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Anotace 

Bakalářská práce „Koncept enemy combatant v americkém právním řádu“  by měla 

přispět do diskuze týkající se možného vývoje konceptu „enemy combatant“ po 

odchodu Bushovy administrativy. Základní otázkou této práce je, zda a za jakých 

podmínek je takovýto způsob preventivního zadržování osob podezřelých z terorismu 

dlouhodobě udržitelný. Práce se v první části zaměřuje na detailní vývoj právního 

konceptu „enemy combatant“, na jehož základě bylo možné osoby zadržené prakticky 

kdekoliv na světě, včetně Spojených států označit za nepřátelské bojovníky a věznit je 

na americké základně v Guantánamu bez vznesení konkrétního obvinění po neomezeně 

dlouhou dobu. V druhé části argumentuje, že vládní koncept „enemy combatant“ otevírá 

cestu vytvoření určité formy protiteroristické preventivní detence v americkém právním 

systému. Ačkoliv se model vytvořený administrativou prezidenta Bushe na Guantánamu 

jeví jako nepřiměřená reakce na hrozbu mezinárodního terorismu po 11. září, nutnost 

vytvoření systému preventivní detence osob podezřelých z terorismu je skutečná. Závěr 

práce pak naznačuje základní právní i faktické otázky, jež budou pro budoucí podobu 

detence rozhodující.  

 

Annotation 

The bachelor thesis entitled „The Enemy Combatant Concept in the American Legal 

System“ has an ambition to contribute to the current discussion about the possibilities 

for further development of the enemy combatant status after the Bush administration. 

The central question examined in this thesis is whether or possibly in which form the 

Bush’s preventive detention concept of terrorist suspects is sustainable. In its first part 

the thesis focuses on the Bush administration’s policy of labeling of alleged terrorists as 

enemy combatants and detaining them indefinitely in the Guantanamo detention camp 

without having file any particular charges. In the second part it is argued that the 

government’s enemy combatant concept opens the way for more moderate system of 
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preventive detention. While the current administration’s approach seems to be an 

overeaction to the post-9/11 global terrorist threat, the need for preventive detention of 

terrorist suspects is real. In the end, the thesis points out the factual, as well as legal 

questions that are crucial for more sustainable version of preventive detention. 
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Úvod 

 
„In our society liberty is the norm, and the detention without trial is the carefully 

limited exception.“ (USA v. Salerno, 1987)  
 
 
 Období bezprostředně následující po odchodu každé vlády je přirozenou 

příležitostí k reflexi nad zásadními kroky, které podnikla. Nejinak tomu je v případě 

Bushovy administrativy. Pravděpodobně nejaktivněji se v této souvislosti diskutuje o 

vládním konceptu tzv. „enemy combatants“ symbolizovaném vězeňským táborem 

v Guantánamu.1 Bushova administrativa v reakci na bezprecedentní teroristické útoky 

z 11. září 2001 vytvořila právní koncept, na jehož základě bylo možné osoby zadržené 

prakticky kdekoliv na světě, včetně Spojených států, označit za nepřátelské bojovníky a 

věznit je na americké základně na Kubě bez vznesení konkrétního obvinění po 

neomezeně dlouhou dobu. Vláda vytvořením nové koncepce zadržování osob 

podezřelých z terorismu reagovala na inherentní limity tehdejší úpravy mezinárodního 

práva ozbrojených konfliktů stejně jako americké trestněprávní oblasti. Takovýto postup 

přitom obhajovala nutností efektivně čelit hrozbě mezinárodního terorismu.  

