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Doctrine of legislative supremacy of Parliament is the very keystone of the law of the 

constitution.1 

A. V. Dicey 

Parliamentary sovereignty did not provide a protection for Parliament or for the 

electorate; it provided a puzzle to entertain constitutional lawyers.2 

N. W. Barber 

 

 

 

 

0 Cesta do středu britské ústavy 

Britský parlamentarismus nepřestává svojí tradicí a významem fascinovat 

generace ústavních právníků a politologů, včetně českých. Například Jan Wintr pokládá 

chod tamních parlamentních procedur za vzor usměrněné parlamentní kultury, kterou 

klade do kontrastu s českou kulturou improvizovanou.
3
 Miluše Kindlová věnovala tamní 

problematice několik zásadních publikací, ze kterých tato práce čerpá
4
.  

Na druhou stranu, britské tradice nelze přeceňovat: pokud uţ se v Británii 

odehrává revoluce, je prezentována jako objevení skutečné ústavy a tradice.
5
 Tato práce 

nezastává nekritický obdiv k britským institucím. Kromě snahy naplnit určité rebelské 

tendence jít proti hlavnímu proudu ji ovlivnila dávná prezentace Simona Hixe na FSV 

UK, které jsem se zúčastnil někdy začátkem mého právnického studia. Jelikoţ jsem 

tehdy o právu a politologii nevěděl téměř nic, jeho prezentace britského politického 

reţimu jako poměrně nefunkční struktury s obrovským Parlamentem razítkujícím kroky 

vlády se patrně uloţila do mého nevědomí. 

                                                   
1
 Dicey, A. V. An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, s. 70. 

2
 Barber, N. W. The Afterlife of Parliamentary Sovereignty, s. 148. 

3
 Wintr, J. Česká parlamentní kultura, s. 44 a násl. 

4
 Přímo suverenitě Parlamentu pak věnovala rigorózní práci,  

která však není veřejně dostupná (je z roku 2005). 
5
 Goldsworthy, J. Parliamentary Sovereignty. Contemporary Debates, s. 2. 
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Suverenita Parlamentu dlouho byla a z valné části stále je povaţována za 

ústřední bod britské ústavy, aniţ by existovala teoretická shoda na jejím uchopení jako 

právního pravidla. V této práci nás tak čeká trnitá cesta do středu nepsané ústavy 

tvořené trčícími trny precedentů, balvany obyčejů a nebezpečnými šelmami v  podobě 

zákonných předpisů. Suverenita Parlamentu je, byla, anebo se alespoň tvářila jako 

právní pravidlo: o platnosti právních pravidel ale nakonec rozhodují soudy. Červenou 

nití této práce je tak vztah suverenity a soudů, včetně důsledků pro soudní přezkum. 

Soudy ovšem nemusí mít poslední slovo: v podobě statických stromů ověnčených trny 

se do jisté míry mohou bránit zákonným šelmám, ale pokud se šelmy spojí, nemají 

soudy mnoho šancí. 

Cíle této práce jsou skromné. Byť v tradičním vtipu ze seriálu Jistě, pane 

ministře hovoří konzervativní seniorní státní úředník o obou britských univerzitách, i ty 

jsou příliš velké na to, aby se názory jejich akademiků ohledně středu ostrovní ústavy 

daly pojmout do této práce. Tato práce si tak klade za cíl v podobě ztrátové komprese 

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

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

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

ústavě. 

Důleţitost některých otázek vyplynula během vědeckého semináře katedry 

politologie, kde jsem prezentoval dřívější verzi této práce, a také v rámci diskuse při 

ústním kole studentské odborné vědecké činnosti. V jejich důsledku jsem tak připojil 

kapitolu o ústavních konvencích, ze kterých vyplývají některé důsledky pro činnost 

Parlamentu, a vysvětlení vztahu suverenity Parlamentu ke Skotsku. Práce tak směřuje 

od obecného ke konkrétnějšímu předmětu: od konvencí přes samotný pojem 

k obecnému sporu o poměr soudů a Parlamentu v třetí kapitole. Následně je popisován 

souboj o interpretaci poměru ostrovního a evropského práva s ohledem na suverenitu 

Parlamentu. Poslední pátou kapitolou je popis sdílené teorie suverenity jako mostu mezi 

Parlamentem a soudy. Na konec jsem zařadil také přehled precedentů, byť je většinou 

cituji jen z literatury – jejich originární rozbor jednak není ambicí této práce, navíc se 

pak citáty slavných částí rozhodnutí v literatuře často opakují. 
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V této práci se nevěnuji historii suverenity Parlamentu v předindustriální době, 

především kvůli chybějícímu napětí se soudy. Také se nezaměřuji na otázky spojené 

s uplatňováním Zákona o lidských právech z roku 1998, protoţe ty jsou jednak dobře 

zpracovány v několika monografiích
6
, ale především tento zákon nepředstavuje 

v normativní rovině velkou výzvu suverenitě Parlamentu: soudy podle něj neruší jiné 

zákony, jen indikují porušení Zákona o lidských právech.  

Asi se sluší dodat, ţe pravidlo suverenity Parlamentu existovalo v některých 

státech, které byly před získáním nezávislosti součástí Britského impéria. Většina z nich 

však zavedla nejvyšší soudy s poměrně širokým pravomocemi (Kanada), či naprosto 

změnila svůj ústavní systém (Jiţní Afrika). Tato práce se tak s určitými výjimkami 

věnuje jen Británii.  

Pokud by tuto práci chtěl z jakýchkoliv důvodů číst čtenář neobeznámený 

z britskými právními reáliemi, bude mu patrně zcela nesrozumitelná
7
. Pokud by však 

horlivý zájemce trval na zájmu o tuto práci, doporučuji k  úvodu např. učebnici 

angloamerických právních dějin
8
 a kapitolu o Británii v Dvoukomorových systémech 

doc. Jana Kysely.
9
 

  

                                                   
6
 Např. v této práci citovaná Kavangah, A. Constitutional Review under the UK Human Rights Act. 

7
 Nemám ovšem přehnaně vysoké představy o srozumitelnosti této práce i pro poučené publikum. 

8
 Kuklík, J. Seltenreich, R. Dějiny angloamerického práva.  

9
 Kysela, J. Dvoukomorové systémy: teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů.  
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1 Ústavní konvence 

Tato práce se původně neměla v úmyslu se obšírně zabývat ústavními 

konvencemi. Podle klasických teoretiků je jejich smysl a postavení v britském ústavním 

systému poměrně jasné. Ovšem jak je vidět níţe, tradiční pojetí konvencí je předmětem 

ţivých diskusí. Jednu z nich také vyvolala na vědeckém semináři katedry politologie při 

prezentaci tezí této práce. Kapitola nejprve shrnuje konvenční a některé neortodoxní 

pohledy a následně popisuje klíčový kanadský soudní případ, kde se některé z nich 

projevily.  

1.1 Pojem ústavních konvencí  

Britské ústavní právo se podle názorů tradiční teorie – zejména Diceyho – skládá 

z ústavního práva v uţším slova smyslu a ústavních konvencí.
10

 Rozdíl se podle tradiční 

teorie nekryje s rozdílem mezi psaným nebo nepsaným právem – nejde o ústavní 

obyčeje. Jejich klasickou definicí je totiţ nevynutitelnost soudem
11

 a případně 

nesystematický charakter.
12

 Na druhou stranu, kdyţ se konečně Dicey zabývá 

vynucováním konvencí, povaţuje za nejpravděpodobnější vynucování soudy, protoţe 

při porušení konvence dojde zpravidla k porušení zákona.
13

 

Podle úvodu E. C. S. Wadea Dicey nepovaţoval konvence za právo, protoţe byl 

příliš ovlivněn austinovským pojetím práva jako příkazu suveréna.
14

 E. C. S. Wade 

uzavírá svůj úvod slovy o moţné nejasnosti důvodů respektování konvencí a moţné 

záhadnosti jejich fungování z pohledu právníka. Ovšem dodává: Kabinet a celá 

administrativa mohou účinně fungovat jen právě za jejich respektování.
15

 

Miluše Kindlová odkazuje na definici ústavních zvyklostí Colina Turpina: 

„Ústavní zvyklosti jsou považovány za druh politické praxe nadaný speciálním, vyšším, 

statusem.“ Dále reprodukuje neuzavřený výčet Geoffrey Marshala týkající se vztahů, 

kde hrají konvence výraznou roli. Kromě pravomocí koruny jde např. o vztahy mezi 

                                                   
10

 Kysela, J. Ústavní principy, ústavní konvence a ústavní inženýrství, s. 129, McEldowney J. F. Public 

Law, s. 15, Dicey, A. V. An Introduction…, s. 23 – 30. Jan Kysela hovoří o terminologických problémech 

v češtině – konvence jsou cizí slovo, zvyklosti zase neimplikují jejich normativní charakter. V tomto textu 

je z tohoto důvodu pouţíván termín konvence. Srov. Kysela, J. Ústavní…, s. 135. 
11

 Kysela, J. Ústavní…, s. 129, Dicey, An Introduction…, s. 417. 
12

 Viz rozbor námitek N. W. Barbera níţe. 
13

 Kysela, J. Ústavní…, s. 130, Dicey,  An Introduction…, s. 445 a násl. 
14

 Wade, E. C. S. Introduction in Dicey, A. V. An Introduction…, s. clxxxvii – clxxxviii. 
15

 Tamt. s. cxcvii – cxcviii. 



9 

 

Kabinetem a premiérem
16

, vztahy mezi exekutivou a Parlamentem, vztahy mezi 

komorami navzájem, vztahy mezi ministry a výkonem soudnictví a vztahy s ostatními 

zeměmi Commonwealthu.
17

 

O nutnosti studií ústavních konvencí se podle Miluše Kindlové shodnou všichni 

relevantní autoři. Miluše Kindlová hovoří o často zmiňované konvenci automatického 

udělení souhlasu královny s předpisem schváleným v Parlamentu. Byť je způsob 

udělení souhlasu upraven zákonem (Zákon o královském souhlasu z roku 1967), 

faktická akceptace jakéhokoliv předpisu snad kromě hypotetických výjimek extrémního 

charakteru je předmětem konvence. Pro ústavní ţivot státu jde podle Miluše Kindlové o 

klíčovou konvenci a v podstatě dotváří právní pravomoci monarchy.
18

 

Byť většina britských ústavních právníků konvencím přisuzuje neprávní 

charakter, existují opačné názory. Cambridgský profesor T. R. S. Allan povaţuje 

morálku za silně provázanou s (ústavním) právem (s odkazem na Ronalda Dworkina). 

Protoţe ústavní zvyklosti vyjadřují „politickou morálku ústavy“, tak pokud se soudce 

nebo jiný orgán dovolává určité konvence, implicitně uznává její odůvodněnost.
19

 

Poněkud odlišné pojetí konvencí zastává N. W. Barber. V případě zvyků je podle 

něj třeba rozlišovat mezi čistými zvyky a zvyky chápanými jako pravidlo. Barber uvádí 

názorný příklad: servírování polévky mimo obvyklé pořadí je porušením zvyku, ale 

není bráno jako předmět společenské kritiky. Čisté zvyky nejsou součástí ústavy, sice 

ovlivňují chování, ale neřídí ho. Zvyky s normativní silou naproti tomu při porušení 

spouštějí společenský nesouhlas. Některé prakticky bezvýznamné zvyky mohou získat 

                                                   
16

 Kabinet a premiér jsou ovšem stricto sensu také orgány působící na základě konvencí. Zatímco Kabinet 

výslovné formální ukotvení nemá, zákonná oprávnění premiéra vyplývají z jím tradičně zastávané funkce 

Prvního Lorda pokladu. srov. Wade, ECS: Introduction…, s. clxxxvi, pozn. 2. 
17

 Kindlová, M. Ústavní zvyklosti jako součást ústavy (komparace commonwealthského přístupu a 

judikatury Ústavního soudu ČR., s. 301 – 302. Odkazuje na Turpin, C. British Government and the 

Constitution, Text, Cases and Materials, s. 112 a Marshall, G. Constitutional Conventions, The Rules and 

Forms of Political Accountability, s. 4. 
18

 Tamt. s. 302, podle Colin, T. British…, s. 113. Nelze se zbavit dojmu o přecenění této konvence – 

pokud by královna skutečně chtěla nějaký předpis vetovat, Parlament by jí toto právo odebral – a 

v případě blokování tohoto dalšího předpisu by došlo ke změně pravidla uznání mimoprávními 

prostředky (jak připomínají Larry Alexander a Frederick Schauer, co je právo, je určeno mimoprávně, viz 

jejich článek Defending Judicial Supremacy: a Reply, s. 462. Královna je tradičně součástí parlamentu, 

proto jí nelze v rámci legislativní procedury obejít. 
19

 Tamt. s. 302 – 303, podle Allan, TRS: Law, Liberty and Justice, The Legal Foundation of British 
Constitutionalism, kap. 10. Argumenty TRS Allana pouţívá také Barber, N. W. The Constitutional...,, s. 

91 a násl. Podle Barbera přisuzuje Allan konvencím prakticky sílu zákona. 
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normativní charakter – typicky způsoby oblékání. Často je to díky jejich symbolické 

funkci, jejich vyznavači předvádějí zařazení do určité sociální skupiny.
20

 

Barber také povaţuje obě nejčastější rozdělení práva a konvencí za neudrţitelná 

a rozdíl mezi právem a konvenci je věcí míry. Prvním rozdělením je pojetí práva jako 

soudy vynutitelných norem pod hrozbou sankce, zatímco konvence jen politickým 

tlakem. Ve skutečnosti soudy uznávají a prosazují, co chtějí. Navíc vynutitelnost nemusí 

být vhodné kritérium. Pokud mají obtíţe s interpretací, pouţívají slovníky – prosazují 

pak slovníkové definice? Druhým rozlišením je pojímání práva jako systému norem, 

zatímco konvence jsou osamocené. Barber polemizuje s tímto dělením na základě 

Hartova dělení pravidel na primární a sekundární. Pokud můţe z jednoduchých pravidel 

chování vyvstat potřeba je prosazovat a vytvořit pravidla pro jejich prosazování – 

sekundární pravidla – mohou se takto vyvíjet i konvence a získat sílu práva. Uvádí 

příklad původně zcela nezávazného Ministerského kodexu, který je však v současnosti 

fakticky zcela závazný, byť není vynucován soudy, ale premiérem.
21

 

1.2 Případ změny kanadské ústavy 

Otázka závaznosti ústavní konvence byla v soudní praxi řešena v Kanadě. 

Základem a dnešní součástí kanadské ústavy byl Zákon o Britské severní Americe 

z roku 1867 přijatý westminsterským Parlamentem, který si vyhradil právo jeho změn. 

Právo měnit kanadské ústavní si zákony si vyhradil i ve Westminsterských statutech 

z roku 1931, jinak přenášejícím pravomoc měnit ostatní britské zákony. Pravomoc 

měnit ústavu kanadskému parlamentu přiznal aţ nový Zákon o Britské severní Americe 

z roku 1949, obsahující však výjimku ve vztahu k dělbě moci mezi federální a provinční 

úrovní. Přenosu této pravomoci bránily neustálé spory ohledně formulace návrhu – byť 

šlo formálně o britské zákony, tradičně byly přijímány na návrh kanadské vlády.
22

 

Roku 1980 ovšem vládě P. Trudeaua došla trpělivost a chtěla předloţit zmíněnou 

úpravu kanadskému parlamentu a následně postoupit britské vládě bez ohledu na odpor 

provincií. Pro ty představovala hlavní problém Charta práv a svobod, která měla být 

nadřazena také provinčnímu zákonodárství. Jen dvě provincie s návrhem souhlasily. Ve 

Westiminsteru zavládlo rozladění: předchozí praxi by odpovídalo schválení návrhu 

                                                   
20

 Barber, N. W. The Constitutional State, s. 85 – 86.   
21

 Tamt. s. 89 – 103. 
22

 Kindlová, M. Ústavní zvyklosti…, s. 303 – 304. 
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kanadské vlády. Jakou roli má hrát britský Parlament v otázce práv kanadských 

provincií? Co říkají konvence? Za těmito účely provedl vyšetřování Zahraniční výbor 

dolní sněmovny s předsedou sirem Anthony Kershawem, jeţ jmenoval Johna Finnise 

hlavním poradcem. Podle zprávy výboru nebylo z hlediska práva ani konvencí 

povinností britského Parlamentu automaticky vyhovět ţádosti kanadské federální vlády, 

protoţe měla vzít v úvahu federální povahu kanadského ústavního systému. Byť byla 

hranice konvence narýsovaná výborem velmi nejasná, bylo zřejmé, ţe v případě 

nesouhlasu naprosté většiny provincií nemusí Parlament návrh schválit.
23

 

Kanadská vláda mezitím předloţila návrh federálnímu parlamentu. Následně 

některé provincie iniciovaly soudní spory s očekávaným koncem u Nejvyššího soudu, 

kam kauza doputovala v roce 1981 krátce po schválení návrhu ve federálním 

parlamentu.
24

 Soud řešil tři okruhy otázek: zda se problematika vůbec týká vztahů mezi 

federací a provinciemi, zda existuje ústavní konvence zakazující předloţení věci 

britskému Parlamentu přes odpor provincií a konečně zda lze souhlas provincií 

povaţovat za ústavní poţadavek. Na první dvě otázky odpověděl soud kladně, odpověď 

na třetí otázku rozdělil do dvou rovin: sice existuje taková ústavní konvence, ale není 

právem. Soud vycházel z neutuchající diskuse o potřebné síle podpory provincií pro 

ústavní návrh dávající Kanadě plnou ústavní autonomii. Tyto diskuse sice neměly 

konce, ale soud z nich dovodil, ţe podpora pro návrh musí být podstatná (v rovině 

konvencí).
25

 

Podstatné je však hodnocení ústavních konvencí Nejvyšším soudem. Konvence 

prohlásil za neprosazované soudy. Prvním důvodem pro tento postup je jejich vytváření 

samotnými orgány veřejné moci, přičemţ zároveň nejde o zákony, které zavazují soudy. 

Nejde ani o pravidla common law vytvářená soudci. Navíc systém konvencí nestanoví 

ţádné sankce z jejich porušení.
26

 

Trevor Allan přikládá význam formulaci soudu, kdy postup vlády prohlásil za 

„neústavní v konvenčním smyslu.27
“ Diceyovské dělení práva a konvencí je podle něj 

                                                   
23

 Tamt. s. 304 – 305.  
24

 Případ Reference re Amendment of the Constitution of Canada (Nos. 1, 2, 3) [1982] 125 DLR. 
25

 Tamt. s. 306 – 306.  
26

 Tamt. s. 306. 
27

 Allan, T. R. S. Law, Convention, Prerogative: Reflections Prompted by the Canadian Constitutional 

Case, s. 306. 



12 

 

„příliš dogmatické.“ Soudy běţně uznávají konvence a ţádná přesná hranice neexistuje. 

Allan to dokládá případem Attorney-General v. Jonathan Cape28
, kdy šlo o konvenci 

stanovující kolektivní odpovědnost Kabinetu. Ţalovaný se snaţil publikovat záznamy 

z jednání Kabinetu, soud následně souhlasil s názorem o analogické aplikaci 

obchodního tajemství: Kabinet odpovídá jako celek, a názory projevené ministry před 

rozhodnutím jsou tedy důvěrné
29

.  

