz dolní sněmovny ohledně svobody projevu, vyjádřil svůj 

názor, že považuje privilegia parlamentu za odvozená z milosti a povolení našich předků“. 94 

 

V prosinci roku 1621 toto stanovisko a dlouhodobá nespokojenost parlamentu s královskou 

finanční politikou, včetně udělování královských monopolů vedli k sepsání tzv. Velké protestace95. 

Parlamentní opozice v čele se soudcem sirem Edwardem Cokem96 sepsala některé z ústavních 

otázek, které utvořily základ pro dlouhodobý spor panovníka s parlamentem. Král proto parlament 

znovu rozpustil. Finanční obtíže ovšem přetrvávaly, a tak král uděloval další a další monopoly, i 

přes to, že se zavázal k tomu, že některé z nich zruší. 

 

2.4 Svolání a rozpuštění parlamentu v letech 1623-25 

V návaznosti na ještě se zhoršující finanční a zahraniční situaci Jakub I. roku 1623 svolal 

svůj poslední parlament. Ten po králi požadoval vydání zákona proti monopolům, o kterém bylo 

jednáno již od roku 1621. Parlament podmiňoval udělování monopolů svým souhlasem, a ještě toto 

udělování chtěl svázat pravidly common law. Dále pak proběhly debaty o novém směru anglické 

zahraniční politiky, která ovšem nabrala protišpanělský směr. Princ Karel97 podporovaný vévodou 

z Buckinghamu98 totiž z kraje roku 1623 tajně odjel do Španělska jednat o sňatku princeznou Marií. 

Vyjednávání ovšem nevyšla podle očekávání, protože Španělé po Karlovi požadovali, aby 

konvertoval, což bylo pro hlavu anglikánské církve naprosto nemyslitelné, a ještě navíc, aby zůstal 

ve Španělsku rok po sňatku jako záruka, že Angličané dodrží svou část dohody. Karel 

s Buckinghamem nakonec veškerá jednání odmítli. Karel se vrátil do Anglie s jasným úmyslem, a 

to Habsburkům vyhlásit válku. Parlament ve shodě s princem Karlem prosadil vyhlášení války 

Španělsku včetně financování. K tomuto záměru byl dokonce jako pojistka schválen zákon 

(Subsidy Act)99, který upravoval přesné podmínky financování této války a zajišťoval, aby 
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prostředky nebyly použity na nic jiného. Jakub po Parlamentu též požadoval schválení nového 

sňatku svého syna s francouzskou princeznou, Henriettou Marií Bourbonskou100, sestrou 

francouzského krále Ludvíka XIII.101, se kterou se nakonec oženil v červnu roku 1625. Tento 

parlament byl záhy roku 1625 rozpuštěn v důsledku Jakubovy smrti.  

 

Období Jakubovy vlády považuji pro anglický ústavní vývoj za velice důležité. 

Absolutistický směr jeho vlády a řešení sporů s parlamentem jeho rozpouštěním definovalo 

postupy, které v ještě větší míře praktikoval jeho syn. Ve své podstatě Jakubova vláda definovala 

směr revolučního vývoje v Anglii během celého 17. století. 

3 Období 1625–1629 

3.1 Nástup Karla I. na trůn 

Po smrti Jakuba I. se následníkem trůnu stal jeho syn Karel, který se stal anglickým a 

skotským králem Karlem I. Jeho vláda trvala celých 24 let, a to od roku 1625 až do roku 1649. Jak 

se dalo čekat, počátek jeho vlády byl předdefinován kurzem, který nastavil jeho otec. Král Karel I. 

stejně jako jeho otec odvozoval původ panovníkovy moci od Boha a věřil v jeho nesesaditelnost. 

Vstupoval tedy na trůn s absolutistickou vizí, kterou mu vštěpoval jeho otec. Silně jej ovlivnil též 

již zmíněný vévoda s Buckinghamu, který se později stal jedním z konfliktních bodů mezi králem 

a parlamentem. Karel byl hned od začátku kritizován za svůj sňatek s katoličkou, která podle 

Parlamentu představovala hrozbu pro stabilitu anglikánské církve a možnost pro uvolnění 

podmínek pro katolíky. Karel tuto kritiku jednomyslně odmítal, i když se později ukázalo, že byla 

odůvodněná, protože podmínky pro katolíky byly součástí tajné dohody mezi Karlem a 

francouzským králem Ludvíkem XIII. 

 

3.2 Parlament v roce 1625 a 1626 

Karlův první parlament byl svolán roku 1625 s jasným cílem získat finance pro válku se 

Španělskem. Ale parlament králi odsouhlasil jen polovinu požadované částky. Dále pak 
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samozřejmě král navrhoval způsoby financování Koruny, stejně jako to opakovaně dělal jeho otec. 

Parlament zareagoval velmi podobně jako v předchozích letech. Snížil králi příjem z vývozních a 

dovozních cel z doživotní renty na jeden rok. V neposlední řadě též Parlament navrhl odvolání 

vévody z Buckinghamu z postu člena Tajné rady. Karel odvolání vévody odmítl a parlament 

rozpustil. V následujících letech se uchýlil k vybírání daní bez souhlasu parlamentu, což vedlo 

k dalším parlamentním debatám a nepokojům. 

 

Po tomto neúspěchu Karel svolal další parlament roku 1626. Parlament se znovu pokusil 

sesadit vévodu z Buckinghamu formou impeachmentu102, tentokrát pro nepovedené válečné tažení 

proti Španělsku. Král se znovu postavil vůli parlamentu a k odvolání nedošlo. Poprvé můžeme 

vidět přímé tendence parlamentu požadovat po panovníkovi změnu obsazení nejbližších rádců a to 

tak, aby více vyhovovali parlamentu. Začíná se zde rýsovat i silný nesouhlas se střetem zájmů a 

koncentrací pravomocí. Král dal ovšem parlamentu jasně najevo, že svolávání a rozpouštění 

parlamentu je čistě v jeho moci a pouze on bude na základě konání parlamentu rozhodovat, zda jej 

svolá nebo ne.103 Nakonec král parlament znovu rozpustil a znovu se uchýlil k vybírání daní bez 

souhlasu parlamentu. 

 

Karlovo počínání na počátku jeho vlády je dodnes považováno za značně problematické. Již 

v prvních letech si nevytvořil příliš pozitivní vztah s parlamentem, a dokonce bych si troufla říct, 

že se jednoznačně vydal ve šlépějích svého otce. Anglický parlament je fenomén, který nemá 

obdoby. Od počátku třináctého století formování anglického parlamentu odráželo požadavky 

nezávislosti a potřeby definování práv a povinností. Jakub I. a Karel I. svým počínáním do značné 

míry parlament ignorovali a snažili se o absolutistické vládnutí. Pravdou je, že Jakub I. parlament 

pouze rozpouštěl a nikdy se neuchýlil k vážnějším krokům. Proto jeho spor s parlamentem nikdy 

nevyeskaloval tak, jak budeme moci vidět v dalších letech Karlovy vlády. 
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3.3 Případ pěti rytířů 

Po těchto dvou neúspěších se Karel I. musel uchýlit i k dalším způsobům, jak získat 

prostředky pro svoje potřeby a v neposlední řadě pro válečná tažení, která pro něj budou i 

v pozdější době velmi typická. Zvolil cestu nucených půjček, a dokonce jejich plnění vymáhal. 

 

V roce 1627 se před soud Královské lavice dostal případ pěti rytířů (Five knight’s case)104. 

V tomto případě došlo k uvěznění sira Thomase Darnella, sira Johna Corbeta, sira Waltera Earla, 

sira Edmunda Hampdena a sir Johna Hevinghama (často najdeme tento případ také pod názvem 

Darnell’s case), protože nesouhlasili s nucenými půjčkami a jejich vymáháním. Obvinění též 

požadovali vydání příkazu k předvedení před soud neboli writu habeas corpus105 a propuštění na 

svobodu po složení kauce. Dále pak požadovali právo, které bylo do té doby poskytováno v rámci 

common law, se bránit proti zatčení přímo před soudem. Příkaz k zatčení vydala Tajná rada a byla 

dotázána, z jakého důvodu. V odpovědi se obviněným dostalo vysvětlení, že k zatčení a uvěznění 

došlo na panovníkův zvláštní rozkaz.106 

 

Argumentace obviněných se opírala o Magnu Chartu, přesněji o článek 39107, který praví, že 

„žádný svobodný muž nebude zatčen ani uvězněn bez zákonného rozsudku sobě rovných nebo na 

základě zemského práva“. Z tohoto článku bylo vyvozováno, že nikdo nesmí být zatčen nebo 

uvězněn bez řádného soudního procesu. Zvláštní příkaz krále nebyl v argumentaci považován za 

dostatečný právní důvod k zatčení a uvěznění, a tak požadovali obvinění propuštění oproti složení 

kauce. 

 

Generální prokurátor Heath zastupující Korunu v tomto případu zaujal postoj, že i přes 

chybějící důvod v příkazu k zatčení, který nebyl řádně zdůvodněn ani v odpovědi na soudní příkaz, 

je jasné, že se jednalo o důvod zvláštního zřetele hodný, a to o záležitost státu. Nejodvážnějším 

tvrzením v argumentaci generálního prokurátora bylo, že Magna Charta se nevztahuje na 

panovníka, jelikož se o něm ani nezmiňuje. Co se týče vyjádření ke kauci, opíral generální 
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prokurátor své tvrzení o fakt, že když už je využito zvláštního rozkazu panovníka, je nasnadě 

závažnost daného případu a není možné užít zmírnění procesu formou kauce, jelikož se jedná o 

nejvýznamnější záležitosti státu. 108 

 

Předsedající soudce lord Hyde vynesl rozsudek ve prospěch panovníka na základě argumentů 

generálního prokurátora s odůvodněním: „Shledali jsme, že pokud není vyjádřen důvod uvěznění, 

předpokládá se, že tím důvodem jsou státní záležitosti, které nemohou být předmětem 

posouzení.“109 K propuštění na kauci nedošlo a argumentace obhájců byla vyvrácena s tím, že v 

případě nejvyššího státního zájmu v minulosti docházelo k propuštění pouze z rozkazu panovníka. 

 

Případ pěti rytířů je velmi důležitým precedentem. Jedná se o zásah do práv jednotlivce, který 

se z dnešního úhlu pohledu může zdát nemyslitelný. Nicméně si nemyslím, že by tento případ měl 

být označen jako protizákonný. Ač je důležité zdůraznit, že již Magna Charta upravila podmínky 

pro zatýkání a věznění, důležité je hlavě se na případ dívat optikou doby. Pravdou je, že například 

během alžbětinské doby docházelo k častému věznění z důvodů státního významu a k propuštění 

na zvláštní královský rozkaz.110 

 

Dále pak je nutné zmínit odůvodnění soudu v otázce dostatečného odůvodnění příkazu 

k zatčení a věznění. „... nejsme vázáni prozkoumat pravdivost odpovědi, ale pouze její 

dostatečnost, neboť mezi pravdivostí a dostatečností existuje velký rozdíl. Nemůžeme soudit na 

základě zvěstí ani zpráv, ale pouze na základě toho, co je předestřeno před soudem ...“111. Tento 

případ demonstruje značnou možnost soudů stanovit pravidla, podle kterých se bude soudní proces 

řídit, mj. nalézat právo. V diskreční pravomoci soudu jistě byla možnost stanovit, že se jedná o 

důvody nedostatečné, ale nedomnívám se, že vzhledem k politické situaci, která v tu dobu 

panovala, bylo motivací soudu měnit soudní proces v neprospěch Koruny, dokonce Korunu 

omezovat.112 

 

                                                 
108 GARDINER, Samuel Rawson. The Constitutional Documents of the Puritan Revolution: 1625-1660. s. 57 
109 ŠULCOVÁ, Petra. Ústavní vývoj v Anglii v 17. století. S. 15 
110 GARDINER, Samuel Rawson. The Constitutional Documents of the Puritan Revolution: 1625-1660. s. 57. 
111 ŠULCOVÁ, Petra. Ústavní vývoj v Anglii v 17. století. s. 16 
112 KISHLANSKY, Mark. Tyranny Denied: Charles I, Attorney General Heath, and the Five Knights' Case 
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3.4 Prosba o právo a rok 1628-1629 

Jak se dalo očekávat, případ pěti rytířů nezůstal bez povšimnutí ani na půdě parlamentu. 

Vzhledem k tomu, že tento případ znovu otevřel debatu na téma limitace královských prerogativů, 

dalo se očekávat, že se parlament rozdělí na dvě strany – na podporovatele a odporovatele 

panovníka.113 

 

Na tuto parlamentní krizi navázal sir Edward Coke sepsáním požadavků, které se opíraly o 

„starobylá práva království“114, zejména o Magnu Chartu. Tento dokument, Prosba o právo 

(Petition of Right) 115 neměl charakter zákona, jelikož neprošel Sněmovnou lordů, a tak se ke králi 

dostal formou petice. Nejdůležitějšími body byl požadavek souhlasu parlamentu s panovníkem 

vypisovanými daněmi, poplatky, dary, půjčkami a zárukami proti uvěznění bez řádného důvodu. 

Též se v něm objevil požadavek, aby panovník neměl možnost ubytovávat u jednotlivce vojáky a 

využívat stanného řízení k obcházení řádného procesu.116 

 

 Prosba o právo obsahovala zákony, které přiznávaly parlamentu (jako zástupci poddaných) 

práva a privilegia a dále odůvodnění, ve kterém bylo sepsáno, jakým způsobem jsou tato práva a 

privilegia porušována. Hlavními důvody porušení těchto zákonů byly skutečnosti vyplývající 

z případu pěti rytířů, tedy vypsání nucených půjček a uvěznění pěti rytířů bez řádného důvodu.117 

 

I když se očekávalo, že panovník nebude chtít jakýmkoliv způsobem omezit své pravomoci, 

nakonec s Prosbou o právo udělil svůj souhlas 7. června 1628. Na oplátku požadoval schválení 

finanční podpory. Mimo jiné se zavázal také k tomu, že do budoucna nebude panovník ukládat a 

vynucovat daně, půjčky a jiné poplatky bez souhlasu parlamentu. Dále se pak zavázal k tomu, že 

nikdo nebude zatčen nebo vězněn bez řádného důvodu, vojáci nebudou ubytování u civilního 

obyvatelstva a stanné́ právo nebude uplatňováno místo řádného procesu v souladu s právem 

království́. Do Prosby o právo měl být zahrnut ještě požadavek na schválení personálního obsazení 

                                                 
113 WILLMS, Sarah. The Five Knights' Case and Debates in the Parliament of 1628: Division and Suspicion Under 

King Charles I. Constructing the Past [online]. Illinois Wesleyan University, 2006, 7(1), 92-100 [cit. 2020-01-03]. 

Dostupné z: http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1082&context=constructing 
114 KUKLÍK, Jan. Poodhalené tváře anglického práva. s. 199 
115 ROLAND, Jon. Petition of Rights. Constitution Society [online]. Constitution Society, 1998 [cit. 2020-01-03]. 

Dostupné z: https://www.constitution.org/eng/petright.htm 
116 KUKLÍK, Jan. Poodhalené tváře anglického práva. s. 199 
117 ROLAND, Jon. Petition of Rights 
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králových rádců, nicméně se tak nestalo. Vévoda s Buckinghamu, který byl parlamentu trhem 

v oku již několik let, unikl postihu. Ale ne na dlouho, jelikož byl v srpnu téhož roku zavražděn. 

K požadavku schválení personálního obsazení se nicméně ještě dostaneme. V březnu roku 1629 

byl parlament rozpuštěn. 

 

3.5 Sir John Elliot 

Na půdě parlamentu stále hořely debaty týkající se dovozních a vývozních cel. Král nepřestal 

s jejich vybíráním, a to bez schválení parlamentu. Odůvodňoval své počínání tím, že dovozní a 

vývozní cla nepodléhají Prosbě o právo a že tak může činit jen na základě vlastního rozhodnutí. 

Zároveň se jedním z hlavních témat začínala stávat panovníkova rozhodnutí ve věcech církevní 

politiky, nicméně těm se bude věnovat celá jedna kapitola této práce, a tak se jim v tuto chvíli 

nebudu věnovat do podrobností. 

 

V březnu roku 1629 se král jako nejvýhodnější řešení nastalé situace rozhodl parlament 

odročit. Toto odročení ovšem nestihl provést včas a mezi tím byly v parlamentu násilně přijaty tři 

rezoluce na téma právě zmíněných cel a církevní politiky. Král 4. března nechal uvěznit a postavit 

před soud Královské lavice sira Johna Elliota118 spolu s Denzilem Hollesem, Benjaminem 

Valentinem a několika dalšími členy parlamentu, které označil za odpovědné za násilné přijetí 

rezolucí.119 Podobně jako v případu pěti rytířů i v tomto případě žádali obvinění soud Královské 

lavice o vydání writu habeas corpus. Karel I. tak byl povinen na základě prosby o právo uvést 

důvod jejich zatčení a tentokrát tak učinil v přesnější míře, a to uvedením důvodu podvratných 

protistátních projevů ve sněmovně. Na jedné straně se může zdát, že král uvedl důvod dostatečný, 

ale na druhé straně Karlovi odpůrci zaujali stanovisko, že se jedná o výrazné porušení starobylých 

práv parlamentu a rozsudek porušuje pravidla common law.120  

 

Generální prokurátor sir Robert Heath stavěl svoji argumentaci na tvrzení, že starobylá práva 

parlamentu, která byla částí členů použita na obranu Elliota a ostatních, se nevztahuje na případ 

násilného přijetí rezoluce, jelikož se nejedná o mírový projev svobody projevu na půdě 

                                                 
118 THRUSH, Andrew a John P. FERRIS. ELIOT, John (1592-1632), of Cuddenbeak, St. Germans, Cornw. The 

History of Parliament: the House of Commons 1604-1629[online]. Cambridge: Cambridge University Press, 2010 

[cit. 2020-01-05]. Dostupné z: http://www.histparl.ac.uk/volume/1604-1629/member/eliot-john-1592-1632 
119 Rex v Eliot, Hollis and Valentine ((1629) 3 St Tr 294) 
120 KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. s. 99 
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parlamentu.121 Předseda soudu (Lord Chief Justice) sir Nicolas Hyde122 s generálním prokurátorem 

ve svém rozsudku souhlasil. Obviněným v čele se sirem Elliotem byla uložena pokuta ve výši 2000 

liber a trest vězení v Toweru, dokud panovník nerozhodne jinak. Sir Elliot zemřel ve vězení roku 

1632 po zamítnuté žádost o propuštění. Toto zamítnutí potvrdilo zaplacení dvoutisícové kauce. 

Smrt sira Elliota je dodnes považována za podezřelou. Bezpochyby byla smrt sira Elliota 

signifikantním mezníkem ve vztahu parlamentu k panovníkovi a jeho smrt je dodnes považována 

za oběť absolutistického stylu Karlova vládnutí. 

 

Základem problematiky tohoto případu, který se pro téma parlamentních privilegii zdá 

esenciální, se stal výklad Prosby o právo, která uváděla výčet týkající se souhlasu parlamentu 

s ukládáním daní. Panovník dle výkladu Koruny mohl cla z dovozu a vývozu uvalovat a jinak 

s nimi nakládat sám, jelikož v Prosbě o právo tato cla vůbec nebyla uvedena.123 Dále pak byla 

zpochybňována výše kauce, která se jevila značně nepřiměřená. Výklad koruny se opíral o 

skutečnost, že v prosbě o právo vůbec nebyl uveden postup propouštění uvězněného obviněného 

na kauci, tudíž je zde diskreční pravomoc soudu značně široká. Co se týče královských prerogativů, 

Prosba o právo též dle výkladu neurčuje, zda soudy mají dávat přednost jim, nebo parlamentním 

privilegiím a svobodě jednotlivce.124 Můžeme tedy shrnout, že Prosba o právo je významným 

konstitučním dokumentem, nicméně ve světle Elliotova případu je její možný výklad velice široký 

a nenabízí takové záruky, které si kladl za cíl. 

4 Období 1629–1640 

4.1 Počátek vlády bez parlamentu 

Ačkoliv 10. března 1629 došlo k rozpuštění parlamentu, dopad parlamentních neshod trval 

ještě dlouhou dobu potom. 27. března vydal král proklamaci, v níž formuloval svůj záměr 

v budoucnu parlament zatím nesvolávat. Tím započalo jedenáctileté období Karlovy vlády bez 

                                                 
121 HOWELL, Thomas Bayly. A complete collection of state trials and proceedings for high treason and other crimes 

and misdemeanors from the earliest period to the year 1783: with notes and other illustrations [online]. London: 

T.C. Hansard, 1816 [cit. 2020-01-05]. ISBN 15-758-8450-X. s 291 a násl. 
122 THE EDITORS OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Sir Nicholas Hyde. Encyclopædia Britannica [online]. 