Vzhledem k tomu, že vládní model preventivní detence osob podezřelých 

z terorismu představuje zásadní změnu v dosavadním chápání možností omezování 

osobní svobody zakotvených v oblasti trestního práva a práva národní bezpečnosti, již od 

svého vzniku vyvolává velmi rozporuplné reakce.2 Řada právních odborníků se domnívá, 

že je tento model preventivního zadržování nepřípustnou výjimkou z principů 

stanovených čtvrtým a pátým dodatkem k Ústavě a v dlouhodobém horizontu proto 

nemůže obstát. Některé nevládní organizace zase odmítají jeho nezbytnost v boji proti 

terorismu a prosazují návrat stávajících institutů trestního práva. Konzervativnější 

americké think-tanky naopak chápou tento způsob zadržování jako zcela logické vyústění 

                                                 
1 Pojem „enemy combatant“ v češtině nemá oficiální překlad. Jako pracovní překlad budu v následující 
práci používat pojem „nepřátelský bojovník“. 
2 Pro účely této práce je nutné vymezit následující pojmy: „law of armed conflict“ neboli „law of war“ je 
oblast mezinárodního práva veřejného upravující legální rámec ozbrojených konfliktů. V této práci je 
pojem překládán jako mezinárodní válečné právo nebo mezinárodní právo ozbrojených konfliktů. 
„National security law“ je oblast amerického práva obsahující precedenty Nejvyššího soudu týkající se 
národně-bezpečnostních otázek a rozdělení pravomocí ústavních orgánů v době války a zákony 
související s národně-bezpečnostní problematikou. V textu překládáno jako válečné právo nebo právo 
národní bezpečnosti.  
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boje proti hrozbě globálně operujících teroristických skupin, který se nesmazatelně vryje 

do podoby amerického právního systému.  

Bakalářská práce „Koncept enemy combatant v americkém právním systému“ by 

měla být příspěvkem do této zcela zásadní diskuze současných Spojených států, který 

prokáže, že vládní koncept „enemy combatant“ otevírá cestu vytvoření určité formy 

protiteroristické preventivní detence v americkém právním systému. Ačkoliv se současný 

vládní koncept jeví jako nepřiměřená reakce na hrozbu mezinárodního terorismu po 11. 

září, vytvoření systému preventivního zadržování osob podezřelých z terorismu se zdá 

být nezbytné. Zásadní otázkou v celé diskuzi proto je nikoli zda, ale v jaké podobě je 

tento systém preventivní detence dlouhodobě udržitelný. Tato práce se na základě 

analýzy stávajícího konceptu „enemy combatant“, jeho východisek a dosavadního vývoje 

pokusí jednak prokázat nezbytnost existence určité protiteroristické detence a jednak 

určit základní otázky, jež budou pro budoucí vývoj rozhodující.  

První kapitola se bude alespoň velmi stručně věnovat koncepci „války proti 

teroru“ stejně jako možnostem preventivního zadržování v trestněprávní oblasti. Obě tyto 

otázky totiž zásadním způsobem ovlivnily vládou zvolený model „enemy combatant“. 

Zatímco válečné pojetí celé protiteroristické kampaně umožnilo prezidentovi využít při 

formování tohoto konceptu mimořádné pravomoci vyplývající z jeho pozice vrchního 

velitele ozbrojených sil. Problémy související se zadržováním osob podezřelých 

z terorismu běžnými trestněprávními instituty do značné míry formovaly jeho konkrétní 

podobu. Podoba protiteroristické detence Bushovy administrativy bude nastíněna 

v kapitole druhé. Zde popíšu jednak prvotní snahu vlády vytvořit na Guantánamu oblast 

mimo dosah amerického i mezinárodního práva a jednak následný proces formování 

tohoto modelu rozsudky Nejvyššího soudu. Na pozadí tohoto detailního popisu se 

v poslední kapitole pokusím analyzovat, zda a v jaké podobě je Bushem vytvořený 

koncept preventivní detence osob podezřelých z terorismu dlouhodobě udržitelný. Pro 

možnosti dalšího vývoje přitom budou dle mého názoru rozhodující ústavněprávní limity 

stanovené judikaturou Nejvyššího soudu stejně jako schopnost vlády prokázat nezbytnost 

preventivní detence v boji proti terorismu. Ačkoli někteří autoři upozorňují také na 

normativní hledisko této problematiky, jeho zohlednění by výrazně přesahovalo možnosti 

této práce. 