Hlavním důvodem pro Nejvyšší soud podle Miluše Kindlové však byl tvrzený 

rozpor konvencí s právními pravidly. Nejde snad o něco přímo protiprávního, ale 

konvence často omezují pravomoci, které jsou podle čistě právních pravidel velmi 

široké. Typicky jde o Královnu či Generálního guvernéra, kteří mohou právně 

odmítnout vyslovit souhlas s jakýmkoliv přijatým návrhem zákona, ačkoliv konvence 

jim to zakazuje. Jde tedy o konflikt mezi právním pravidlem úplné diskrece a 

konvenčním pravidlem zcela ho neutralizujícím. V případě porušení konvence by pak 

soud musel dát přednost právnímu pravidlu, v tomto případě neuznat vetovaný návrh za 

zákon.
30

 

Na první pohled můţe rozhodnutí Nejvyššího soudu budit dojem úspěchu 

federální vlády – právně jí nic nebrání podat návrh. Ovšem Nejvyšší soud zároveň 

zkritizoval tento postup jako odporující ústavní konvenci, coţ byl pro federální vládu 

politicky naprosto neprůchodný postup. Navíc, i kdyby vláda spáchala politickou 

sebevraţdu setrváním na návrhu, ve světle těchto sporů byla podpora v britském 

Parlamentu nejistá. Vláda tedy stáhla návrh a podstatnými změnami dojednala podporu 

všech provincií aţ na Quebeck, čímţ učinila konvenci za dost. Jinými slovy, přestoţe 

formálně nemají ústavní konvence sílu práva, fakticky se mu mnohdy rovnají – dopady 

na politické systémy mohou být úplně stejné, jako by šlo o vynucovaná právní 

pravidla.
31

 

  

                                                   
28

 Případ Attorney-General v. Jonathan Cape [1982] 125 DLR (3d) 1. 22. 
29

 Tamt. s. 312. 
30

 Kindlová, M. Ústavní zvyklosti…, s. 306 – 307. 
31

 Tamt. s. 307. 
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1.3 Závěr 

Poměr konvencí a práva je primárně věcí míry. Tuto míru posuzují pochopitelně 

soudy, které v případě deklarování porušení konvencí bez viditelných právních důsledků 

mohou dosáhnout stejných důsledků, jako kdyby je za právo rovnou prohlásily. Moţná 

ještě silnějších, pokud uváţíme, ţe v případě přímého prohlášení konvencí za právo by 

se mohly dostat do střetu se zbytkem společenské elity. Byť je totiţ rozdíl mezi 

konvencemi a právem někdy jen v symbolické rovině, roli symbolů nelze podceňovat. 

Britský Parlament a další ostrovní orgány konvenčně nevyuţívají některých pravomocí, 

kterých se z hlediska čistě formálního práva těší, právě kvůli své roli jako symbolu.    
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2 Klasický pojem suverenity Parlamentu 

Těţištěm této kapitoly je rozbor Parlamentní suverenity u A. V. Diceho. K němu 

je připojen úvod o pojmu suverenity obecně a vysvětlení jejího vztahu ke Skotsku v třetí 

části. Kapitola se z prostorových důvodů nezabývá historickým vývojem suverenity 

Parlamentu, s výjimkou poznámek ohledně Skotska ve třetí části. Historie je 

samostatným předmětem obsáhlých sporů. Snad tedy jen poznámku, ţe tradiční proud 

nepovaţuje Diceyho teorii za v ţádném případě novou.
32

 Velkou většinou anglických 

právníků byla akceptována nejpozději po roce 1640 a ústředními institucemi anglického 

státu po Jindřichově reformaci koncem 30. let 16. století.
33

 

2.1 Pojem suverenity obecně 

Pojem suverenity patří mezi právní pojmy s potenciálem vzbudit diskuse 

jaderného charakteru. Přestoţe absolutní monarchy raného novověku, pro které vznikla 

jako ideologický nástroj, dávno odvál duch dějin, stále budí vznešené spory – 

vzpomeňme na polemiku Pavla Holländera s Jiřím Přibáněm v prvních dvou číslech 

letošního Právníka. Přestoţe Jiří Přibáň prezentuje svůj článek jako polemiku, obtíţně 

se lze ubránit dojmu mimoběţnosti – zejména ohledně odkazované literatury, která je 

zcela odlišná. Pavel Holländer pokládá s odkazem na Jadwigu Stanisziks v závěru 

moderní stát spolu s jeho suverenitou za zaniklý. Následně vyzývá k hledání nových 

pojmů a redefinici jejich předmětu.
34

 Jiří Přibáň povaţuje tato tvrzení za přehnaná, 

tvrzenými kritérii by v historii neprošla řada států od Spojeného království přes 

Holandsko aţ po Rakousko – Uhersko.
35

 Přibáň hovoří o pojmové trojici demokracie, 

ústavy a státní suverenity jako materiálu pro různé sémantické konstrukce – jednu 

                                                   
32

 Goldsworthy, J. The Sovereignty of Parliament. History and Philosophy, s. 10. Podrobný výklad 

historie suverenity Parlamentu je obsaţen v této publikaci. 
33

 Tamt. s. 7 a 51 a násl. 
34

 Höllander, P. Soumrak moderního státu, 27 – 28. Pavel Höllander pouţívá na straně 20 také termín 

suverenita parlamentu v expresivním výčtu hodnot, které porušil nález senátu Ústavního soudu sp. zn. IV. 

ÚS 423/08 ze dne 6. září 2011 – suverenitou parlamentu má patrně na mysli princip neodpovědnosti 

zákonodárce. Zmíněný nález přiznal náhradu škody z neústavního mlčení zákonodárce ve věci regulace 

nájemného. Poněkud nejasně však hájí samotný nález o regulaci nájemného. Nelze se však vyhnout 

otázce na zamýšlené důsledky rozhodnutí soudu: pokud soud nezamýšlel nálezem vyvolat právní 

následky, ale jen politickou deklaraci, nemusel slova o neústavní nečinnosti vůbec pouţít – a nemusel 

tedy následně narušit „suverenitu parlamentu“. 
35

 Přibáň, J. Ranní červánky globálního konstitucionalismu…, s. 106. Na druhou stranu, Kelsen 
z podobných důvodů nepovaţoval za stát Spojené království, ale Anglii a Skotsko – srov. Barber, N. W. 

The Constitutional State, s. 79. 
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z konstitutivních metafor modernity.
36

 Shrnuje kritiky hovořící o postsuverenitě a 

nakonec trvá na Weberově řešení pojmu legitimity jako transformace sociální moci na 

politické panství. Jinými slovy, moderní stát přetrvává jako nejběţnější forma politické 

organizace, ale je doplněný globálními institucemi.
37

 Do této diskuse přispěl následně 

Petr Agha, který povaţuje s odkazy na Milana Kunderu a Slavoje Ţiţeka pojem 

suverénního státu do jisté míry za vyprázdněný fetiš, kdy je vyjadřována snaha 

zachránit, uchovat či uchopit pojem, který se vyprázdnil a strukturálně selhal.
38

 

V původní Bodinově podobě byla suverenita připisována absolutnímu 

monarchovi. Přesto uţ u Bodina je klíčovým znakem suverenity moţnost zrušení 

platného zákona – ať uţ obecně nebo v jednotlivém případě. Dokonce z něj vyvozuje 

ostatní znaky suverenity.
39

 Uţ na začátku je tedy vyvozována ze znaku klíčového pro 

ostrovní suverenitu Parlamentu. 

Slavná je definice suveréna Carla Schmitta: „Suverén je ten, kdo rozhoduje o 

výjimečném stavu.“40 Podle Schmitta tedy není suverén vázán právem, protoţe 

rozhoduje o jeho platnosti – tedy k němu stejně patří. Nicméně podle něj moderní vývoj 

směřuje plně k odstranění tohoto suveréna, coţ dokládá citátem Kelsena, který podle něj 

vychází principiálně ze suverenity práva místo suverenity státu.
41

 

Radoslav Procházka hovoří o jurisdikčním suverénu jako důsledku 

konstitutivního společenského souhlasu, které je mj. z procedurálního hlediska 

důsledkem uzavření společenské smlouvy a z právního hlediska ustavením institucí 

státu.
42

 Toto označení můţe podle Jana Broze působit zavádějícím dojmem, protoţe 

vzhledem k obvyklému chápání suveréna jako nezávislé entity implikuje podřízenost 

lidu ústavou konstituovanému suverénu – státu, ovšem taková interpretace by šlo proti 

smyslu Procházkovy práce, která se snaţí prokázat stejný morální status pro kaţdou 

generaci občanů – jurisdikční suverenitu je tedy třeba chápat jako podřízenou primární 

ústavodárné suverenitě lidu.  Jan Broz ovšem také upozorňuje na schmittovsky znějící 

text Vojtěcha Šimíčka, který povaţuje nezměnitelnost ústavy za projev suverenity 

                                                   
36

 Přibáň, J. Ranní…, s. 108. 
37

 Tamt. s. 109 – 123.  
38

 Agha, P. Einmal ist Keinmal, s. 340. 
39

 Schmitt, C. Politická theologie, s. 11 – 12.   
40

 Tamt. s. 9. 
41

 Tamt. s. 17 – 30. Schmitt však pochopitelně Kelsenovi nepřisuzuje metafyzické pojetí práva.  
42

 Procházka, R. Lud a súdcovia v konstitučnej demokracii, s. 55 – 56. 
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suveréna.
43

 Vojtěch Šimíček poněkud nejasně
44

 vyvozuje imanentní princip 

materiálního jádra, které existuje bez ohledu na pozitivní úpravu – podle něj fikce 

společenské smlouvy občany nezbavuje celé jejich autonomní sféry a suverén tedy 

nemá právo se fakticky vyměnit.
45

 Toto pojetí poněkud vyjasňuje Tomáš Sobek 

omezením mandátu parlamentu – má od lidu mandát ústavu měnit, ale uţ ne zbořit. 

Názorně pak ukazuje toto pojetí na příkladu transplantací, zatímco transplantace srdce 

nezmění podstatu Vojtěcha Šimíčka, transplantace mozku ano. Podle Sobka tak 

materiální jádro v Šimíčkově pojetí není klauzulí věčnosti, ale esencí systému – zatímco 

Hartovo pravidlo uznání je kritériem platnosti, Šimíčkovo materiální jádro je kritériem 

identity právního systému.
46

 

Suverenita je právní pojem, a jako takovou jí lze nepochybně rozbít revolucí, 

zničit vědomou změnou pravidla uznání či vymazat zbraní prostého zapomnění. Snad 

mohu prozradit, ţe pojmy jako „revoluce“ – jakkoliv to v ostrovním kontextu zní 

zvláštně či změna pravidla uznání nás budou provázet velkou částí dalších kapitol.  

2.2 Pojem suverenity Parlamentu u A. V. Diceyho 

Ve výkladu o britské suverenitě Parlamentu nelze vynechat klasickou knihu A. 

V. Diceyho An Introduction to the Study of the Law of the Constitution z roku 1885. 

Diskuse o obsahu knihy se ukázaly dalším klíčovým bodem během diskuse vědeckého 

semináře. 

Diceyho kniha je působivým dokladem britského imperialismu či vlastenectví 

jeho doby. Kapitolu o vládě práva po krátkém shrnutí otevírá rozsáhlým citátem 

z Tocquevilla srovnávající Švýcarsko a Británii ohledně ochrany individuálních práv 

v roce 1836. Británie samozřejmě vyhrává na celé čáře.
47

 Gavin Little povaţuje 

Diceyho styl z moderního pohledu dokonce aţ za autoritářský a vyjadřující dobový 

anglocentrický nacionalismus.
48

 

                                                   
43

 Broz, J. Ústavodárná moc a ústavní soudnictví v díle Radoslava Procházky, s. 94. 
44

 Nejasný je především odkaz na Carla Schmitta. Byť Schmitt klasifikuje různá porušení či prolomení 

ústavy, suverén u něj stojí nad právem. 
45

 Šimíček, V. Materiální ohnisko ústavního pořádku, jeho ochrana a nález ÚS ve věci M. Mělčáka, s. 

223. 
46

 Sobek, T. Právní myšlení. Kritika moralismu, s. 411. 
47

 Dicey, A. V. An Introduction to the Study of the Law of the Constitution, s. 184 a násl. 
48

 Little, G. Scotland and Parliamentary Sovereignty, s. 542.  
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Uţ samotný styl a struktura této knihy tak dávají tušit význam podivně 

nazvaných konstrukcí pro jinak značně umělou britskou tradici. Z dnešního pohledu 

zvláštně Dicey pouţívá slova anglický a Anglie synonymicky s britský a Británie, jak 

bylo v jeho době obvyklé.
49

 Prvním zvláštním pojmem je uţ samotný Parlament. 

Obecný pojem parlamentu v běţném jazyce a jazyce ostrovních ústavních právníků 

znamená něco jiného. Parlament v ústech právníka znamená Královnu, Sněmovnu lordů 

a Sněmovnu obcí; tyto tři orgány mohou být popsány jako „Královna v Parlamentu“ a 

tvoří Parlament.
50

 

Podle Diceyho je krátkou definicí suverenity Parlamentu moţnost vydat nebo 

zrušit jakékoliv právo a (současně) ţádné osobě nepřiznává právo Anglie právo vyřadit 

legislativu Parlamentu z uţívání. Tato definice však podle něj není dostatečně určující, 

protoţe francouzské a belgické soudy jeho doby také nevyslovovaly neústavnost 

zákonů, i kdyţ u nich byla zákonodárná moc omezena rigidní ústavou.
51

 

Dále tedy přidává pozitivní vymezení: 

Jakýkoliv zákon Parlamentu tvořící, rušící nebo měnící platné právo je respektován 

soudy. 

A také negativní vymezení: 

Podle anglické ústavy neexistuje osoba nebo skupina osob, které by mohli vydat 

pravidla překonávající nebo rušící zákon Parlamentu, nebo které by mohly být 

uplatňovány soudy v rozporu se zákonem Parlamentu.
52

 

Toto vymezení povaţuje za hrubě dostačující. Za klíčové povaţuje uznání 

pozitivního i negativního vymezení anglickým právem.
53

 

                                                   
49

 Kindlová, M. Koncept vlády práva (rule of law) v kontextu parlamentní suverenity ve Spojeném 

království, s. 389, pozn. 17. 
50

 Dicey, A. V. AnIntroduction… s. 39, Dicey pouţívá Parlament vţdy s velkým P, má totiţ na mysli 

konkrétní westminsterský parlament, srov. Kindlová, M. Ústavně-právní komparace ochrany lidských 

práv ve Spojeném království a České republice v evropské perspektivě., s. 24. Jednou z červených nití 

probíhajících diskusemi o suverenitě parlamentu jsou právě spory, kdy má autor na mysli konkrétní 

britský Parlament a kdy mluví o parlamentarismu obecně (viz jeho kritika Austina reprodukovaná na 

konci této kapitoly).  
51

 Tamt. s. 39 – 40.  
52

 Tamt. s. 40. 
53

 Tamt. s. 41. Obě vymezení jsou však obsahově stejné, jak poznamenává Jeffrey Goldsworthy – 

Goldsworthy, J. The Sovereignty of Parliament. History and Philosophy, s. 10. 
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Dále připojuje podrobnější komentáře ke třem hlavním oblastem této koncepce: 

Neomezené legislativní moci Parlamentu, Absenci konkurenční legislativní síly a 

hlavním potížím samotné doktríny. 

Neomezená legislativní moc Parlamentu 

První oddíl otevírá rozsáhlým citátem z Blackstonových Komentářů: 

„Moc a pravomoc Parlamentu, jak říká Sir Edward Coke, je tak transcendentní 

a absolutní, že nemůže být, s výjimkou určitých případů a osob, do žádných hranic. … 

Může určovat či zcela měnit nástupnictví Koruny; … může změnit náboženství v zemi. … 

Může zkrátka učinit cokoliv, co není přirozeně nemožné; a proto se někteří nestyděli 

nazývat jeho moc, poněkud odvážně, všemocností Parlamentu“.
54

 

Následně Dicey cituje De Lomovo shrnutí, které se stalo legendární a které si zde 

nemůţeme nechat ujít v originále: 

“It is a fundamental principle with English lawyers, that Parliament can do everything 

but make a woman a man, and a man a woman.”55 

Podle Diceho lze nejvyšší zákonodárnou autoritu Parlamentu doloţit velkým 

mnoţstvím historických příkladů.
56

 

Prvním z nich je zákon o nástupnictví z roku 1701, podle kterého panovník 

nastupuje na trůn z titulu Parlamentu – jeho nárok vládnout stojí na zákonu a je 

výsledkem zákona.
57

 

Za nedůleţitější však Dicey povaţuje zákon o sedmiletém funkčním období 

z roku 1715. Ten nejen prodlouţil volební období ze tří na sedm let, ale jako důsledek 

prodlouţil funkční období tehdy slouţící Sněmovny obcí – to byl ostatně politický 

záměr, vláda se chtěla udrţet. Tehdy proti němu protestovala skupina lordů, protoţe 

povaţovala tuto změna za přesun moci od obyvatelstva k  Parlamentu, který volí sám 

sebe. Podle Diceyho této kritice uniká skutečná ústavní povaha Parlamentu: není 

zástupcem svých voličů ani není povinen plnit jejich příkazy. Je právně suverénní 

                                                   
54

 Dicey, A. V. An Introduction…, s. 41 – 42 (výrazně kráceno). 
55

 Tamt. s. 43. 
56

 Tamt. 
57

 Tamt. 
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zákonodárnou mocí státu, a zákon o sedmiletém funkčním období je výsledkem a 

zároveň platným důkazem suverenity Parlamentu.
58

 

Absence konkurenční legislativní síly 

Královna, jednotlivé komory a soudy si v průběhu historie kladly nároky na 

nezávislou zákonodárnou sílu. S jednotlivými instituty pak Dicey polemizuje.
59

 

Co se týče panovníka, zákonodárná moc byla původně v rukou Krále v Radě a i 

po zavedení parlamentní legislativy ji královská legislativa ve formě ordonancí a 

později proklamací mohla zrušit. Dicey cituje zákon Jindřicha VIII. poskytující 

ordonancím moc podobnou zákonu. Podle něj se neprosadil, ale potencionálně by 

zavedl v Anglii absolutismus francouzského typu. Doplněná poznámka editorů však 

povaţuje tato tvrzení za kontroverzní. Zajímavé však je, ţe Dicey chápe neprosazení 

tohoto zákona jako důvod pro nerozlišování zákona a dekretu po francouzském vzoru 

v Anglii. Exekutiva tak v Diceyho době nemůţe rozsáhle vydávat podzákonné předpisy 

bez zmocnění v zákoně, takţe zákony toto zmocnění často obsahují nebo jsou zbytečně 

sloţité – obojí Dicey povaţuje za nevýhodu, doslova za „zlo“ a rád by zavedl pro vládu 

Anglie obdobnou proceduru vládních dekretů s mocí zákona. Jak říká jinými slovy, 

moudrá omezení královské moci učiněná našimi dávnými otci dnes tvoří zbytečnou 

překáţku výkonu exekutivy.
60

 