London: Encyclopædia Britannica, 2019, 2019 [cit. 2020-06-17]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/biography/Nicholas-Hyde 
123 HOWELL, Thomas Bayly. A complete collection of state trials and proceedings for high treason and other crimes 

and misdemeanors from the earliest period to the year 1783: with notes and other illustrations. s 321 a násl. 
124 GARDINER, Samuel Rawson. The Constitutional Documents of the Puritan Revolution: 1625-1660. s. 58 
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parlamentu. Karel odůvodňoval, ostatně jako od začátku svého nástupu na trůn po vzoru svého 

otce, vládu bez parlamentu jako stav dle Boží vůle a původ královské moci odvozoval od Boha 

samotného. Dokonce se nebál tvrzení, že králové byli na zemi dřív než parlamenty.125 

 

4.2 Snahy o reformaci anglikánské církve 

Anglikánská církev, nosné téma anglické politiky již od vlády Jindřich VIII. Tudora, dala za 

vznik tzv. puritánům, náboženské odnoži, kteří svým počínáním silně vstupovali do politiky 

prvních dvou Stuartovců. Po vzniku anglikánské církve došlo k obrovským politickým zvratům, 

nicméně něco ze starých pořádků přetrvalo. Anglikánská církev se sice odtrhla a politicky zcela 

distancovala od církve katolické, nicméně ve směru teologie, a hlavně liturgie jí zůstala velice 

podobná. Za vlády Eduarda VI. Došlo k částečné reformaci anglikánské církve pod taktovkou 

arcibiskupa Thomase Cranmera126, který určil anglikánské církvi více méně protestantský směr. 

Jedna z největších změn byla konec celibátu pro klérus. Cranmer se také později zasadil o vydání 

Knihy společných modliteb (Book of Common Prayer), který se stala ústředním dílem anglikánské 

církve. 

 

V době vzniku anglikánské církve vznikla odnož věřících, kteří se začali nazývat puritáni127, 

a začala se stavět proti nově vzniklé instituci. Za vlády Jindřicha VIII. ještě puritáni nebyli tak 

silnou enklávou, nicméně při vydání Knihy společných modliteb o nich začalo být více slyšet. Do 

obecného povědomí se začali dostávat primárně za vlády Jindřichových dcer Marie I., přezdívané 

Krvavá Marie, pro její pokusy o násilnou rekatolizaci a následně Alžběty I. Tato odnož se dá 

považovat za presbyteriánskou neboli odmítající biskupy a podporující vedení církve volenými 

staršími a kongregacionalistickou neboli kladoucí důraz na lokální autonomii. Puritáni následovali 

směr reformace po vzoru Jana Kalvína, což veskrze znamenalo odmítání katolických ikon a kladení 

velkého důrazu na Bibli a kázání. 
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Jedním z největších kroků v náboženské politice za tudorské vlády byl Alžbětin Zákon o 

jednotnosti (Act of Uniformity)128, který zavedl jednotnou liturgii podle Knihy společných 

modliteb. Puritáni tuto liturgii odmítli. Za vlády Jakuba I. i jeho syna represe puritánů pokračovaly. 

 

Nejvýznamnějším krokem v této represi se stala reformace za vlády Karla I., kterou vedl 

arcibiskup z Canterbury, William Laud129. Karel I. reformaci anglikánské církve plně podporoval, 

protože si byl vědom její důležitosti z pozice panovníka jako hlavy anglikánské církve. Nicméně 

puritánské požadavky nebyl ochoten akceptovat. Proti puritánům dokonce začal používat postihy 

skrze Soud vysoké komise.130 Karel I. podporoval Williama Lauda v jeho arminianismu131 a snaze 

o vytvoření tzv. High Church. Tento směr byl charakterizován snahami o vyzdvihnutí rolí 

vedoucích hodnostářů anglikánské církve, kterými byli arcibiskup a biskupové. Tyto snahy se staly 

velmi nepopulárními nejen mezi náboženskými skupinami po celé Anglii, ale i ve Skotsku, které 

mělo také svou velmi silnou presbyteriánskou enklávu. 

 

4.3 Národní dohoda, válka o biskupy v roce 1639 a svolání tzv. krátkého parlamentu 

Na jaře roku 1638 došlo k rozhodujícímu kroku ze strany Skotů, a to k vytvoření Národní 

Dohody (National Covenant). Jednalo se o dohodu mezi církví a presbyteriánskou šlechtou. 

Podstatou této dohody bylo zabránit Laudově reformaci na území Skotska. Nejednalo se jen o 

dohodu politickou, nýbrž o dohodu s vojenskou podporou. Díky vojenské podpoře se tomuto sporu 

přezdívá válka o biskupy (Bishop’s war) a její trvání vyústilo v uzavření dohody, jelikož král Karel 

I. nebyl schopen skotskému vojsku konkurovat. 

 

V roce 1640 byl panovník donucen svolat první parlament po více než desetileté vládě bez 

parlamentu. Tomuto parlamentu se přezdívá tzv. krátký parlament (Short parliament), a to kvůli 

jeho krátkému trvání, zasedal totiž jenom necelé tři týdny. Jak se dalo čekat, při prvním zasedání 

                                                 
128 An Acte for the Uniformitie of Common Prayoure and Dyvyne Service in the Churche, and the Administration of 

the Sacramentes 1558 1 Eliz 1 c 2 
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17. století v Nizozemí mezi umírněnými kalvinisty na základě učení Jakuba Arminia. století. Arminius a vymezoval 

se proti kalvinistické doktríně předurčení a spasení. 
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byl panovníkovi přednesen seznam stížností, které na něj parlament měl a král jej díky tomu sám 

rychle rozpustil. 

 

4.4 Finanční politika 

Nejen náboženské otázky působily v Anglii za samostatné Karlovy vlády rozbroje. Karel I. 

se snažil vést válku na několika frontách. Samozřejmě po vzoru svých předchůdců se Španělskem, 

ale i s Francií. Ani na jedné frontě ovšem nesklízel úspěchy, a to mu nepřineslo dobré jméno ani 

v Anglii. Finanční situace způsobená obrovskými válečnými ztrátami se nezadržitelně zhoršovala 

a ani to nedokázalo panovníka odradit od získávání finančních prostředků pomocí vybírání 

mimořádných dávek bez schválení parlamentu. Jednou z těch dávek, která zatížila velkou část 

obyvatelstva, byla tzv. lodní daň (Ship money), kterou panovník uvalil na celé království mezi lety 

1634 a 1637. Tato daň obsahovala povinnost přímořských měst a hrabství dodávat panovníkovi 

lodě na obranu země. Tento rozsah nebyl doposud obvyklý, jelikož lodní daně byly uvalovány 

pouze na přímořské oblasti. 

 

Roku 1637 člen parlamentu Sir John Hampden odmítl tuto daň zaplatit a zpochybnil 

zákonnost této daně před soudem Královské šachové desky.132 Na jedné straně stál argument, že 

obrana země je prioritou, patří mezi královské prerogativy a jenom král je oprávněn vybrat 

prostředky a zvolit jejich míru pro ochranu státu. Na straně druhé stál argument, že král nesmí 

uvalovat nové daně bez souhlasu parlamentu, a tedy že i panovník je v případě ohrožení státu do 

jisté míry omezen ve svém rozhodování.133 V argumentaci se také objevil názor, že ohrožení země 

nedosáhlo takové intenzity, aby král použil tak silných prostředků, kterými tato daň dozajista byla. 

Vzhledem k tomu, že tato daň představovala zásah do vlastnického práva, nebyl podle Johna 

Hampdena a jeho obhájce Olivera St. Johna, významného právníka a politika, panovník oprávněn 

bez souhlasu parlamentu do takového práva zasáhnout.134 

 

Soud uznal tuto daň za zákonnou. Nicméně soudci odmítli hodnotit fakt, že v králových 

rukou leží právo rozhodnout o intenzitě ohrožení státu, i když jeho konečné rozhodnutí nemusí 

                                                 
132 R v Hampden (1637) 3 State Tr 826 (Ship Money Case) 
133 KENYON, John Phillips. The Stuart Constitution, 1603-1688: documents and commentary. s. 104 
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odpovídat realitě.135 Tento případ a dle mého názoru zcela oprávněně, vyvolal bouřlivou reakci 

nejen na straně parlamentu, ale i na straně obyčejných lidí. Názor, že panovník rozhoduje mimo 

meze zákona a škodí tak svým poddaným, ještě víc přiživil obecně nalomené vnímání počínání 

hlavy státu. Dnes bychom se na takový případ pravděpodobně dívali optikou vlastnického práva a 

práva na spravedlivý proces, včetně nutnosti stanovení pravidel pro futuro, k čemuž v případě 

definice ohrožení státu a následného rozhodování panovníka dozajista nedošlo. 

 

4.5 Soud Hvězdné komory 

V třicátých letech 17. století se stala tématem i činnost Soudu hvězdné komory. Ten svým 

rozhodováním vytvořil protiváhu a prakticky i konkurenci ostatním soudům, včetně soudů 

common law. Pod jeho rozhodovací pravomoc se řadily především případy, které bylo možné 

podřadit pod porušení královského míru. Nejčastěji se jednalo o nepokoje (riots), napadení 

(assaults) či nepovolené shromažďování.136 Jedním z nejznámějších případů tohoto soudu se stal 

případ z okolí Lincolnu a Nottinghamu, jehož podstatou bylo zabírání mokřin137. Dále pak se 

jednalo o případy trestání kritiků anglikánské církve nejen z řad puritánů, kteří byli trestáni někdy 

až nelidským způsobem včetně řezání uší a vypalování cejchů.  

 

Soud hvězdné komory měl pro krále velký význam, a to kvůli udělování pokut, které 

putovaly do královské poklady. Soud hvězdné komory byl nejmladším soudem, a tak chvíli trvalo, 

než se jeho rozhodování stalo všeobecně známým a přijímaným. Nicméně se bohužel o Karlově 

vládě nedá říct, že by byla vládou práva. Bylo všeobecně známo, že Karel I. si získával soudce i 

generální prokurátory na svou stranu ne úplně čistými praktikami. Troufla bych si použít slovo 

zastrašování a vydírání. Když se vrátíme k případu lodní daně, tak si můžeme všimnout, že se 

nejednalo jen o Soud hvězdné komory, ale i o další soudy. Rozhodně bych se neodvážila říct, že 

justice za Karlovy vlády byla nestranná. K podpoře královských rozhodnutí proti vůli poddaných 

i parlamentu docházelo nezřídka a případ lodní daně je toho jasným důkazem. 

                                                 
135 TANNER, J. R. English Constitutional Conflicts of the Seventeenth Century 1603-1689. 1. edition. London: 

Cambridge University Press, 1937.s. 274 
136 KUKLÍK, Jan. Poodhalené tváře anglického práva. s. 200. 
137 Attorney-General v. Charles Moody, Richard Strode and others, KENYON, John Phillips. The Stuart 
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4.6 Svolání Dlouhého parlamentu v roce 1640 

Po rozpuštění tzv. krátkého parlamentu a po válce se Skotskem se situace značně vyostřila. 

Panovník nebyl schopen vládnout bez parlamentu, a tak v listopadu roku 1640 svolal tzv. dlouhý 

parlament. Tento krok je označován za přelom v anglických ústavních právních dějinách, protože 

otěže místo panovníka přebírá dolní sněmovna. Odvážila bych se říct, že svolání dlouhého 

parlamentu definovalo anglickou ústavní tradici až do dnešních dní. 

 

Král byl donucen tzv. dlouhý parlament svolat kvůli zaplacení skotské armádě, která v létě 

roku 1640 vstoupila na území Anglie. Předmětem sporu byly nejenom Laudovy snahy o církevní 

reformu, ale celkový stav církví v Anglii i Skotsku, jejich rozdíly byly základním kamenem tohoto 

ozbrojeného konfliktu. Král nakonec v církevní politice Skotům ustoupil. 

 

Na tuto dobu vlády bez parlamentu je často nahlíženo jako na absolutistickou vládu a 

v některých pramenech najdeme i názory, že se jedná o vládu tyranie. Nicméně můžeme vidět, že 

na základě ústavního vývoje, který až do konfliktu se Skotskem probíhal, byl král stejně nucen 

parlament svolat, protože by to okolnosti stejně jinak pravděpodobně nedovolily. Domnívám se, 

že v anglické ústavní tradici bylo vysoce nepravděpodobné, aby panovník usurpoval vládu do 

nekonečna. Pravdou je, že kdyby byl konflikt se Skoty řešen bez parlamentu, mohli bychom 

uvažovat o tyranidě, nicméně se tak nestalo a svoláním Dlouhého parlamentu došlo k zásadnímu 

zlomu v anglickém ústavním vývoji. 

5 Období 1640–1649 

5.1 Počáteční zasedání 

Na začátku roku 1640 pokračoval parlament ve svém zasedání v duchu nově nastaveného 

směru. Země potřebovala změnu a parlament taktéž. Prvním krokem byl impeachment králových 

nejbližších spolupracovníků hraběte Stafforda a arcibiskupa Lauda138. V případě hraběte Stafforda 
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se tak stalo vydáním tzv. Bill of Attainder 139(tento zákon nemá zavedený český překlad) a hrabě 

byl popraven. V případě Williama Lauda se tak stalo uvězněním v londýnském Toweru. 

 

První velkou změnou a dle mého názoru krokem k modernizaci parlamentu bylo jeho 

rozdělení na specializované výbory, které na základě svojí odbornosti měly rozhodovat například 

ve věcech posouzení privilegií parlamentu, odsouzení lodní daně, soudů Vysoké komise a hvězdné 

komory či zneužívání práva. Pět nejdůležitějších výborů posuzovalo věci náboženské, obchodní, 

týkající se Irska, soudnictví a stížností.140 Další velkou změnou bylo zamezení přístupu do 

parlamentu těm členům, kteří byli obchodně spjati s králem. 

 

Rok 1641 byl pro parlament rokem zlomovým, protože došlo k vydání několika zákonů, 

které moc parlamentu legitimovaly, a naopak díky nim došlo k omezení moci panovníka. Jedním 

z nejdůležitějších kroků bylo zrušení mimořádných soudů, Soudu hvězdné komory (The Act for 

the Abolition of the Court of Star Chamber141) a Soudu vysoké komise (Act for the Abolition of 

the Court of High Commission142). Tento zákon rušil pravomoci vyjmenovaných soudů, ale též 

obdobné pravomoci ostatních soudů. Obecně též omezil soudní pravomoc panovníka. Na základě 

tohoto zákona panovník již neměl pravomoc rozhodovat o majetku poddaných, což vnímám jako 

obrovský krok k právní jistotě. Majetek poddaných měl být od této chvíle předmětem soudních 

řízení před soudy a zásadně na základě práva království. V tomto zákoně bylo znovu uvedeno právo 

na vyžadování writu habeas corpus v případě zbavení svobody poddaného na základě rozhodnutí 

panovníka, Tajné rady nebo Sněmovny lordů a právo na uvedení pravého důvodu uvěznění před 

soudem, aby pouze soud mohl rozhodnout o jeho dalším věznění (viz. Případ pěti rytířů). Důležitou 

součástí těchto zákonů bylo omezení panovníka a Tajné rady v případě vytváření mimořádných 

soudů, a to především církevních. 

 

V lednu roku 1641 byl vydán tzv. Tříroční zákon (Triennal Act143, tento zákon se též uvádí 

pod názvem Zákon k zabránění obtíží vznikajících z dlouhých prodlev mezi parlamenty144), který 
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určil velmi důležitou věc, a to minimální dobu, kdy se parlament musí sejít. Touto dobou byly 

určeny tři roky a dále byla určena minimální doba, po které mohl být parlament rozpuštěn nebo 

odročen, a to 50 dní od zahájení. V případě, že by parlament panovníkem svolán nebyl, obsahoval 

zákon klauzuli o zajištění svolání jinou cestou. Další důležitou dobou bylo určení maximálního 

trvání parlamentu, a to znovu po tři roky. K tomuto zákonu byl později přidán dodatek, že v případě 

rozpuštění musí s takovým rozpětím parlament vyslovit souhlas. Tímto dodatkem je zákon známý 

též pod názvem Dissolution act.145 

 

Dalším revolučním zákonem roku 1641 se stal 22. června tzv. Tonnage and Poundage Act146 

(tento zákon nemá zavedený český ekvivalent), který se týkal mimoparlamentního způsobu 

financování královských potřeb. Tento zákon zakazoval králi v budoucnu cla z dovozu a vývozu a 

impositions bez souhlasu parlamentu (viz. Bateův případ). Nicméně tento zákon dovoloval ještě 

po dobu dvou měsíců králi vybírat tonnage, poundage a impositions. 

 

Diskutovaná lodní daň (viz. Případ lodní daně) byla zrušena 7. srpna 1641 Zákonem o 

nezákonnosti lodní daně (Act declaring the illegality of Ship-money)147 a též 7. srpna 1641 byl 

přijat Zákon stanovující rozsah královských lesů (Act for the limitation of Forests148). 10. srpna byl 

též vydán Zákon zakazující vynucenou koupi šlechtických titulů (Act prohibiting the exaction of 

Knighthood Fines149). 

 

Většina těchto zákonů byla vydána v poměrně krátkém období šesti měsíců, což je ve světle 

prozatímního parlamentního vývoje značně nezvyklé a troufla bych si říct, že se jedná o ukazatel 

zdravého vývoje parlamentu. Můžeme pozorovat parlamentní tendence omezovat panovníka a jeho 

privilegia, primárně v otázkách rozpuštění parlamentu, soudnictví a financování, což považuji za 

vývoj tzv. systému brzd a protivah, který ve stuartovském ústavním systému prakticky chyběl. 
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5.2 Deset návrhů 

Rok 1641 byl celkově rokem revolučním a lze říci, že Dlouhý parlament rozhodně využil 

politické situace k prosazování až revolučních požadavků. V tzv. Deseti návrzích (Ten 

Propositions150), které byly schváleny parlamentem 24. června 1641, můžeme znovu najít 

požadavek, aby členové Tajné rady, jakožto nejbližšího poradního orgánu krále, byli jmenování na 

základě toho, jestli mají důvěru Parlamentu nebo ne. 

 

5.3 Velká remonstrace 

Nejenže mezi králem a Parlamentem panovaly neshody, které bylo i přes revoluční zákony 

velmi složité urovnat, ale dokonce mezi jednotlivými členy parlamentu nepanovala shoda v tak 

důležitých otázkách, jako byla prosazovaná doktrína arminianismu nebo nespokojenost s církevní 

správou v čele s biskupy, která byla spojena s reformami arcibiskupa Lauda. V roce 1641 se v Irsku 

rozhořelo povstání a Karel jej chtěl potlačit. Ovšem stejně jako tolikrát před tím byl vázán na 

parlamentní financování, které mu parlament odmítl poskytnout, aniž by král slíbil parlamentu 

určité záruky, primárně ústavní a politické.  

 

Výbor v čele s Johnem Pymem151 vypracoval tzv. Velkou remonstraci152, která byla přijata 

ve Sněmovně obcí 22. listopadu 1641 a králi byla předložena 1. prosince 1641. Králi nebyla 

předložena pouze Velká remonstrace, ale spolu s ní mu byla předložena i petice Sněmovny obcí, 

která byla na rozdíl od Velké remonstrace mířena přímo panovníka. 

 

Sama Velká remonstrace by se dala popsat jako proklamace Sněmovny obcí, která z části 

navazovala na Prosbu o právo z roku 1628. V úvodu tohoto dokumentu se nacházel obecný popis 

politické situace u Karlova dvora s akcentem na zkorumpovanost duchovenstva, králových rádců 

a katolíků153.  Dále pak se úvod dokumentu snaží popsat příčiny krize v zemi. V první části bychom 

našli výčet „hříchů a zlořádů“ Karlovy vlády bez parlamentu154. Zejména zde najdeme 

problematiku financování neschváleného parlamentem, daní, náboženství, korupce, zneužívání 
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královských prerogativů, zneužívání pravomoci soudů a celkového stavu soudnictví. V druhé části 

najdeme navržená opatření, která by podle Sněmovny obcí měla nastalou situaci vyřešit. Velká část 

těchto opatření se týká soudnictví a práva. „Parlament využil tohoto dokumentu k propagandě 

svých politických cílů, o čemž svědčí fakt, že je nechal vytisknout a rozšířit ještě předtím, než byl 

předložen králi“155 

 

Jak se dalo čekat, panovník odmítl udělit svůj souhlas s těmito dokumenty a svoji odpověď 

23. prosince 1641 k dokumentu připojil jako tzv. The King's Answer to the Petition accompanying 

the Grand Remonstrance (tento dokument nemá zavedený český ekvivalent)156. Dále pak panovník 

jako odpověď na parlamentní neposlušnost vyvolal impeachment několika poslanců včetně Johna 

Pyma157. V sedmibodovém obvinění figurovalo i obvinění z velezrady a král si tak chtěl znovu 

podrobit Parlament. Nicméně se tak nestalo, lednové zatčení bylo neúspěšné a král si tak proti sobě 

poštval nejen parlament, ale i londýnský lid. 