Pro zpracování této bakalářské práce byla použita literatura reprezentující široké 

názorové spektrum. Ke zkoumání pozadí vládního konceptu „enemy combatant“ jsem 



Jiřina Neumannová   Bakalářská práce 

 
9 

 

kromě oficiálních prohlášení prezidenta Bushe a ministra obrany Donalda Rumsfelda 

využila práci „War by Other Means: An Insider’s Account of the War on Terror“ od 

bývalého zástupce ministra spravedlnosti a jednoho z hlavních architektů protiteroristické 

detence Johna Yoo. Velmi ucelenou právní analýzu nabízí profesorka práv Stephanie 

Cooper Blum ve své práci „The Necessary Evil of Preventive Detention in the War on 

Terror“, stejně jako Benjamin Wittes v díle „Law and the Long War: The Future of 

Justice in the Age of Terror“. Pro účely této práce bylo vhodné využít i díla liberálních 

odpůrců politiky prezidenta Bushe, konkrétně dílo David Cola „Enemy Aliens: Double 

Standards and Constitutional Freedoms in the War on Terrorism“ a práce Taylor Natsu 

Saito „From Chinese Exclusion to Guantanamo Bay: Plenary Power and Prerogative 

State“. Kromě oficiálních prohlášení a akademických monografií představovaly 

nezbytný zdroj také rozhodnutí Nejvyššího soudu.   
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1. Teoretická a praktická východiska politiky „enemy 
combatant“ 
 

1.1. Bushova koncepce „války proti terorismu“ 

 

 Útoky na věže Světového obchodního centra a Pentagon z 11. září 2001 byly 

svým rozsahem zcela bezprecedentními teroristickými akty v historii USA a vedly ke 

kompletnímu přehodnocení chápání teroristické hrozby americkou veřejností i 

politickou reprezentací. Terorismus po jedenáctém září přestal být vnímán jako „pouhá“ 

zločinná činnost zvládnutelná policejními složkami a začal být považován za zcela 

zásadní hrozbu pro americkou bezpečnost, k jejímuž zvládnutí je třeba využít 

mimořádné pravomoci přiznané státním orgánům Ústavou.  

 Hned 18. září 2001 proto americký Kongres zmocnil prezidenta k použití 

veškeré přiměřené síly proti strůjcům těchto útoků, jakož i osobám, státům a 

organizacím, které je podporovaly.3 Ze strany tehdejší americké administrativy byl útok 

z 11. září jednoznačně chápán jako válečný akt, nikoli jako mezinárodně organizovaný 

zločin velkého rozsahu, což do značné míry předurčilo způsob, jakým prezident George 

W. Bush tohoto zmocnění využil. Ačkoli Kongres oficiálně válku nevyhlásil, Bush na 

sebe prakticky okamžitě vzal plné pravomoci vrchního velitele ozbrojených sil a na 

domácí i zahraniční úrovni zahájil rozsáhlou kampaň boje proti terorismu – tzv. „válku 

proti teroru“.  

Tato „válka“ ovšem byla v řadě aspektů radikálně odlišná od ostatních konfliktů, 

během nichž prezident disponoval obdobnými pravomocemi. Hlavním problémem 

války proti teroru byl neurčitý charakter hrozby, proti které Spojené státy stály. 

Nepřáteli v tomto novém konfliktu mohli být jak osoby přímo se účastnící válečných 

operací, tak osoby doposud chápané jako civilisté, navíc potenciálně i američtí občané. 

Vzhledem k takto široké a těžko identifikovatelné skupině nepřátel bylo prakticky od 

počátku téměř nemožné určit přesná kritéria pro vítězství ani prostorové vymezení 

operací.4 Slova prezidenta Bushe, že „Válka proti teroru sice začala al-Kajdou, ale al-

Kajdou rozhodně nekončí. Bude pokračovat, dokud nebudou odhaleny a poraženy 

                                                 
3 Authorization for Use of Military Force. Public Law 107-40, 18. 11. 2001. Dostupné z: 
<http://news.findlaw.com/hdocs/docs/terrorism/sjres23.enr.html> [cit. 10. 4. 2009].  
4 BLUM, Stephanie C. The Necessary Evil of Preventive Detention in the War on Terror. Amherst: 
Cambria Press, 2007, s. 33.  
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všechny globální teroristické sítě“, v tomto ohledu naznačují, že tento konflikt může 

trvat prakticky donekonečna.5 Mimořádné pravomoci, kterých prezident v souvislosti 

s tímto konfliktem nabyl, by tak fakticky mohl používat kdekoliv a po neomezeně 

dlouhou dobu.  