Sněmovna obcí si čas od času podle Diceyho přisvojuje svým usnesením status 

práva. To však není pravda podle rozhodnutí Stockdale v. Hansard61
 z roku 1839. Podle 

něj nactiutrhačný dokument nepřestane být nactiutrhačným vydáním podle rozhodnutí 

dolní sněmovny nebo rozhodnutím sněmovny, ţe publikace dotčené zprávy je 

jednoznačným případem ústavní funkce Parlamentu. Na druhé straně ovšem má kaţdá 

komora úplnou kontrolu nad svými procesními pravidly a můţe trestat osoby, které by 

jednání komory uráţeli – proti takovému trestání není soudní kontrola moţná.
62

 

                                                   
58

 Tamt. s. 44 – 48. Podobně bylo jednorázově prodlouţeno funkční období za obou světových válek. 
59

 Tamt. s. 50. 
60

 Tamt. s. 50 – 53.  
61

 Případ Stockdale v. Hansard [1840] 9 A. & E. 1; K. & L. 127. 
62

 Tamt. s. 54 – 58 V tomto momentě je opět vidět, jak je přes všechnu teoretickou slávu suverenita 

parlamentu a koncepce parlamentu jako takového právním pravidlem: o jeho aplikaci a faktické existenci 
tedy rozhodují soudy. Srov. Barber, N. W. The Afterlife of Parliamentary Sovereignty, s. 145. Barber klade 

obecně soudům velkou roli, viz výše ohledně ústavních konvencí a níţe ohledně jeho pozice k suverenitě 
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Nárokům soudů na legislativní primát věnuje Dicey jen jednu stranu. Uznává 

však, ţe problematika je velmi rozsáhlá, navíc velkou část anglického práva v praxi 

tvoří soudy. S několika odkazy na stručnost jeho vysvětlení odkazuje na oddanost 

anglických soudů Parlamentu. To ovšem znamená netvrzení pravomoci rušit zákony 

soudy. Zkrátka, soudcovské právo je podřízená legislativa, vykonávaná se souhlasem a 

pod dohledem Parlamentu.
63

 

Dicey dále rozebírá některé námitky vůči neomezené legislativní moci 

Parlamentu. S námitkou vázanosti zákonů morálkou se Dicey vypořádává poměrně 

jednoduše. Obiter dicta soudních rozhodnutí, kde se o ní hovoří, interpretuje jako 

poznámku soudů o předpokladu morálního obsahu zákonů: soudy předpokládají, ţe 

Parlament nechtěl porušit obecnou morálku a jeho zákony vykládají v souladu s ní. To 

však podle Diceyho neznamená, ţe by moderní soudy naslouchaly argumentům o 

neplatnosti nemorálního zákona.
64

 

Argumentaci o neomezitelnosti královské moci Parlamentem povaţuje Dicey za 

starý pokus posílit monarchii (odkazuje na Bacona), který by ţádný moderní právník 

nezastával – netvrdil by, ţe Parlament nemůţe zrušit prerogativy typu sjednávání 

mezinárodních smluv, které fakticky stejně vykonává vláda.
65

 

Konečně obsáhle polemizuje s námitkou možnosti vázanosti Parlamentu 

zákony předchozího Parlamentu – kterou datuje k Francisu Baconovi. Podle Diceyho 

se Parlamenty několikrát zcela jistě snaţily zavázat budoucí Parlamenty, ale jejich snaha 

skončila vţdy selháním. Typickým příkladem jsou zákony o unii se Skotskem (1706) a 

Irskem (1800), které transponovaly příslušné smlouvy. Vzhledem k  zániku výše 

zmíněných států se jistě autoři těchto zákonů snaţili poskytnout jim vyšší sílu. Ovšem 

např. zákon o unii se Skotskem stanovil povinnost kaţdého profesora skotské univerzity 

vykonat Vyznání víry. Toto ustanovení však bylo fakticky zrušeno zákonem o skotských 

univerzitách z roku 1853. Ještě patrnější je příklad unie s Irskem, kdy zákon hovoří o 

                                                                                                                                                     
Parlamentu. Nicméně uţ Hart při výkladu pravidla uznání nakonec v moderní společnosti redukuje 

adresáty uznání na officials, viz Hart, HLA. The Concept of Law, s. 114. K tomu srov. Alexander, L. 

Schauer, F. Rules of Recognition, Constitutional Controversies, and the Dizzying Dependence of Law on 

Acceptance, s. 5. 
63

 Tamt. s. 60 – 61. 
64

 Tamt. s. 62 – 63. 
65

 Tamt. s. 63 – 64 Je zajímavé, jak často pouţívá Dicey slovo moderní – z tohoto stylistického prvku 

přímo dýchá atmosféra doby, která se povaţovala za vrchol civilizace. 
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vytvoření Spojené církve „navţdy“. Spojená církev však byla zrušena zákonem o irské 

církvi z roku 1869. Jediným z mála případů, kdy lze podle Diceyho bezpečně 

predikovat nezrušení zákona v budoucnu, je Zákon o zdanění kolonií z roku 1778, který 

byl výsledkem snahy zastavit konflikt v severní Americe a který zrušil Zákon o 

amerických koloniích z roku 1776. Podle tohoto zákona Parlament neuvalí daně nebo 

jiné platby na kolonie v severní Americe a západní Indii. Dicey hovoří o politické 

neprůchodnosti zrušení tohoto zákona, z hlediska práva povaţuje jeho zrušení za 

bezproblémové – např. uvalením daně na Nový Zéland nebo Kanadské Dominium. Je 

třeba podotknout i na tomto místě, ţe tyto poměry změnily Westminsterské statuty 

z roku 1931, kde se britský Parlament tohoto práva vzdal.
66

 

Nakonec rozebírá Dicey údajné obtíţe pro pochopení principu suverenity 

Parlamentu. Polemizuje s Austinovými závěry, kdy Austin podle něj hovořil o 

suverenitě Parlamentu v jiném významu – hovořil o ní jako vlastnosti různých orgánů. 

Austin ovšem nekonzistentně směšoval politický a právní pojem suverenity. Dicey však 

tyto dva pojmy rozlišuje, politickou suverenitu mají v rukou občané státu, tedy 

v Británii voliči, lordi a královna, zatímco právní suverenita je čistě právní pojem 

označující neomezenou legislativní moc. Dicey také vyčítá Austinovi, ţe hovoří o 

poslancích jako o svěřencích67
 voličů, byť tím neměl na mysli právní stránku věci. 

Dicey ovšem také zdůrazňuje svoje pojetí suverenity jako právní pojem – nejde o 

neomezenost ve faktickém slova smyslu. Jmenuje dvě základní omezení:
68

  

Externí – Parlament nemůţe fakticky vydávat zákony, které nebude nikdo 

respektovat – ve svém důsledku je v posledku odkázán na akceptaci adresátů jeho 

právních norem. Jak Dicey dokládá citátem Davida Huma, ani největší despotové dějin 

nebyly všemocní v tomto směru. Ranní římští císaři nemohli měnit náboţenství, stejně 

jako ho v Diceyho době nemohli měnit muslimští sultáni. Prakticky suverénní 

francouzský parlament v roce 1871 nemohl zavést bílou Bourbonskou vlajku, protoţe 

                                                   
66

 Tamt. s. 64 – 70.  
67

 „trustees“ 
68

 Jak je jiţ uvedeno výše, Dicey chápal právo austinovsky jako příkaz suveréna, viz Wade, ECS. 

Introduction in Dicey, A. V. An Introduction…, s. clxxxvii – clxxxviii. Austin na rozdíl od Benthama 

nepřipouští participaci lidu na suverenitě a chápe ji jako dominanci moci, protoţe jedině ta můţe vládnout 
v souladu s principem obecného uţitku, viz Přibáň, J. Suverenita, právo a legitimita, s. 81 – 82. Jinými 

slovy, ohledně diceyovských omezení nejde o pravidlo uznání, ale omezení pistolníka. 



22 

 

by byl smeten armádou, pro kterou byla nepřijatelná. Podobně britský Parlament 

v Diceyho době nemůţe fakticky zavést daně z kolonií nebo omezit volební právo. 

Interní – I největší despota vládne v souladu s jeho pozadím. Sultán nemůţe 

změnit náboţenství z výše uvedeného externího důvodu, ale také extrémně 

nepravděpodobné, ţe by to chtěl vůbec udělat. Podobně je nesmyslná otázka, proč 

papeţové nedělají různé reformy: papeţem se přece nestávají revolucionáři. Stejně tak 

moderní Parlament s historií 18. století před očima by nikdy ani nechtěl danit kolonie. 

Dicey uvádí působivý citát Leslie Stephena – pokud by Parlament přikázal vraţdit 

všechny modrooké kojence, jejich ochrana by byla nezákonná, ovšem legislativci by se 

museli zbláznit, aby přijali takový zákon a adresáti by museli být idioti, aby ho 

respektovali.
69

 

Podle Diceyho však není zcela zřejmé, kde leţí hranice těchto omezení. Pokud 

by britský Parlament začal rušit skotské soudy nebo dokonce začal skotské právo 

slučovat s anglickým, není jasné, kdy by začal váţný skotský odpor. V balancování 

mezi externími a interními omezeními vidí Dicey smysl zastupitelské vlády. Postupný 

vzdor proti panovníkovi ústícímu do revoluce v roce 1688 a zavedení skutečné 

zastupitelské vlády není v jejím prostředí myslitelný: hrubě řečeno, názory anglického 

lidu nemohou být dlouhodobě v rozporu s postoji dolní sněmovny. Pokud jde o osvícené 

suverénní panovníky a v řidším výskytu osvícené suverénní panovníky: takový suverén 

sice tlačí společnost dopředu, ale ve skutečnosti nereprezentuje své obyvatele.
70

 

2.3 Vztah suverenity Parlamentu ke Skotsku 

V základní literatuře se tradičně objevuje spíše akademická poznámka ohledně 

suverenity Parlamentu jako čistě anglického konceptu bez vazby na celou Británii. N. 

W. Barber povaţuje Spojené království za dokonalý příklad státu vytvořeného různými 

právními řády – na jedné straně Anglií a Walesem a Skotskem na straně druhé. Oba tyto 

právní řády uznávají westminsterský Parlament jako nejvyšší legislativní těleso, ale na 

základě jiných právních norem. Je sporné, nakolik se liší – v případu MacCormick 

v. Lord Advocate71
 skotský Soudní dvůr naznačil moţné nerespektování 

westminsterských zákonů rozporných se zákonem o unii skotským právem. To vedlo T. 

                                                   
69

 Tamt. s. 70 – 81.  
70

 Tamt. s. 81 – 84.  
71

 Případ MacCormick v. Lord Advocate [1953] SC 396, [1953] SLT 255. 
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B. Smithe k úvahám o suverenitě Parlamentu jako anglické doktríně, zatímco skotské 

právo zdědilo více omezené pojetí parlamentních pravomocí.
72

 

Gavin Little však uvádí čtyři důvody, proč na základě smlouvy o unii nevzniká 

moţnost ústavního přezkumu. Za prvé, Ať uţ si mohli soudci v kauze MacCormick  přát 

cokoliv, reálně byl nový britský Parlament parlamentem anglickým doplněným o 

poměrně malý počet skotských zástupců. Za druhé, v průběhu staletí proběhla řada 

ústavních změn proti Smlouvě o unii. Za třetí, šlo o obiter dictum. Za čtvrté, přestoţe 

skotské soudy nechávaly od kauzy MacCormick otevřenou otázku, zda by zrušení 

skotských institucí – typicky vysokých soudů – bylo neplatné kvůli rozporu se 

Smlouvou o unii, v rozhodovací praxi si neosobovaly právo přezkoumávat právní 

platnost zákonů Parlamentu.
73

 Zákon o unii předstíral vytvoření nového státu s novým 

jménem. Technicky šlo však o pokračování obyčejové anglické ústavy a konečné 

završení revoluce roku 1688.
74

 

Z diceyanské perspektivy je ústavní postavení skotského parlamentu 

konzistentní. Je zřízen zákonem, působnost je jím stanovena také. Jeho zákony nejsou 

primárním pramenem práva, ale vyšší formou prováděcí legislativy, coţ je výslovně 

stanoveno článkem 21 Zákona o lidských právech z roku 1998.
75

 Role vysokých 

skotských soudů však vznikem skotského parlamentu výrazně vzrostla. Protoţe jeho 

legislativa má postavení sekundárního pramene práva, mohou soudy posuzovat její 

soulad se zákony, kromě jiného definující jeho působnost.
76

 

Samotný fakt donucení westminsterského parlamentu k  přenesení pravomocí na 

Skotský parlament implikuje, ţe ztratil politickou autoritu k výkonu legislativní 

suverenity devoluovaných oblastech proti přání Skotského parlamentu. To implicitně 

zahrnuje Sewelova
77

 konvence, podle které westminsterský Parlament nevyuţívá svého 

práva zasahovat do legislativy skotského práva. Konvence byla dále rozpracována ve 

Výboru pro procedury dolní sněmovny a v Memorandu o porozumění mezi britskou a 
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 Barber, N. W. The Constitutional State, s. 78 – 79.  
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 Little, G. Scotland and Parliamentary Sovereignty, s. 544. 
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 MacCormick, N. Questioning Sovereignty. Law, State, and Nation in European Commonwealth, s. 57. 
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 Little, G. Scotland and Parliamentary Sovereignty, s. 549. 
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 Tamt. s. 551 
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 Lord Sewel byl ministrem pro Skotsko. 
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skotskou vládou.
78

 Je tak pěkným příkladem jedné z funkcí konvencí v britské ústavě: 

protoţe je nutné z politických důvodů zachovat starobylý institut, který je v rozporu 

s potřebami doby – neomezena legislativní pravomoc Parlamentu, dohodou vzniká 

konvence, která tento institut v daném pohledu vyřazuje z uţívání.  

Mezera mezi politikou a právem se však můţe podle MacCormicka rozkročit do 

nepřekročitelné míry. Normativní síla diceyánského přístupu se tak můţe postupně zcela 

vytratit. Moţné je zachování tradiční suverenity parlamentu ohledně devoluvaných věcí 

v poněkud omezeném sterilním významu jako technický pojem platnosti legislativy 

britského parlamentu. Soudy by mohly uznat jejich platnost jako takovou, ale k  jejich 

vynucování by bylo třeba stejný zákon vydat také jako zákon Skotského parlamentu. 

V hartovské terminologii by se změnil status suverenity parlamentu v rámci pravidla 

uznání. V případě váţného konfliktu ohledně pravomocí, kdy by britský parlament 

vydal legislativu ve Skotsku politicky nepřijatelnou, by bylo naivní očekávat řešení této 

krize od soudů. Právní otázky by byly nepodstatné a soudy s ústavními doktrínami by 

vlály v politickém větru. Pravděpodobněji se podle Littleho jeví radikální politické 

řešení včetně nezávislosti. Pokud by v extrémním scénáři odmítl westminsterský 

Parlament vypsat referendum o nezávislosti, mohlo by dojít k jednostrannému vyhlášení 

nezávislosti. Pojem neomezené parlamentní suverenity by patrně ztratil politickou 

autoritu a normativní sílu ve Skotsku – v kontextu skotského ústavního práva by šlo o, 

jak říká Wade, revoluci. Z Hartova hlediska by šlo o základní změnu pravidla uznání.
79
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2.4 Závěr 

Dicey se snaţí zakotvit normativní koncepci neomezeného zákonodárce jako 

právního pojmu, který je však demokraticky legitimován. Pokud je ovšem demokraticky 

legitimován, proč by se nemohl omezit v rámci svojí legitimity – například zavést 

kvalifikovanou většinu pro určité typy legislativy, aby byla ohledně nich zajištěna větší 

demokratická shoda? Původně tento problém Dicey neřešil, protoţe podle Craiga bylo 

Diceyho pojetí suverenity primárně empirické a problém omezitelnosti pravomoci 

Parlamentu ho ze začátku vlastně nezajímal.
80

 Pozůstatek tohoto přístupu můţeme vidět 

na stručnosti, jak se vypořádal se soudy. Později však přidal normativní argument 

spatřující ústavní záruky v sebeopravujícím demokratickém mechanismu – prostou 

výměnu poslanců ve volbách, která zajistí soulad vůle lidu a vůle Parlamentu.
81

 Takové 

řešení je normativně udrţitelné, ovšem v pozitivistických termínech se na věc dívá jen 

z externího pohledu, interní pohled pochopitelně pomíjí: není tedy zřejmé, proč by měl 

suverenitu Parlamentu vůbec někdo akceptovat jako právní pravidlo. Chybí tak také 

most mezi právní a politickou realitou
82

 – ve svém důsledku při absenci interního 

pohledu není zřejmé, proč si politicky suverénní lid pomáhá právní suverenitou 

Parlamentu. Nebo si lid jen hraje se slovy? Je tedy Parlament suverénní, jen pokud jde 

jeho jurisdikční suverenitu, jak by napovídalo její poloţení proti politické suverenitě? 

Na podobné otázky se budou snaţit najít odpověď následující kapitoly. 

  

                                                   
80

 Craig, P. Public Law, Political Theory and Legal Theory, s. 221. 
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 Tamt. 
82

 Tamt. s. 225. 
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3 Spor o suverenitu mezi Parlamentem a soudy: první kolo 

U Diceyho je suverenita Parlamentu právním pravidlem, ovšem pravidlem 

obyčejovým – pravidlem  common law,
83

 které Parlamentu přisuzuje nevyšší 

legislativní moc. Pokud však jde o pravidlo common law, jak to ţe jej nemůţe 

Parlament měnit svým zákonodárstvím? Dicey neřeší otázku omezitelnosti Parlamentu 

příliš přesvědčivě. Jeho argumentace leţí v poukazování na historické příklady 

zrušených zákonů, které byly původně myšleny jako věčné, a v rozdělení suverenity na 

právní (nejvyšší legislativní moc) a politickou (politická nejvyšší moc, suverenita 

v obecně chápaném významu). Tato kapitola vychází z diskuse vzniklé mezi Ivorem 

Jenningsem a Williamem Wadaem a která pokračuje do dnes.
84

 První část shrnuje 

základ sporu, druhá se věnuje revolučnímu či evolučnímu pojetí suverenity a třetí 

shrnuje tři základní případy aţ po kauzu Jackson z roku 2005. Otázky spojené 

s evropským právem jsou v další kapitole.  

Na tomto místě je vhodně upozornit na terminologický problém: všichni Britové 

patrně povaţují tradici za ctnost, takţe svoje teoretická pojetí nazývají slovy klasické, 

tradiční či ortodoxní, které pak někdy volně zaměňují. V tomto textu se budu snaţit 

udrţet adjektivum klasická pro Diceyho, ortodoxní pro Wiliama Wadea a jeho nadvlády 

common law – jakkoliv tvrdí, ţe navazuje na Diceyho, a tradiční pro Jeffrey 

Goldswortyho, akcentujícího legitimitu voleného parlamentu. 

