
Abstrakt 

Diplomová práce se týká právního pojmu suverenita Parlamentu, podle A.. V. Diceyho 

základního kamene britské ústavy. Tento model byl ovšem napadán z normativního i 

deskriptivního hlediska. Pokud jde o normativní pohled, pojem neomezené suverenity je 

logicky rozporný. Co se týče deskriptivního pohledu, soudy jednoduše nepřijímají 

parlamentní suverenitu bez dalšího, i když tak někdy tvrdí. Vztah mezi Parlamentem a soudy 

je rozhodně složitější, než tvrdil Dicey. 

Cíle této práce jsou skromné. Vzhledem k  popularitě tématu mezi britskými ústavními 

právníky je úplná analýza na vymezeném prostoru nemožná. Tato práce si tak klade za cíl 

představit ty nejzákladnější spory, které suverenita Parlamentu vyvolala s ohledem na 

postavení soudů vůči Parlamentu a na jejich možnost přezkoumávat jeho akty. Ve své podstatě 

je tak cílem definovat poměr mezi soudy a Parlamentem v současné britské ústavě.  

První kapitola se týká ústavních konvencí, které tvoří základ pro některé základní kameny 

ostrovní ústavy. Zastává názor, že mezi konvencemi a právem neexistuje jasná hranice. 

Druhá kapitola se zaměřuje na obecný pojem suverenity a na diceyánskou klasickou teorii 

parlamentní suverenity. Také stručně vysvětluje její vztah ke skotskému právu. 

Třetí kapitola analyzuje základní spor o povaze parlamentní suverenity mezi pokračujícím 

modelem – který tvrdí, že Parlament se nemůže omezit, protože každý další Parlament se 

bude těšit stejným pravomocem, a procesně omezující, podle které se Parlament může omezit 

z procesního hlediska. 

Čtvrtá kapitola rozebírá vliv evropského práva na suverenitu Parlamentu a postup, podle 

kterého britské soudy „zneaplikují“ ostrovní zákon, které je v rozporu s evropským právem. 

Pátá kapitola se týká teorií bipolární suverenity mezi tamějšími konstitucionalisty. Vysvětluje 

spor mezi liberálním modelem Trevora Allana a více pragmatickým pojetím Paula Craiga.  

Práce zastává názor, že koncepcí ležící mezi Allanovým modelem svrchovanosti common law 

a neomezitelným demokraticky legitimovaným Jeffrey Goldsworthyho je nekonečné 

množství.  Snaha vytvořit dokonalou normativní strukturu ovšem není samospasitelná, i 

propracovaná teorie musí ustát určitou míru deskriptivní přesnosti. Moje práce uzavírá, že 

Allanova teorie tomuto testu nevyhovuje a Craigův model je realističtější. Pokud bych si však 



měl vybrat jeden model, upřednostňuji demokraticky legitimizovaný Parlament Jeffrey 

Goldsworthyho. 