 

1. 2. Právní rámec preventivní detence v boji proti terorismu a jeho limity  

 

  Ve srovnání s ostatními aktivitami státu směřujícími k zajištění bezpečnosti je 

protiteroristická politika nejvýrazněji zaměřená na prevenci. Po útocích z 11. září došlo 

k prudkému nárůstu významu této politiky a jejímu prorůstání do řady právních oblastí. 

V americkém právním systému to byl případ institutu předběžného zadržování osob 

podezřelých z konkrétního porušení práva, do té doby využívaného téměř výlučně 

k účelům trestního stíhání či vyhoštění cizinců. Prosazováním protiteroristické politiky 

v praxi předběžného zadržování došlo k výraznému posílení preventivních aspektů 

detence.6 Detence osob podezřelých z terorismu tak prioritně nesloužila k jejich 

dočasnému zajištění pro účely stíhání za konkrétní čin spáchaný v minulosti, jako tomu 

bylo dosud, ale nově jako prostředek, jímž mělo být dotyčným zabráněno v zapojení se 

do budoucích teroristických aktivit. Neméně zásadním motivem bylo i získávání 

informací o takovýchto budoucích aktivitách.  

 

 K protiteroristickým účelům Bushova administrativa využívala detenčních 

mechanismů hned z několika právních oblastí. Nejmarkantněji se protiteroristická 

politika promítla do oblasti imigračního práva. Již v říjnu 2001 ustavil prezident Bush 

zvláštní správní orgán „Foreign Terrorist Tracking Force“ (FTTF), jehož hlavním 

úkolem bylo na základě byť i bagatelního porušení imigračního práva zadržet cizince, 

kteří dle informací zpravodajských služeb představovali určité bezpečnostní riziko.7 Na 

rozdíl od běžného postupu, při kterém se zadrženými cizinci muselo být na základě 

předložených důkazů do 24 hodin zahájeno správní řízení o vyhoštění či vydáno 

                                                 
5 Přepis projevu Remarks by the President in Address to a Joint Session of Congress and the American 
People předneseného 20. 9. 2001. Dostupné z: <http://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html> [cit. 10. 4. 2009]. 
6 MCLOUGHLIN, John P., NOONE, Gregory P., NOONE, Diana C. Security Detention, Terrorism nad 
the Preventive Detention. Case Western Reserve Journal of International Law. 2009, Vol. 40, No. 3, s. 
463.  
7 COLE, David. Enemy Aliens: Double Standards and Constitutional Freedoms in the War on Terrorism. 
New York: The New Press, 2003, s. 22.  
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rozhodnutí o propuštění, byly osoby podezřelé z terorismu drženy bez vznesení 

konkrétního obvinění až 3 měsíce.8 Důkazy nutné k vznesení obvinění z konkrétního 

prohřešku proti imigračnímu právu byly přitom shromažďovány nikoli před samotným 

zadržením, jak tomu bylo dosud, ale až v průběhu detence samotné. Prioritou v těchto 

případech totiž nebylo danou osobu stíhat pro správní delikt, ale zadržet ji po nezbytně 

dlouhou dobu a získat od ní informace týkající se případných teroristických aktivit. 

Běžně se tak stávalo, že cizinci vůbec nebyl sdělen konkrétní důvod jeho zadržení a 

teprve po několika týdnech výslechů byl buď obviněn z určitého porušení imigračního 

práva či bez vysvětlení propuštěn.9   

 Tento způsob zadržování podezřelých cizinců označovaný jako metoda „hold 

until cleared“ měl z hlediska protiteroristické politiky řadu výhod.10 Především 

imigrační právo vládě poskytlo obrovský prostor k zadržování osob spojených 

s terorismem. Za situace, kdy dle odhadů v USA žije kolem 11 milionů cizinců 

nelegálně a na ty ostatní imigrační právo klade nepřeberné množství často spíše 

technických požadavků (jako například striktní dodržování velmi krátkých procesních 