3.1 Sir Ivor Jennings versus Sir Wiliam Wade 

Teorie naznačené v úvodu rozporoval Ivor Jennings v knize Law and the 

Constitution. Jennings nerozporoval první část Diceyho definice připisující Parlamentu 

moc vydávat zákony ohledně jakékoliv záleţitosti. Je autorem slavného příkladu se 

zákazem kouření v Paříţi – pokud Parlament stanoví, ţe je to přestupek, je to přestupek 

(vynucení zákona je věc jiná). Místo toho se zaměřil na druhý bod, zákaz omezení 

budoucího Parlamentu. Podle Jenningse se Parlament můţe v některých ohledech 

                                                   
83

 Obyčeje se zpravidla povaţují za součást common law, ale s tím v případě ústavních obyčejů Jeffrey 

Goldsworthy nesouhlasí, protoţe to evokuje jejich dispozici soudní mocí – viz konec druhé části této 

kapitoly. 
84

 Paul Craig identifikuje zastánce a díla „Nového pohledu“ stojící proti Wadeovi takto: Jennings, I. The 
Law and the Constitution, kap. 4, Heuston, R. F. V. Essays in Constitutional Law, kap. 1 a Marshall, G. 

Constitutional Theory, kap. 3. viz Craig, P. Britain in the European Union, s. 112. 
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omezit, protoţe jeho suverenita je vlastně svrchovaností.
85

 Suverenita je u něj 

kvaziteologickou kategorií vytvořenou ve středověku ve snaze omezit církev ve 

prospěch sekulárního státu. Parlament je omezen mnoha faktory, namátkou veřejným 

míněním nebo potřebou zvolit poslance, takţe nemůţe být suverénem v Bodinovském 

smyslu – nejvyšší mocí. Dicey se snaţil vyřešit tento paradox rozlišením suverenity na 

právní a politickou. To je podle Jenningse nepřesvědčivé, protoţe právní suverenita není 

vůbec suverenitou – nejvyšší mocí. Je to právní pojem vyjadřující vztah Parlamentu a 

soudů. Znamená, ţe soudy uznávají jako právní pravidla legislativu Parlamentu – tedy 

pravidla vydaná obyčejovým způsobem a vyjádřená obyčejovou formou. „Zákonodárná 

moc Parlamentu je tedy odvozena z práva, přesněji, z common law.86“ Podle Jenningse 

Dicey mylně přisuzoval Parlamentu neschopnost se vázat do budoucna, protoţe ho 

povaţoval za právního suveréna místo drţitele legislativního oprávnění odvozeného 

z práva. Parlament je v tomto smyslu omezen poţadavkem vydání právně platného 

předpisu, tedy soudy nepřicházejí do styku se suverenitou, ale s vydaným právem. 

Pokud Parlament dodrţí předepsanou proceduru, můţe vydat cokoliv, včetně vlastního 

procesního omezení. Z toho vzniklo pojmenování této koncepce jako procesně-

omezující.8788
 

Na Jenningsovu argumentaci reagoval slavným článkem Wiliam Wade. Wade 

klasifikuje Jenningsosovu argumentaci tímto způsobem:  

1. moc zákonů Parlamentu závisí na common law; 

2. parlament můţe změnit common law jak se mu zachce; 

3. takţe Parlament můţe měnit právní pravidla, na kterých závisí moc zákonů 

Parlamentu.
89

 

Wade rozporoval Jenningsovu koncepci ve dvou ohledech: zda je podporována 

vysokými soudy a zda si můţe nárokovat logický primát.
90

  Na tomto místě 

prozkoumáme logické argumenty, precedenty jsou rozebrány v třetí části této kapitoly. 
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 „supremacy“ 
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 Gordon, M. The Conceptual Foundations of Parliamentary Sovereignty: Reconsidering Jennigs and 

Wade, s. 524. Gordon odkazuje na Jennings, I. The Law and the Constitution, s. 156. 
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 „manner and form“ 
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 Gordon, M. The Conceptual Foundations…, s. 523 – 524.  
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 Wade, H. W. R. The Basics of Legal Sovereignty, s. 186. 
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Wade kritizuje Jenningsovo tvrzení o nutnosti vybřednout z tohoto schématu pomocí 

pravidla neplatnosti zákonů omezující příští Parlament. Podle Wadea především není 

vůbec třeba mluvit o neplatnosti, zákon platí, dokud není zrušen a snaha o zabránění 

jeho nepřímého zrušení je právně bezvýznamná.
91

 Především však vycházel z myšlenek 

Sira Johna Salmonda, podle kterého ne všechna právní pravidla mají právní zdroje, 

protoţe právo musí obsahovat alespoň jeden první důvod
92

 s konečnou právní 

závazností a mezi něţ řadil pravidlo o síle práva přisouzené zákonům Parlamentu. 

Nemohlo však vzniknout zákonem, protoţe je právně konečné a jeho zdrojem je tedy 

jen historie.
93

 Suverenitu Parlamentu je tak moţné vyloţit jednoduše: ţádný zákon 

suverénního zákonodárce nemůţe být shledán soudy neplatným, takţe zákonodárce 

můţe vţdy rušit předchozí legislativu a ţádný Parlament nemůţe vázat svoje nástupce, 

zároveň však existuje jediný procesní postup pro vydání suverénní legislativy: skrz 

zákon vydaný společně Korunou, Lordy a Obcemi. „Existuje tedy jedno, a jen jedno, 

omezení parlamentní právní moci: nemůže se zbavit vlastní pokračující suverenity .
94

“ 

V tomto okamţiku se Wade přibliţuje Hartovu pojetí pokračující95
 suverenity, 

kterou však Hart klade do protikladu se sebeomezující.96
 Hartovo pojetí je koneckonců 

blízké Wadeovu, i kdyţ v soukromé korespondenci varoval Wadea před přílišným 

pouţíváním slova revoluční, protoţe je třeba rozlišovat revoluční a nerevoluční změny 

Grundnorm.
97

 Podle Harta je myšlenka právní všemocnosti nejednoznačná: v případě 

pokračující všemocnosti ţádným způsobem neomezující legislativní pravomoc 

budoucích parlamentů, zatímco neomezená sebeomezující všemocnost můţe být 

vykonána jen jednou.  Tyto dvě koncepce jsou podle Harta ekvivalentní dvěma 

koncepcím všemocného boha: v jednom případě bůh můţe činit cokoliv kdykoliv a tedy 

nemůţe účinně omezit vlastní schopnosti, ve druhém případě jeho moc zničí do 

                                                   
91

 „legally futile“ Konkrétně uvádí příklad Westminsterských statutů. Jejich článek 4 říká, ţe ţádný zákon 
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budoucna jeho všemohoucnost.
98

 Podle Gordona Hart vnímal paradox boţí 

všemohoucnosti jako dvě strany jedné mince, Gray v něm viděl logický důkaz 

nemoţnosti všemohoucnosti. Wade tak podle Gordona ve své koncepci opomněl 

spornost samotného pojmu všemohoucnosti, na které jeho pojetí stojí. V tomto kontextu 

se Jennings zaměřil na pragmatickou stránku ohledně soudních reakcí na parlamentní 

zákonodárství. Podle Gordona tím výrazně stoupá jeho atraktivita.
99

  

Jednoduché dělení na pokračující a sebeomezující ve wadeovském duchu 

pouţívá také T. R. S. Allan.
100

 Sebeomezující ovšem chápe jako procesně-omezující, a 

podle N. W. Barbera tak směšuje procesní a hmotněprávní stránku.
101

 Podle Barbera jde 

o nedávno zavedené pojmy Alison Young a Peter Olivera kreslící čáru mezi 

„pokračujícím“ modelem suverenity a „sebeomezujícím“, kdy Parlament můţe 

uplatňovat hmotněprávní
102

 omezení na své pokračovatele. V tomto pojetí právní 

pravidlo suverenity Parlamentu můţe Parlament měnit. Jinými slovy, Parlament můţe 

omezit svoji všemohoucnost. Na druhou stranu, do roku 1991
103

 sebeomezující model 

suverenity neměl oporu v precedentech nebo odborné veřejnosti. Podle Barbera Hartova 

slavná pasáţ mluví o obecně moţném typu zákonodárce, nehovoří konkrétně o Ústavě 

Spojeného království.
104

 Problémem této argumentace je však podle Barbera snadnost, 

s jakou lze obejít účinnou ochranu. Pokud má pravdu procesně-disponující škola, 

Parlamentu stačí vhodně naformulovat procesní omezení. Můţe například vázat přijetí 

zákona na souhlas všech voličů v referendu, coţ se vyrovná hmotněprávnímu zákazu 

změny. Jak by podle Barbera pozorný čtenář Diceyho zjistil, i kdyby se Parlament 

nemohl omezit přímo, mohl by vydat nové jeho omezující zákony a pak se rozpustit bez 

určení mechanismu ke svolání. Jinými slovy, Parlament mohl snadno obejít zákaz 

sebeomezení. Barber se tedy ptá, proč by v takovém případě měly soudy odmítat přímé 

omezení, kdyţ nepřímo bylo moţné suverenitu omezit vţdy. 
105
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V tomto kontextu podobně by podle Gordona bylo chybou řadit Jenningse na 

stranu sebeomezujícího pojetí. Jennings nechápal Parlament jako sebeomezitelný, ale 

spíše schopný si určit způsob provádění jeho pravomocí. Hart na rozdíl od Wada chápal, 

ţe rozdíl mezi oběma pojetími suverenity není absolutní – stejně jako u kaţdého 

pravidla neznamená určitost některých znaků určitost znaků všech. Koneckonců Gordon 

upozorňuje, ţe podle Harta je otázka, jestli Parlament můţe změnit způsob a formu 

vytváření nové legislativy, skvělým příkladem této neurčitosti ohledně pravidla 

parlamentní suverenity. Přestoţe Hart správně upozorňuje na občasné obtíţe při 

rozlišování procesních a hmotněprávních norem, neměli bychom z jejich náhodného 

překrývání dovozovat totoţnost Jenningsova procesně-omezujícího pojetí a 

sebeomezujícího pojetí. Jenningsovo pojetí tak spíše stojí mezi pokračujícím a 

sebeomezujícím pojetím. Pro Jenningse nebyla suverenita Parlamentu absolutní mocí, 

ale právním pojmem, který určuje legislativní pravomoc v určité oblasti, domácím 

právním systému. Toto pojetí nezapadá do Wadovy úvodní premisy vyjasněné Hartem 

ohledně dvou druhů suverenity – pokračující a sebeomezující, které jsou oba moţné 

v teoretické rovině. Ovšem Jenningsovo pojetí by nemělo být zastíráno snahou zařadit 

ho do jedné z těchto koncepcí.
106

 

3.2 Revoluce nebo evoluce? 

Podle Wadea se tedy parlament nemůţe vzdát legislativní suverenity, protoţe jde 

o politický fakt, na kterém závisí celý systém zákonodárství, jde o pravidlo ze kterého 

čerpá Parlament, ale pravidlo nevyplývá od něho – tvrdit změnitelnost tohoto pravidla 

Parlamentem, protoţe můţe měnit jiná pravidla, je postavením koně před kočár. Vztah 

soudů a Parlamentu je tak politickou realitou. Wade vykládá anglické dějiny 17. století 

jako historii posunů soudní akceptace změn zákonodárce – řetěz politických událostí 

s právními dopady. Kdyţ soudy z politických důvodů uznaly revoluci, začaly 

prosazovat revoluční zákonodárství bez souhlasu předchozího suveréna, stejně tak po 

restauraci nebo po revoluci v roce 1688.
107

 Pravidlo nezměnitelné Parlamentem lze však 

měnit politicky, revolucí, ovšem v rámci ní mají konečné slovo soudy, které akceptují 

nový zdroj moci
108

 V případě poklidných revolucí je věc zastřena právními termíny: 
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zákony Parlamentu předstírají přesun suverenity, a protoţe suverenita přechází za 

všeobecného souhlasu, je přesun připisován zákonu. To je ovšem chybné vysvětlení 

nechávající otevřenou kontroverzi ohledně zrušení těchto zákonů. Ta můţe být vyřešena 

jen jedním způsobem, popisující suverenitu jako politický fakt, který nemůţe vytvořit 

ţádná právní moc. Wade článek uzavírá radou: „Hranice práva nemusí být pro právníka 

nejasné, a jeho svědomí může být očištěno, pokud se jejich sledováním vyhne pokusu 

odpovídat právně na politické otázky.109
“  

Wadeova koncepce revoluce byla kritizována z mnoha hledisek. Jennings a 

Wade se shodovali, ţe jde o pravidlo v rámci právního systému, které však nad sebou 

nemá jinou normu, jak se vyvinulo v důsledku vítězství Parlamentu v roce 1688 – jde 

tedy o pravidlo sui generis. Wadeova analýza představuje působivou symetrii: běţná 

pravidla mohou být měněna právními prostředky a pravidla zaloţená na politickém 

faktu jen změnou tohoto faktu. Stále je však otevřena kritice, Anthony Bradley jí 

přirovnal ad absurdum k lidskému ţivotu – nikdo si nemůţe sám dát ţivot, takţe si ho 

nikdo nemůţe vzít. Přestoţe vzniku suverenity Parlamentu muselo předcházet politické 

pravidlo, nemusí být Parlament neschopen se o ni připravit změnou právních pravidel, 

protoţe pravidlo suverenity Parlamentu se po svém (politickém) utvoření stává 

nepochybně pravidlem právním.
110

 Wade byl také kritizován za prezentování revoluce 

jako jediného způsobu změny parlamentní suverenity. John Allison napadal v tomto 

smyslu absenci evolučního motivu precedentů. Wade následně po dlouhé době tvrzení 

zmírnil, v Hamlyn přednáškách hovořil o moţných proměnách soudní loajality 

v dlouhém období. Podle Gordona však stejně vedla jeho kategorizace k  označování 

významných ovšem nikoliv společensky zlomovým událostem jako revoluce – typicky 

vztah k EU.
111

 Popis soudů jako suveréna také vytváří logický paradox. Wade jim 

přisuzuje roli při vytváření základních ústavních norem, ovšem tato jejich rozhodnutí 

jsou podle něj politická – soudy se tak pohybují mimo jim vlastní oblast práva. Tento 

paradox je však zbytečný, moc soudů spočívá v uţívání deliberativních nástrojů 

k vytváření právních rozhodnutí – tedy nikoliv v politice. Podle Gordona pouţití tohoto 

zbytečného rozporu svědčí o slabosti Wadeovy teorie. Wadeova teorie je také rozporná 

sama o sobě – pokud uznáme, ţe soudy v krizích hrají politickou úlohu, neexistuje 
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důvod, proč by jiné instituce nemohly také. Konkrétně vzato, proč by Parlament nemohl 

navrhnout omezení sebe sama – a povaţovat to za politický návrh ke změně suverenity? 

Proč by soudy byly oprávněny vydávat politická rozhodnutí a Parlament ne? Jinými 

slovy, kromě jiných nedostatků trpí Wadeova koncepce soudostředností.
112

 Wade také 

opomněl, ţe autorita soudů je také výsostně politickým faktem - a, jak vtipně obrací 

jeho původní citát Jeffrey Goldsworthy, postavil tak kočár před koně. Navíc Parlament 

můţe také jednostranně měnit zákony, stejně jako soudy svoji rozhodovací praxi.
113

 

Otázkou je, proč se Wade tak snaţil charakterizovat pravidlo předepisující 

parlamentní suverenitu jako politickou – neprávní – normu. Odpovědí je jeho striktní 

oddělení práva a politiky, které zdědil po Diceyovi. Podle Gordona pro Wadea bylo toto 

dělení absolutní, právní otázky mohly být vyřešeny pouhým odkazem k právu samu. 

Politika je naproti tomu významná jen mimo právní oblast, buď při vytváření nového 

právního systému následujícího kolaps předchozího, nebo v legislativním procesu před 

samotným vytvořením práva. Pro Wadea je politika nebezpečnou zónou, kde jsou 

právníci nuceni hodnotit místo popisu a spekulovat místo vědy. Jeho pojetí vztahu práva 

a politiky je tak samo o sobě politickým názorem leţícím v konzervativní variantě 

normativního stylu.
114

 

Jennings se takovým nárokům vyhnul, byť si byl vědom prosazování – spíše neţ 

vynalezení – parlamentní suverenity soudy. Tu spíše vnímal jako „obyčejové“ právo, 

byť sám pouţíval označení akceptované právo.
115116

 Jenningsovo přesvědčení o 

procesní sebeomezitelnosti Parlamentu tedy nevyplývá z vazby na common law. U 

Jenningse je tedy pravidlo předepisující suverenitu Parlamentu právním pravidlem. 

Parlament můţe zákonem určit, jakým způsobem má být legislativa vydávána. 

K ústavní změně tak můţe dojít bez umělého poţadavku právní diskontinuity. Jennings 

nesouhlasil s diceyovskou představou ústavního právníka jako vykladače právní 

dogmatiky, povaţoval právo za nesrozumitelné bez ideologického kontextu. Gordon tak 
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povaţuje Jenningsovo pojetí za výrazně realističtější, právo a politika nemohou být 

odděleny.
117

 

Jeffrey Goldsworthy  polemizuje se samotným pouţíváním pojmu common law pro 

základní ústavní pravidla. Protoţe soudci jsou zvyklí jednostranně měnit záleţitosti 

týkající se obyčejného práva, mohou tak při aplikaci stejného postupu na ústavní právo 

vyvolat zmatení a konflikty mezi orgány státu. Podle něj by se tedy měly tyto normy 

povaţovat za obyčejové normy sui generis.
118

 Goldsworthy navíc povaţuje za 

pochybné, ţe Dicey povaţoval common law za právo vytvořené soudy – popsal ho jako 

masu „zvyků, tradic a pracovních postupů soudů.
119

“ Goldsworthy je také přesvědčen, 

ţe Dicey nevěřil v závaznosti práva vytvořeného soudy pro Parlament, a charakterizuje 

toto přesvědčení strukturovanými důkazy:  

1. anglické ústavní právo je podle něj křiţovatkou mezi historií a obyčejem, 

suverenita Parlamentu se historicky projevovala v řadě zákonů, kterými si 

parlament účinně vynutil svoji vůli; 

2. přejal Austinovu tezi, ţe soudcovské právo je podřízená legislativa fungující se 

souhlasem a podřízením parlamentu; 

3. ţádná jiná moc se nemůţe v Anglii rovnat Parlamentu. 

Dicey tedy podle Goldswortyho povaţoval suverenitu parlamentu za věc 

dlouhodobého, základního obyčeje, se silou práva, protoţe soudy jsou povinni ho 

respektovat a prosazovat. Nepřijal však Austinovu teorii o nezbytnosti suveréna a 

povaţoval ji za generalizaci anglického systému.
120

 Jeffrey Goldsworthy se tak snaţí 

zahubit snahy o formulaci teorií utvářejících ústavní charakter common law hned 

v zárodku. Jednak tvrdí, ţe základní ústavní pravidla nejsou součástí common law, a 

také vcelku konvenčně odmítá závaznost common law pro Parlament. Zřejmým 

nedostatkem je nedostatek cynismu ve vztahu k soudům: pokud budou chtít, mohou 

cokoliv prohlásit za common law a to následně za obsah jakkoliv formulovaných 
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„základů ústavy“ – a závislé budou na akceptaci tohoto názoru ostatními sloţkami státní 

moci. 