 

Velká remonstrace, a hlavně králova odpověď na ní, by se dala označit za rozbušku občanské 

války, která měla velmi brzo následovat. Je velice zajímavé, že parlament se uchýlil k tak 

radikálnímu kroku, jako je zveřejnění textu Velké remonstrace ještě před předáním dokumentu do 

králových rukou. Takové jednání bych dokonce označila za nečestné a politicky motivované. Když 

navíc přihlédneme k obsahu dokumentu, který je velmi provokativní a do té doby naprosto 

nevídanou proklamací parlamentních neshod s panovníkem, jeví se králova reakce jako naprosto 

logická. Nicméně Velká remonstrace je považována za komplexní dokument, který popisuje 

povahu sporu mezi panovníkem a parlamentem. 

 

5.4 Rok 1642  

Již na podzim roku 1641 se v Irsku začalo formovat povstání, které pro Anglii znamenalo 

značnou hrozbu. Karel I. se této hrozbě rozhodl čelit, nicméně parlament opět rozhodl, že jeho 

tažení nebude financovat. A tak se parlamentu naskytla další otázka k řešení a to, kdo by měl 

rozhodovat o armádě. Na přelomu let 1641 a 1642 tak Parlament začal debatovat o možnostech 

vedení armády a na přelomu těchto let předložil návrh zákona, který měl za úkol vytvořit 
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domobranu (Militia Bill). Současně s tímto zákonem se na půdě Parlamentu debatovalo o vyloučení 

církevních hodnostářů ze Sněmovny lordů, což měl zajistit návrh zákona o vyloučení biskupů 

(Bishop’s exclusion Bill). Král souhlasil pouze s druhým ze zákonů, i když tak došlo k oslabení 

jeho vlivu. Parlament ovšem pokračoval ve snaze převzít moc nad armádou a zvolil si cestu vydání 

ordonance, které do té doby vydával pouze panovník. 5. března 1642 byla vydána ordonance 

týkající se domobrany (Militia ordinance158). „K podpoře tohoto postupu parlament adoptoval 

teorii, podle níž osoba panovníka byla odlišná od královského úřadu, který mohl být tudíž 

vykonáván parlamentem. Inspirací této argumentace mohl být dle mého názoru například případ 

Lancasterského vévodství (The Case of the Duchy of Lancaster) z roku 1562, kde byla formulována 

myšlenka rozlišení přirozené a politické způsobilosti panovníka. To znamenalo, že osoba krále 

sestávala jak z přirozeného těla, tak z těla politického, které zahrnovalo „úřad, státní moc a 

královský majestát.“159 Král s tímto postupně silně nesouhlasil, a tak vydal proklamaci, v níž vydal 

zákaz pro všechny poddané řídit se touto ordonancí (Declaration of the Houses in Defence of the 

Militia Ordinance)160.  

 

Král se též začal připravovat na válku s Parlamentem. Opustil Londýn a v Oxfordu začal 

formovat nový Parlament složený z členů Dlouhého parlamentu, kteří jej podporovali. Nicméně 

Dlouhý parlament na královy kroky zareagoval přijetím zákona, který staví ordonance vydané 

parlamentem bez souhlasu panovníka na roveň zákonům. 

 

Posledním parlamentním návrhem zákona před vypuknutím občanské války bylo tzv. 

Devatenáct návrhů (Nineteen proposals)161 z 1. června 1642. Tento dokument by se dal označit za 

poslední snahu parlamentu vyřešit spor s králem smírnou cestou. Nicméně obsah dokumentu nám 

napoví, že pro Karla by bylo přijetí takového dokumentu naprosto nepřijatelné. Devatenáct návrhů 

obsahuje návrhy na značné podřízení panovníka, výkonné a soudní moci parlamentu. Dokument 

též obsahoval návrhy na panovníkovo podřízení se zahraniční, církevní a vojenské politice 

parlamentu.  Dalšími návrhy bylo navrženo schvalování králových rádců a soudců common law na 

základně jejich vztahů s králem a vhodnosti chování. Součástí byl i návrh imunity poslanců 

                                                 
158 GARDINER, Samuel Rawson. The Constitutional Documents of the Puritan Revolution: 1625-1660. s. 245 
159 ŠULCOVÁ, Petra. Ústavní vývoj v Anglii v 17. století. s. 27 
160 GARDINER, Samuel Rawson. The Constitutional Documents of the Puritan Revolution: 1625-1660. s. 245 
161 GARDINER, Samuel Rawson. The Constitutional Documents of the Puritan Revolution: 1625-1660. s. 249 



46 

 

parlamentu vůči královské moci. 162 Karel I. tyto požadavky nepřijal a ve své odpovědi z 18. června 

1642 parlamentu předložil svůj názor na danou situaci stanovením principu zachování smíšené 

formy vlády. Dle jeho slov „mezi lidmi existují tři druhy vlády. Absolutní monarchie, aristokracie 

a demokracie a všechny mají své určité výhody a nevýhody. Zkušenosti a moudrost našich 

předchůdců z nich vytvořilo smíšenou podobu vlády a dalo tomuto Království výhody všech tří.“163 

Král ve své odpovědi prohlašuje, že pravomoci rozdělené mezi krále, Sněmovnu lordů a Sněmovnu 

obcí jsou podle jeho názoru zcela dostačující. Vláda i možnost uzavírat smlouvy, vyhlašovat válku, 

sjednávat mír, či obsazovat nejvyšší úřady jsou královskými prerogativy a pravomoci dané oběma 

komorám jsou více než dostatečné, aby zabránily tyranidě. Svou odpověď uzavírá tak, že pokud 

by se panovník měl zříci pravomocí, které žádá parlament, mohl by ztratit důvěru lidu, že dokáže 

prosadit vůli monarchie.164 

 

U Devatenácti návrhů je potřeba se zamyslet nad faktem, jestli návrh skutečně navrhoval 

konstituční monarchii, nebo se pouze snažil dostat parlament do výhodnější, řekla bych až silově 

nadřazené pozice. Suverenita parlamentu je pro člověka v dnešní době naprosto automatická věc a 

na konflikt Karla I. s parlamentem je obecně nahlíženo jako na spor o konstituční monarchii 

s omezením panovnické suverenity. Nicméně se domnívám, že je potřeba se na problematiku 

podívat i z jiného úhlu pohledu. Podřízení církevní, zahraniční a vojenské politiky parlamentu by 

mohlo dostat až příliš mnoho pravomocí do jeho rukou a rovnováha mezi panovníkem a 

parlamentem by nikdy nevznikla. Domnívám se tedy, že situace, jak byla rozehraná v březnu roku 

1642, neměla jiné řešení než ozbrojený konflikt. 

 

5.5 První občanská válka 

V první občanské válce se střetli parlamentaristé a tzv. kulatohlavci (roundheads), kterým se 

tak přezdívalo kvůli puritánskému vzhledu účesu. Bojující na straně krále byly tradičně označováni 

jako royalisté nebo tzv. kavalíři. Nejprve to vypadalo, že kavalíři válku vyhrají, nicméně ani mírová 

jednání z roku 1643 nepomohla k ukončení ozbrojeného konfliktu. Parlamentaristé uzavřeli se 

Skoty dohodu tzv. Slavné ligy a dohody (Solemn League and Covenant)165, která vedle vojenské 
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podpory obsahovala i závazek k podpoře skotské presbyteriánské církve. Na základě této dohody 

byly všichni, kteří chtěli zastávat úřady pro parlamentaristy donuceni přísahat na tuto dohodu.166 

Touto ordonancí byli stiženi například lord Strážce Velké pečeti, lord Kancléř, soudci, ale i právníci 

praktikující u nejvyšších soudů. Tato přísaha měla zajistit nejen politickou, ale i náboženskou 

loajalitu vzhledem k presbyteriánské povaze dohody. Panovník na konci roku 1643 do Oxfordu 

svolal svůj „vzdoroparlament“ a tato jednání odsoudil.167 

 

Po bitvě u Marston Mooru 2. čevence 1640 se vítězství začalo klonit na stranu 

parlamentaristů. Parlamentaristé zvolili strategii tzv. armády nového typu (New Model Army)168. 

Nejpodstatnější změnou bylo odvolání členů parlamentu z vedení této armády. Jediný, kdo ve 

velení zůstal, byl Oliver Cromwell169, generál královské jízdy. Tento krok vycházel z královské 

ordonance o propuštění z úřadů (Self-Denying Ordinance)170, který byla schválena roku 1644. 

Armáda nového typu měla přinést reformu v podobě profesionalizace armády, která nebude 

navázaná na politicky dosazované členy ve vedoucích funkcích. Tato ordonance měla také zabránit 

kumulaci funkcí a přílišného užívání „požitků“ ze státních úřadů.171 Roku 1645 byla občanská 

válka ukončena po bitvě u Naseby, kterou vyhráli parlamentaristé nad kavalíry. Skotům se král 

Karel I. vzdal roku 1646. 

 

5.6 Presbyteriáni vs. Independenti 

Již během války se na straně parlamentaristů začaly objevovat neshody, které vedly ke 

sporům mezi presbyteriány a tzv. independenty neboli nezávislými172. Největším tématem, díky 

kterému se tyto dva tábory dostávaly do sporu, byla spolupráce s králem. Presbyteriáni, kteří měli 
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v parlamentu většinu, odmítali jakýkoliv kompromis s králem. Presbyteriáni měli též podporu 

Skotů. Naopak independenti, kteří se přikláněli k radikálním puritánským myšlenkám, požadovali 

změnu konstitučního uspořádání a odmítali s králem o čemkoliv vyjednávat. Spor mezi 

presbyteriány a independenty netrval pouze v rovině konstituční, ale též v rovině náboženské, a to 

především v uspořádání církve jako takové. Presbyteriáni trvali na církevním uspořádání vedeném 

tzv. presbytery, což by se dalo též popsat jako rada starších. Naopak independenti prosazovali 

kongregační uspořádání bez návaznosti na světskou ani církevní autoritu. Independenti díky 

reformě armády získali i vojenskou podporu, a to díky svým členům, které měli ve vedení (těmto 

členům se říkalo grandi)173. 

 

Sir Thomas Fairfax174, který se stal velitelem nové parlamentní armády, Henry Ireton175 a 

John Lambert176, v roce 1647 představili parlamentu dokument zvaný Články návrhů (Heads of 

Proposals), který bude zmíněn později177. Tento dokument podpořil i sám Oliver Cromwell. Návrh 

tohoto dokumentu tkvěl ve vyloučení royalistů z parlamentu. Nadále tyto osoby neměly mít 

možnost zasedat v parlamentu a parlamentních úřadech, a to až po dobu pěti let. Dále pak dokument 

obsahoval církevní kompromisy, povinnost svolání nového parlamentu každé dva roky a vytvoření 

Státní rady. 

 

Třetím proudem tohoto sporu byli též tzv. rovnostáři neboli levelleři v čele s Johnem 

Lilburnem178, kteří vycházeli z nižších vojenských řad. Jednalo se o odnož značně radikální, velká 

část z nich dokonce prosazovala republikánské zřízení. Jejich požadavky obsahovaly mimo jiné 
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svobodné volby. Tento politický program byl zformulován roku 1647 v dokumentu zvaném 

Dohoda lidu (Agreement of the People), který bude též zmíněn dále179. 

 

5.7 Návrhy z Newcastlu 

Zajímavé je, že již během první občanské války, ale také po ní se parlament pokusil nahradit 

královský úřad, a i jiné nejvyšší státní úřady, a to z řad parlamentního výboru a parlamentních 

zmocněnců (tzv. commisioners)180. Dále pak po válce parlament svůj vliv posílil politikou tvz. 

sekvestrace181, neboli zabavování majetku pro účely vlády. Docházelo též ke konfiskaci majetku 

politických odpůrců. Došlo také k vyloučení biskupů ze zasedání v parlamentu a to tzv. Bishops 

Exclusion Act (tento zákon nemá zavedený český ekvivalent) z roku 1642182. Parlament se 

rozhodně nemínil vrátit ke starým pořádkům, což bylo zřejmé již ze snah, které vyvíjel za války.  

 

Tyto snahy můžeme demonstrovat i v poválečné době na tzv. návrzích z Newcastlu 

(Propositions of Newcastle)183, které parlament předložil králi v červenci roku 1646. Prvních 

jedenáct bodů se týkalo církevních reforem. V první řadě bylo panovníkovi navrženo, aby přijal 

presbyteriánství a to podpisem tzv. Slavné dohody184. Jako další bylo panovníkovi navrženo 

zrušení episkopátu neboli biskupského úřadu185. Církevní reforma dle těchto návrhů měla 

proběhnout formou zákona. 

 

Nicméně pro ústavní vývoj jsou důležité primárně body následující. Podle článku 12 by 

zákony navržené dle těchto návrhů nepotřebovaly k platnosti panovníkův souhlas, čímž by 

panovník ztratil své právo veta.  Dále pak na základě článku 13 bylo panovníkovi navrženo, aby se 

vzdal kontroly nad armádou, a to po dobu dvaceti let. Po uplynutí této doby by panovníkovi moc 

nad armádou nebyla plně navrácena.  
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Článek 14 vyjmenovával jména lordů, kteří se na základě spolupráce s nepřítelem dále 

nemohli účastnit parlamentního hlasování, článek 15 upravoval dodržování poválečných dohod a 

článek 16 vyjmenovával jména těch, kteří ve spojitosti se spoluprací s nepřítelem nebyli 

omilostněni, kteří budou obviněni z vlastizrady a též kteří byli majetkově perzekuováni, případně 

jinak trestáni, a to včetně členů oxfordského parlamentu. 

 

Důležitým shledávám článek 17, ve kterém parlament demonstroval svoji snahu o převzetí 

části exekutivy. Králi bylo navrženo, že parlament místo dosavadního schvalování královských 

úředníků bude tyto úředníky sám navrhovat a v době trvání mezi parlamenty by jejich činnost 

vykonávala k tomu určená komise. Panovník by tudíž nemohl tyto úředníky vyřadit z jejich 

činnosti v době trvání mezi parlamenty. 

 

Neočekávalo se, že král tyto revoluční návrhy přijme a ani se tak nestalo. Král ve svých dvou 

odpovědích ze srpna a prosince 1646186 newcastleské návrhy odmítl s tím, že se jedná o návrhy 

ohrožující královskou moc. Nicméně ve své třetí odpovědi v květnu 1647187 svůj postoj mírně 

přehodnotil a byl ochoten ustoupit ve prospěch důvěry v královský úřad. Parlamentu navrhl 

převzetí armády na dobu deseti let s podmínkou plného navrácení rozhodovací pravomoci nad 

armádou po uplynutí této doby. Co se týče církevních záležitostí, byl panovník ochoten po dobu tří 

let přijmout presbyteriánství, ovšem s výjimkou pro sebe a královskou rodinu. Slavnou dohodu 

panovník přijmout odmítl. Po tuto dobu chtěl jmenovat uskupení duchovních působících ve 

Westminsterském opatství, kteří měli vést debatu o církevní reformě, o které měl ve finále 

rozhodnout ve spolupráci s králem i parlament. 

 

Domnívám se, že období po první občanské válce lze shrnout jako snahy obou stran, 

panovníka i parlamentu, o upevnění své nadvlády. Osobně v tomto vývoji spatřuji růst parlamentní 

moci a oslabení moci panovníka, a to zcela legální cestou. Nejvyšší zástupci země, členové 

parlamentu, naprosto jasně vyjevili svůj záměr se navracet ke starým pořádkům a pevně chytit do 

rukou otěže ústavního vývoje. Vzhledem k celospolečenskému stavu to považuji za naprosto 

logický vývoj, který pouze občanská válka uspíšila.  
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5.8 Druhá občanská válka 

Situace akcelerovala v červnu roku 1647, kdy byl Karel I. zajat. Došlo ke sporu armády 

s parlamentem. Parlament se od armády rozhodl odstoupit, a to bez splnění finančních závazků a 

záruk, které byly dohodnuty. 14. června 1647 proto vydala armáda Prohlášení (The Heads of the 

Proposals offered by the Army)188. V tomto dokumentu najdeme prohlášení jejích čelních 

představitelů v čele s Radou armády a sirem Thomasem Fairfaxem o tom, že jsou zástupci lidu, a 

tak budou i nadále jednat. Na šachovnici se tak vedle panovníka a parlamentu objevil další hráč. 

 

Rada armády začala předkládat své vlastní návrhy. Prvním návrhem byly již zmíněné Články 

návrhů z roku 1647. Články návrhů upravovaly primárně práva lidu a vztahy ve státě, méně se 

věnovaly vztahu panovníka a parlamentu. Tento vztah byl upraven pouze v článku 14, který 

požadoval obnovu královské moci, i když značně omezené. Důležitým návrhem ovšem byl článek 

1, který stanovil dvouleté volební období parlamentu a skutečnost, že po uplynutí této doby měl 

být parlament rozpuštěn. Dále pak tento článek upravoval volby do parlamentu, jejich distribuci 

mezi hrabstvími a celkové fungování volebního období parlamentu. 

 

Druhý článek upravoval kontrolu nad armádou, a to v již zmíněném období deseti let. Článek 

3 upravoval role armádních zmocněnců a hlavně vznik tzv. Státní rady (Council of State) se 

sedmiletým funkčním obdobím, která měla mít v gesci kontrolu armády a zahraniční politiky. Dále 

pak vyhlášení válečného stavu mělo být podmíněno souhlasem parlamentu. Článek 4 upravoval 

obsazování nejvyšších státních úřadů. Tyto státní úřady měly být obsazovány na návrh parlamentu 

s funkčním obdobím deseti let. Po uplynutí tohoto období měl mít panovník možnost vybrat 

z parlamentem navržených kandidátů. Součástí tohoto dokumentu byl též návrh náboženské 

tolerance. 

 

Dalším dokumentem, který ovšem nevycházel přímo od Rady armády, ale byl jí předložen, 

byla levellerská Dohoda lidu (Agreement of the People)189 z roku 1647. Tento dokument, jak již 

bylo zmíněno, vykazoval republikánské rysy, i když nenavrhoval zrušení monarchie jako takové. 

Levellerské pojetí monarchie se nedá popsat jako monarchie konstituční, nýbrž bych si troufla jej 

popsat jako monarchii s prvky republiky, nebo monarchie republikánskou. Hlavním principem 
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levellerské teorie totiž byl princip suverenity lidu, se kterým absolutní monarchie ani monarchie 

konstituční do té doby nepočítala. S ostatními dokumenty z této doby měl společné požadavky na 

rozpuštění parlamentu a zavedení maximálního období, po které může parlament zasedat. 

Republikánské rysy nese hlavně požadavek všeobecného volebního práva, náboženské tolerance, 

svobody projevu a princip zastupitelské demokracie. Zástupci lidu by ve sněmovně podle této 

deklarace měli mít právo přijímat zákony, jmenovat státní úředníky, zřizovat soudy a jiné státní 

úřady, rozhodovat o zahraniční politice. Nicméně tato Dohoda se nikdy nedostala k panovníkovi.190 

 

V této části ústavního vývoje můžeme sledovat několik proudů. Parlament, který se snažil 

prosadit svá práva vůči panovníkovi a vývoj ve svůj prospěch. Armáda, která se skrze Radu armády 

snažila prosadit vývoj směrem k lidu a fungování státu jako takovému. Nakonec pak levellerské 

hnutí, které přišlo s republikánskými myšlenkami, které ovšem ještě dle mého názoru 

v historickém vývoji neměly šanci na úspěch, a to primárně vzhledem k rozložení politických sil. 

Když si tyto tři směry srovnáme, můžeme vidět, že najít společné východisko a dohodu 

s panovníkem bylo zhola nemožné. 

 

5.9 Kusý parlament a smrt krále 

Ve chvíli, kdy armáda začala skrze Radu armády jednat o svých požadavcích, situace se 

značně vyostřila. Král se dostal do jejich zajetí, nicméně se mu na podzim roku 1647 podařilo 

uprchnout. Navázal spojenectví se Skoty prostřednictvím dohody Engagement between the King 

and the Scots (tento dokument nemá zavedený český ekvivalent)191 a zavázal se k zavedení 

presbyteriánství po dobu tří let. Všechny návrhy směřující od parlamentu a armády odmítl, což 

vedlo ke sjednocení opozice představované parlamentem a armádou. Toto sjednocení vedlo 

k porážce krále v roce 1648, do něhož datujeme začátek druhé občanské války. Po vítězství v bitvě 

u Prestonu192 situace nabrala rychlý spád. Plukovník Pride193 provedl 6. prosince 1648 tzv. Pridovu 
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čistku194, která spočívala ve vyloučení 140 presbyteriánských členů parlamentu. Parlament tedy 

fakticky ovládla armáda a independenti. Díky tomuto parlamentnímu uspořádání již nebyla otázkou 

náboženská reforma. Díky tomuto počinu od této chvíle mluvíme o tzv. Kusém parlamentu (Rump 

Parliament). V parlamentu získala vliv tzv. Východní asociace, sdružení východních anglických 

hrabství. 