lhůt), je na základě porušení imigračních předpisů možné zadržet téměř každého z 

nich.11 To dokazuje i skutečnost, že v rámci této politiky bylo na území USA zadrženo 

zdaleka nejvíce osob. Střízlivější odhady hovoří o tom, že v letech 2001 až 2003 bylo 

v přímé souvislosti s protiteroristickou kampaní zajištěno na základě porušení 

imigračních předpisů více než pět tisíc cizinců.12 Díky využití detenčních mechanismů 

imigračního práva vláda navíc nebyla zákonem povinna zadrženým garantovat některé 

procesně-právní záruky, které jsou typické například pro oblast trestního řízení.13 

Imigrační právo se sníženým standardem zaručených práv ji tak na rozdíl od trestního 

práva poskytlo mnohem flexibilnější nástroj k boji proti terorismu.  

 Vzhledem k tomu, že oficiálním důvodem detence bylo porušení imigračního 

práva, vyšetřovací orgány nebyly nuceny před zadržením určité osoby zajistit konkrétní 

důkazy o její případné teroristické činnosti. Tato strategie, při které imigrační úřady 
                                                 
8 COLE, David, s. 31.  
9 LITTLE, Cheryl, KLARREICH, Kathie. Securing Our Borders: Post 9/11 Scapegoating of Immigrants. 
Miami: Florida Immigrant Advocacy Center, 2005, s. 66.  
10„Hold until cleared“ je neformálně užívané označení pro praktiky vyšetřovacích orgánů, které danou 
osobu držely na základě imigračního deliktu do té doby, něž prověřily její případné teroristické aktivity. 
Viz BLUM, Stephanie C., s. 2.  
11 Dle Center for Immigration Studies v roce 2007 na území Spojených států pobývalo okolo 11,3 milionů 
nelegálních přistěhovalců. Dostupné z: < http://cis.org/Illegal> [cit. 10. 4. 2009]. 
12 SAITO, Natsu T. From Chinese Exclusion to Guantanamo Bay: Plenary Power and Prerogative State. 
Boulder: University Press of Colorado, 2007, s. 157.  
13 Osoby zadržené pro imigrační přestupky například nemají právo na právního zástupce ex offo.  
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nejprve zadržely velkou skupinu osob a FBI teprve poté zjišťovala, které z nich jsou 

nějakým způsobem zapojeni do teroristických aktivit, zcela logicky zvyšovala riziko 

zadržení nesprávných osob. Tento předpoklad potvrzují i dostupné výsledky, jež 

poukazují na to, že například z několika stovek cizinců zadržených v prvních měsících 

po teroristických útocích nebyla u žádného z nich potvrzena spojitost s teroristickými 

aktivitami či napojení na al-Kajdu.14 Využití imigrační detence v boji proti terorismu se 

vzhledem k poměru vynaložených nákladů a zadržených osob skutečně zapojených do 

teroristické činnosti ukázalo jako nepříliš efektivní. Kampaň, při které bylo za 

nestandardních podmínek zadrženo několik tisíc osob neprávem podezřelých z 

terorismu, pouze oslabila legitimitu Bushovy protiteroristické politiky a nepřinesla 

žádné výrazné výsledky.  

 Využívání imigračního práva k preventivní protiteroristické detenci mělo navíc i 

své limity. Imigrační právo především z podstaty věci nemohlo řešit otázku, jakým 

způsobem při protiteroristických akcích zajistit osoby s americkým občanstvím. Jako 

další problém se ukázala skutečnost, že detence osoby je dle imigračního práva vázána 

na její nesouhlas s vyhoštěním – v případě, že zadržený s opuštěním USA souhlasí, 

nelze jej z právního hlediska dále zadržovat a je mu dána lhůta na dobrovolný návrat do 

své země původu. Pro zadržování skutečných teroristů se tak detence podle imigračního 

práva jeví jako poměrně nevhodný instrument – pro osoby, které skutečně mají co 

skrývat, právní úprava imigrační detence nabízí velmi jednoduchý způsob, jak 

vyšetřovacím orgánům uniknout.15 

 