3.3 Trethowan, Harris a Jackson 

V případu Trethowan
121

 šlo o omezení parlamentu Nového jiţního Walesu do 

budoucna. Začátkem 20. století byly horní komory australských států voleny 

majetkovými censy nebo doţivotně jmenovány guvernérem. Tato praxe byla obecně 

povaţována za neudrţitelnou, nicméně se vedly spory o podobu reformy, protoţe 

konzervativci se pochopitelně nechtěli jednoduše vzdát většiny v těchto komorách. 

V Novém jiţním Walesu vyhráli volby v roce 1925 labouristé a jejich premiér navrhl 

jmenování nových členů horní komory – Legislativní rady, aby jí tito členové následně 

zrušili. Ovšem kdyţ došlo na hlasování, návrh těsně neprošel a rada zůstala (odštěpenci 

byli následně vyloučeni). Guvernér následně odmítl jmenovat další členy a nepomohla 

ani intervence v Lodnýně. Volby v roce 1927 vyhráli konzervativci, reformovali horní 

komoru na volenou a zavedli podmínku pro její zrušení v podobě referenda – ta však 

byla chytře formulována a referendum poţadovala také pro zrušení samotné podmínky. 

Samotní předkladatelé si však nebyli právními účinky jistí a při projednávání návrhu 

odkazovali na Diceyho ve smyslu nemoţnosti vázání dalšího parlamentu. Zákon nabyl 

účinnosti díky různým zdrţením aţ těsně před volbami v roce 1930. Ty vyhráli 

labouristé se zrušením rady jako vlajkovou lodí programu. Staronový premiér Lang 

nechal schválit dva zákony, jeden rušící omezující zákon a druhý rušící radu. Prošly 

hladce, protoţe se jinak předpokládalo dojmenování nových členů horní komory. 

Guvernér potvrdil, ţe návrhy schválí, s tím ţe omezující zákon pokládá za pokus o 

ohnutí ústavní tradice.
122

 

Několik členů rady, které vedl Arthur K. Trethowan, iniciovalo řízení před 

státním Nejvyšším soudem. Ten nejprve vydal předběţné opatření zakazující předloţení 

návrhů k souhlasu guvernérovi a následně hlasy 4 ku 1 potvrdil závaznost omezovacího 

zákona. Australský Vysoký soud rozhodnutí potvrdil hlasy 3 ku 2. Následně rozhodoval 

Soudní výbor Tajné rady v Londýně. Ten rozhodnutí také potvrdil, moţná kvůli snaze 

britské vlády dodat důvěryhodnost jejím pokusům o vytvoření autonomních ústav 

v dominiích – kdy se tento proces v Irsku a Jiţní Africe potýkal s váţnými problémy. 
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Sydney bylo tehdy také malé město a labouristé byli velmi nepopulární mezi místními 

právníky a podnikateli.
123

 Ovšem je třeba zmínit, ţe tamější parlament nebyl suverénem 

ani podle tehdejšího platného práva, vydával delegovanou legislativu na základě Zákona 

o platnosti zákonů kolonií z roku 1865 a jako taková mohla být tato legislativa 

přezkoumávána na základě ultra vires – Wade tedy tuto kauzu vůbec nepovaţuje za 

týkající se suverenity Parlamentu, ale právě platnosti Zákona o koloniální legislativě.
124

 

Článek 5 nicméně hovořil o „úplné“ legislativní pravomoci kolonií, to ovšem 

neimplikuje postavení nadřazeného orgánu. Navíc v tomto případě šlo o uzákonění 

nutnosti referenda pro důleţitou ústavní změnu, omezováním demokracie tak nelze 

argumentovat. Goldsworthy tak vnímá Trethowan jako příčinu postupné akceptace 

procesně omezujícího pojetí suverenity Parlamentu.
125

 

V Jihoafrickém případu Harris
126

 šlo o další omezení volebního práva, 

parlament chtěl barevné – podobně jako dříve černé – odstranit z běţného volebního 

seznamu a vyhradit jim několik málo poslanců, které by volili jen oni. Britský zákon o 

Jiţní Africe z roku 1909 takové ústavní úpravy podmiňoval schválením dvoutřetinovou 

většinou. Ta se dříve našla pro odstranění černých, ale nyní vláda nebyla schopná najít 

dostatečnou většinu. Vláda tak argumentovala Westminsterskými statuty, kdy britský 

Parlament ztratil zákonodárné právo v jihoafrických věcech – a tedy místní parlament se 

stal suverénem, který jako suverén nemůţe být omezen, a tudíţ stačí běţná většina při 

oddělených jednáních komor. Barevný muţ však podal ţalobu proti zařazení na zvláštní 

seznam. Odvolací soud mu vyhověl a prohlásil zákon za neplatný kvůli nedodrţení 

předepsaného procesu. Vláda následně nechala vydat zákon, který z parlamentu udělal 

Vysoký soudní dvůr s mocí rušit soudní rozhodnutí s ústavním obsahem. Tento však 

také Odvolací soud neuznal s odkazem na obcházení zákona. Z dlouhodobého hlediska 

však byl soudní systém neúspěšný – byť vláda uspořádala volby podle společného 

seznamu, získala ještě větší mnoţinu a prosadila doplnění senátu svými kandidáty. Tím 
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získala většinu pro zrušení ve smyslu zákona z roku 1909 a omezení rušitelnosti 

zrušila.
127

 

Harris byl klíčovým argumentem Williama Wadea ohledně praktické ústavní 

revoluce. Podle Wadea by zákon stanovící podmínku dvou třetin mohl být zrušen 

většinou prostou. Tvrdit opak by bylo implikací revoluce, protoţe by docházelo ke 

změně politického faktu suverenity. Na první pohled nejprve došlo k  revoluci posunem 

k plné suverenitě tamního parlamentu. Zákon rušící Westminsterské statuty by sice byl 

vynucován v Británii, ovšem ne v Jiţní Africe. Ovšem v tomto rozhodnutí se tamní 

soudy přiklonily na stranu dvou třetin stanovených starým britským zákonem a daly 

najevo, ţe je věcí soudu, co je platným právem. Podle Wadea je zbytečné se zabývat 

právními důvody: soud dosáhl hranice právního systému a v podstatě udělal politické 

rozhodnutí – revoluci.
128

  

Wadeovu interpretaci kritizuje Gordon. Wade podle něj pouţil Harrise jako 

příkladu, kdy soudy musí hledat konečného právního suveréna. V něm však soudy 

rozhodly konzervativně, nehovořily o „nové ústavě“, spíše potvrdily starou vydanou 

britským Parlamentem v roce 1909. Navíc jihoafrická vláda legálními úpravami ústavy 

dosáhla naprosté anulace precedentu. Byť soudy mají často během převratů 

legitimizační roli, málokdy mají roli rozhodující, protoţe jejich rozhodnutí je vţdy 

ovlivněno dalšími ústavními hráči. Je vhodnější je vnímat jako jednoho z nich.
129

  

Nejpřímějším důsledkem případu Jackson
130

 je jednomyslné rozhodnutí celého 

Odvolacího výboru Sněmovny Lordů, ţe Lovecký zákon z roku 2004, který činí hon 

savce psem s některými výjimkami přečinem, je platným zákonem Parlamentu. 

Lovecký zákon prošel Parlamentem podle Zákona o Parlamentu z roku 1911 ve znění 

novelizace z roku 1949, který omezuje moţnost blokace návrhu Sněmovnou lordů na 

dobu jednoho roku – pokud nejde o zákon prodluţující volební období, kde horní 

sněmovnu obejít nelze, či finanční věci, o kterých Lordi nerozhodují vůbec. Ţalobci 

v této kauze tvrdili neplatnost novelizace v roce 1949, čímţ by byl Lovecký a další 

zákony neplatné, protoţe by nevyhověly podmínkám původního znění.  Novelizace 
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v roce 1949 ovšem sama vyuţila původního znění, takţe klíčová je otázka, zda Obce 

mohou jen s Královským souhlasem jednostranně manipulovat rovnováhu 

parlamentních sil ve svůj prospěch.
131

 Ţalobci argumentovali pohledem na zákon z roku 

1911 jako delegaci legislativní pravomoci Parlamentu, a tedy v jeho důsledku vznikala 

podřízená legislativa, která však nemohla měnit vlastní základ bez souhlasu Lordů. Tyto 

názory však byly odmítnuty a shledány neslučitelnými s jazykem zákona. Jak říká Lord 

Bingham, změny zakotvené parlamentní zákony „neleží v zavedení nového druhu 

podřízeného zákonodárství, ale v novém způsobu vydávání primární legislativy.“ Tento 

závěr se neshoduje s názory Wadeova článku z roku 1955, který povaţoval pravidla 

určující, co je zákon Parlamentu, za politický fakt nezměnitelný ţádnou právní mocí. 

Podle rozhodnutí je tato pravidla moţné měnit zákonodárstvím a rozhodovat o nich u 

soudu. Lord Steyn a Baronka Hale se výslovně přihlásili k  procesně omezujícímu pojetí, 

kdy Parlament můţe měnit svoje procedurální pravidla – např. pro některé zákony 

vyţadovat dvoutřetinovou většinu.
132

  

Některým dalším otázkám se podle Elliota soud nemohl vyhnout. Většina senátu 

se shoduje na nemoţnosti dolní sněmovny jednostranně zrušit omezení na prodlouţení 

volebního období, nicméně jinak neomezená moţnost obejít horní komoru kladou 

otázku o duchu bikameralismu a dostatečných demokratických zárukách proti volené 

komoře a vládě, která jí ovládá. Názor Odvolacího soudu o nemoţnosti pouţít zákony o 

Parlamentu na vydání základních ústavních změn se však nedočkal přijetí. Několik 

členů výboru výslovně hovořilo o nulovém historickém či právním základu tohoto 

tvrzení, někteří tento problém pokládali za nevhodný pro soudní rozhodování (Lord 

Bingham a Baronka Hale), nicméně někteří (zejména Lordi Brown a Carswell) 

nevyloučili intervenci za extrémních okolností.
133

  

Lord Steyn a Lord Hope pak výslovně popřeli neomezenou moc Parlamentu. 

Slovy Lorda Steyna, princip svrchovanosti Parlamentu „ je výtvorem common law. Tento 

princip vytvořily soudy.“
134

 Lord Hope pak doplňuje: „parlamentní suverenita není, 

pokud vůbec někdy byla, absolutní.135
“ Michael Gordon však upozorňuje, ţe tím pádem 
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jen dva z devíti členů senátu otevřeně kritizovali klasickou teorii.
136

 Navíc rozhodnutí 

bylo co se týče hlasování jednomyslné, takţe Wadeův názor o očividně delegovaném 

charakteru legislativy přijaté na základě zákonů o Parlamentu
137

 nikdo ze soudců 

nepřijal. Nick Barber připomíná, ţe z pragmatických hledisek by bylo obtíţné návrhu 

vyhovět, protoţe by to znamenalo neplatnost některých důleţitých zákonů, například 

Zákonu o evropských volbách z roku 1999, který zakotvil poměrný systém pro tyto 

volby. Podle Barbera byl tak pragmaticky akceptován procesně-disponující pohled, 

protoţe Parlament tak nyní můţe zcela jistě definovat svůj procesní postup – a tedy se 

také kromě definice přehlasování komory také omezit.
138

 

3.4 Závěr 

Kauzy Trethowan a Harris jsou staré a navíc jsou případem australského a 

jihoafrického práva. Aktuální kauza Jackson na první pohled působí značně 

pragmaticky, ovšem v rovině hlasování se vypořádala s okrajovým názorem o 

delegované povaze zákonů přijímaných pomocí Zákonů o Parlamentu. Co se týče 

revoluce proti evoluci či politické role soudů, je třeba si uvědomit, ţe se pohybujeme na 

okraji základních právních pravidel. Jak jsem citoval výše, podle Lorda Stankeyho by 

Parlament nepochybně mohl jakýkoliv zákon vztáhnout na Kanadu, ovšem jde o „teorii 

bez ohledu k realitě. Na tento citát Hart poznamenal, ţe tato teorie je špatnou teorií, 

resp. není lepší neţ teorie obrácená. Pokud však Parlament můţe prakticky delegovat 

moc na dominia, proč by nemohl ustanovit, ţe pro některé zákony je třeba souhlas 

technických odborů? Soudy tak mohou řešit takové otevřené otázky a v určitých 

ohledech přestat být delegovanou mocí. V důleţitých otázkách rozdělujících společnost 

mohou narazit, jak se to stalo v případu řešícím závaznost omezujících ustanovení 

Zákona o Jiţní Africe, ale v klidnějších oblastech mohou být jejich názory spolknuty. 

Hart uvádí příklad rozhodnutí Rex v. Taylor139
, kde trestní soud dovodil nezávaznost 

předchozích precedentů v otázce osobní svobody – jakkoliv byl kontroverzní, nyní tvoří 

platné právo. Tyto přístupy však nelze přeceňovat – pohybujeme se na okraji základních 

pravidel
140

. Hart uzavírá citátem, se kterým se ohledně výše uvedených sporů 
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ztotoţňuji: „Na tomto okraji vítáme skeptický přístup k pravidlům, pokud ovšem skeptik 

nezapomene, že je vítán jen na tomto okraji a nezaslepí nás před myšlenkou, že soudům 

umožňuje vydávat tato kreativní rozhodnutí prestiž získaná soudy oprávněně za 

rozhodovací praxi sledující pravidla v obrovských, hlavních oblastech práva.“141
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4 Soudní přezkum souladu s právem EU: suverenita jako zombie? 

Kdyţ Británie vstoupila do tehdejších evropských společenství k  1. lednu 1973, 

akceptovala také primát evropského práva. Vzhledem k  tradičnímu dualismu a 

nekodifikované ústavě byly smlouvy do vnitrostátního práva inkorporovány Zákonem o 

evropských společenstvích z roku 1972 („ECA“). Byť členství budilo kontroverze 

ohledně suverenity Parlamentu jiţ dříve, časovaná bomba vybouchla na přelomu 80. a 

90. let v kauze Factortame. Její první reflexe navazovaly na debatu ohledně 

disponovatelnosti Parlamentu se svými prerogativy a odstartoval jí H. W. R. Wade. Jeho 

polemiku s Trevorem Allanem shrnuje první část této kapitoly. Druhá se pak věnuje 

dalším interpretacím důsledků soudního přezkumu souladu s evropským právem pro 

suverenitu Parlamentu.  

4.1 Revoluce proti evoluci podruhé: Sir Wiliam versus Trevor Allan 

Ţalobci ve Factortame byly společnosti zaloţené podle britského práva, ale 

většina jednatelů a společníků byli Španělé, přitom jejich lodě byly registrovány 

v Británii podle zákona o obchodní plavbě z roku 1894. Nový zákon z roku 1988 

stanovil povinnost nové registrace, ovšem 95 lodí nesplnilo nová kritéria – ţalobci 

tvrdili kromě jiného nesoulad zákona s řadou článků tehdejší SES. V případě 

Factortame 1142
 šlo u udělení předběţného opatření „zneaplikování

143
“ zákona, neţ 

ESD projedná předběţnou otázku. Pokud by lodě nemohly rybařit do vyřešení kauzy, 

společnosti by patrně zkrachovaly. Sněmovna lordů sice odmítla udělit předběţné 

opatření, ale podala předběţnou otázku, zda absence tohoto opatření pro podobné 

případy představuje porušení evropského práva. ESD rozhodl ve prospěch ţalobců
144

, 

kdyţ vycházel z případu Simmenthal145 a argumentoval automatickou neaplikovatelností 

vnitrostátního práva, zahrnujícího jakoukoliv legislativní, správní nebo soudní praxi 

narušující efektivitu evropského práva. Z toho vyvodil nutnost poskytnout předběţné 

opatření k zajištění efektivity rozsudku ESD, i pokud ho vnitrostátní právo neumoţňuje. 

Následně se kauza vrátila ke Sněmovně lordů, která udělila předběţné opatření 
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v rozhodnutí někdy číslovaném Factortame 2146
 nebo prostě Factortame bez čísla, jak 

je tomu v této práci. To se muselo zabývat také otázkami spojenými s vnímáním 

suverenity, protoţe nový zákon byl pozdějšího data neţ SES a problém tak nešlo 

zahladit jednoduchou předností pozdějšího předpisu.
147

 Je třeba připomenout, ţe případ 

byl prvním testem suverenity Parlamentu proti evropskému právu – přestoţe se 

polemiky o slučitelnosti těchto principů vedly od vstupu do společenství v roce 1972, 

mezi léty 1972 a 1988 se politici konfliktu vyhýbali.
148

 V tomto případě však rozhodnutí 

ESD bylo poměrně překvapivé, protoţe účelem zákona bylo zabránit cizím rybářům 

čerpat britskou rybářskou kvótu v rámci společné rybářské politiky.
149

  

Kauza vzbudila řadu interpretací. Sir William Wade jako zastánce common law 

ústavnosti hovořil o revoluci, kdyţ soudci opustili suverenitu Parlamentu a 

interpretovali zákony tak, ţe Parlament z roku 1972 se účinně omezil.
150

 Pro Wadea šlo 

o ztělesnění jeho pojetí revoluce jako změny politického faktu určujícího legislativní 

pravomoc parlamentu, které dříve ilustroval na jihoafrickém případu Harris.151 

V původním článku z roku 1955 pracuje s jednoduchým ztotoţněním politického faktu 

a politické reality, kde jsou soudy vázány způsobem, kterým se fakticky chovají (coţ je 

prakticky tautologie). Kdyţ však komentuje události v kauze Factortame, pouţívá 

termín pravidlo uznání a cituje Harta, ovšem pravidlo uznání je pro něj opět jednoduše 

politickým faktem.
152

 Wade alespoň ve svém podrobnějším článku z roku 1996 zmírnil 

hodnocení této kauzy na technickou revoluci. Pokud ECA stanovil v paragrafu 2 odst. 4 

přednost evropského práva před zákony „přijatými nebo v budoucnu přijatými,“ bylo by 

podle něj správné jej za takovou událost povaţovat. Wade uvádí, ţe v The Times 18. 

dubna 1972 navrhoval přepsat zákon o evropských společenstvích ve stylu Zákona o 

nařízeních z roku 1946. Ten upravuje vydávání podzákonných předpisů, ovšem do 

většiny zákonů se dává blanketní předpis „prováděcí předpisy podle tohoto zákona jsou 

vydávána nařízeními,“ takţe tehdejší Parlament neomezil Parlamenty další. Tato 
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formule tak mohla být doplněna např. o sousloví „toto je zákon ve smyslu Zákona o 

společenstvích.“ Podle Wadea by tak nedošlo k  ţádným ústavním komplikacím a navíc 

vstup do „nového právního řádu“ byl právně uchopen úpravou právní formy.
153

 

Klíčovou částí obou rozhodnutí Factortame jsou části dikt Lorda Bridge, o které 

se vedou výkladové spory.  

„Z hlediska paragrafu 2 odst. 4 ECA je třeba účinnost zákona z roku 1988 

interpretovat podle přímo účinného komunitárního práva … To má úplně stejný efekt, 

jako kdyby v druhé části zákona z roku 1988 byl paragraf stanovující, že podmínky 

registrace britských rybářských lodí budou bez dalšího podřízeny přímo účinnému 

komunitárnímu právu, které dává subjektivní právo každému občanovi každého státu 

EU.154“  

„Některé veřejné komentáře … tvrdili, že jde o novou a nebezpečnou invazi … 

do suverenity britského Parlamentu. Ale tyto komentáře jsou založeny na nepochopení. 