 

Kusý parlament zamýšlel započít proces proti králi, a to ustavením Nejvyššího soudního 

dvora spravedlnosti (High Court of Justice).195 Tento návrh ovšem sněmovna zamítla. Následoval 

tak bezprecedentní krok, a to vydání Rezoluce sněmovny obcí196 197 dne 4. ledna 1649, ve které byl 

následován levellerský směr a prohlášen lid za původce moci ve státě hned po Bohu, parlament za 

reprezentující a volený lidem a sněmovnu za suverénní orgán odvozený od této moci, nejvyšší 

zákonodárný orgán ve státě. Podle této rezoluce již nebyl potřeba k platnosti zákona souhlas 

panovníka ani Sněmovny lordů.  

 

Během tohoto období též na půdě parlamentu začaly probírat živé debaty o novém státním 

uspořádání. Jak armáda, tak levelleři v čele s Johnem Lilburnem připravily své návrhy na nové 

státní uspořádání. Nicméně tato jednání byla odložena až do ukončení procesu s králem.198 

 

První zákon přijatý podle této rezoluce následoval 6. ledna 1649 a jednalo se o zákon, který 

ustanovil Nejvyšší dvůr spravedlnosti pro proces s králem (The Act erecting a High Court of Justice 

for the King's Trial)199, který měl 135 členů. Tento proces odstartoval 20. ledna 1649, kdy byl král 

obviněn z velezrady, vedení války proti lidu a Parlamentu a osobování si absolutní a tyranské moci 

ve státě.200 

 

Ve své odpovědi201 ze dne 21. ledna 1649 král zpochybnil pravomoc a zákonnost tohoto 

soudu, a to z důvodu, že král je původcem veškeré moci ve státě, který opíral o Opravdové právo 

                                                 
194 KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. s. 106 
195 ŠULCOVÁ, Petra. Ústavní vývoj v Anglii v 17. století. s. 34 
196 KENYON, John Phillips. The Stuart Constitution, 1603-1688: documents and commentary. s. 324 
197 KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. s. 106 
198 KUKLÍK, Jan. Poodhalené tváře anglického práva. s. 206 
199 GARDINER, Samuel Rawson. The Constitutional Documents of the Puritan Revolution: 1625-1660. s. 357 
200 ibid. s. 371 
201 ibid. s. 374 
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svobodných monarchií (True Law of Free Monarchies). Podle tohoto dokumentu, který se opírá 

v první řadě o Bibli, mají být všichni poddaní věrní panovníkovi. Nicméně je velice zajímavé, že 

v této odpovědi Karel přiznal Dolní sněmovně určitá práva vyplývající z moci jí lidem svěřené. 

Nicméně tato práva upřel Kusému parlamentu, který podle jeho výkladu těchto práv nepožíval, 

jelikož zasedal již 8 let. Zákonnost soudu byla zpochybněna na základě faktu, že zákonodárnou 

moc ve státě by měl sdílet panovník spolu s Horní a Dolní sněmovnou, tudíž Dolní sněmovna sama 

o sobě neměla pravomoc přijmout zákon, který následně vešel v platnost. Dále pak svou 

argumentaci opíral o fakt, že dle práva království král není odpovědný za své protiprávní chování. 

Na tuto odpověď zareagovali někteří členové tohoto nově zřízeného soudu a odmítli krále soudit. 

Nicméně vzhledem k mocenskému rozložení ve státě byl král 27. ledna 1649 odsouzen pouze 59 

členy tribunálu včetně Olivera Cromwella, který organizoval podpisy pod rozsudkem smrti, pro 

tyranii, zradu a nepřátelství202 lidu a 30. ledna 1649 byl král popraven stětím.  

Zakončení tohoto sporu je značně problematické, protože dle mého názoru proces s králem 

opravdu nebyl založen na právním základě. Jednalo se o vyústění mocenského boje mezi třemi 

stranami: parlamentem, králem a armádou. Vzhledem ke značné podpoře armády a parlamentu 

bohužel bylo nevyhnutelné, jak tento spor skončil. Celou situaci vyostřila občanská válka, díky 

které se síly obrátily proti panovníkovi. Můžeme též pozorovat, že razantní změny byly 

prosazovány už před občanskou válkou, během ní a těsně po ní. Je zajímavé, že poprava krále se 

nesetkala se všeobecným přijetím. Očekávaně proti tomuto kroku vystoupili panovníci ostatních 

evropských dynastií, následné také angličtí royalisté, a odpůrci tohoto trestu se našli i mezi 

královými odpůrci.203 

6 Období 1649–1660 

6.1 Vznik republiky 

Soudní spor, který byl zakončen popravou panovníka, vyvolal v zemi rozbroje, které byly 

následovány represí ze strany nového státního uspořádání. Vedení royalistů a Skotů bylo 

pozatýkáno, souzeno a někteří propadli životem. Znovu došlo i na další konfiskaci majetku, a to 

z důvodu potřeby zaplacení dluhu parlamentní armádě. 
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Transformační proces státoprávního uspořádání začal velmi brzy po smrti krále. Již 6. února 

1649, jen pár dní po královské popravě, vydal Kusý parlament prohlášení, ve kterém označil 

Sněmovnu lordů za zbytečnou. Dále pak přejmenoval Soud královské lavice (King’s Bench) na 

Soud nejvyšší stolice (Upper Bench). Královského úřadu se ujal parlament prostřednictvím 

parlamentních výborů. Na základě zákona ze dne 13. února 1649 (Act appointing a Council of 

State)204 byla zřízena až jednačtyřicetičlenná Státní rada (Council of State), jejímiž členy se stali 

nejvyšší armádní důstojníci a nejvýše postavení členové Kusého parlamentu. Jejím úkolem bylo 

potlačení royalistů a snah o dosazení Karlova syna na královský trůn. Karlův syn pro nové zřízení 

představoval značnou hrozbu, a tak bylo rozhodnuto o tom, že Státní rada řídila celou armádu a 

námořnictvo za tímto účelem. Státní rada se též stala exekutivním orgánem, který měl na starosti 

obchodní, zahraniční a bezpečnostní politiku. 

 

Jeden z nejdůležitějších zákonů této doby, zákon o zrušení královského úřadu v Anglii a 

Irsku a v državách k nim náležejícím (The Act for the Abolishing the Kingly Office in England 

and Ireland and the Dominion thereunto Belonging)205 byl přijat dne 17. března 1649. Parlament 

prohlásil královský úřad za zbytečný a nebezpečný pro svobodu a veřejné blaho206. Hlavním 

argumentem parlamentu pro toto zrušení bylo, že královské prerogativy byly využívány k represi 

poddaných. Karel I. a jeho následníci ztratili právo na anglický trůn. Nejdůležitější součást tohoto 

zákona bylo zrušení všech předpisů, které byly s tímto zákonem v rozporu. Parlament opíral svou 

argumentaci o fakt, že královské pravomoci jsou pravomoci svěřené od parlamentu, a proto jich 

parlament může i panovníka zbavit, jsou-li ohrožena základní práva a svobody. Vyvstal 

samozřejmě i problém, jak nahradit královský úřad jako pojem v právním řádu. Byl zvolen výraz 

„ochránci svobod Anglie“ (Keepers of the Liberties of England)207. Dalším důležitým zákonem je 

Zákon o zrušení Sněmovny Lordů (The Act abolishing the House of Lords)208. Tento zákon ovšem 

dával možnost členům Sněmovny lordů dostat do Sněmovny obcí cestou právoplatných voleb. 
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206 KUKLÍK, Jan. Poodhalené tváře anglického práva. s. 206 
207 FITZGIBBONS, Jonathan. RETHINKING THE ENGLISH REVOLUTION OF 1649. The Historical 

Journal[online]. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, 60(4), 889-914 [cit. 2020-03-27]. DOI: 
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https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0018246X1600042X/type/journal_article 
208 GARDINER, Samuel Rawson. The Constitutional Documents of the Puritan Revolution: 1625-1660. s. 387 



56 

 

Vznik republiky byl završen 19. května 1649, kdy Anglie byla zákonem prohlášena za 

Commonwealth209(The Act declaring England to be a Commonwealth)210. Anglie se stala 

„republikou a svobodným státem řízenou zástupci lidu shromážděnými v parlamentě a těmi 

osobami, které jmenuje parlament a zplnomocní je…úředními osobami a služebníky pod jeho 

vedením pro blaho lidu“211 a vlády se chopil Kusý parlament a armáda. O potvrzení republiky se 

postaral nový Zákon o velezradě (Act declaring what offences shall be adjudged Treason)212. 

 

Mezi parlamentními frakcemi vznikaly spory, které narušovaly parlamentní fungování. 

Levelleři se po vzoru svého programu pokusili prosadit novou ústavu, která by potvrdila 

republikánské zřízení. Levelleři též brojili proti armádnímu vedení a proti vládě Kusého 

parlamentu. Podle levellerů tento typ vlády zcela neodpovídal navrženému republikánskému směru 

a bylo potřeba se jej zbavit. Levelleři získali podporu části armády, primárně z nižších sfér a 

pokusili se o vzpouru.213 Ta ovšem nebyla úspěšná a byla tvrdě potlačena za pomocí nového zákona 

o velezradě. Je zajímavé, že se levelleři pokusili vést letákovou kampaň proti Kusému parlamentu 

a armádě. Nicméně jejich oponenti přistoupili k velice radikálnímu kroku, a to k zavedení cenzury 

cestou vydání parlamentní ordonance.214 Jestli se do této chvíle dalo mluvit o republikánských 

tendencích vývoje, tento krok vývoj zcela zastavil. 

 

Celkový vývoj po skončení druhé občanské války vykazoval znaky značných represí ze 

strany armády. Levellerské hnutí nebylo jediných diskutabilním tématem, které se na anglické 

scéně objevovalo. Přirozeně začaly bujet i další náboženské nepokoje, které byly armádou ovšem 

hned v zárodku potlačeny. Jak bylo již zmíněno, poprava krále nebyla celospolečensky přijímána 

jako pozitivní krok a vznikaly tak skupiny, které proti této události začaly veřejně vystupovat. 
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Primárně se jednalo o royalisty, ale nebylo to pravidlem. Státní rada přistoupila k poměrně 

radikálnímu řešení a začala zakazovat veřejná shromáždění a při náznaku jakéhokoliv nepokoje 

docházelo k armádním represím. 

 

Můžeme vidět, že ač by se na první pohled mohlo zdát, že se anglický ústavní vývoj začal 

vyvíjet republikánským směrem, je to opravdu jen zdání. Počínání Kusého parlamentu, Státní rady 

a nejvyšších armádních orgánů můžeme považovat za všechno, jen ne republikánské. Je pravda, že 

období po druhé občanské válce a popravě krále bylo velmi turbulentní a byly vidět snahy o 

nastolení rovnováhy mocí ve státě, ale fakticky k tomu rozhodně nedošlo. Za pozitivní považuji 

snahy o vyvážení moci zákonodárné, výkonné a soudní, nicméně bohužel zůstalo jen u snah. Kusý 

parlament, který sestával pouze z Dolní sněmovny, si osoboval veškerou zákonodárnou moc. Státní 

rada byla na moci zákonodárné zcela závislá a oblast soudnictví byla mocí zákonodárnou nepřímo 

řízena pomocí zásahů do pravomocí soudů a zřizováním nových soudních orgánů. 

 

6.2 Oliver Cromwell v Irsku a Skotsku 

V Irsku se roku 1649 zformovalo spojenectví anglických royalistů a irské katolické 

konfederace. Toto uskupení v lednu 1649 prohlásilo Karla II. Stuarta215, syna Karla I., který byl na 

konci ledna 1649 popraven, za krále Irska. Nicméně Irsko jako takové rozhodně nemohlo být 

považováno za sjednocené. Politická roztříštěnost byla znát po celém Irsku, politické mínění bylo 

rozděleno do tří hlavních směrů: katolicko-royalistické aliance, katolické protialiance a 

protestantsko-royalistických antiparlamentaristů. 

 

Vzhledem k irské podpoře Karla II. Stuarta se anglický parlament rozhodl pro tažení do Irska 

vedené právě Oliverem Cromwellem. Toto tažení se uskutečnilo během let 1649-1650. 

Devítiměsíční tažení přineslo Cromwellovi titul generálního místodržícího dobytých území. Toto 

tažení můžeme popsat jako vojenský masakr, protože například během obléhání strategického 

irského města Wexford padlo tři a půl tisíce lidí, z toho přes 800 civilistů včetně kněžích.216 I přes 
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dojednané podmínky míru padlo více než 2000 irských vojáků a město bylo vypáleno. Část Irska 

se pokusila Cromwellovi odporovat, došlo k značným ztrátám na obou stranách. Cromwellovo 

tažení pomohla obrátit k vítězství dohoda z Corku217, kterou uzavřel s Rogerem Boylem, hrabětem 

z Orrery218 a jejím obsahem byla pomoc protestantských Royalistů Cromwellovi.219 Díky této 

dohodě mohl obsadit strategický severní Ulster. Nicméně ani tato dohoda Cromwellovi nepomohla 

dopadnout a zajmout Karla II. Stuarta, který v květnu roku 1650 uprchl do Skotska. Zde se nechal 

prohlásit králem výměnou za uznání presbyteriánství jako náboženství pro Skotsko. Irsko po 

Cromwellově odchodu prošlo náboženskými změnami. Byly zakázány katolické bohoslužby a 

bohužel byli perzekuováni i katoličtí kněží. Část irského obyvatelstva byla prodána do otroctví a 

docházelo k masivnímu zabavování půdy irských katolíků a její přerozdělování anglickým a 

skotským protestantům.220 12. srpna 1652 prošel k podpoře této konfiskace parlamentem zákon o 

organizaci Irska (Act for the Settlement of Ireland)221 

 

Poté, co Oliver Cromwell opustil Irsko, vydal se po pár měsících strávených v Anglii na 

tažení do Skotska, kde vliv provolaného krále Karla II. Stuarta rychle rostl. Učinil prohlášení před 

shromážděním skotské církve, ve kterém se pokusil přesvědčit Skoty, že spojenectví s royalisty 

není tou nejlepší volbou. Nicméně Skotové zůstali na straně nového krále, a tak byl Cromwell 

nucen přistoupit k válečnému konfliktu. Po vítězné bitvě u Dunbaru222 v září roku 1650 převzal 

Cromwell moc nad Edinburghem. Skoti pod vedením Karla II. vyrazili do Anglie a za Cromwellovi 

nepřítomnosti se pokusili zaútočit na Londýn. Tyto snahy byly neúspěšné a Cromwell rozdrtil 

královskou armádu v září roku 1651 v bitvě u Worcesteru. Po tomto neúspěchu se Skoti museli 
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podrobit Anglické nadvládě a přítomnosti armády na území Skotska. Skotský parlament byl 

rozpuštěn.223 

 

6.3 Oliver Cromwell a reforma parlamentu 

Během let 1649-1651 za Cromwellovy nepřítomnosti probíhaly debaty o dalším 

parlamentním vývoji. Kusý parlament, který zasedal již skoro 10 let, měl být dočasným řešením a 

měl být nahrazen orgánem, který by více odpovídal novému republikánskému směru. Parlamentní 

činnost byla vykonávána primárně parlamentními výbory a parlamentními zmocněnci k této 

činnosti určenými. Tyto funkce často zastávali jednotlivci, kteří ani nebyli členy parlamentu. 

V parlamentu zasedalo minimum jeho členů, i když postupně se vraceli vyloučení členové, kteří 

museli podepsat prohlášení o uznání předchozího nesprávného hlasování a jednání s králem.224 

Armáda fungovala i dále jako kontrolní brzda parlamentu, nicméně o jejím financování stále 

rozhodoval parlament. Můžeme tedy sledovat nevyváženost systému moci, kdy parlament měl stále 

převahu. 

 

Po svém návratu se Oliver Cromwell z pozice velitele armády pokusil prosadit reformu 

soudnictví, právního řádu, náboženství, a hlavně vypsání nových voleb a rozpuštění parlamentu. 

Navrhl také propuštění některých státních úředníků. Ale spíš, než republikánské zřízení byla 

podporována forma konstituční monarchie. Kusý parlament tyto návrhy projednal pro řešení 

reformy právního řádu jmenovat pracovní komisi. K vyhlášení voleb se ale Kusý parlament moc 

neměl. Skoro by se až dalo říct, že můžeme pozorovat záměrné obstrukce a zpomalování jednání. 

Tuto svoji domněnku opírám o tvrzení Kusého parlamentu, že všichni členové současného 

parlamentu by měli zasedat v novém parlamentu a stát se všeobecným volebním výborem, který 

by ověřoval zákonnost volby ostatních poslanců.225 Toto členství se mělo týkat i případů poslanců 

v budoucnu. Pro Cromwella tento návrh představoval extrémně nebezpečný precedent a prakticky 

neomezenou moc jednotlivých členů parlamentu, kteří by u moci mohli zůstat doživotně. 
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Parlament i po opakovaných urgencích ze strany Cromwella odmítal vypsat nové volby a 

v parlamentní reformě zcela selhával. V dubnu roku 1653 Oliverovi Cromwellovi došla trpělivost 

a požádal parlament o jmenování nové vlády z řad armády a poslanců a poté se sám rozpustil. 

Parlament této výzvy neuposlechl a dál pokračoval ve svých rozpravách. Oliver Cromwell tedy 

převzal iniciativu do svých rukou, vkráčel do budovy parlamentu s plukem mušketýrů a parlament 

i Státní radu rozehnal. Ve svém projevu označil poslance za „zkorumpované tupce, nečestné muže 

nehodné mandátu, kteří se snaží pouze udržet svou moc a parlament za orgán, který zasedá již 

příliš dlouho a pozbývá svého účelu“.226 

 

Situace s chybějícími státními orgány se opakovala, a tak Cromwell jako velitel armády 

(Lord General) a Rada důstojníků jakožto nejvyšší armádní orgán (Council of Officers) vydala 

deklaraci O příčinách rozpuštění Dlouhého parlamentu (Declaration by the Lord General and the 

Council on the dissolution of the Long Parliament)227 na základě které měla být státní moc předána 

těm, kteří jsou v úctě pro své náboženské postoje. Tuto myšlenku podporoval hlavně sir Thomas 

Harrison228. Rada důstojníků puritánské náboženské komunity měla nominovat poslanecké 

kandidáty. Z těchto nominovaných bylo vybráno 139 členů, kteří v červnu roku 1653 byli svoláni 

Cromwellem do budov parlamentu ve Westminsteru.229Oliver Cromwell se ujal role ve vedení státu 

z pozice nejvyššího velitele armády spolu se Státní radou, kterou tvořili vesměs nejvýše postavení 

vojenští důstojníci. 

 

Nominovaný neboli také Barebonský parlament (Nominated Assembly, Barebone 

Parliament) nevznikl na základě ústavního práva, ani zvyklostí. Armáda se rozhodla jmenovat 

shromáždění, které se ovšem Oliverovi Cromwellovi postavilo. Toto shromáždění mělo Cromwella 

podpořit v reformách, které se snažil prosadit již před Kusým parlamentem. Součástí parlamentu 

byla i nábožensky motivovaná menšina, která prosazovala překotnou náboženskou reformu. 

Cromwell nebyl s vývojem spokojen, a tak s posvěcením Rady důstojníků převzal většinu svých 

                                                 
226 COPELAND, Lewis, Lawrence W. LAMM a Stephen J. MCKENNA. The World's Great Speeches. 4. vydání. 

New York: Dover Publications, 1999. ISBN 978-0486409030 s. 147–151 
227 GARDINER, Samuel Rawson. The Constitutional Documents of the Puritan Revolution: 1625-1660. s. 400. 
228 THE EDITORS OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Thomas Harrison. Encyclopædia Britannica [online]. 

London: Encyclopædia Britannica, 2020, 2020 [cit. 2020-06-18]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/biography/Thomas-Harrison 
229 GARDINER, Samuel Rawson. The Constitutional Documents of the Puritan Revolution: 1625-1660. s. 405 
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pravomocí zpět. 12. prosince 1653 si umírněná většina Barebonského parlamentu odhlasovala své 

propuštění.230 

 

6.4 Nástroj vlády 

Po selhání Barebonského parlamentu bylo nové ústavní uspořádání naprostou nutností. A tak 

se stalo, že Anglie získala svojí první psanou ústavu. Tento dokument je nazýván Nástrojem vlády 

(The Instrument of Government) vydaný generálem Johnem Lambertem a datovaný 16. prosince 

1653231. Tento dokument ustanovil formu protektorátu a Oliver Cromwell se stal 16. prosince 1653 

doživotním Lordem Protektorem Anglie, Skotska a Irska. Tento titul se stal symbolem plánovaného 

sjednocení těchto tří zemí v jeden stát.  Nástroj vlády upravoval vztahy nejvyšších mocí ve státě a 

upravoval též volby, volební právo, armádní pravomoci a náboženskou svobodu. Tyto pravomoci 

byly upraveny ve čtyřiceti dvou článcích relativně strukturovaného dokumentu. Dá se říci, že 

Nástroj vlády zvládl strukturovaně obsáhnout většinu královských prerogativů. Nástroj vlády byl 

v anglické právním systému zcela novým typem ústavního dokumentu, a to díky své psané formě 

a rigiditě, kterou v anglickém ústavním právu do této chvíle příliš nepozorujeme. Dále také 

můžeme pozorovat, že Nástroj vlády se nepřiklonil k absolutnímu dělení mocí mezi legislativu, 

exekutivu a justici, jak bychom vzhledem k levellerským návrhům mohli čekat. 