 Jaksi ve stínu rozsáhlé detence podezřelých dle imigračního práva probíhalo 

zadržování pomocí tradičních institutů práva trestního. Stejně jako v případě 

imigračního práva se ovšem použitelnost tradičních trestněprávních postupů ukázala pro 

účely protiteroristické preventivní detence jako velmi omezená. Zásadní problém 

z tohoto hlediska spočíval jednak v nutnosti shromáždit již před zadržením věrohodné 

důkazy, že podezřelý spáchal konkrétní trestný čin či takovýto čin připravoval nebo se o 

něj pokoušel (probable cause), a jednak v povinnosti vznést oficiální obvinění do 48 

hodin od zadržení. Vyšetřovací orgány ovšem ve většině případů buď neměly 

                                                 
14 EVAN, Thomas, ISIKOFF, Michael. Justice Kept in the Dark. Newsweek. 10. 12. 2001, s. 12. 
Obdobně: DREW, Christopher, MILLER, Judith. A Nation Challenged: The Detainees. New York Times. 
18. 2. 2002. Dostupné z: < http://www.nytimes.com/2002/02/18/us/nation-challenged-detainees-though-
not-linked-terrorism-many-detainees-cannot-go.html> [cit. 10. 4. 2009]. 
15 COLE, David, s. 33.   
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dostatečné důkazy o konkrétní teroristické činnosti, nebo tyto důkazy nebylo možné 

z důvodu zájmu jejich přísného utajení či nezákonného získání uplatnit u soudu. Trestní 

stíhání zadržených pro teroristické činy ostatně ve většině případů samo o sobě nebylo 

primárním cílem vlády. Z hlediska protiteroristické politiky nespočíval tento cíl spíše 

než v neutralizaci jednotlivých příslušníků teroristických sítí v získávání informací, 

které by mohly vést k odhalení sítě jako celku. Aby bylo takovéto vyšetřování vůbec 

možné, musely americké orgány založit preventivní detenci podezřelých na lépe 

prokazatelných obviněních z nesouvisejících trestných činů, jakými byly např. úvěrové 

podvody, padělání dokumentů či křivá výpověď.16 

 

 Dalším nástrojem využívaným v rámci protiteroristické politiky k zadržování 

osob podezřelých z napojení na teroristické sítě byl tzv. „material witness“ zatykač.17 

Tento institut trestního práva umožňuje zadržet na nezbytně dlouhou dobu korunního 

svědka závažné trestné činnosti v případě, že hrozí, že se vyhne předvolání. K tomu, aby 

takovýto zatykač vůbec mohl být vydán, musí být splněny dvě podmínky. Zadržený 

svědek musí mít informace, jež jsou nezbytné k usvědčení pachatele, a dané svědectví 

nesmí být možné zajistit jiným způsobem.18 V běžné trestněprávní praxi byl tento 

způsob zajištění svědectví používán jen výjimečně (zpravidla pouze v procesech 

souvisejících s odhalováním organizovaného zločinu), jelikož z definice počítal se 

zadržením osoby, která se ničím neprovinila, pouze na základě kvalifikované 

domněnky, že odmítne vypovídat. V rámci protiteroristických opatření se však jeho 

používání výrazně rozšířilo. Tento kdysi výjimečný právní institut se začal velmi často 

užívat v případech, kdy vyšetřovací orgány pouze nedisponovaly dostatkem důkazů 

k vznesení konkrétního obvinění. Zjednodušeně řečeno, pokud danou osobu nebylo 

možné obvinit z teroristické či jinak trestné činnosti, zadrželi ji alespoň jako svědka. To 

byl případ i Usamy Awdallaha, jehož jméno a staré telefonní číslo objevila FBI v diáři 

jednoho z únosců z 11. září. Vzhledem k tomu, že tento fakt sám o sobě nestačil 

k vznesení oficiálního obvinění z podpory terorismu a FBI nedisponovala ani žádnými 

důkazy o nesouvisející trestné činnosti, byl na Awdallaha vydán „material witness“ 