Pokud nadřazenost evropského práva nebyla vždy obsažena ve smlouvách, byla zcela 

jistě založena precedenty ESD dlouho před britským vstupem do společenství. Tedy 

jakékoliv omezení suverenity Parlamentu při vydání ECA bylo zcela dobrovolné.155“ 

Sir John Laws z prvního citátu dovozuje interpretační pozici: nejde o problém 

suverenity Parlamentu, protoţe Parlament můţe stále výslovně ECA zrušit, jen je třeba 

zákony vykládat v kontextu ECA. Poţadovat výslovnost pro zrušení ECA také není nic 

nového, soudy výslovnost vyţadují poměrně často: ať uţ jde o daně či trestné činy nebo 

retroaktivní účinky. Byť tomu tak jistě není z politického hlediska, z právního hlediska 

je evropské právo delegovaným právem – suverenitu na něj nikdo nepřenesl.
156

 S touto 

interpretací Wade expresivně nesouhlasí a pomáhá si druhým citátem. Jeho podstatou tu 

je podle něj tvrzení, ţe Parlament se dobrovolně omezil prohlášením evropského práva 

za přednostní. Nedá se z něj dovodit podpora pro interpretační vysvětlení.
157

 Bere jako 
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hotovou věc, ţe Parlament můţe přijmout omezení suverenity do budoucna. Nemohl být 

jasnější: Parlament můţe zavazovat nástupce. „Pokud toto není revoluční, ústavní 

právníci jsou mystikové.“
158

 Parlament se ovšem historicky omezil ohledně udělení 

nezávislosti bývalým britským územím. Rozebrání impéria je však něco jiného neţ 

omezení všemocnosti budoucího Parlamentu. „Revoluční“ však u Wadea neznamená 

právní. Je věcí soudců vyloţit, co je účinným zákonem Parlamentu. Pokud soudci 

dospějí k názoru o nevyhnutelné změně, dochází k technické revoluci. K té ovšem 

nedochází z právních důvodů – pravidlo uznání je politickým faktem, které soudci 

mohou měnit, pokud jsou vystaveni přelomovým událostem. V Jiţní Africe šlo o 

ukončení právních vztahů s Británií, ve Factortame jsou navazovány nové právní 

vztahy s Evropou. Podle Wadea je obtíţné činit definitivní závěry, protoţe ústavním 

otázkám se věnoval jen Lord Bridge, ten ovšem popíral novost situace a nepřiznával 

situaci status ústavního problému. Wade tedy nakonec radí: „Mimo [připomenutí 

možnosti zavést listinu práv] je záhodno sledovat příklad Sněmovny lordů a nesledovat 

ústavní otázky vůbec. Jakkoliv to může být znepokojující pro akademickou mysl, alespoň 

je tak poskytnut další příklad ohýbání ústavy pod větrem ústavních změn, který ji 

koneckonců vždy nakonec ohne.159“ 

Koncepcím zaloţených na „pozitivistických“ základech oponoval Trevor Allan. 

Podle něj je rozlišování mezi právními principy a politickou praxí klíčové pro jakékoliv 

bezrozporné pojetí vlády práva. Soudci činící politická rozhodnutí porušující přijaté 

ústavní principy jednají nesprávně, takové jednání musí být odsouzeno jako nelegitimní, 

i kdyby bylo populární. Factortame nebylo tak dramatické, šlo v podstatě výklad 

ústavních principů za nových okolností. Povaţovat stanovení výjimky z pravidla 

poslušnosti zákonů soudy za revoluci je prostě dogmatické. „Každé pravidlo common 

law je předmětem těchto změn a výkladu v následujících rozhodnutích, a neexistuje 

žádný důvod zacházet s pravidlem [soudní] poslušnosti vůči zákonům rozdílně.“ 

Soudcovská preference pro evropskou federaci by měla být nepodstatná, soudce by měl 

                                                                                                                                                     
zásahu, nikoliv pokud vede k úplné ztrátě normativní síly interpretovaného předpisu. A co teprve kdyţ 
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být řízen vědomím, ţe Parlament a lid si zvolil zařazení do nadstátního celku. Otázky 

interpretace se nevyhnutelně mísí s otázkami platnosti. Soudy běţně pouţívají úmyslný 

výklad nebo naopak nepouţívají běţné způsoby interpretace, pokud se musí vyhnout 

výsledku nepřijatelnému z hlediska základních ústavních pravidel. Ţádný rozdíl mezi 

platností a interpretací nemůţe odůvodnit argument pro podstatnou ústavní změnu. 

Jakákoliv „technická“ revoluce je jen příkladem evoluce. Factortame netvoří změnu 

pravidla uznání nebo mimoprávních poměrů. Jde o hledání hranic zákonodárné 

suverenity v rámci soudobé ústavy. Mluvit o posunu pravidla uznání je v tomto případě 

výmluva pro obcházení jasné analýzy ústavních principů. Její absenci ve Factortame lze 

vysvětlit pochopitelným odporem k politické kontroverzi nebo pocitem jakési vázanosti 

„pravidlem uznání“ mimo právní analýzu. Obě vysvětlení pak budí dojem „vlivu 

nevhodné, pozitivistické právní vědy.160“  

Odpovídající ústavní teorie by se podle Allana obrátila k omezení zákonodárné 

moci vzhledem k oddělení mocí. Tradiční vysvětlení mohou fungovat jen díky jejich 

ukotvení v politické teorii, v právní argumentaci nemá neomezená parlamentní 

suverenita místo. Ve Factortame nejde o částečnou změnu pravidla uznání, ale o 

odhalení hlavního principu ústavní teorie. Dělení suverenity na národní a parlamentní je 

nesmyslné, soudci musí uznávat jednu ústavu, k  jejíţ ochraně byli jmenováni. Problém 

vztahu evropského a britského práva je neutrální k otázce národní suverenity. I kdyby se 

Parlament suverenity úplně vzdal, otázka moţnosti tohoto aktu je otázkou platného 

britského ústavního práva. V tomto směru by bylo vhodné osvětlit především otázku 

ochrany práv, jak to učinil německý ústavní soud. Otázky soudního výkladu se nemohou 

vyhnout parlamentní suverenitě, pokud ji nebereme jen jako dohodu mezi politiky. 

Mluvení o revoluci nesprávně ukazuje soudy jako pouhé příjemce jakýchkoliv 

politických rozhodnutí. Soudy se musí kvůli váţným důsledkům pro budoucnost 

ústavního systému chopit své ústavní role. Rada profesora Wadea o „nedívání se“ tedy 

musí být tvrdě odmítnuta. Tento kurz by nás odzbrojil v době, kdy politické změny 

vedou dokonce také ortodoxní právníky k „opuštění jednoduché víry, že parlamentní 

všemocnost může být vládnoucím principem moderní ústavní demokracie.161“ 
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4.2 Dozvuky a interpretace 

Jeffrey Goldsworthy připomíná snadnou ospravedlnitelnost Factortame 

z pohledu politického účelu. Parlament jednal s vědomím souladu s evropským právem, 

který měl doloţen posudky. Z jeho záměru vůbec nevyplýval úmysl jednat v rozporu se 

zákonem z roku 1972. Rozhodnutí tak nepopírá suverenitu Parlamentu jako teoretický 

princip – můţe však být v rozporu s Diceyho klasickým pojetím, kdy potencionálně 

porušuje druhé kritérium: nikdo nemůţe zrušit zákon Parlamentu.
162

 Navíc by mohlo 

být v rozporu s doktrínou nepřímého zrušení, podle které nový zákon starý prostě 

nepřímo ruší. Proti tomu lze však jednat namítat argumentační argument, podle kterého 

soud jen vyloţil nový zákon ve smyslu starého, anebo generálně odmítnout nepřímé 

rušení jako integrální součást suverenity Parlamentu – a tedy tvrdit, ţe Parlament se 

můţe dočasně procesně omezit, pokud se nevzdá hmotněprávní suverenity (ve svých 

důsledcích však mohou obě tyto varianty splývat).
163

  

Nick Barber a Alison Young dělí pojetí nepřímého zrušení na modely „konfliktů 

norem“ (konflikt vyvstává samotnou existencí dvou norem) a „konflikty materiálních 

norem“, kde vyvstává shodným obsahem a jejţ Barber a Young podporují.
164

 Jejich 

dělení vychází z kauzy Thoburn.165
 Někteří obchodníci byli potrestáni za pouţívání 

imperiálních měr a snaţili se argumentovat, ţe Zákon o mírách a váhách z roku 1985 

(který imperiální míry ještě upravoval) nepřímo zrušil část zákona o společenstvích 

z roku 1975. Tento názor Sněmovna lordů odmítla, protoţe tyto zákony se materiálně 

vůbec nepřekrývaly.
166

 

Z normativního hlediska představoval Thoburn poměrně zajímavý problém. 

V interpretačním rámci stály tři předpisy:
167

 

- paragraf 2 ECA stanovující přednost evropského práva; 

- Zákon o váhách a mírách z roku 1985, který umoţňoval pouţívání yardů a liber; 
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- Nařízení o měrných jednotkách z roku 1994, přijaté podle ECA, měnící zákon 

z roku 1985 – podle něj není moţné od roku 2000 pouţívat yardy a libry jako 

primární míry. 

Tedy podle doktríny nepřímého účinku v kontextu „konfliktů norem“ měl zákon 

z roku 1994 zrušit ECA a tím také zrušit základ pro vydání nařízení z roku 1994. 

Naopak podle „konfliktů materiálních norem“ šlo o zákony týkající se různých oblastí  

práva: vztahem Británie ke společenství a zmocnění měnit zákony podle poţadavků 

společenství proti zákonnému určení měr. Podle Barbera a Young jde tak o efektní 

řešení, které nebrání suverenitě Parlamentu.
168

 Lord Laws se také v rozhodnutí Thoburn 

věnoval dalšímu bodu: podle něj vztah mezi zákony určuje common law se zřetelem 

k zákonům Parlamentu. Common law tak mohlo reagovat na novou situaci a vyčlenit 

z nepřímého zrušení výjimky, kterým Lord Laws říká doslova ústavní zákony. Takové 

zákony je moţné zrušit jen výslovným prohlášením pozdějšího zákona.
169

 Tento 

myšlenkový postup odkazuje na zásadu generalia specialibus non derogant, kdy 

pozdější nový obecný zákon neruší předchozí speciální.
170

 Goldsworthy tento přístup 

kritizuje z několika hledisek: jen kvůli odlišné materii přece nezmizí fatická kolize 

norem – stále jsou v rozporu. Vyhnout se těmto nesnázím ve Factortame je moţné 

poukazem na obecný charakter zákona o obchodní plavbě oproti speciálnímu zákonu o 

evropských společenstvích – v takových případech pozdější úprava starší nepřímo 

neruší. V tom případě je ale pak pochybné dělení nepřímého rušení na materiální a 

obecné, resp. důvod pro toto dělení. V některých případech můţe dojít interpretací 

k vyřešení rozporů, ovšem pokud jedna norma stanoví povinnost x a druhá non x, 

materiální pojetí konfliktu nám podle Goldsworthyho nepomůţe.
171

 

Jeffrey Goldswotrhy shrnuje, ţe věřit interpretačním vysvětlením v sobě zahrnuje 

předpoklad smysluplnosti představy o existující nevyslovené vůli zákonodárce, která 

navíc mohla být nevědomá. Proto Goldworthy přichází s dalším vysvětlením, kdy 

Parlament zákonem o evropských společenstvích slabě omezil svoji pravomoc zrušit 

tento zákon na výslovný projev vůle. Pokud ho výslovně nezruší, jiné zákony jsou 

                                                   
168

  Tamt. s. 115 – 116. Podle autorů jde o tzv. účinnou klauzuli Jindřicha VIII. – název vyplývá z jeho 

snahy omezit ve svůj prospěch zákonodárnou moc Parlamentu.  
169

 Thoburn, body 57 – 63. Výklad podle Craig, P. Britain in the European Union, s. 114 – 115. 
170

 Barber, N. W. Young, A. L. The Rise of Prospective…, s. 116. 
171

 Goldsworthy, J.Parliamentary Sovereignty… s. 290 – 293. 



47 

 

vyřazovány z účinnosti pro rozpor s ním. Ovšem Parlament si ponechal hmotněprávní 

pravomoc ho zrušit. Zatímco tak při omezení ve formálním smyslu u posledního 

vysvětlení je parlament zavázán předchozím zákonem bez ohledu své pozdější úmysly, 

u předchozích by bylo třeba zkoumat úmysly a implicitní očekávání Parlamentu 

v okamţiku vydání pozdějšího zákona (tedy toho druhého, mezi kterými je nesoulad) 

bez ohledu na formu, kterou byl přijat.
172

 

Paul Craig se v hodnocení kauzy blíţí k Trevoru Allanovi. Hlásí se ke svrchovanosti 

jako „normativním argumentům právních principů, jejichž obsah se může měnit a 

skutečně se také mění.“ Neexistuje ţádný apriorní důvod, proč by Parlament jen 

z podstaty musel být povaţován za všemocného. Jak existence takové pravomoci, tak 

její omezení musí podléhat normativní diskusi. Lord Bridge tak ve Factortame 

nehovořil o politické roli soudů, ale o principech, které vyplývají z britského členství 

v unii. Smluvní a funkcionální argumenty v jeho diktu poskytují solidní odůvodnění, 

proč Británie má být vázána evropským právem, pokud chce zůstat v unii. Tato logika 

by fungovala, i kdyby paragraf 4 ECA neexistoval. Bylo by ovšem moţné normativně 

argumentovat, ţe předpis výslovně rušící ECA by měl mít přednost, i kdyby Parlament 

chtěl zároveň zůstat v unii - ohledně tohoto názoru by se však musela podle Craiga vést 

pečlivá debata.
173

 

Niel MacCormick povaţuje kauzu Factortame v nadsázce za telenovelu. Pokud by 

Sněmovna lordů upřednostnila princip nepřímého zrušení, rozpor s evropským právem 

by byl sice zahojen novým zákonem Parlamentu, ale byla by popřena doktrína přímého 

účinku – tedy by soud šel proti záměru Parlamentu při vydání ECA. MacCormick 

povaţuje vydání ECA za změnu pravidla uznání: přidal nové kritérium platnosti práva 

s nejvyšší podústavní platností. To ovšem nezabraňuje Parlamentu toto pravidlo dále 

měnit, ovšem jen výslovně. Toto pojetí je legitimní vzhledem k následnému referendu o 

setrvání v ES v roce 1975. Navíc Parlament se zákonem o obchodní plavbě nesnaţil 

protivit evropskému právu, jen implementoval společnou rybářskou politiku a její kvóty 

na rybaření. Tuto politiku však následně poměrně překvapivě ESD vyloţil v kontextu 

základních svobod, takţe státní příslušnost nesměla hrát roli. Byť je aktivismus ESD 

kontroverzní, jeho základy bylo poloţeny uţ před britským vstupem: takto vykládá 
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MacCormick diktum Lorda Bridge ve Factortame.
174

 Není třeba vyvolávat bitvy mezi 

různými názorovými směry ve stylu Allanovy „nevhodné, pozitivistické právní vědy.“ 

Ţádné vysvětlení nemůţe zahrnout všechny aspekty. Porozumění ústavě není 

porozuměním jednomu základnímu internímu pravidlu, ale porozuměním reakce mnoha 

pravidle zároveň.
175

 MacCormick tak chápe Unii jako nesuverénní entitu, stejně jako 

členské státy jiţ nejsou plně suverénní. Stav pak označuje jako postsuverenitu.
176

 

Koneckonců byl výrazně ovlivněn skotským nacionalismem a jeho programem rozvoje 

regionálních a evropských pravomocí, které by oslabily centrální vlády – a obešly tak 

faktickou nemoţnost federalizace Británie.
177

 

N. W. Barber ve svém přehledovém článku povaţuje suverenitu Parlamentu za 

zombii v důsledku Factortame. Přestoţe tak pojem suverenity Parlamentu přestal dávat 

tradiční smysl, slovní spojení se vyskytuje stále – ţije tedy posmrtný ţivot. Běţným 

tahem je nová definice suverenity Parlamentu jako pravidla právní nadřazenosti 

Parlamentu – tedy pojetí, o kterém fakticky hovořila Sněmovna lordů ve Factortame. 

Parlament je omezen svým zákonem z roku 1972, který ovšem můţe zrušit. Druhou 

interpretací je proměna pojmu suverenity na vlastnost instituce v určité oblasti místo 

právního pravidla neomezenosti. Toto pojetí je blízké mezinárodnímu právu, kde 

suverenita značí určitý stupeň autonomie, ale nikoliv absolutní svobodu jednání.
178

 

Barber tedy uzavírá tezí o neuţitečnosti diskusí o Parlamentní suverenitě: kaţdý si ji 

můţe vykládat, jak chce. Podle něj by bylo uţitečnější vést diskusi o roli Parlamentu 

v ústavě, jeho vztahu k Evropě a budoucnosti devoluce.
179

 

4.3 Závěr 

V podstatě se vyhranily dva silné názory na důsledky soudního přezkumu 

souladu s evropským právem. První povaţuje přednost unijního práva za revoluci: 

suverenita Parlamentu skončila. Tento postoj zastává expresivně Sir Wade a poněkud 

stoicky a vtipně také Nick Barber, který ovšem samotnému pojmu nepřikládal velký 
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význam. Interpretační pohled – podle kterého lze problém vyřešit správnou interpretací 

předpisů – zde zastoupil Lord Laws, Paul Craig a T. R. S. Allan. Laws problém vůbec 

nevnímal: prostě bylo přidáno nové interpretační hledisko.  Paul Craig a Trevor Allan 

povaţují ústavní principy za nadřazené obyčejnému právu, a tak je přidání dalšího 

nadřazeného hlediska nepobuřuje: Allan jej povaţuje za krok správným směrem 

k objevení ústavy zaloţené na imanentních principech. Tomuto schématu se však 

vymyká Jeffrey Goldsworthy, který povaţuje za nejlepší interpretaci drobné 

hmotněprávní omezení. Niel MaCormick pak pohlíţí na vstup do společenství jako na 

změnu pravidla uznání, která přidala jedno ústavní pravidlo a celkově povaţuje diskusi 

za příliš vyhrocenou.  

Všichni autoři pak chápou poměr britského a evropského práva jako otázku 

britského práva, stejně tak jako případné vzdání se nezávislosti. Jak upozorňuje Paul 

Craig, jde o problém Kompetenz-Kompetenz, kdy si ovšem ESD nárokuje právo ho 

rozhodnout. Německý ústavní soud si vyhradil právo neuznat rozhodnutí ESD, pokud 

překročí hranici výkladu směrem k faktické změně smluv.
180

 Podobným způsobem se dá 

číst podle Craiga i diktum Lorda Lawse v Thoburnovi: konečné rozhodnutí o rozsahu 

kompetencí EU náleţí národnímu soudu – tento dojem zesiluje jeho tvrzení, ţe pokud 

by EU vydala normu porušující práva chráněná britskou ústavou, bylo by věcí 

národního soudu posoudit, zda by pro takový případ byl Zákon o evropských 

společenstvích z roku 1972 dostatečným důvodem k omezení těchto práv.
181
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5 Sdílená suverenita: soudní přezkum a ústavní dialog 

Proč by soudy a Parament měly mezi sebou bojovat – a jde vůbec o racionální 

popis situace? Jejich činnost se přece z principu liší, zatímco soudy rozhodují 

konkrétně, Parlament tvoří obecná pravidla. Při vytváření práva jsou tak omezeny 

charakterem jednání a k dokonalému výsledku musí spolupracovat a dosáhnout 

dynamického vývoje common law a zákonného práva. Nebo jde jen o propagandu 

nenaţrané soudní moci, která tak hledá ospravedlnění pro svoji faktickou svrchovanost? 