 

Podle Nástroje vlády měl nejvyšší výkonnou moc ve svých rukou Lord protektor spolu se 

Státní radou v čele s generálem Lambertem a moc zákonodárnou měl Lord protektor sdílet 

s parlamentem (podle článku 1 a 22 Nástroje vlády). Vláda nad všemi zeměmi Commonwealthu 

byla Lordu protektorovi svěřena podle článku 2. 

 

Státní rada (Council) byla zřízena na základě článku 2 a 25 a sestávala z nejméně 13 a nejvíce 

21 členů, kteří byli navrhováni parlamentem spolu se Státní radou, a nové členy jmenoval Lord 

protektor. První návrh předkládal parlament, z tohoto návrhu Státní rada vybrala dva členy, ze 

kterých nakonec vybral Lord protektor. V případě, že parlament nezasedal, doplňoval Lord 

protektor Státní radu sám na základě článku 26. Státní rada byla jakousi pojistkou proti Lordu 

protektorovi, protože většina jeho pravomocí byla podmíněna jejím souhlasem. Lord protektor byl 

                                                 
230 CANNON, John Cannon. Parliamentary Reform 1640–1832. Cambridge: Cambridge University Press, 1973. 

ISBN 9780521097369. s. 13 
231 GARDINER, Samuel Rawson. The Constitutional Documents of the Puritan Revolution: 1625-1660. s. 405 
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ve své podstatě donucen se Státní radou spolupracovat, jelikož její členy prakticky nemohl sám 

vybrat a ani odvolat. 

 

Parlament, který se skládal ze 400 poslanců z Anglie a Walesu, a 30 poslanců ze Skotska a 

Irska, měl být svolán podle článku 7 a 8 minimálně jednou za tři roky a jeho zasedání mělo trvat 

minimálně 5 měsíců, kdy nebylo možné jej rozpustit ani odročit bez jeho vlastního souhlasu. To 

by se dalo považovat za omezení moci Lorda protektora a zabránění taktiky rozpouštění parlamentu 

v případě přijetí zákona, se kterým Lord protektor nesouhlasil, jak jsme mohli sledovat u 

posledních panovníků. Můžeme pozorovat posun v předvídání neočekávatelných situaci ve formě 

článku 13, který opravoval mimořádné svolání parlamentu v případě ohrožení státu. Můžeme taky 

sledovat vývoj pravomocí v krizových stavech, které byly předány do rukou Lorda protektora. Byl 

vyžadován souhlas parlamentu v oblasti vyhlášení války a dle článku 7 se zákony v oblasti 

financování, jmenovitě v případě daní a impositions. Nástroj vlády stanovil povinnost parlamentu 

se souhlasem Lorda protektora zajistit stálé armádní financování, a dále pak financování státní 

správy a justice. Když si vezmeme, že jenom armáda skýtala 30 000 hlav, jednalo se o nemalou 

sumu. Podle článku 30 dokonce mohl Lord protektor uvalovat daně bez souhlasu parlamentu 

v období, kdy parlament nezasedal. 

 

Aktivní volební právo bylo přiznáno všem svobodným mužům starším 21 let a majetkem 

alespoň 200 liber. Z volebního práva byli vyloučeni royalisté, kteří byli účastni jakýchkoliv 

konfliktů proti parlamentu a Oliveru Cromwellovi. Pasivní volební právo bylo přiznáno osobám 

poctivým, bohabojným a dobře se chovajícím.232 Volit se mělo ve volebních obvodech, které 

spravovali šerifové jednotlivých hrabství a jako kontrolní orgán byla označena Státní rada. 

 

Náboženská svoboda byla dalším tématem Nástroje vlády. Za všeobecné náboženství bylo 

označeno puritánské křesťanské učení. Jednalo se o částečnou náboženskou toleranci, kdy ostatní 

církve byly uznány, nesměly ovšem vykazovat znaky jakékoliv nepřátelské činnosti. Jako jediní 

byli z náboženských ustanovení o toleranci Nástroje vlády vyjmuti katolíci, taktéž označovaní jako 

papeženci.  

 

                                                 
232 KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. s. 111 
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6.5 Lord Protektor  

Generál Oliver Cromwell složil přísahu jako Lord Protektor 16. prosince 1653. Nový institut 

Lorda protektora a jeho výběr byly upraveny v článku 32 Nástroje vlády. Lord protektor měl být 

vybírán Státní radou a schválen většinou Dolní sněmovny. Nicméně článek 33 této nové psané 

ústavy určoval Olivera Cromwella jako Lorda protektora doživotně a po jeho smrti měla vybrat 

jeho nástupce znovu Státní rada.  Nejdůležitější pravomoci a rozhodování o vnitřní i zahraniční 

politice z pozice hlavy státu náležely Lordu protektorovi na základě článku 3 a 6. Od této funkce 

byly odvozeny všechny úřady i tituly. Tento článek můžeme považovat za demonstraci 

Cromwellovi absolutní moci. Nicméně je zajímavé, že jednu věc Nástroj vlády výslovně 

neobsahoval, a to svolávání a rozpouštění parlamentu z pozice Lorda protektora.  

 

Vztah spolupráce parlamentu a Lorda protektora tkvěl hlavně ve faktu, že Lord protektor 

uděloval souhlas se zákony, které parlament přijal a jejich následná změna či zrušení mohla projít 

pouze se souhlasem parlamentu. Nicméně tento souhlas byl vázán na ústavnost zákona jako 

takového, dovolím-li si použít tento pojem v návaznosti na Nástroj vlády, a tak se nejednalo proti 

panovnickému vetu o veto absolutní. V tomto případě můžeme sledovat náznak rovnováhy 

v zákonodárném procesu, kdy se Nástroj vlády snažil zabránit přílišné koncentraci pravomocí v na 

straně parlamentu nebo Lorda protektora. Nicméně Lordu protektorovi byla dána pravomoc 

přijímat nařízení se silou zákona, pokud parlament nezasedal a podle 24 mohl Lord protektor 

odložit přijetí nového zákona až o 20 dní. Pokud Lord protektor nevydal souhlas s vydáním zákona, 

mohl být přijat pouze za podmínky, že nebyl v rozporu s Nástrojem vlády. Nejvyšší státní úředníky 

v době zasedání jmenoval parlament. Když parlament nezasedal, jmenoval je Lord protektor se 

souhlasem Státní rady. Můžeme zde sledovat vývoj oproti vztahu panovníka a parlamentu 

 

Nástroj vlády upravoval i postavení Lorda protektora k armádě. Lord protektor velel nově 

zavedené stálé armádě, která vznikla na základě článku 27 a v případě nutnosti mohl svolat 

domobranu, v jejíž čele by v takovém případě sám stanul. Osobně toto ustanovení považuji za 

značně nebezpečné, protože vkládal Lordu protektorovi do rukou takřka absolutní moc ve státě. 

Článek 3 doslova obsahoval: „Všechny úřední výnosy, soudní řízení, ordonance, převody majetku 

a jiné záležitosti, které se nyní uskutečňují ve jménu ochránců svobod Anglie autoritou parlamentu, 

se budou provádět jménem lorda protektora, od něhož budou v budoucnu pocházet všechny úřady 

a udílení řádů a titulů v těchto třech národech, bude mít pravomoc udělovat milosti, kromě případů 
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vraždy a velezrady, a bude mít i výsadu všech konfiskací ve veřejném zájmu, bude vládnout všem 

jmenovaným zemím a državám ve všech záležitostech na základě doporučení Rady a podle těchto 

ustanovení a zákonů.“233 Ve své podstatě tento článek popisuje královskou moc, jen v rukou Lorda 

protektora. Od základu je tento článek v rozporu se Zákonem o zrušení královského úřadu z roku 

1649, který obsahoval následující pravidlo: „že úřad krále v tomto národě nadále nemá spočívat v 

jediné osobě nebo jí být vykonáván a že pražádná osoba nemá a nemůže míti nebo držeti úřad, 

název, hodnost, moc nebo autoritu krále řečených království a držav či některého z nich, nebo 

prince z Walesu, aniž je tomu na překážku nějaký́ zákon, statut, zvyklost nebo obyčej“234. Můžeme 

tedy na pozici Lorda protektora pohlížet jako na od počátku neplatnou, nicméně mocenské a 

politické přesvědčení tomu chtělo jinak. 

 

Lordu protektorovi byly svěřeny i některé pravomoci v oblasti soudnictví. Na základě článku 

34 byli soudci dvou nejvyšších soudů, soudu Nejvyšší stolice (bývalý soud Královské lavice) a 

Soudu obecných pří spolu s dalšími státními úředníky „vybíráni na základě schválení Parlamentu 

a v době, kdy Parlament nezasedá, většinou Rady, s tím, že následně budou schváleni 

Parlamentem.“235 Můžeme zde sledovat značné omezení pravomoci Lorda protektora ve prospěch 

parlamentu. 

 

Než byl svolán nový parlament, Oliver Cromwell velmi hojně využíval pravomoci vydávat 

ordonance s mocí zákona podle článku 30 (který mu tuto pravomoc udělil v jakémkoliv případě, 

kdy nezasedá parlament).236 Nejvýraznější ordonancí tohoto typu se stala Ordonance o velezradě 

(Treason ordinance)237. Podle této ordonance byl Lord protektor chráněn před jakoukoliv osobou, 

která „zlovolně nebo úmyslně, psaním, tiskem či veřejným prohlášením, kázáním, vyučováním, nebo 

jiným způsobem uveřejní, že Lord protektor a lid v parlamentu nejsou nejvyšší mocí, nebo že vláda 

nepřísluší Lordu protektorovi a Radě nebo že jejich vláda je tyranská, uchvatitelská nebo 

nezákonná, pak má takový zločin být považován za velezradu.“238 V případě této ordonance 

můžeme pozorovat potírání opozice, které začalo být pro Olivera Cromwella poměrně typické. 

                                                 
233 KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. s. 262 
234 Ibid s. 260 
235 KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. s. 265 
236 LYON, Ann. Constitutional History of the UK. London: Cavendish Publishing, 2003. ISBN 1843145049. s. 230 
237 KENYON, John Phillips. The Stuart Constitution, 1603-1688: documents and commentary. s. 304 
238 KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. s. 113 
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Můžeme mluvit i o bezprecedentním uchvácení moci, proti které opozice legálně nemohla 

vystoupit. 

 

Protektorát v čele s Oliverem Cromwellem bych shrnula jako období domnělého uchvatitele, 

který se schovává za plášť republiky. Můžeme sledovat, že vývoj pravomocí od Stuartovců až po 

Cromwella má rozšiřující se tendence. Rozhodně považuji za nejdůležitější podtrhnout, že Lordu 

protektorovi jako součásti Státní rady byly díky Nástroji vlády svěřeny mnohem širší pravomoci 

než jeho předchůdcům. Jako nejdůležitější bych zdůraznila moc přijímat ordonance se silou 

zákona, možnost vypisovat nové daně a možnost velet armádě včetně svolání domobrany. Dá se 

říct, že k vedení státu Cromwell parlament prakticky nepotřeboval. Je nicméně zajímavé, že na 

začátku svého vládnutí v čele protektorátu prosazoval mírnější opatření, než byla očekávána.239 Na 

začátku své vlády byl Cromwell považován za pragmatika, který se snaží upevnit nový režim a 

zbavit národ strachu z nového uspořádání. Rozhodně je možné Cromwellovi připsat kredit za 

ozdravení politických elit, které díky jeho čistkám získaly mnohem větší důvěru lidu a tím pádem 

i revoluční legislativa byla přijímána mnohem lépe. I vzhledem ke Cromwellově úspěchům 

v zahraniční politice, zejména v zahraničním obchodu a námořní situaci s Nizozemskem, byly i 

jeho finanční reformy obecně dobře přijímány.240 Nedá se tedy tvrdit, že Cromwellův nástup 

k moci by byl dramatický a jeho reformy nepřijímané. Nabízí se otázka, zdali není nasnadě 

porovnávat absolutní vládu Stuartovců právě s vládou Olivera Cromwella. Domnívám se, že na 

začátku Cromwellovi vlády tomu tak rozhodně není a k určitému srovnání můžeme přistoupit až 

v pozdějších letech.  

 

6.6 Parlament v roce 1654 

K naplnění legality Nástroje vlády jakožto základního ústavního dokumentu bylo zapotřebí 

ustavení parlamentu. Volby do nového parlamentu byly vyhlášeny v květnu roku 1654 a zasedání 

sněmovny bylo zahájeno 3. září 1654. Oliver Cromwell ve svém projevu241 apeloval na členy 

parlamentu, aby se zasadili o uklidnění společnosti po hrůzách občanské války, upevnili formu 

vlády a byli jednotní. Parlament ovšem nesouhlasil s rozložením moci podle Nástroje vlády a volal 

                                                 
239 KOVÁŘ, Martin. Stuartovská Anglie: stát a společnost v letech 1603-1689. Praha: Libri, 2001. Historická řada 

(Libri). ISBN 80-727-7059-4. s. 191 
240 KOVÁŘ, Martin. Stuartovská Anglie: stát a společnost v letech 1603-1689. s. 189 
241 CARLYLE, Thomas. Oliver Cromwell's letter and speeches: Vol. II Part I. New York: Wiley&Putnam, 1845. s. 
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po novele ústavy, která by omezila Lorda protektora v jeho pravomocech. K hlasování o návrhu 

této novely došlo, aniž by byl Nástroj vlády potvrzen jako ústavní dokument. Parlament též 

přistoupil ke značně riskantnímu kroku, a to k pozastavení ordonancí, které byly vydány Lordem 

protektorem podle Nástroje vlády během doby, kdy parlament nezasedal. 

 

12. září se Oliver Cromwell pokusil Parlament přesvědčit předneseným projevem242 o svém 

počínání, bez úspěchu. Lord protektor tedy přistoupil k drastičtějšímu řešení a za pomoci armády 

donutil členy Parlamentu podepsat prohlášení o věrnosti Lordu protektorovi a ústavě, v opačném 

případě byli členové Parlamentu vyloučeni z jednání. Toto jednání nedosáhlo svého účelu, opozici 

se nepodařilo zlomit, a tak Parlament podle Nástroje vlády zasedal ještě 5 měsíců a následně byl 

rozpuštěn. 

 

6.7 Instrukce Lorda protektora generálmajorům 

Cromwellova vláda začala být díky tomuto kroku velmi špatně přijímána. Cromwell se začal 

povyšovat do pozice nejvyššího arbitra veřejného pořádku243 a díky jeho teď již absolutistickému 

počínání se proti němu začala formovat silná opozice. Ke zmapování této opozice Cromwell 

používal síť tajných služeb pod vedením sekretáře Státní rady Johna Thurloea244. Díky Thurloeovi 

měl Oliver Cromwell velmi dobrou představu o tom, jak jeho opozice vypadá a kdo v ní je. Dá se 

říct, že Thurloe pro Cromwella založil špionážní síť v moderním slova smyslu.245 Tato opozice se 

neskládala jenom z politických zástupců levellerů nebo royalistů, ale také bychom v ní nalezli 

zástupce církve, právnické obce nebo vysoce postavených soudců. Mezi Thurloeovi největší 

husarské kousky patřilo v roce 1657 odhalení atentátu na Olivera Cromwella pod vedením 

Edwarda Sexbyho a Milese Sindercombea, který byl zhacen. 

 

Oliver Cromwell si začal být dobře vědom nejen názorové rozdrobenosti, a tak přistoupil 

k reformě správy země tak, aby nad ní získal větší kontrolu. Stalo se tak formou Instrukce lorda 

                                                 
242 CARLYLE, Thomas. Oliver Cromwell's letter and speeches: Vol. II Part I. s. 109 
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protektora generálmajorům246 z 22. srpna 1655, podle které se země rozdělila na 12 správních 

obvodů, které spadly pod vedení tzv. generálmajorů (Major-generals). V této instrukci Cromwell 

generálmajory pověřil povzbuzovat a podporovat zbožnost a znevažovat veškerou bezbožnost247. 

Jejich úkolem bylo dostat pod kontrolu opozici a zamezit vzpourám. Mimo bezpečnosti též měli 

generálmajoři zajistit Cromwellovy snahy o obnovení morálky. Nejenže generál-majorům 

příslušela pravomoc k velení vojsku, ale též pravomoc k vybírání daní. Instrukce také obsahovala 

omezení veřejných shromáždění, trestání opilství a rouhačství.248 Pro zajištění bezpečnosti a 

znovuobnovení svobody vyznání byly jmenovány komise. Tyto komise vybíraly učitele a kněze, 

kteří mohli dále vykonávat svůj úřad. Instrukce obsahovala i mnoho dalších povinností jako 

povinnost přihlásit se k pobytu. Můžeme tedy shrnout, že Oliver Cromwell touto Instrukcí zavedl 

centralizovanou správu pod vedením armády. Nicméně celá tato mašinerie potřebovala být 

z něčeho financována, a tak bylo potřeba vypsat nové daně. 

 

6.8 Parlament v roce 1656 a Pokorná petice a rada 

Další parlament byl svolán až 17. září 1656. Nejdůležitějším důvodem, proč byl Parlament 

svolán, se stala skutečnost, že Oliver Cromwell potřeboval financovat nový způsob centrální správy 

a válku proti Španělsku. Nicméně znovu se pokusil o vyloučení některých členů Parlamentu. 

Parlament potvrdil Cromwellovy ordonance, jak po něm Lord protektor požadoval, ale také 25. 

května 1657 předložil Lordu protektorovi ke schválení dokument s názvem Pokorná petice a rada 

(Humble Petition and Advice)249. Tato petice odpovídala starším ústavním dokumentům a též se 

svým obsahem vracela ke zřízení před Nástrojem vlády, včetně návrhu na znovuobnovení 

královského úřadu. Tento královský úřad byl nabídnut právě Oliverovi Cromwellovi a jeho 

dědicům. Ten ho ovšem nepřijal a donutil parlament Pokornou petici přepracovat. Přepracovanou 

verzi (The Additional Petition and Advice) 250 přijal 25. května 1657. Následně byl znovu zvolen 

do role Lorda protektora. 

 

                                                 
246 KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. Dějiny angloamerického práva. s. 114 
247 DURSTON, Christopher. Cromwell's major-generals: Godly government during the English revolution. 

Manchester: Manchester University Press, 2001. ISBN 0719060656. s 154 
248 KUKLÍK, Jan. Poodhalené tváře anglického práva. s. 213 
249 GARDINER, Samuel Rawson. The Constitutional Documents of the Puritan Revolution: 1625-1660. s. 447 
250 GARDINER, Samuel Rawson. The Constitutional Documents of the Puritan Revolution: 1625-1660. s. 459 
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Pokorná petice a rada, čtrnáctičlánkový dokument, se primárně, ale ne výhradně zaměřovala 

na postavení Lorda protektora a parlamentu. Věnovala se též již tradičním tématům jako je svoboda 

vyznání a volební právo. Hlavní změnou oproti dosavadnímu stavu bylo právo Lorda protektora 

jmenovat svého nástupce a znovuzavedení dvoukomorového parlamentu, jehož Horní komoru 

jmenoval právě Lord protektor se souhlasem Dolní sněmovny. Tato sněmovna se skládala ze 40–

70 členů a členství v ní bylo doživotní. O vyloučení členů parlamentu měla rozhodovat výhradně 

jejich domovská sněmovna. 

 

Jako další změny tato petice přinesla stálé financování vlády a zajištění bezpečnosti, 

jmenování členů Státní rady Lordem protektorem na její návrh s následným schválením 

parlamentem, jejich odvolání Lordem protektorem se souhlasem parlamentu a pozastavení 

mandátu v případě nezasedání parlamentu. Stejné zůstalo svolávání parlamentu jednou za 3 roky. 