Jedním z paradoxů těchto sporů je role principů v právu: jsou zákonům nadřazeny, nebo 

podřízeny? V těchto otázkách se do jisté míry ztrácel uţ Dicey. Vláda práva pro něj 

znamená svrchovanost obyčejného práva proti arbitrární moci, rovnost před zákonem ve 

smyslu rovné podřízenosti vůči obyčejnému
182

 právu nalézanému obyčejnými soudy. 

Koncepce přezkumu před speciálními soudy je tak anglickému právu cizí. Někdy také 

můţe být sousloví vláda práva vyjádřením povahy ústavních práv – na rozdíl od zemí 

s kodifikovanou ústavou jsou v Anglii „důsledkem“ individuálních práv vyjádřených 

soudy, tedy nevyplývají z ústavy, ale ústava je výsledkem obyčejného práva země.
183

 Na 

jedné straně tak hovoří o obyčejných soudech a obyčejném právu, jakoby musely 

ustoupit Parlamentu a zákonnému právu, a vzápětí mluví o ústavě jako produktu 

činnosti obyčejných soudů. Byť Dicey samozřejmě nepochyboval o moţnosti 

Parlamentu rušit pravidla common law, uţ jeho formulace implikují hloubku sporu.  

V prvních dvou částech této kapitoly reprodukuji spor o soudní přezkum mezi 

Paulem Craigem a Trevorem Allanem. Jakkoliv je obsáhlý, do jisté míry mě fascinoval. 

Jedním z předmětů tohoto sporu je i sdílená suverenita: zatímco podle Allana existuje, 

Craig trvá na smysluplnosti pojmu suverenity Parlamentu. V třetí části pak shrnuji další 

teorie bipolární suverenity. Kapitola si neklade za cíl vyřešit spor mezi pozitivismem a 

naturalismem, proto není zvlášť rozebírán Ronald Dworkin nebo Joseph Raz 

z originální literatury.  

 5.1 Paul Craig versus Trevor Allan: boj dworkinovců 

Mezi Craigem a Allanem postupně vygradoval spor, který se na začátku týkal 

soudního přezkumu sekundární legislativy a individuálních správních aktů. To ovšem 
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v druhé rovině znamená, ţe jde o spor leţící ve vzájemné roli soudů, zákonodárce a 

mostů mezi nimi: záměru zákonodárce
184

 či právních principů, podle kterých soudy 

rozhodují, zda jsou podřízené právní akty v souladu s vůlí Parlamentu či principy 

common law. Ve svém důsledku tak jde o míru diskrece, kterou Parlament svěřil 

soudům, pokud jim ji vůbec svěřil. Trevor Allan tvrdí, ţe nikoliv a předpisy včetně 

zákonů musí pomocí interpretace ustoupit, pokud jsou v rozporu s principy common 

law ústavní povahy. Paul Craig sice také vychází z common law, ale Parlament podle 

něj můţe jakákoliv jeho pravidla výslovně rušit. Ovšem pokud se zákonodárce 

nevyjádří, mají soudy volný prostor k aplikaci principů common law. Oba se na řadě 

míst hlásí k Dworkinovi a obviňují se z jeho špatné interpretace: jde tedy o 

bratrovraţedný boj mezi dworkinovci. 

Jak Craig, tak Allan se hlásí v principu ke common law modelu, tedy přesvědčení 

o základech soudního přezkumu vyplývající z jeho principů. Kromě toho existuje 

tradiční pojetí ultra vires, kdy soudy ruší normativní či individuální správní akty pro 

rozpor se zákonem. Jak uvidíme, Allan povaţuje tradiční suverenitu Parlamentu 

slučitelnou za slučitelnou jen s tímto tradičním pojetím: Craiga, který zastává 

kompatibilitu common law modelu a suverenity Parlamentu, obviňuje z mnohých 

interpretačních hříchů. Craig vykládá tradiční ultra vires model jako monopolu 

Parlamentu na určení principů soudního přezkumu. Soudy tak vykládají právo, ale jen 

v rámci záměru zákonodárce. Tuto koncepci odmítá modifikovaná teorie ultra vires, 

podle které je soudní moc zaloţena na implicitním, obecném záměru Parlamentu, 

kterým soudy zmocnil k soudnímu přezkumu. Určení jeho obecných principů je však 

vyhrazeno Parlamentu, protoţe jinak by byl samotný přezkum nelegitimní. Naproti 

tomu podle common law modelu je moc mezi soudy a Parlamentem sdílena.
185

  

Allan odmítá toto dilema mezi školou common law a ultra vires hned od 

počátku. Označuje ho za známý britský spor: „normativisté“ brání vládu práva a dělbu 

moci argumenty politické teorie, zatímco „funkcionalisté“ oponují poznatky 

deskriptivní politologie – právní suverenita je tedy stavěna proti suverenitě politické. 
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Tato debata podle něj nemá valný smysl, jde o dvě rozdílné věci.
186

 Idea omezené vlády 

zaloţená nejenom na většině tak musí mít praktické důsledky pro z větší části formální 

teorie absolutní suverenity. Soudy mohou zneplatnit zákon a tím pádem Parlament také 

nemůţe libovolně omezovat práva výslovnými omezeními.
187

 Přestoţe jsou zástupci 

obou škol vyznavači suverenity Parlamentu, neradi podle Allana přemýšlí o faktickém 

porušení vlády práva. Parlamentní svrchovanost znamená, ţe jen zákonodárce má 

suverénní moc měnit právo vydáním obecných pravidel, ovšem soudy mají také 

povinnost právo vykládat s ohledem na smysl celku – tedy vykládat práva a povinnosti 

ve smyslu obecných principů spravedlnosti, odvozujících svůj ústavní status z common 

law. Bipolární suverenita je toho tedy nezbytným důsledkem.
188

 Čím důleţitější právo, 

tím výslovněji ho musí Parlament popřít. Některé práva tak nelze zákonem popřít 

vůbec, jen za cenu ústavního selhání. Parlamentní zákonodárná pravomoc je 

kaţdopádně omezena schopností vyjádřit svůj záměr do zákonného textu, který bude 

srozumitelný adresátům.
189

 Podle Allana koneckonců co je rozumné nebo nerozumné 

závisí na konkrétních okolnostech a ze záměrů zákonodárce ani technicky nejde 

vyčíst.
190

 Allan si také libuje v expresivních vyjádřeních: „V srdci odporu proti ultra 

vires leží odpor proti formalismu.
191

“ 

Allan ani nepřiznává velkou váhu Zákonu o lidských právech. Byť Zákon o 

lidských právech nedává soudům pravomoc vyřadit zákony z účinnosti, natoţ je zrušit, 

podstatná je soudcovská svoboda interpretovat zákony a vyslovovat Prohlášení 

neslučitelnosti – čím více soudci budou ochotni chránit práva, tím více budou vydávat 

prohlášení neslučitelnosti. Co je „možné“ není jen věcí jazyka oproštěného od politické 

morálky – v praxi záleţí na ochotě soudů vystavit Parlament záměru rušit lidská 

práva.
192

 Ani ohledně inkorporace úmluvy tak podle něj nenastaly přelomové události: 

debata mezi ultra vires a common law přezkumem se stala akademickou zástěrkou 

podstatných otázek: poznání a význam právních principů.
193
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Paul Craig ve své reakci v první řadě napadá námitku umělosti sporu: to je 

nesmysl, protoţe koncepce vychází z různých kritérií: tradiční ze záměru zákonodárce, 

modifikovaná a common law z vlády práva.
194

 Formální koncepce vlády práva se váţe 

na proces vydání práva, jeho srozumitelnost a časové hledisko. Podle Raze totiţ pokud 

vláda práva vlastně znamená vláda dobrého práva, znamená to přisoudit jí celou sociální 

filozofii, takţe takový koncept nemá ţádnou nezávislou funkci. Dworkinovská 

koncepce (kterou zastává Craig) materiální vlády práva z ní vyvozuje určitá materiální 

práva, podle kterých lze rozlišit dobré a špatné právo. Občané mají morální práva, která 

stát musí uznat a prosazovat soudy. Vláda práva tak představuje koncepci ideální vlády 

pomocí koncepce individuálních práv, která tak v důsledku nerozlišuje mezi vládou 

práva a materiální spravedlností. Podle této koncepce není rozdíl mezi právem mezi 

soukromými osobami a mezi osobami a státem, stejně tak jako mezi ústavními a jinými 

nároky proti státu – obsahuje všechny.
195

  

  Allan podle Craiga odmítá vnímat právo posnerovsky jako výsledek pluralitního 

racionálního diskursu. Přesto tvrdí, ţe jeho koncepce je slučitelná s různými formami 

liberalismu, ovšem v tom případě stojí proti naprosté většině amerických liberálů, kteří 

většinově podle Craiga zastávají názory školy veřejné volby nebo zájmového 

pluralismu. Ovšem i kdybychom si občany představili pod rawlsovským závojem 

nevědomosti, stejně by se lišili ohledně váhy různých práv. Koneckonců, škola veřejné 

volby povaţuje za nejdůleţitější právo právo na majetek.
196

 Na Allanovi poznámky 

ohledně pozitivismu Craig upozorňuje, ţe právní pozitivisté netvrdí, ţe právo je 

hodnotově neutrální. Tvrdí rozdíl mezi existujícími pravidly a jejich morálním 

zdůvodněním. Inkluzivní pozitivisté pak uznávají případy, kdy otázka co je právo 

zahrnuje morální uváţení. „Mezi pozitivisty je víceméně akceptováno, že soudy mohou 

odkazovat na morálku při nalézání práva, pokud existující prameny práva neposkytují 

odpověď.
197

“ 

Craig polemizuje s jednoduchým dělením Allana, kdy ultra vires pozice je spojená 

s doktrínou parlamentní suverenity, protoţe z ní vyplývá respektování Parlamentu soudy 

a Common law teorie tak pochopitelně suverenitu Parlamentu odmítá. Craig proti 
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Allanovým námitkám vypočítává pět moţností, jak se soudy mohou postavit 

k rozhodování o lidských právech: 

1. Uchýlit se k textualismu; 

2. Váţit lidská práva na základě racionality; 

3. Rozhodovat ve prospěch základních práv, pokud Parlament explicitně nestanoví 

jinak; 

4. Řešení na způsob Zákona o lidských právech; 

5. Zneplatňovat zákony, jak činí americký Nejvyšší soud a kontinentální ústavní 

soudy. 

První čtyři jiţ činí. Síla Allanových argumentů ale můţe podle Craiga leţet 

v dovození neexistence absolutní suverenity právě z aplikace těchto čtyř bodů. Fakticky 

jde sice ve všech případech od bodu dva o omezení pravomoci Parlamentu, ale nejde o 

nic nového: navíc suverenita jako taková není absolutní nikdy. Zbývá bod pět: u něj se 

Craig omezuje na vypíchnutí nesouladu Allanovi teorie se základem soudního 

přezkumu v samotné vládě omezené lidskými právy s generacemi amerických ústavních 

právníků, navíc Jeremy Waldron argumentuje proti soudnímu přezkumu právě lidskými 

právy.
198

 Paul Craig tak tak povaţuje za nesprávné Allanovo tvrzení, ţe jediným 

moţným útokem na ultra vires je zaútočit na suverenitu Parlamentu. Úspěch common 

law teorie ale nezávisí na dosaţení bodu pět, její úspěch leţí v ospravedlnění postupů 

v bodech dva aţ čtyři. Allanova kritika stojí na předpokladu, ţe nedotčená suverenita 

znamená textualistický přístup v bodě jedna. Ovšem i kdybychom podle Craiga 

přistoupili na Allanovu koncepci, tak si protiřečí. Chce totiţ dosáhnout bodů dva aţ 

čtyři jako výsledek napadení suverenity, ale ty jiţ byly dosaţeny, tedy napadly 

suverenitu Parlamentu. Craig tedy nezastává názor, ţe veřejné právo čelí hrozbě 

formalismu. Debatu o ústavních principech soudního přezkumu, vládě práva a 

svrchovanosti povaţuje za důleţité pro zdravé veřejné právo.
199
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5.2 Druhé kolo sporu 

Ve své odpovědi Allan obvinil Craiga z řady nesrovnalostí a poněkud vyhrotil 

svůj expresivní jazyk. Podle Allana Craig chce sloučit common law základy soudního 

přezkumu se suverenitou Parlamentu, ale zároveň udrţet hlavní roli common law 

v jednotlivých případech, ovšem bez popření role zákona, vyplývající ze svrchovanosti 

zákonodárce. Craig tak podle něj sice povaţuje common law za základ dělby moci, ale 

tato moc je svěřena a dotvarována zákonným textem (který nemůţe znamenat jednoduše 

cokoliv, co by soudci chtěli). Allan tak chápe Craigovu teorii jako nepochopení vztahu 

zákona a common law: Craig trvá na moţnosti zákona zrušit jakékoliv pravidlo 

common law, ovšem v případě důleţitých práv jen výslovným rozhodnutím. Allan 

argumentuje souvztažnou podstatou vztahu legislativy a soudnictví: zákonodárce můţe 

podstatně ovlivnit kontext pravidel common law, ale základní ústavní pravidla common 

law vţdy do jisté míry tvoří právě samotný kontext, a tak omezují zákonodárnou moc.
200

 

Pokud správní orgán má jednat v rámci definovaném suverenitou Parlamentu, musí 

respektovat svoji pravomoc – soudní přezkum v rámci pojetí ultra vires je tedy 

nezbytným doplňkem takové suverenity. Podle Allana Craig odmítá uznat tuto logiku, 

protoţe popírá význam záměru zákonodárce – chápe ho jako fiktivní strukturu, která 

slouţí soudům k prosazování vlastních názorů. Ten je ovšem dalším nezbytným 

souputníkem doktríny parlamentní suverenity, byť je to myšlenkový konstrukt – jinak 

by soudy nemohly vykládat práva v souladu s „přáním“ parlamentu.
201

 Ze skutečného 

common law modelu vyplývá respekt k  standardům spravedlnosti a racionality určený 

soudy ve světle zákonů a správních souvislostí, základní podmínka výkonu legitimního 

a zákonného výkonu veřejné moci. Z toho vyplývá souvztaţná a rovnocenná suverenita 

soudů a Parlamentu.
202

 

Allan dworkinovsky upozorňuje na sémantickou autonomii právního textu vůči 

jeho autorovi. Je tak třeba interpretací dotvořit „skutečný“ zákon, který zasadí význam 

slov autora předpisu do nám známého kontextu pouţívání autorského textu. Tímto 

kontextem jsou podle Allana zcela určitě ústavní principy těšící se všeobecné akceptaci. 

Soudce a zákonodárce jsou tak vzájemně závislí, podobně jako text a kontext.
203

 Craig 
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ovšem podle Allana kontext ignoruje: v jeho pojetí je zákonný text prostě ignorován, 

pokud nestanoví něco naprosto výslovně ohledně soudního přezkumu. Kontext u Craiga 

stojí ve vzduchu a nevyplývá ze zákona, jde o faktické upřednostnění určitého směru 

soudy. Stojí tak na dogmatickém rozlišení mezi (výslovným) textem, kontextem a 

doktrínou common law.
204

 Ovšem zákonodárce a soudy musí být nějakým způsobem 

propojeny: zcela odmítnout záměr zákonodárce znamená svrchovanost soudů.
205

 

Craigovo rozlišování práv na neprioritní a prioritní – které můţe Parlament rušit 

jen výslovně, je maskováním souvztažnosti soudní a zákonodárné moci. Craig tak 

postupuje podle Allana formalisticky, protoţe v praxi principy common law nenastupují 

automaticky: jejich uplatnění naopak podle něj závisí na okolnostech kaţdého případu, 

a v tom je jejich síla. Přiznávat Parlamentu „poslední slovo“ nedává samo o sobě ţádný 

smysl – poslední slovo koneckonců závisí na slovu prvním – tedy u Craiga na rozlišení 

vybraných prioritních pravidel. Craig se snaţí na příkladu aplikace Zákona o lidských 

právech rozlišovat více a méně odváţné interpretační postupy. To je podle Allana 

odsouzeno k neúspěchu, i příklady čisté neslučitelnosti s úmluvou mohou být v případě 

zvlášť závaţných práv (kde obvykle práva podle úmluvy splývají s common law právy) 

překonány interpretací. Allan uvádí příklad Zákona o soudnictví ve věcech mládeţe a 

kriminálních důkazů z roku 1999, který se snaţil výslovně zakázat připuštění důkazu 

předchozího dobrovolného pohlavního styku mezi poškozeným a obţalovaným 

v případě sexuálních deliktů. Sněmovna lordů dovodila, ţe pokud bude tento důkaz 

nutný v rámci řádného procesu ve smyslu článku 6 úmluvy, důkaz je nutné provést.
206

 

Podle Allana je toto rozhodnutí příkladem flexibility: soud interpretuje zákon tak, aby 

odstranil chování, které zavdalo příčinu vydání zákona – v případech, kde není otázkou 

věrohodnost svědectví či dobrovolnost styku, takový důkaz provést nelze. Ovšem právo 

provést důkaz zůstalo zachováno. Allan tak odmítá dělení reakcí soudů do škatulek, a to 

včetně interpretace versus zneplatnění. Interpretační pozice je tak podle něj zcela 

vyhovující, dosáhne cokoliv co formální zrušení, ovšem bez narušení formální moci 

zákonodárce. Doslovné výklady mohou napáchat mnoho ústavní škody, jak ostatně 

Craig argumentoval, kdyţ silným interpretačním přístupem bránil formální právní 

suverenitu před evropským právem. Přesné hranice rozhodnutí tak závisí na 
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společenských důsledcích alternativních řešení – rigidní hranice mezi soudci a 

zákonodárcem musí být odmítnuta.
207

  

V závěrečném článku Paul Craig především rozporuje Allanův interpretativní 

záměr zákonodárce, který Allan velmi občasně demonstruje jako řešení problému, ale 

nikde ho nedefinuje – proto také není rozebrán výše. Podle Craiga je jeho první možná 

definice souhrn hodnot, na kterých se shodneme a které tvoří vládu práva. To je 

neudrţitelné, existuje neuvěřitelné mnoţství definic vlády práva. Waldron to povaţuje 

za odraz nesouladu hodnot, které existují v demokratických společnostech. Allan 

kritizoval soudobou teorii veřejného práva jako formalistickou a ignorující ústavní 

hodnoty. V tom je však podle Craiga rozpor: tvrdí, ţe se na hodnotách všichni 

shodneme a zároveň tvrdí, ţe většina zastává špatné hodnoty. Druhá definice definuje 

interpretativní záměr zákonodárce jako předpoklad, ţe zákonodárce měl na mysli obsah 

soudobé soudní doktríny. Tedy jeho záměrem je cokoliv, co tvrdí soudy a neodpovídá 

záměr nikoho. Co se týče role zákonodárce, jde o prostý redukcionismus.
208

 Pokud jde o 

roli jeho koncepce aplikace jeho koncepce, v praxi jde o naplňování stejného zákonného 

textu různými hodnotovými obsahy základních práv, takţe výsledky mohou být 

arbitrární. Navíc je absurdní tvrdit, ţe tento vylepšený záměr zákonodárce lze aplikovat 

na zákony přijaté dávno před aplikací současných hodnot „vlády práva.“ V tom směru 

jde o prostou fikci.
209

 

Podle Craiga Allan tvrdí, ţe stojí na Dworkinově teorii soudního rozhodování. 