Volební právo bylo odejmuto těm, kteří prokazatelně spolupracovali s nepřítelem během irského a 

skotského tažení, vystupovali proti parlamentu v některé z občanských válek těm, kteří byli 

katolického vyznání, či se účastnili jakékoliv jiné aktivity proti Lordu protektorovi. Ostatní 

podmínky volebního práva zůstaly stejné jako v nástroji vlády. Omezení pasivní účasti na státních 

úřadech bylo stejné jako v případě volebního práva. Soudci a nejvyšší státní úředníci měli podléhat 

schválení parlamentu. Velkou změnou bylo podmínění vypsání nové daně pouze na základě 

zákona. Dále pak přijetí, změna nebo zrušení zákona mohlo proběhnout pouze na základě zákona, 

a to bez výjimky. Zde můžeme vidět velký posun oproti Nástroji vlády. Troufla bych si i říct, že se 

jedná o velmi moderní krok vedoucí k právní jistotě. Stejně jako ostatní předešlé ústavní 

dokumenty i tato Petice se věnovala otázkám náboženským. Nejdůležitější novinkou, kterou 

Pokorná petice přinesla, bylo zrušení všech zákonů v církevní oblasti, které s ní byly v rozporu. 

 

Pokorná petice a rada je považována za dokument, který se pokusil Lorda protektora smířit 

s parlamentem. Můžeme v ní vidět mnoho revolučních myšlenek, jako podmínění daní zákonem, 

či zrušení zákonů v církevní oblasti, které s ní byly v rozporu. Pravomoci Lord protektora byly 

značně oslabeny. Oproti Nástroji vlády, který dával Oliverovi Cromwellovi ve spojení se Státní 

radou obrovskou moc, Pokorná petice a rada mu odebrala pravomoc vypisovat daně a přijímat 

ordonance se silou zákona za doby nezasedání parlamentu. Pozice Lorda Protektora oslabovala a 

můžeme vidět další posun ve vyrovnání sil mezi legislativou a exekutivou. 
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6.9 Konec Olivera a Richarda Cromwella 

Poslední parlament za vlády Olivera Cromwella byl svolán 20. ledna 1658. Oliver Cromwell 

zamýšlel Horní sněmovnu složit ze svých příznivců z řad armády a státních úředníků, aby mohl 

částečně blokovat rozhodování Dolní sněmovny. Pokorná petice a rada mu to umožňovala. Když 

parlament zasedl, Oliver Cromwell již tradičně přednesl požadavky financování. Nicméně také již 

tradičně parlament proti němu vystoupil s kritikou a tentokrát se poměrně nevybíravě opřel i do 

Cromwellovy armády. Oliver Cromwell 4. února 1658 pronesl v parlamentu projev251, ve kterém 

vyjádřil své zklamání z parlamentu, který označil za nespolupracující, rozvracející stabilitu země, 

podporující skotského krále a nedodržující zákony, které si sám schválil. Po tomto proslovu 

parlament nechal rozpustit.  

 

Vedení státu se tak znovu dostalo do armádních rukou. Cromwell uvažoval o svolání dalšího 

parlamentu, ale zůstalo jen u myšlenky. Oliver Cromwell umírá 3. září 1658 ve Whitehallu na 

malárii a infekci močových cest. Vedení státu tak utrpělo ránu, ze které bylo jen velmi těžké se 

vzpamatovat, protože armádní režim byl do vysoké míry odvislý právě od osobnosti Olivera 

Cromwella. Jen pár hodin po jeho smrti byl novým Lordem protektorem jmenován jeho syn 

Richard Cromwell252. Ten měl být postaven do čela armády jako velitel, i když sám o sobě neměl 

žádnou vojenskou zkušenost, a tak jej velení armády absolutně nepřijalo. Dále pak mu otec 

přenechal vysoký státní dluh, se kterým se Richard musel vypořádat. 

 

Richard Cromwell se rozhodl 29. listopadu 1658 svolat parlament a svízelnou finanční situaci 

vyřešit s jeho pomocí. Nicméně díky změnám v pasivním volebním právu se do sněmovny dostala 

velká část presbyteriánů a royalistů, s čímž Richard Cromwell ze své pozice nemohl nic dělat. 

Horní sněmovna se sešla v původním složení, což se Dolní sněmovně nezamlouvalo, jelikož se 

jednalo o členy vybrané Oliverem Cromwellem, a navíc pro ně tato sněmovna ztělesňovala 

podstatu konstitučního zřízení za doby tyranie.253 

 

                                                 
251 CARLYLE, Thomas. Oliver Cromwell's letter and speeches: Vol. II Part I. s. 390 
252 MORRILL, John S. Richard Cromwell. Encyclopædia Britannica [online]. London: Encyclopædia Britannica, 
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1660 [online]. Woodbridge: Boydell & Brewer, 2018, 2018, NED – New edition ed., 195-229 [cit. 2020-04-05]. 
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70 

 

Pád Richarda Cromwella ale nezpůsobilo zasedání parlamentu, nýbrž odpor armády. Richard 

Cromwell, jak jsem již zmínila, neměl žádné vojenské zkušenosti. To se nezamlouvalo nejvyššímu 

velení armády, a tak v obavě, že armáda nebude mít v osobě Lorda protektora oporu, vypracovalo 

vedení armády petici (The Humble Petition of Several Colonels of the Army)254, ve které vyslovili 

své obavy ze snížení armádních stavů a požádali o zvýšení daní z důvodu financování armády. 

Parlament ani Richard Cromwell se tímto dokumentem ani nezabývali. Naopak vydali zákaz 

vojenských schůzí bez souhlasu parlamentu. Pod tlakem armády, která obsadila jeho palác, byl 

Richard Cromwell donucen parlament 22. dubna 1659 rozpustit a prakticky si tím přivolal svůj 

pád. 7. května 1659 bylo obnoveno zasedání Kusého parlamentu a Richard byl držen armádou ve 

svém paláci. 25. května Kusý parlament odsouhlasil úhradu státního dluhu a Richard Cromwell 

rezignoval.255 

 

Období protektorátu je vnímáno celkově v dobovém zasazení velice negativně. Já osobně se 

na něj dívám tak, že snahy o zmodernizování systému sice začaly dobře, ale jak už to tak bývá 

v případě kultu osobnosti, moc byla příliš velké lákadlo, kterému Oliver Cromwell nedokázal 

odolat. Na začátku bych jeho vládu za tyranii neoznačila, ale od zasedání prvního parlamentu už 

ano. Nesouhlas většiny, který potvrzuje celkové narativní vnímání, potvrzuje i fakt, že tělo Olivera 

Cromwella bylo exhumováno a posléze na něm byla vykonána poprava na základně zvláštního 

retroaktivního zákona z 15. května 1660 (Bill of Attainder)256, což považuji za značně extrémní čin 

v zasazení do kontextu křesťanské společnosti. 
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7 Období 1660–1685 

7.1 Restaurace Stuartovců a Bredská deklarace 

Kusý parlament se pokusil během svého zasedání omezit ve státě moc armády. John 

Fleetwood, zeť Olivera Cromwella byl jmenován členem Státní rady a velitelem armády, nicméně 

jeho vliv nebyl příliš významný. O znovunastolení pořádku se pokusil John Lambert, nicméně byl 

parlamentem degradován z pozice generála a armáda v čele s Fleetwoodem byla podrobena vedení 

vojenské rady pod vlivem Dolní sněmovny. Nicméně Johnu Lambertovi s armádou se podařilo 

uzavřít budovy Dolní sněmovny a 13. října 1659 tak došlo k rozpuštění Kusého parlamentu. 

Lambert byl jmenován velitelem armády a poslán proti generálovi Georgi Monckovi257, veliteli 

anglické armády ve Skotsku, který ač byl původně royalista a podporoval Olivera i Richarda 

Cromwellla výměnou za vysoký post v armádě, nesouhlasil s rozpuštěním Kusého parlamentu, a 

tak s armádou vytáhl na Londýn. Armáda Generála Lamberta byla poražena a generál Monck 

Londýn obsadil. 24. prosince 1659 nechal obnovit Dlouhý parlament v personálním obsazení 

takovém, jaké měl parlament před Pridovou čistkou. Fleetwood byl donucen zpovídat se ze svého 

jednání a Lambert byl uvězněn v Toweru. Když se mu povedlo uprchnout, pokusil se vyvolat 

občanskou vzpouru, ale byl znovu dopaden, uvězněn a roku 1684 umírá. 

 

V roce 1660 byly vypsány volby do nového dvoukomorového parlamentu a tento parlament 

(Convention parliament) se 25. dubna 1660 skutečně sešel. 4. dubna 1660 vydává Karel II. Stuart 

za podpory generála Moncka Bredskou deklaraci (Declaration of Breda)258. V tomto dokumentu se 

Karel II. zavazuje udělit generální milost (amnestii) všem účastníkům občanských válek kromě 

královrahů, zaručit svobodu vyznání a náboženskou toleranci zákonem, potvrdit transfery majetku 

a zaplatit armádě. Bredská deklarace byla rozšířena po celé Anglii a parlament k ní neměl žádné 

námitky. 8. května 1660 parlament zpětně uznal Karla II. jako dědice královské linie po smrti otce 

Karla I. 25. května 1660 se Karel II. vrací z exilu.  
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29. dubna 1660 vydává parlament Zákon o beztrestnosti a zapomnění (An Act of Free and 

General Pardon Indemnity and Oblivion)259, který představoval generální pardon, neboli omilostnil 

všechny, kteří se provinili přečinem proti monarchii s výjimkou těch, kteří byli jakýmkoliv 

způsobem zapojeni do odsouzení a popravy Karla I. Zejména se jednalo o soudce, kteří podepsali 

Karlův rozsudek smrti a též vedoucí osobnosti protektorátu včetně Olivera Cromwella, Johna 

Bradshawa, Henryho Iretona, a Thomase Prida. Někteří byli souzeni retroaktivně a jejich těla byla 

exhumována a znovu popravena za základě zvláštního zákona. Tento zákon můžeme považovat za 

pokus o zavedení právní jistoty. Dalším zákonem, který měl být cestou k uklidnění společnosti a 

navrácení ke starým pořádkům se stal Zákon potvrzující soudní řízení z roku 1660 (An Act for 

Confirmation of Judiciall Proceedings.)260. Parlament byl rozpuštěn na konci roku 1660. 

 

Restauraci Stuartovců je potřeba chápat jako obnovení monarchie a prakticky ji můžeme 

chápat jako obnovení právního stavu z doby před zavedením republiky a protektorátu a kontinuitu 

královských prerogativů. Bredská deklarace je sice považována za ústavní dokument, nicméně 

pravomoci panovníka nijak zásadě neupravuje a můžeme ji vnímat jako návrat k tradici nepsaného 

ústavního práva. Je až s podivem, že parlament nevyužil možnosti upravit nové konstituční zřízení, 

omezit panovníkovi pravomoci a upevnit své postavení.  

 

7.2 Kavalírský parlament 

8. května 1661 se sešel nově zvolený parlament nazývaný Kavalírský (Cavalier Parliament) 

nebo také Parlament vysloužilců (Pension parliament) a zasedal až do roku 1679. Jako první krok 

potvrdil zákony schválené předchozím parlamentem a schválil Zákon o obnovení světské autority 

duchovních osob (An Act for Repeal of an Act of Parliament Entiteled An Act for disinabling all 

persons in Holy Orders to exercise any Temporall Jurisdiction or Authority)261,  který zrušil zákon, 
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jenž vylučoval biskupy z účasti v Horní sněmovně a Zákon o zachování osoby a vlády krále z roku 

1661 (Sedition Act)262. Byla obnovena Tajná rada (Privy Council) a její výbory. V roce 1679 došlo 

k vytvoření kabinetu (Cabinet council), jakožto orgánu složeného z králových nejbližších rádců, 

mezi které patřili lordové Clifford, Arlington, Buckingham, Ashley a Lauderdale.263 

 

V roce 1662 parlament legislativně upravil panovníkův vztah k armádě Zákonem o 

domobraně (Mitilia Act)264, který označil panovníka za vrchního velitele ozbrojených sil a vedení 

války pod velením parlamentu za nezákonné. Model stálé armády zůstal a zmenšila se její velikost. 

Roku 1664 byl zrušen Tříroční zákon (Triennial Act) a tento byl vydán nově265. Tento nový zákon 

rušil proceduru svolání parlamentu mimo svolání parlamentu panovníkem a též neobsahoval 

postup v případě, že by panovník parlament nesvolal, což můžeme považovat za krok zpátky. 

Dalším krokem bylo schválení královského příjmu v hodnotě 1,2 milionu liber za rok, což považuji 

za obrovskou částku, a to v porovnání s příjmem Lorda protektora, kterému náleželo 100 tisíc liber 

ročně, i když mu jako možnému panovníkovi bylo nabídnuto 1,3 milionu liber ročně. Tato výše 

měla panovníkovi vynahradit ztráty ze zrušeného mimoparlamentního financování266.  

 

Až do roku 1678 měl panovník s parlamentem další spory ohledně financování. Karel II. 

konstantně žádal o zvýšení příjmu. Často z důvodu vedení válečné zahraniční politiky nejen proti 

Nizozemsku. Parlament podporoval spíš zahraniční politiku ve prospěch protestantských zemí a 

Karell II. vedl hlavně zahraniční politiku profrancouzskou. Několikrát se tak stalo, že parlament 

zamítl Karlovi žádost o navýšení rozpočtu. Nicméně ke konci jeho vlády se ustálila zásada, že 

zákony týkající se financování zásadně projednává a schvaluje Dolní sněmovna a Horní sněmovna 

je z těchto jednání vyjmuta. V tomto případě můžeme vidět paralelu se schvalováním moderních 
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státních rozpočtů. Karel II. byl postaven před mnohá omezení financování ze strany parlamentu. 

Příkladem takových omezení se staly Zákony o dodávkách ze let 1666267 a 1678268 (Supply Acts). 

Na základě těchto zákonů byl schvalovaný rozpočet strukturován s vázán na předem daný účel. 

Parlament dlouhodobě prosazoval kontrolu nejen nad státním rozpočtem jako takovým, ale i nad 

královskými výdaji. K tomu mělo sloužit zřízení komise pro veřejné účty (The Commission for 

Public Accounts). 

 

Parlament též potvrdil obnovu Anglikánské církve schválením Zákona o korporacích 

(Corporation Act)269 z roku 1661 a Zákona o uniformitě z roku 1662 (Uniformity Act)270, který 

opět přinesl do právního řádu pojem jednotné státní církve. Král Karel II. s církevní reformou 

navrženou parlamentem nesouhlasil a náboženskou toleranci si představoval jinak. A tak se pokusil 

prosadit, aby mohl udělovat výjimku ze zákona pro jednotlivé osoby271 (tzv. dispensing power 

neboli udělování dispensu). Tato výjimka ale parlamentem neprošla. Legislativa upravila i 

postavení ostatních neanglikánských kongregací272 a to Zákonem o klášterech z roku 1664 

(Conventicles act)273 a Zákonem o opuštění působiště z roku 1665 (Five Miles Act)274, který 

donutil opustit neanglikánské duchovní své pozice.  

 

26. prosince 1662 vydal panovník první tzv. Prohlášení o shovívavosti (First Declaration of 

Indulgence). V tomto prohlášení apeloval na parlament, aby mu bylo přiznáno právo udělovat 
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jednotlivcům výjimky ze zákona. Parlament znovu panovníkovi odmítl takové právo přiznat. 

Panovníkův nesouhlas s reformou církve přetrvával dalších deset let, kdy Karel II. vydal 15. března 

1672 Druhé prohlášení o shovívavosti (Second Declaration of Indulgence)275, na základě kterého 

plošně udělil výjimku ze zákona všem katolíkům a protestantským disenterům 

(nonkonformistům)276. Parlament donutil v roce 1673 Karla II. druhé prohlášení o shovívavosti 

odvolat a přijal zákon, dle kterého bylo udělení výjimky možné pouze na základě zákona vydaného 

parlamentem a nikdy ke královským prerogativům nepatřilo. Parlament situaci nasadil korunu 

přijetím Zákona o zkoušce, který vyloučil katolíky a nonkonformisty z veřejných úřadů.277 

 

7.3 Habeas Corpus Act a Exclusion Bill 

Justice za vlády Karla II. nejdříve podléhala schválení parlamentu. Karel II. zprvu souhlasil, 

že je nutné, aby justice byla zasazena do ústavního rámce a měla jisté ústavní záruky. Osobu soudce 

mohla zastávat pouze osoba mravně způsobilá (quamdiu se bene gesserit – dokud se bude chovat 

řádně)278 a v případě narušení této způsobilosti mohla být odvolána. Postupem času ale Karel II. 

začal jmenovat soudce podle starého modelu, a to z vůle panovníka a jejich odvolání záleželo také 

pouze na něm. Odvolávání nebo penzionování soudců kvůli politickým důvodům nebylo výjimkou. 

V roce 1679 proběhla mezi soudci politická čistka a v roce 1681 se chystal král některé ze svých 

oponentů, lorda Shaftesburyho a Stephena Colledge, obvinit z velezrady. Do popředí se tedy 

dostalo téma vydávání writu habeas corpus. Již v roce 1670 v tzv. Bushellově případu (Bushell‘s 

case)279došlo k vydání writu habeas corpus jako obrany proti nátlaku na porotu, která měla vznést 

pod nátlakem obvinění a za to byla uvězněna. V případě obvinění z velezrady výše zmíněných 

lordů měl být vytvořen zvláštní tribunál. Členové poroty ovšem vznesená obvinění odmítli a byli 

za do uvězněni v londýnském Toweru. Colledge byl nakonec odsouzen králem ovlivněnou porotou 

v Oxfordu a popraven. 
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Ne jedné straně porotní soudnictví bylo oceňováno jako pojistka proti královské libovůli, 

nicméně na straně druhé se objevila problematika odpovědnosti porotců a zajištění její nezávislosti 

a nestrannosti. Na základě této situace byl přijat zákon o vydávání writu habeas corpus (Habeas 

Corpus Act)280, který́ přesněji upravil proces vydávání writu habeas corpus a zajistil ochranu před 

nezákonným uvězněním a ochranu osobní svobody. Tento zákon stanovil povinnost na základě 

vydaného writu habeas corpus předvést uvězněného a odůvodnit jeho uvěznění. Soud musel 

uvěznění potvrdit, nebo zrušit.  Nedodržení postupů v tomto zákoně stanovených bylo 

penalizováno a zakládalo nárok na náhradu škody. Tento zákon též stanovil zákaz opakovaného 

věznění ze stejného důvodu a odrážel římskoprávní zásadu ne bis in idem neboli ne dvakrát ve 

stejné věci. Stanoveny byly také lhůty pro jednotlivé úkony a možnost propuštění na kauci. 

 

V roce 1679 byl parlament rozpuštěn po marném pokusu o impeachment lorda Danbyho, 

jednoho z králových nejbližších rádců. Panovník nechal svolat parlament nový ve kterém se proti 

němu vytvořila opozice, která sama sebe označovala za tzv. Stranu země (Country Party) a na jeho 

podporu vznikla skupina nazývaná Stoupenci dvora (Court party). Opozice, která získala většinu 

ve sněmovně, začala prosazovat vyloučení Karlova katolického bratra Jakuba z nástupnické linie, 

a to formou návrhu Zákona o vyloučení (Exclusion Bill)281. Proto je tento parlament označován 

jako První vylučovací (First Exclusion Parliament). Na základě přijetí návrhu Zákona o vyloučení 

panovník parlament rozpustil a další svolal v roce 1680. Tento parlament, označovaný jako Druhý 

vylučovací (Second Exclusion Parliament) potvrdil Zákon o vyloučení a díky tomu byl také 

rozpuštěn. Další parlament Karel II svolal do Oxfordu a vkládal do něj velké naděje. Když ale ani 

ten nepřijal Karlův návrh, že Jakubova vláda by byla omezená a vládli by za něj jako regenti 

Marie282 a Vilém III. Oranžský283, jeho dcera a zeť, byl rozpuštěn a Karel II. vládl bez parlamentu 
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až do roku 1685. Toto období je v anglické historii označováno jako Vylučovací krize (Exclusion 

Crisis). 6. února 1685 umírá Karel II. na mrtvici, a ještě před svou smrtí je pokřtěn. 

8 Období 1685–1700 

8.1 Nástup Jakuba II. 

Navzdory snahám o vyloučení z nástupnické linie usedl Jakub II.284 (James II.) na anglický 

trůn 23. dubna 1685 a vládl do roku 1689. Jakub II. i jeho manželka Marie Beatrice z Modeny byli 

katolického vyznání, což přineslo na anglickou politickou scénu další rozepře. V roce 1685 Jakub 

II. svolal svůj první parlament a pokusil se navázat na započatou ústavní tradici konstituční 

monarchie. Již tradičně parlament odmítl královy návrhy ohledně finančních záležitostí a dále jej 

kritizoval pro jeho katolickou víru. Byl proto vzápětí rozpuštěn. 

 

Vláda Jakuba II. by se celkově dala popsat jako vláda absolutistická, stejně jako u ostatních 

Stuartovců. Nejdiskutovanějším tématem byla náboženská politika a náboženská tolerance, kterou 

se Jakub II. snažil prosazovat. Jakub II. se pokoušel prosazovat moc udělovat výjimky ze Zákona 

o zkoušce. Toto právo mu bylo potvrzeno Soudem královské lavice v případu Godden v. Hales285 

z roku 1686. Následně Jakub II. v roce 1687 vydal vlastní verzi Prohlášení o shovívavosti, díky 

kterému byla udělena plošná výjimka ze zákona pro katolíky i nonkonformisty a u Zákona o 

zkoušce byla pozastavena účinnost. 

 

Toto prohlášení mělo být veřejně šířeno v kostelech po celé Anglii. Proti tomuto vystoupilo 

několik duchovních ve známém případě Sedmi biskupů (Seven Bishop’s Trial)286. Jejich 

argumentace byla postavená na faktu, že podle parlamentu král nemá právo na udělování výjimek 

ze zákona. Soud Královské lavice tyto biskupy obvinil z vyzývání ke vzpouře (seditious libel). 

Další otázkou tohoto případu bylo posouzení principu nekladení odporu panovníkovi (non-

resistence), který́ byl obsazen v přísaze vycházející ze Zákona o korporacích a uniformitě. Nakonec 

byli obvinění biskupové propuštěni. Jakub II. se též pokusil o vytvoření mimořádného Soudu 
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zmocněnců pro náboženské otázky (Court of Commissioners for Ecclesiastical Cause), který byl 

prakticky kopií Soudu vysoké komise287 a měl soudit zločiny spáchané tiskem s politickým či 

náboženským motivem. Tento krok vyvolal mezi Jakubovou opozicí obrovskou vlnu nevole. 

 

8.2 Slavná revoluce 

Roku 1688 porodila královna Jakubovi II. syna a jeho dcery z prvního manželští tak byly 

vyňaty z nástupnické linie. V létě roku 1688 se tak zformovala silná opozice, která se katolického 

krále rozhodla zbavit. Tato opozice začala vyjednávat s Marií II. Stuartovnou, Jakubovou dcerou 

z prvního manželství a jejím manželem Vilémem III. Oranžským, Jakubovým zetěm, synovcem a 

místodržícím Nizozemí. A tak nastala Slavná revoluce (Glorious revolution). Tento manželský pár 

odvozoval od svého příbuzenství s Jakubem II. nárok na anglický trůn. Marie i Vilém byli 

protestanti, tudíž pro anglický lid představovali ideální variantu. Vilém III. Oranžský se se svými 

muži dostal do Anglie v listopadu 1688 poté, co jej v dopise přivolala takzvaná Nesmrtelná 

sedmička (Immortal seven)288a většina anglické armády se k němu přidala. Měsíc na to Vilém 

obsadil Londýn a Jakub II. se pokusil utéct do Francie, ale byl zajat ještě na anglickém území. 

 

Sněmovna lordů mezitím vytvořila prozatímní vládu, která se obrátila na Viléma. Většina 

evropských monarchií označila tento krok za usurpaci a Jakub II. byl převezen do Londýna, kde 

po něm byla vyžadována dohoda s Vilémem III. Ten se k situaci postavil tak, že nebyl ochoten 

tolerovat Jakuba na anglickém trůně, ale také ho nechtěl věznit na anglickém území. Podpořil tak 

jeho plán přesunu do exilu. 23. února 1689 byli Vilém III. Oranžský a Marie II. Stuartovna společně 

jmenováni anglickými panovníky. Většina evropských monarchií označila tento krok za usurpaci 

a Viléma III. Oranžského neuznala králem. Nový královský pár neuznali i někteří Angličané, jako 

například arcibiskup z Canterbury, který byl hlavou anglikánské církve. Skotsko a Irsko se přidalo. 

Na základě exilu vzniklo jakobitské hnutí, které podporovalo Jakubův nárok na trůn a v budoucnu 

i nárok jeho potomků. Jakub II. je dodnes pokládám za panovníka de iure a Vilém III. Oranžský 

za panovníka de facto. 
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Nastalá situace byla značně složitá na vyřešení. Vilém III. Oranžský byl nizozemec, a ještě 

k tomu kalvinista. Objevily se obavy z jeho vlády, a tak se parlament a nejvyšší politické vrstvy 

snažili najít řešení. V jednu chvíli se na jednací stůl dostalo i téma, že by se Jakub II. Stuart. na 

trůn mohl vrátit za určitých podmínek a za velkého omezení moci Koruny. Tato jednání ale byla 

záhy ukončena a jednalo se o možnosti, že by se Vilém s manželkou Marií mohli stát regenty. 

Vilém III. začal předsedat prozatímní vládě a 28. prosince 1688 svolal poslední parlament Karla I. 

čímž vyřadil členy parlamentu z roku 1685289. Jelikož Vilém III. ještě nebyl korunován králem, 

nemohl ani svolat oficiální parlament. Tento svolaný orgán tedy nazval konventem (Convention 

Parliament). I v konventu bylo několik názorových proudů, nicméně převládal názor, že by se 

Vilém a Marie měli stát panovníky, protože Jakub II. svým odchodem uvolnil trůn. Parlament 

dokonce přijal rezoluci, která pravila, že „Král Jakub II., snažíce se rozvrátit ústavu svého 

království porušením původní smlouvy mezi králem a lidem a na radu Jezuitů a jiných podlých 

osob porušujíce základní zákony a odeberouce se pryč z království, se vzdal Vlády a že trůn je tímto 

volný.“290 Vilém a Marie byli korunování 11. dubna 1689. Následně jim byl nabídnut i skotský 

trůn, který přijali. 

 

Tím vyvolali vzpouru ve Skotsku a Irsku a první jakobitské povstání, které vedlo k válce 

mezi lety 1689–1691. Jakobité, kteří podporovali nárok Jakuba II. na trůn, většinou klany ze 

skotské Vysočiny, se sjednotili pod vedením Johna Grahama291 a přidali se k nim i Irové pod 

jedením Richarda Talbota292. Ti umožnili Jakubovi II. vylodit se s armádou na pobřeží Irska. Irové 

i Skoti kapitulovali v roce 1691. 

 

Slavná revoluce je považována za jeden z největších milníků v anglickém ústavním vývoji. 

Díky Deklaraci práv platí až do dnešních dní omezení pro anglické panovníky v mnoha ohledech. 

Anglickým panovníkem se stále nemůže stát katolík, ani si katolíka nebo katoličku nemůže vzít. 
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Od této Deklarace je prakticky nemožné, aby vznikla absolutní monarchie, jelikož omezení 

panovníka ve prospěch parlamentu v ní vytyčená jsou jasně daná. Za nejdůležitější považuji zákaz 

panovnického veta v případě parlamentních zákonů a daní. Mezi další důležitá omezení, která jsou 

schopná zabránit vzniku absolutní monarchie, je zákaz vytvoření a vedení armády bez souhlasu 

parlamentu. Anglickou monarchii můžeme považovat za konstituční právě od dob Slavné revoluce. 

 

8.3 Bill of Rights a Act of Recognition 

Když se Vilém s Marií ujali vlády, parlament jim předložil listinu, jejíž akceptací podmínil 

jejich nástup na trůn. Tato listina se nazývala Listina práv (Bill of Rigths)293 294 a svým obsahem 

vstoupila do dějin. Byla vyhlášena 13. února 1689 a její závaznost byla potvrzena Zákonem o 

uznání z roku 1690 (Act of Recognition)295. Vilém a Marie Listinu práv nikdy oficiálně 

neakceptovali. Tímto dokumentem parlament dokázal svoji poměrně silnou pozici. Nejdříve 

parlament prosazoval mnohem širší rozsah samotného dokumentu, aby byl vztah panovníka 

k parlamentu a k poddaným opravdu striktně vymezen, nicméně konečná podoba je značně 

mírnější.296 

 

Listina práv je seznamem práv, která charakterizují vztah Koruny k poddaným, a hlavně 

vztah panovníka a parlamentu. První část uvádí seznam protiprávních činů, kterých se dopustil 

Jakub II., a mezi které se řadí kumulace moci, vypisování daní proti vůli parlamentu, zřízení Soudu 

zmocněnců pro náboženské otázky, stíhání duchovních, stavění armády bez souhlasu parlamentu, 

odzbrojování protestantů, ohrožování svobodných voleb, nezákonné stíhání obviněných, 

ovlivňování poroty, či stanovování nesplnitelných kaucí a poplatků. Druhá část popisuje vztah 

panovníka k poddaným a k parlamentu. Nicméně se nejedná o komplexní ústavní dokument, aby 

byl považován na konstituci per se. Dokument se spíš snaží navázat a problematické kroky Jakuba 

II. a do budoucna v těchto oblastech moc panovníka omezit. 
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Považuji za velmi zajímavé, že v Listině práv je obsaženo prohlášení, že Vilém III. Se 

usednutím na trůn zavazuje k omezení práv Koruny ve prospěch parlamentu a ke garantování 

základních práv jednotlivců. K vyrovnání moci mezi parlamentem a panovníkem došlo primárně 

tím, že panovníkovi bylo úplně odejmuto právo udělovat výjimky ze zákona plošně i pro 

jednotlivce. Vyloučeno bylo též vypisování daní jinak než zákonem stanoveným způsobem a se 

souhlasem parlamentu a zřizování zvláštních soudních tribunálů. Dále pak existence stálé armády 

byla též podmíněna souhlasem parlamentu.  

 

Listina práv jako novinku přinesla svobodu projevu na půdě parlamentu a ustanovila právo 

na častější svolávání parlamentu.  Volby do parlamentu měly být svobodné. Listina dále zrušila 

Soud zmocněnců pro náboženské otázky, což značilo další krok k širší náboženské toleranci. 

V oblasti práv jednotlivců bylo prosazeno právo petiční a nemožnost stíhání za podání takovéto 

petice. Kauce a pokuty měly být nadále vyměřovány přiměřeně poměrům jednotlivce a začal platit 

zákaz drakonických trestů. Poroty měly být nadále nezávislé a měly být obsazovány zásadně na 

základě zákona. Za právo jednotlivce bylo prosazeno i nošení zbraně pro osobní ochranu a při 

splnění zákonných podmínek, nicméně toto platilo pouze pro protestanty. Poslední část se věnovala 

panovnickému nástupnictví, ze kterého byli v první řadě absolutně vyjmuti katolíci. Můžeme tedy 

říci, že se jednalo spíš o deklaraci než o komplexní úpravu. Listina práv je dodnes považována za 

důležitou součást anglické ústavy. 

 

V případě Listiny práv jako ústavního dokumentu si můžeme všimnout, že velmi odráží 

společenskou náladu, a hlavně vývoj za vlády Stuartovských monarchů. Většina výslovně 

uvedených práv navazuje na činy Karla II. a Jakuba II. a snaží se do budoucna předejít zneužívání 

královské moci. Troufla bych si říct, se jedná o znak typický pro anglo-americkou právní kulturu, 

kde je tradicí vytvářet zákony na základě zkušenosti, a ne pro futuro, jak je tomu v právní kultuře 

evropské. Osobně tento způsob považuji za velice funkční, protož si myslím, že vytváření zákonů 

na základě rozhodování soudů a zevrubné debaty odborné obce je signifikantně výhodné oproti 

vytváření pravidel pro futuro, která problematiku spíše definují, než řeší. 
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8.4 Legislativa na konci 17. století 

Jako další byl schválen březnu roku 1689 Zákon o korunovačním slibu (Act Establishing the 

Coronation Oath)297, který přinesl novinku v podobě přísahy panovníka při skládání 

korunovačního slibu a že bude dodržovat zákony a respektovat právo království. V novelizované 

podobě tento zákon platí dodnes a aktuální panovnice Spojeného království Velké Británie a 

Severního Irska Alžběta II. podle něj v roce 1953 skládala svůj korunovační slib. Jedná se tedy o 

jeden ze základních ústavních zákonů, které ve Velké Británii platí dodnes. 

 

Ač Listina práv naznačila směr náboženské tolerance, jako takovou ji měl upravit Zákon o 

toleranci (Toleration Act)298 ze dne 24. května 1689. Podle tohoto zákona se rozšířila práva 

nonkonformistům. Nicméně stále platila jistá omezení, jako například nemožnost účasti ve 

veřejných úřadech, které byly určeny pouze anglikánům. Parlamentní skupina podporující 

nonkonformisty se pokusila tento zákon rozšířit a prosadit v podobě Zákona o porozumění 

(Comprehension Act)299, nicméně tento návrh parlamentem neprošel. Na základě Zákona o 

toleranci byla tedy náboženská svoboda přiznána členům těch protestantských církví, které složily 

přísahu věrnosti a oddanosti králi. Katolíci byli z náboženské tolerance zcela vyjmuti. 

 

V únoru 1690 došlo k rozpuštění parlamentu a byl svolán parlament nový. Tento parlament 

na základě Listiny práv zasedal mnohem častěji a v pravidelných intervalech. V roce 1694 byl 

schválen nový Tříroční zákon (Triennial Act)300, na základě kterého byl panovník povinen svolat 

parlament nejpozději tři roky od jeho rozpuštění. Panovník sice první dva návrhy tohoto zákona 

vetoval, nicméně po vyjednání finančních ústupků svůj souhlas se zákonem udělil. Tento parlament 

též Zákonem o uznání (Act of Recognition) uznal Viléma a Marii za legitimní vládce, Listinu práv 

za platný a účinný dokument a schválil rozhodnutí a zákony parlamentu minulého (Convention 

Parliament). Tento parlament se pokusil prosadit i návrh zákona, na základě kterého měl být 

vyloučen souběh členství v Dolní sněmovně a zastávání veřejného úřadu, nicméně nebyl nikdy 

                                                 
297 Coronation Oath Act1688 CHAPTER 6 1 Will and Mar 
298 SPURR, John. The Church of England, Comprehension and the Toleration Act of 1689. The English Historical 

Review [online]. Oxford: Oxford University Press, 1989, 1989, 104(413), 927-946 [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: 

https://www.jstor.org/stable/572788 
299 ibid 
300 RANDALL, James G. The Frequency and Duration of Parliaments 
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prosazen, protože jej panovník vetoval. Svého práva veta, jako jednoho ze zůstavších prerogativů, 

panovník též využil v případě návrhu Zákona o soudcích (Judges Bill) z roku 1692301 

 

Finanční politika byla ovlivněna nejen Listinou práv, ale i systémem, jakým byli přidělovány 

finance Jakubovi II. Panovník byl prakticky finančně závislý na parlamentu a již neměl možnost 

mimoparlamentního financování, jako to měla většina jeho předchůdců. Finance, které byly 

panovníkovi parlamentem přiděleny, musely být rozděleny dle účelu, na který budou použity a 

parlament měl poměrně rozsáhlé kontrolní pravomoci. Podmínky přidělování financí, rozdělování 

dle účelu a kontrolní pravomoci byly vymezeny v Zákoně o občanském listu (Civil list Act) z roku 

1697302. Občanský list jako nově zavedený pojem pro vedení evidence o královských výdajích je 

považován za krok k finanční revoluci. Díky tomuto listu se Koruna stala odpovědná vůči 

parlamentu za výdaje na dennodenní bázi. Na základě Zákona o občanském listu bylo také 

stanoveno, že částka, která bude králi přidělena bude pokrývat nejen výdaje koruny, ale také vládní 

výdaje. Pro kontrolu královských výdajů byl zřízen Výbor pro kontrolu státních účtů, který měl 

svou kontrolou omezit plýtvání státními prostředky. Vzhledem k tomu, že rozpočtové potřeby se 

zvětšovaly, byla založena Anglická banka (Bank of England), které byl svěřen státní dluh. Během 

Vilémovy vlády se zformoval vládní kabinet nazývaný Junto303.  

 

V roce 1695 vydal parlament Zákon o tiskových licencích (Licensing of the Press Act)304 305. 

I přes některá ustanovení jako omezení zakládání nových tiskáren bez souhlasu Asociace 

vydavatelů (Stationer’s Company) tento zákon přinesl jistotu v oblasti trestní a civilní 

odpovědnosti (libel) autorů a vydavatelů, což mělo za následek zvýšení počtu vydávaných děl. 

Tento zákon by se dal označil jako předchůdce norem upravující svobodu tisku. 

 

                                                 
301 COWARD, Barry. The Stuart Age: England, 1603-1714. s. 418 
302 WILLIAMS, E. Neville. The Eighteenth-century Constitution, 1688-1815: Document and commentary. London: 

Cambridge University Press, 1970. s. 50 
303 Tento pojem je odvozen od španělského názvu pro královskou radu. Tento orgán je též nazýván Whig Junto a to 

díky svému obsazení. V Junto zasedali John Somers, baron Somers, Charles Montagu, hrabě z Halifaxu, Thomas 

Wharton, markýz z Wharton, Edward Russell, hrabě z Orfordu. Junto se stalo inspirací pro Benjamina Franklina, 

který podle něj vytvořil roku 1727 své Junto ve Filadelfii 
304 Celým názvem An Act for preventing the frequent Abuses in printing seditious treasonable and unlicensed Books 

and Pamphlets and for regulating of Printing and Printing Presses 
305 WILLIAMS, E. Neville. The Eighteenth-century Constitution, 1688-1815: Document and commentary. s. 399 



84 

 

8.5 Zákon o posloupnosti 

Roku 1694 umírá královna Marie II. a Vilém III. se stává samostatným králem Anglie. Titul 

anglického krále a královny získali Vilém a Marie doživotně, a to i po smrti jednoho z nich. 

Nicméně netrvalo dlouho a následnictví se stalo znovu tématem. V roce 1700 umírá vévoda 

z Gloucesteru, následník trůnu. Další na řadě v linii následnictví se ocitla princezna Anna, dcera 

Jakuba II., která ovšem neměla děti a na zplození potomka již byla v příliš vysokém věku. Bylo 

tedy potřeba vyřešit otázku nástupnictví. Parlament po jednání s Vilémem III. vydal 12. června 

1701 Zákon o nástupnictví (Act of Settlement)306 307. Do nástupnické linie se tak dostala kurfiřtka 

Žofie Hannoverská308, dcera Alžběty Stuartovny, manželky Fridricha Falckého a vnučka Jakuba I., 

a to za předpokladu, že Vilém III. ani princezna Anna Stuartovna309 nebudou mít dědice. Tímto 

zákonem se dostává hannoverská dynastie na anglický trůn a je důležitý hlavně proto, že je dodnes 

součástí anglické ústavy. 

 

Zákon o nástupnictví neupravoval pouze nástupnickou linii jako takovou, ale obsahoval 

mnohá další omezení Koruny ve prospěch parlamentu. Vzhledem k cizímu prvku hannoverské 

dynastie se tento zákon pokusil omezit její vliv jako celku. Jedním z omezujících prvků byl již 

tradičně zákaz katolické víry a zákaz uzavření manželství s osobou katolického vyznání. Dále pak 

byl panovník vázán Zákonem o korunovačním slibu z roku 1689. Dalšími omezeními byl zákaz 

opustit Anglii bez souhlasu parlamentu, zákaz vyslání vojska na pomoc jinému státu bez souhlasu 

parlamentu a zákaz jmenování cizinců do vysokých státních úřadů. Cizinci se též nemohli stát 

členem parlamentu a nemohli vlastnit půdu darovanou od panovníka. Zákon omezil možnost 

udělování milosti panovníkem v případě vyvolaného impeachementu a stanovil podmínky 

                                                 
306 Celým názvem Zákon o posloupnosti a k dalšímu omezení Koruny a pro lepší zajištění práv a svobod poddaného 

(Act for Further Limitation of the Crown and Better Securing the Rights and Liberties of the Subject) 
307 William III, 1700 & 1701: An Act for the further Limitation of the Crown and better securing the Rights and 

Liberties of the Subject [Chapter II. Rot. Parl. 12 & 13 Gul. III. p. 1. n. 2.]. Statutes of the Realm: Volume 7, 1695-

1701 [online]. London: Great Britain Record Commission, 1820, s. 636-638 [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: 

https://www.british-history.ac.uk/statutes-realm/vol7/pp636-638 
308 THE EDITORS OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Sophia of Hanover. Encyclopædia Britannica [online]. 

London: Encyclopædia Britannica, 2020, 2020 [cit. 2020-06-18]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/biography/Sophia-electress-of-Hanover 
309 THE EDITORS OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Anne Stuart. Encyclopædia Britannica [online]. 

London: Encyclopædia Britannica, 2020, 2020 [cit. 2020-06-18]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/biography/Anne-queen-of-Great-Britain-and-Ireland 
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nezávislosti soudů. Také stanovil platy soudců a odvolání bylo možné pouze na základě schválení 

parlamentu v případě nevhodného chování nebo porušení zákona. Král nicméně soudce nadále 

mohl jmenovat. Zákon též omezil souběh královských úřadů a členství v parlamentu, nicméně 

několik let nato byl podstatně změněn. Vilém III. umírá 8. března 1702 a na anglický trůn nastupuje 

Anna Stuartovna. 