Dworkin ale jako nepozitvista nevěří v záměr zákonodárce jako interpretační metodu. 

Podle něj je právo především integrita, která je zajišťována principy spravedlnosti a 

řádného procesu, které poskytují interpretační nástroje. K tomuto pohledu se Craig hlásí 

a stejně tak chápe common law model jako aplikaci těchto nástrojů. Allan se tedy podle 

Craiga můţe přestat tvářit, ţe stojí na Dworkinových základech, nebo ţe byl 

nepochopen a ve skutečnosti jim odpovídá. To by však bylo poněkud sloţité, protoţe 

Dworkin nespoléhá na jediný hodnotový rámec, na kterém se shodujeme. Allanovi teze 

jsou také nepřesvědčivé, pokud mluví o pozitivismu. Pozitivista můţe zastávat common 

law teorii, v tom případě by nejdřív zkoumal, zda platné právo poskytuje odpověď, a 
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pokud ne, uznal by, ţe soud má velkou moţnost uváţení při aplikaci common law 

principů.
210

 Pokud Parlament můţe vydat jakýkoliv zákon a mít poslední slovo, 

neznamená to nic ohledně jeho záměru instruovat soudy. Parlament po faktické stránce 

nebude mít objevitelný záměr ohledně detailů soudního procesu – pokud však nevydá 

konkrétní opatření, mohou jím pověřené soudy vykonávat svoji pravomoc a provádět 

soudní přezkum. Není nutné vymýšlet most mezi jejich činností a tichem 

zákonodárce.
211

  

Craig odmítá tvrzení Allana o jeho silném rozlišování interpretace a zneplatnění. 

Hlásí se k spektru opatření, kterými mohou soudy omezit výkon zákonodárné moci – a 

zneplatnění je krajní moţnost. Allan také tvrdí, ţe soudní přezkum je zaloţen na 

common law pravidlech vlády práva, a ta nemohou předmětem zákonné změny. Podle 

Craiga Parlament klidně můţe mít poslední slovo: určité právo můţe být zaloţeno 

common law, ovšem Parlament můţe výslovně vyloučit jeho aplikaci v určitých 

případech. „Soudy nejsou jedinečnými studnicemi moudrosti ohledně spravedlnosti a 

vlády práva.“  V demokratickém společenství mohou existovat legitimní spory, které se 

mohou odrazit v dialogu mezi sloţkami státní moci.
212

 Craig končí expresivním citátem: 

„Možná by bylo pro Allana dobře zaměřit se na koherenci jeho myšlenek a jeho 

koncepcí, než mluvit o právněteoretických roklích a hroutících se převisech.213“ 

5.3 Bipolární suverenita 

Jak jsme viděli v předchozích částech této kapitoly, je sdílená suverenita mezi 

Parlamentem a soudy vrstevnatým problémem. I v rámci ní však existují další 

interpretace. Allan ji vnímá na pozadí imanentních principů common law, které soudy 

v podstatě objevují, včetně pravidel legislativní suverenity, se kterými tak mohou 

fakticky volně disponovat. To je staví do velmi silné pozice. Tento přístup kritizuje 

Alison Young, pro kterou tato pozice představuje přílišnou koncentraci moci. Young 

upřednostňuje pojetí sdílené suverenity ve smyslu sdílení moci měnit ústavní pravidla. 

Ţádnému z nich však nepřísluší právo suverenity ve smyslu neomezené síly prosadit 

svoji vůli. Přestoţe oba aktéři mohou tvrdit, ţe jsou nejsilnější instituce v britské ústavě, 
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jejich sdílená suverenita je odrazuje od pokusů učinit toto tvrzení realitou.
214

 Podle 

tohoto pojetí jsou zákony o Parlamentu z roku 1911 a 1949 pokusem zákonodárce 

změnit ústavní pravidlo, které bylo přijato soudy v případu Jackson – mohlo však být 

také odmítnuto.
215

 Tento systém tak vytváří ústavní rovnováhu. Tato rovnováha 

poskytuje kontrolní mechanismus: soudy i Parlament musí sledovat ústavní pravidla 

činnosti, která nemohou jednostranně měnit a tím posílit hodnoty tvořící Spojené 

království. Na druhé straně povaţovat tyto hodnoty za významnější neţ suverenitu by 

také ohrozilo tuto rovnováhu. Pokud jsou soudy povaţovány za nejlepší místo k  ochraně 

základních práv, je obtíţně odolávat pokušení dát jim do rukou ústavní pravidla a 

pravomoc rušit legislativu nechránící základní hodnoty, lhostejno zda v psané ústavě. 

Young krátce uzavírá, ţe povaţovat hodnoty za sporné nebo rozporovat schopnost 

soudů je určit můţe také poškodit legitimitu britské ústavy.
216

 Podobně Aileen 

Kavanagh povaţuje spor mezi soudy a Parlamentem za špatnou dichotomii, 

představovat si je jako soupeře můţe vést jen zastření jejich skutečného vztahu: ochrana 

práv soudy přece automaticky neznamená jejich útok na legislativní suverenitu.
217

  

Slavným textem k bipolární suverenitě je výše jiţ citovaný článek Lorda Lawse 

z roku 1995. Podle něj základní suverenita leţí v kaţdé civilizované ústavě ne u těch, 

kdo vykonávají státní moc, ale v podmínkách, za kterých jsou oprávněni jí vykonávat. 

Suverénem je tedy ústava, nikoliv Parlament. Legislativní suverenitu pak soudy a 

Parlament vykonávají společně, protoţe zatímco soudy jednají reaktivně na návrh, 

Parlament je „vřídlem politické kreativity.“
218

 Podle J. W. F. Allisona se objevily větší 

příznaky bipolární suverenity před vydáním Zákona o lidských právech v  roce 1998. 

Jako vlaštovku uvádí citát dikta Lorda Bridge z počátku 90. let:
219

 

„Udržování vlády práva je každopádně stejně důležité ve svobodné společnosti 

jako je demokracie. V naší společnosti vláda práva leží na dvou základech: suverenitě 
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Královny v Parlamentu a na suverenitě Královniných soudů v interpretaci a aplikaci 

práva.“ 

Občasná akceptace tohoto konceptu podle Allisona ukazuje na flexibilitu 

historické ústavy, ale zároveň ukazuje na problém udrţení rovnováhy mezi změnou a 

kontinuitou. Bipolární suverenita okouzluje svou lehkostí, ale dá se podle něj kritizovat 

z mnoha hledisek, které rozřazuje do tří kategorií. Za prvé soudy a Parlament se 

vyvíjely zcela jiným směrem a dnes plní zcela jiné funkce – nazývat je oba suverénem 

je pojmovou chybou mísící fullerovské oddělení soudnictví a rozhodování jako různé 

formy sociálního řádu. Můţe tak jít jen o rétorickou formuli vyzývající tradiční teorii . 

Za druhé byť se můţe abstraktní činnost zákonodárce a konkrétní činnost soudů 

dotýkat v jednotlivostech – např. při vydání zákona týkající se jedné věci, který fakticky 

nahrazuje soudní rozhodnutí nebo některých velmi obecných precedentů – obecně jde o 

odlišné mechanismy a nazývat je jednoduše bipolárními zjednodušuje skutečný vztah 

Parlamentu a soudů. Třetím bodem je souvislost s materiální vládou práva: pokud 

autoři
220

 svěřují výklad základních práv soudům, přidat další krok a nazvat soudy 

suverénem prostě dává soudům příliš moci. Takový krok by vyţadoval ptát se po 

zkušenostech a politických postojích soudů. Bipolární suverenita můţe být zajímavou 

teoretickou výzvou pro klasickou doktrínu, ale klíčový koncept nevytváří dostatečnou 

rovnováhu mezi změnou a kontinuitou.
221

  

Tradičně lze podle Allisona namítnout mýtus common law soudce jako 

mýtického stráţce národní morálky. Allison povaţuje Allanovu koncepci s rozsáhnou 

liberální teorií vlády za poněkud odolnější této kritice – spojuje totiţ vysoká očekávání 

od soudců s vysokými očekáváními od obecné populace, kde občan  má osobní 

zodpovědnost za svoje morální soudy schvalující právo na základě jeho příspěvku 

k obecnému dobru. Pro Allana ideál osobního morálního soudu vytváří vládu práva, 

která tedy leţí na suverénním občanovi spíše neţ na suverénním Parlamentu.
222

 To 

ovšem soud vysokých nároků nezbavuje, a navíc individuální občan schvalující právo 

tyto nároky ještě zvyšuje.
223

 Podle Allisona tak spory ohledně soudní suverenity 
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poškozují debatu ohledně změny konceptu vlády práva. Ovšem sdílená suverenita můţe 

být v časech dysfunkčně vnímané demokracie úspěch, pokud získá lidovou podporu a 

zejména podporu rozhodujících úředníků.
224

 Tuto podporu však nelze získat jen odkazy 

na ústavní principy, ale především dosaţením rovnováhy mezi změnou a kontinuitou, 

typickou pro historickou ústavu.
225

 

Teorii sdílené ústavy vyhraněně kritizuje Stuart Lakin. Podle něj pokud někdo 

mluví o sdílené suverenitě, jde pak vlastně o princip dělby moci. Podle Lakina typicky 

Allanovo pojetí odpovídá právě dělbě moci. Pokud tak tedy Craig říká, ţe je v tomto 

smyslu kompatibilní sdílená suverenita se suverenitou Parlamentu, říká vlastně – pokud 

je obsah pojmu suverenita v obou případech totoţný, ţe kompetence Parlamentu jsou 

kompatibilní s kompetencemi Parlamentu – tedy jde o prostou tautologii.
226

 Lakin si 

klade otázku, proč by mělo být rozhodování Parlamentu nebo soudů relevantní pro 

otázku, co je právo? Podle Harta nemůţe být pravomoc soudů a Parlamentu odvozena 

od jediné entity, můţe však být vysvětlena s odkazy na jim předcházející normativní 

standardy. Lakin dworkinovsky argumentuje, ţe tyto standardy nemohou být empiricky 

určeny, protoţe jde o principy politické morálky.
227

  

Hart a Dworkin tak podle Lakina společně pokládají základy britské ústavy 

v podobě principu legality – vlády práva. Sice jej zastávala minorita soudců a 

akademiků (Allan), ale poprvé se podle Lakina projevila v Jaksonovi v bodě 107 (Lord 

Hope): „Vláda práva vynucovaná soudy je nejvýznačnějším kontrolním prvkem naší 

ústavy.“ Pravomoc Parlamentu je tak stanovena principem legality. Lakin tak tvrdí, ţe je 

nesmyslné spekulovat, zda princip legality (nebo jakýkoliv právní princip) omezuje či 

deleguje pravomoc Parlamentu: ta je tím, čím je. Nedává ani mnoho smyslu mluvit o 

moţném zrušení tohoto principu Parlamentem: to je zapřahání vozu před koně. V kostce 

je tak podle Lakina principem britské ústavní teorie a praxe princip legality – jinde 

nazývaný jako vláda práva. Ten nestojí nad nebo vedle suverenity Parlamentu, protoţe 
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jeho suverenita je jako taková nepotřebná: protoţe pravomoc Parlamentu je stanovena 

právem, obejdeme se bez ní.
228

 

5.4 Závěr 

Bipolární, chcete-li sdílená, suverenita můţe být pragmatickým východiskem 

z normativních disputací ohledně vysoce akademických debat snaţících se definovat 

centrum ústavy, jak je tomu u Allison Young nebo Aileen Kavanagh, anebo můţe 

z těchto disputací vycházet jako jeden z důsledků rozsáhlé a do značné míry 

spekulativní teoretické koncepce – jak vidíme u Trevora Allana, kde soudy hrají silnou 

roli, která je zpětně legitimizována občanským souhlasem. Kritika bipolární suverenity 

existuje v širokém spektru: od poukazů na netušení role soudů mezi prostým lidem J. A. 

G. Griffitha a s tím spojené upřednostňování tradiční koncepce suverenity Parlamentu 

aţ po její odmítání pro zastírání vlády principu legality u Stuarta Lakina.  

Co se týče debaty mezi Craigem a Allanem, Craigovo pojetí kompatibilní se 

suverenitou Parlamentu, který můţe výslovně rušit prioritní práva, povaţuji za jasnější. 

Allan místy pouţívá kombinaci působivých metafor a obtíţně srozumitelného jazyka, 

která je často navíc na první pohled normativně působivá, ovšem tato kombinace vede 

také k občasným kontradikcím. Konečné rozhodnutí tohoto sporu pak s chutí 

přenechám soudci Herkulovi.  
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6 Závěr 

Pokud se zamyslíme nad vztahem suverénního Parlamentu a soudů, můţe nás 

napadnout téměř nekonečné mnoţství řešení. Od skutečně suverénního Parlamentu, 

jemuţ musí soudy ustoupit, aţ po suverenitu jako pouhé oprávnění vydávat zákony, 

které jsou však vţdy přezkoumatelné na základě pravidel common law, v nichţ také leţí 

pravomoc Parlamentu – a ten jim tak není nadřazen. Ve svém konečném důsledku se tak 

normativní teorie nevyhne střetu s deskriptivní praxí. Komplexní liberální teorii Trevora 

Allana povaţuji za normativně velmi působivou, ale některé její předpoklady jsou 

prostě neakceptovatelné – lidé nesdílí stejné hodnoty. Bipolární suverenita u většiny 

ostatních autorů je poměrně pragmatickým řešením, obzvlášť koncepce Paula Craiga 

s prioritními právy, které Parlament můţe rušit jen výslovně, má šanci v testu 

deskriptivní přesnosti obstát. Stále se však nabízí Jeffrey Goldsworthy s jeho pojetím 

zaloţeným na demokratické legitimitě Parlamentu. Přestoţe toto pojetí ne zcela 

přesvědčivě reflektuje skutečnost, ţe o obsahu práva v konečném důsledku rozhodují 

soudy, stále mi je nejblíţe. 

V jednom díle mého oblíbeného britského sci-fi Doctor Who hlavní hrdina potká 

loď s výletníky cestujícími časem na zajímavá místa, na které pracuje průvodce zjevně 

se v historii neorientující, protoţe místo získal podvrţeným ţivotopisem. Na konci pak 

tento průvodce slibuje, ţe napraví své neznalosti a navštíví Velkou Británii, Velké 

Německo a Vekou Francii. Doktor, hlavní postava seriálu, na to v působivém 

dvojsmyslu odpoví: No, just Britain’s great. V naší cestě do středu ostrovní ústavy jsme 

narazili na řadu v pravdě skvělých teorií, podaných navíc patřičně sebevědomě. Kaţdá 

mince má však dvě strany: co je na líci ctihodným udrţováním staletých tradic, je na 

rubu zachováním historických vykopávek za cenu umělých konstrukcí, kdy formální 

právní povaha je do souladu se skutečností uváděna pomocí konvencí, interpretací a 

teoretických sporů. Těţko se ubránit paralele se zakonzervovaným anglickým 

pravopisem. Pokud však minci obrátíme zpět, jsou mnohé baţiny a praskliny 

v nekodifikované ústavě ţivnou půdu pro právní teorii, kterou můţeme s naší relativně 

jasnou ústavou ostrovanům závidět.  
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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 kdyţ tak někdy tvrdí. Vztah mezi Parlamentem a 

soudy je rozhodně sloţitější, neţ tvrdil Dicey. 

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

právníky je úplná analýza na vymezeném prostoru nemoţná. 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 moţnost 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, ţe 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, ţe Parlament se nemůţe omezit, protoţe kaţdý 

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

Parlament můţe 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, ţe koncepcí leţící mezi Allanovým modelem svrchovanosti 

common law a neomezitelným demokraticky legitimovaným Jeffrey Goldsworthyho je 



70 

 

nekonečné mnoţství.  Snaha vytvořit dokonalou normativní strukturu ovšem není 

samospasitelná, i propracovaná teorie musí ustát určitou míru deskriptivní přesnosti. 

Moje práce uzavírá, ţe Allanova teorie tomuto testu nevyhovuje a Craigův model je 

realističtější. Pokud bych si však měl vybrat jeden model, upřednostňuji demokraticky 

legitimizovaný Parlament Jeffrey Goldsworthyho. 
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Summary 

My thesis deals with the legal concept of sovereign Parliament, the very keystone of 

British constitution according to A. V. Dicey. This model has been challenged both 

normatively and descriptively. Concerning the normative point of view, concept of 

unlimited sovereignty is incoherent. Descriptively, courts don’t simply take the 

parliamentary supremacy for granted, even if they say so. Relationship between the 

Parliament and courts is certainly more complex than Dicey suggested.  

Goals of this thesis are rather tentative. Since the popularity of this topic among British 

constitutional lawyers, comprehensive analysis is implausible due to the limited space.  

This paper aims to gather fundamental theories and disputes regarding the parliamentary 

sovereignty and its relationship with courts. In other words, it explores connection 

between the Parliament and courts in contemporary British constitution.  

First chapter analyses the constitutional conventions, which forms the basics of several 

other fundamental concepts in UK constitution. It suggests that there are no clear 

boundaries between law and conventions. 

Second chapter focuses on the general concept of sovereignty and Diceyan classic 

theory of Parliamentary sovereignty. There is also a brief explanation of sovereignty’s 

connection to Scot’s law. 

Third chapter addresses the fundamental contest regarding the nature of Parliamentary 

sovereignty between continuing model – which claims that Parliament is unable to fetter 

itself, because every further Parliament is going to possess the same powers – and 

manner and form theory, according to which Parliament can place procedural limits 

upon itself.  

Chapter four considers the EU law impacts to the sovereignty of Parliament and the 

mechanism, under which the British courts are invalidating statutes that are held 

contrary to EU law. 

Chapter five examines the theories of bipolar sovereignty among the British 

constitutionalists. It explicates the dispute between Trevor Allan’s liberal model and 

Paul Craig’s more pragmatic vision.  
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In conclusion, there are indefinite number of theories and models reaching from Allan’s 

common law supremacy to practically unlimited power of elected legislator, developed 

by Jeffrey Goldsworthy. The effort to attain normative perfection is not self-rewarding, 

even complex theory has to sustain some amount of descriptive accuracy. My paper 

claims that Allan’s theory fails that test and that Craig’s model is more sustainable. 

However, supposed to choose one model, I prefer democratically legitimized Parliament 

of Jeffrey Goldsworthy. 
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