 

8.6 Toryové a Whigové310 

V souvislosti s vládou Viléma III. Oranžského je nutné zmínit existenci politických stran, 

které definovaly jeho vládu, celkové rozložení sil v parlamentu a anglickou politiku. Toryové a 

Whigové, jakožto dvě historicky první politické strany v Anglii, vznikly na základu rozdělení 

parlamentu na podporovatele a odpůrce návrhu Zákona o vyloučení. Toryové přijetí tohoto návrhu 

zákona odsuzovali a Whigové jej naopak podporovali. Vilém III. opíral svou vládu o podporu 

whigů, kteří vyrostli primárně na základě anglické buržoazie. Whigové v době vlády Viléma III. 

podporovali hannoverské nástupnictví a Vilémovu protestantskou zahraniční politiku. 311Obecně 

se dá říct, že díky jejich vlivu se hannoverská dynastie udržela u moci až do roku 1901, kdy se 

vlády ujímá dynastie Sasko-Kobursko-Gothajská. Oproti tomu Toryové měli svou oporu ve 

šlechtě, která vlastnila půdu a ve struktuře anglikánské církve. 

 

  

                                                 
310 THE EDITORS OF ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Whig and Tory. Encyclopædia Britannica [online]. 

London: Encyclopædia Britannica, 2020, 2020 [cit. 2020-06-18]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/topic/Whig-Party-England 
311 KUKLÍK, Jan. Poodhalené tváře anglického práva. s. 221 
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Závěr 

17. století je bez pochyby naprosto zásadním milníkem v dějinách anglického práva a vlastně 

i v dějinách evropského ústavního vývoje. Ač se anglo-americký a evropský systém práva 

diametrálně liší, právě 17. století v Anglii mělo obrovský význam pro oba zmíněné systémy. Hlavní 

změnou budiž změna povahy práva z práva nepsaného, obyčejového, na právo z části psané, 

kodifikované, i když charakter obyčejového práva byl zachován. Nejen plejáda zákonů schválená 

během vlády stuartovských králů i Olivera Cromwella je ukázkou potřeby kodifikace práva jak 

z pohledu vládnoucích elit, tak z pohledu ochrany řadových obyvatel. Celý spor mezi panovníky a 

parlamentem je ukázkou snahy o kodifikaci pravomocí, které byly již od 12. století fluidně 

přelévány mezi těmito dvěma stranami podle momentálního mocenského rozložení sil. 

 

Považuji za velmi zajímavé, že anglická šlechta se pokoušela o prosazení své moci již ve 

zmíněném 12. století. Práva obsažená v Magně Chartě, později nazývaná právy starobylými, 

představují obrovský precedent ve své době naprosto nevídaný. Když bych měla tento systém 

porovnat s právním systémem kontinentální Evropy, tak bych si troufla říct, že se jedná o fenomén 

naprosto nevídaný a vyplývající ze svobodné povahy anglické šlechty, která díky obrovské rozloze 

království a velkému akcentu na lokální justici měla nepřeberné možnosti vykonávání svých práv. 

Lenní systém samozřejmě tuto moc do značné míry omezoval, nicméně anglický panovník, který 

byl v oblasti armády až do vlády Richarda Lvího srdce závislý na personální podpoře jednotlivých 

šlechticů, neměl až tak velkou možnost práva šlechty omezit, i když někteří panovníci se o to často 

snažili právě popřením starobylých práv z Magny Charty vycházejících. Tento vývoj považuji za 

esenciální základ potřeby reformy anglického ústavního systému, který vyvrcholil právě v 17. 

století. Období Války růží a vláda tudorovců je sice pro anglickou historii důležitá, ale pro anglický 

parlamentní vývoj bych ji označila za minoritní. Jindřich VIII. ovšem je bez diskuze jednou 

z největších osobností anglických dějin, která přinesla obrovské změny, které se promítly jak do 

církevních, tak ústavních reforem 17. století. 

 

Obrovským ovlivňujícím prvkem těchto reforem byl bezpochyby vývoj financování Koruny 

a s ní spojené státní správy. Dnes již asi neumíme zcela pochopit a posoudit vliv financování 

záležitostí panovníka na fungování státu, jelikož jej ve světle demokratické společnosti většina 

kontinentálních Evropských států po staletí neaplikuje. Nicméně si umím velmi živě představit, že 
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neustálé žádání panovníka o extra finanční prostředky z různých důvodů zanechalo v anglické 

společnosti velmi ambivalentní pocity, jež vedly k turbulentnímu vývoji, který 17. století 

představuje. Mimoparlamentní způsoby financování byly samozřejmě relativně dobrá volba, která 

nevyvolávala tolik sporů, nicméně například v případě Alžběty I. bych tento způsob označila 

přinejmenším za diskutabilní. Udělování monopolů zahýbalo anglickou společností poměrně 

mohutně a impositions se staly jedním z největších témat následujících několika dekád. 

 

Jak již bylo řečeno na začátku této práce, do 17. století Anglie vstupovala se silným 

panovníkem s velmi málo omezenou mocí a opustila jej s parlamentem jako nejdůležitějším 

orgánem státu, který pro panovníka představoval omezení jako nikdy dřív. Vztah mezi panovníkem 

a parlamentem byl na konci 16. století tak složitý, že se není čemu divit, že společnost, a tím myslím 

nejen členy parlamentu, volala po reformě, která byla prakticky nevyhnutelná. Vláda stuartovských 

králů podle mého názoru situaci nezpůsobila, ale pouze vyeskalovala. Vzhledem 

k celospolečenskému vývoj na přelomu vrcholné renesance a raného baroka začala práva 

jednotlivce vůči celku hrát čím dál tím větší roli a absolutistická vláda, kterou první dva Stuartovci 

prosazovali, musela zákonitě skončit nezdarem. Ano, v případě Jakuba I. Stuarta se můžeme bavit 

o relativně úspěšné vládě i zahraniční politice, nicméně spor mezi parlamentem a panovníkem začal 

rychle bujet již za jeho vlády a nabyl obrovských rozměrů za vlády jeho syna. 

 

Je naprosto pochopitelné, že otázka financování Koruny se stala jedním z nejožehavějších 

témat sporu krále s parlamentem. Nejenže za vlády stuartovských panovníků docházelo k vybírání 

mnoha druhů daní a poplatků, ale také jednorázové požadavky panovníka na financování 

vojenských střetů nebyly něco, co by pozitivně působilo na všeobecné povědomí. Královský dluh, 

kteří stuartovští panovníci zdědili po svých tudorských, je prakticky předurčil k nezdaru a pouze 

dvěma způsobům řešení, kdy šťastný nebyl ani způsob parlamentního ani způsob 

mimoparlamentního financování potřeb Koruny. Považuji za logické, že se toto financování často 

stávalo argumentem, díky kterému parlament prosazoval svoje zájmy a ve čtyřicátých letech 17. 

století bylo panovníkovi legislativně znemožněno mimoparlamentní financování a parlament začal 

kontrolovat panovníkovy finance. Zajímavou se tak stala i Listina práv, která panovníkovi 

znemožnila vypisovat nové daně bez souhlasu zákona. 
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Dalším tématem, které bych v závěru této práce chtěla zdůraznit, je vývoj anglické armády. 

Na počátku 17. století anglická armáda plně podléhala panovníkovi, i když byla již do jité míry 

profesionální a panovník nebyl závislý na lidech, které mu na základě lenní přísahy posílali 

jednotliví šlechticové. Můžeme pozorovat velmi zajímavý vývoj, který kulminoval díky zavedené 

New model army Olivera Cromwella a následné snahy o vojenskou vládu pocházející z rukou 

důstojnických elit. Profesionalizace armády, kterou bych si situaci v Anglii v 17. století troufla 

použít jako odpovídající pojem dobovému vývoji, byla prakticky nevyhnutelná. Jak z hlediska 

vybavení a řízení, tak z hlediska financování a zapojení do státních struktur. Armáda je dle mého 

názoru jeden z pilířů státu, jak se například za Cromwellovy vlády naprosto jasně ukázalo. Její 

systematizace a oddělení od panovnických pravomocí je základem moderní společnosti, kterou ta 

anglická začátkem 18. století s nástupem Hannoverských vládců bez pochyb byla. 

 

Neodmyslitelným tématem, které nesmíme v případě ústavního vývoje v Anglii v 17. století 

opominout, je vývoj justičního systému. Do 17. století anglická justice vstupuje relativně 

roztříštěná a málo legislativně ukotvená. Alžbětinské soudy často aplikovaly věznění obviněných 

z důvodu státního zájmu opírajíc se o precedenční právo. Soudní pravomoc byla usurpována 

v rukou královských soudů a o kodifikovaném právu se ještě zdaleka bavit nemůžeme. V 17. století 

můžeme na jedné straně spatřovat ustanovování nových soudů ze stany stuartovských panovníků, 

což spatřuji též jako jeden z významných důvodů vzniku sporů mezi parlamentem a panovníkem. 

Když si ale vezmeme 17. století jako jeden vývojový celek, můžeme spatřovat vývoj brzd a 

protivah mezi jednotlivými složkami státní moci, kdy se justice pomalu ale jistě začala stávat do 

jisté míry nezávislou, a to hlavně díky období Slavné revoluce a zákonu o posloupnosti, na základě 

kterého byli soudci jmenováni prakticky doživotně, se stanovenými výjimkami. Panovník sice 

mohl jmenovat a odvolávat nejvyšší královské soudce, nicméně když sudy panovníkovy přiznaly 

některá práva, parlament je nerespektoval, a naopak došlo i k sesazení panovníka na základě 

rozhodnutí soudu, který k tomuto účelu byl vytvořen. 

 

K tomu se váže i otázka kontinuity právního vývoje. Ten můžeme v Anglii spatřovat již od doby 

normanských králů. Jistě by se se dalo namítnout, že období republiky tento vývoj přerušilo a 

některé zdroje tuto skutečnosti i uvádějí. Nicméně je důležité zdůraznit jednu věc. Za vlády Olivera 

Cromwella docházelo k přejímání právního řádu, a to jak práva kodifikovaného, tak práva 

precedenčního. Můžeme sledovat tendence pokračování v právním vývoji, když po smrti Karla I. 
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došlo k převzetí právního řádu s pouhým nahrazením královského úřadu slovním spojením 

„ochránci a svobod Anglie“. A když se podávíme do současného anglického právního řádu 

(záměrně zde nezmiňuji právní řád Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska, jelikož 

jeho jednotlivé části mají odlišné právní systémy a koncept Velké Británie vzniká později), tak 

v něm nejeden dokument původem ze 17. století najdeme. Příkladem budiž například Prosba o 

právo a Listina práv, nebo Zákon o korunovačním slibu. Nemálo precedenčních rozhodnutí z této 

doby najdeme v moderní argumentaci před anglickými soudy. 

 

Kontinuita ústavního vývoje je ovšem otázkou zcela odlišnou. Ač ke vzniku republiky v Anglii 

nikdy nedošlo per se, jelikož nikdy nebyly naplněny všechny aspekty republikánského zřízení, o 

kontinuitě ústavního vývoje mluvit nemůžeme. Za vlády Olivera a Richarda Cromwella došlo 

k diskontinuitě ústavního vývoje především díky popření královského úřadu a privilegii s ním 

spojenými. Jeden z důvodů, proč nepovažuji pojem republikánského zřízení v případě Anglie za 

platný, je to, že královské prerogativy a ostatní pravomoci nepřešly do rukou lidu, potažmo 

parlamentu, nýbrž z velké části do rukou Lorda protektora. Taková kumulace moci se s ideami 

republikánského zřízení naprosto neschází a považuji tedy za platné označovat toto období za 

období protektorátu stejně, jako jej označuje většina dobových i moderních pramenů. Zároveň však 

nemůžeme anglický systém vzešlý z reformy během 17. století považovat za parlamentní, protože 

není splněn předpoklad výkonné moci v rukou parlamentu ať již formou vládního kabinetu, nebo 

jiným způsobem. Exekutiva i nadále podléhala panovníkovi, lépe řečeno jeho Královské radě a 

úředníkům státní správy. 

 

Dalším důležitým aspektem anglického právního vývoje je neoddiskutovatelně vývoj anglikánské 

církve. Jak jsem již v tomto závěru zmínila, ač Jindřich VIII. nepředstavuje výraznou změnu 

v parlamentním systému Anglie tak významnou roli, co se týče ústavního vývoje, je jeho vliv díky 

vzniku anglikánské církve enormní. Osobně anglikánskou církev považuji za jeden ze základních 

pilířů anglického království a rozhodně bych v tomto případě nepoužila termín sekularizace státu 

od církve. Vzhledem k tomu, že anglická královna je dodnes hlavou anglikánské církve, tak o 

sekularizaci skutečně nemůže být řeč. Do 17. století vstoupila Anglie se silným panovníkem, který 

byl též hlavou anglikánské církve a třímal v rukou poměrně velké množství pravomocí, například 

v oblasti jmenování církevních hodnostářů. Jeví se tedy jako velmi logické, že s rostoucí mocí 
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parlamentu přicházel i tlak na reformu anglikánské církve, její struktury a její vztah k panovníkovi. 

Rozhodně je důležité podotknout, že celkové puritánské smýšlení anglické společnosti přispělo 

k této reformě obrovskou měrou. Dalším faktorem, díky kterému mohl parlament své reformy 

prosadit, byla nepopiratelně občanská válka, díky které parlament mohl reformu svým rozhodnutím 

skutečně ovlivnit. Naprosto novým trendem v Anglii se v 17. století stalo vyjednávání o 

náboženských svobodách, které byly pro většinu lidí díky post-tudorskému vývoji životně důležité. 

Bohužel po obnově monarchie došlo zároveň k obnově anglikánské církve a dle mého názoru dobře 

nastolený směr náboženské tolerance nebyl aplikován. 

 

V neposlední řadě 17. století znamenalo obrovskou změnu v pravidlech nástupnictví. Díky Slavné 

revoluci a jejím následkům vznikla pravidla, která jsou do jisté míry dodržována dodnes. Dodnes 

má anglický panovník povinnost být členem anglikánské církve a manželství s katolickým 

protějškem jej vyřazuje z nástupnické linie. Dalším zajímavým fenoménem je vývoj anglické 

politiky, který se dodnes odvíjí od dvou frakcí vzniklých právě v tomto období, Toryů a Whigů, 

které dodnes kopírují dvě největší vládnoucí britské strany, konzervativci a labouristé. Též bych 

chtěla zmínit fakt, že složité vztahy mezi jednotlivými zeměmi, které podvědomě ve Spojeném 

království přetrvávají dodnes, do jisté míry vychází z Cromwellovské represe a následného 

jakobitského povstání. Zároveň se domnívám, že republikánské zřízení nebylo pro anglickou 

mentalitu, a není prakticky dodnes, tím správným směrem, a obnovení monarchie bylo 

nejrozumnější cestou z této složité situace. 

 

17. století tedy Anglie opustila se silným parlamentem, vůči kterému panovník ztratil značnou část 

vlivu. Mohl nadále svolávat, rozpouštět či odročovat jeho jednání, nicméně byla stanovena pevná 

pravidla pro období parlamentního zasedání, aby bylo zamezeno možnosti vlády bez zasedání 

parlamentu, a naopak volební období pomohlo pravidelnému střídání jednotlivých parlamentů, 

které je pro 17. století tak typické. Tuto skutečnost považuji za nejdůležitější výstup anglického 

ústavního vývoje v 17. století. Další důležitou skutečností je prosazení svobody projevu na půdě 

parlamentu, která je podle mého názoru jedním ze znaků moderní vlády. Jak jsem již zmínila 

v úvodu této práce, 17. století a Slavnou revoluci považuji za důležité nejen pro Anglii samotnou, 

ale i pro vývoj kontinentálního práva, které 17. století ovlivnilo podobným způsobem, jako Velká 

francouzská revoluce. 
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V úplném závěru své práce bych se chtěla podělit o myšlenku, která mě při psaní této práce 

neopouštěla a je výstupem, který bych asi nejvíce zdůraznila. Dodnes anglický panovník, v dnešní 

době tedy panovnice, zůstává ústavně zmocněn vykonávat královské prerogativy, v případě neshod 

i proti vůli předsedy vlády nebo vlády samotné, ale v praxi tak činí pouze v naléhavých případech 

nebo v případech, kdy se stávající rozhodovací praxe nevztahuje na dané okolnosti. 
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Ústavní vývoj v Anglii v 17. století 

Abstrakt v jazyce práce 

 

Tato diplomová práce si klade za cíl zevrubnou analýzu tohoto období a jeho kritické 

zhodnocení. Vychází z anglického ústavního vývoje od dob Viléma Dobyvatele a jeho shrnutí je 

její nedílnou součástí. Autorka práce považuje 17. století za jedno z nejvýznamnějších období, 

které definovalo moderní ústavnost a státní zřízení Anglie. Hlavním tématem práce je již zmíněná 

analýza, a to především vztahu mezi anglickými panovníky a anglickým parlamentem v průběhu 

17. století. 17. století autorka definuje sporem mezi panovníkem a parlamentem založeným na 

základě rozdělení pravomocí, které se v čase rapidně změnilo. Důraz je kladem na fakt, že během 

této doby došlo k značnému omezení panovníka v jeho starobylých právech a přesunutí mnoha 

pravomocí do rukou parlamentu. Autorka v práci popisuje proměnu pravomocí krále i parlamentu, 

a to především v oblasti fiskální, v oblasti exekutivy a justice, v oblasti církevních záležitostí, 

zahraniční politiky a práva svolávat a rozpouštět parlament. Věnuje se také vývoji parlamentních 

privilegií, jako jsou svoboda projevu, dělba moci, imunita při hlasování o parlamentních návrzích 

zákona aj. 

 

Struktura práce se skládá z osmi kapitol, které jsou dále rozděleny do podkapitol. Rozdělení 

kapitol následuje logické členění dle historických období anglického ústavního vývoje a kopíruje 

vládu jednotlivých panovníků. První kapitola se věnuje úvodu do historického ústavního vývoje od 

doby vlády Viléma Dobyvatele, přes sepsání Magny Charty jakožto základního anglického 

ústavního dokumentu přes Válku Růží až po vládu Tudorovské dynastie. Druhá kapitola se věnuje 

období vlády Jakuba I. Stuarta mezi lety 1600-1624, třetí kapitola období vlády Karla I. Stuarta ve 

spolupráci s parlamentem v letech 1625 – 1629, čtvrtá kapitola popisuje období vlády Karla I. 

Stuarta bez parlamentu mezi lety 1629 – 1640, pátá kapitola je věnována období občanských válek 

v rozmezí let 1640 – 1649, šestá kapitola popisuje období republiky pod nadvládou Olivera a 

Richarda Cromwella v letech 1640 – 1649, sedmá kapitola se věnuje restauraci Stuartovců během 

let 1660 – 1685 a poslední kapitola uzavírá práci tématem nástupu Jakuba II. Stuarta na trůn a 

Slavnou revolucí v letech 1685 – 1700. 
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Constitutional development in England in the 17th century  

Abstract 

This thesis aims at a thorough analysis of this period and its critical evaluation. It is based 

on the English constitutional development since the time of William the Conqueror and its 

summary is an integral part of it. The author considers the 17th century to be one of the most 

important periods that defined the modern constitutionality and state system of England. The main 

topic of the thesis is the already mentioned analysis, especially the relationship between the English 

monarchs and the English Parliament during the 17th century. The author defines the 17th century 

by a dispute between a monarch and a parliament based on the division of powers, which has 

changed rapidly over time. The emphasis is on the fact that during this time there has been a 

significant reduction in the sovereign's ancient rights and the transfer of many powers to 

parliament. The author describes the change in the powers of the king and parliament, especially 

in the field of fiscal, executive and justice, church affairs, foreign policy and the right to convene 

and dissolve parliament. She also deals with the development of parliamentary privileges, such as 

freedom of speech, division of power, immunity in voting on parliamentary bills, etc. 

 

The structure of the work consists of eight chapters, which are further divided into 

subchapters. The division of chapters follows a logical division according to the historical periods 

of English constitutional development and copies the government of individual sovereigns. The 

first chapter is devoted to an introduction to historical constitutional development from the reign 

of William the Conqueror, through the writing of the Magna Carta as a basic English constitutional 

document through the War of the Roses to the reign of the Tudor dynasty. The second chapter deals 

with the reign of James I. Stuart between 1600-1624, the third chapter reigns of Charles I. Stuart 

in cooperation with the parliament in the years 1625 - 1629, the fourth chapter describes the reign 

of Charles I. Stuart without the parliament between 1629 - 1640 , the fifth chapter is devoted to the 

period of civil wars in the years 1640 - 1649, the sixth chapter describes the period of the Republic 

under the rule of Oliver and Richard Cromwell in 1640 - 1649, the seventh chapter deals with the 

Stuart restoration during 1660 - 1685 and the last chapter concludes the reign of  James II Stuart 

and the Glorious Revolution of 1685 – 1700. 
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