zatykač.19  

                                                 
16 MCLOUGHLIN, John P., NOONE, Gregory P., NOONE, Diana C., s. 464. 
17 Material Witness Statute. U.S Code 18, Section 3142, 1984. Dostupné z: 
<http://www.law.cornell.edu/uscode/uscode18/usc_sec_18_00003142----000-.html> [cit. 10. 4. 2009].  
18 MCLOUGHLIN, John P., NOONE, Gregory P., NOONE, Diana C., s. 465. 
19 COLE, David, s. 36. 
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 Výhodou pro vyšetřovací orgány při aplikaci zákona o „material witnesses“ 

bylo, že k zadržení svědka na rozdíl od podezřelého nebylo nutné prokázat možné 

spáchání trestného činu, ale pouze, že daná osoba o takovém činu má klíčové informace. 

Za klíčové informace, tzv. „material informations“, přitom bylo možné označit v rámci 

vyšetřování terorismu prakticky cokoliv. O dost obtížněji šlo prokázat splnění druhé 

podmínky – to, zda od zadržených bylo možné získat výpověď jedině touto cestou, 

zůstává v řadě případů velmi diskutabilní. I přes často nepřesvědčivé důkazy však 

americké soudy zatčení „material witnesses“ takřka vždy schválily.20 Stejně tomu bylo 

v již zmíněném případu Awdallaha, na kterého soud vydal zatykač i přesto, že před 

zadržením spolupracoval s FBI, měl silné rodinné vazby v USA a čistý trestní rejstřík. 

Skutečnost, že zákon o „material witnesses“ nestanovuje dobu, po kterou může být 

svědek omezen na svobodě, vyšetřovacím orgánům umožnila Awdallaha zadržet na 

několik měsíců, což by v běžném trestním řízení bylo bez vznesení oficiálního obvinění 

nemyslitelné.21 Vzhledem k tomu, že dle vládní interpretace zákona o „material 

witnesses“ takto zadržené osoby navíc nedisponují celou řadou práv, jež jsou 

garantována obviněným (např. právo nevypovídat, právo na právního zástupce ex offo), 

byl Awdallah po celou tuto dobu z právního hlediska v mnohem horší situaci, než 

kdyby byl zatčen standardním způsobem.22 I přes veškerý čas navíc a mnohem 

jednodušší pozici pro vyšetřování, které FBI tímto způsobem zatčení Awdallaha získala, 

se nepodařilo prokázat mu jakékoliv zapojení do teroristických sítí a nakonec musel být 

s omluvou propuštěn.  

 

 Všechny uvedené způsoby preventivní detence osob podezřelých z terorismu 

vykazují určité inherentní limity. Trestní právo se stejně jako imigrační pravidla sice 

ukázalo být vhodným nástrojem k detenci relativně velkého množství podezřelých, 

v případech zadržování osob skutečně ohrožujících americkou bezpečnost však často 

selhávalo. A to i přesto, že Bushova administrativa šla v aplikaci těchto právních 

institutů až na samou hranici legálnosti – dle názoru některých nevládních organizací 

často až daleko za ni. Frustrace z limitů stávajícího amerického právního systému při 

                                                 
20 Z monitoringu organizací ACLU a HRW vyplývá, že z více než 200 identifikovaných případů žádný 
vládní návrh na vydání „material witness“ zatykače nebyl soudem odmítnut Viz American Civil Liberties 
Union/Human Rights Watch. Witness to Abuse: Human Rights Abuses under the Material Witness Law 
since September 11. New York: Human Rights Watch, 2005, s. 3.  
21 Ibid. s. 12. 
22 Ibid. s. 4.  
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preventivním zajišťování osob podezřelých z terorismu byla jednou z motivací 

k vytvoření koncepce „enemy combatant“ (nepřátelský bojovník). Vládní model 

„enemy combatant“ zbavený omezení jak amerického, tak mezinárodního válečného 

práva představoval pro Bushovu administrativu zcela flexibilní nástroj k zadržování 

osob podezřelých z terorismu prakticky kdekoliv ve světě včetně Spojených států.   
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2. Koncept „enemy combatant“ mezi vládou a Nejvyšším 
soudem 

2.1 Prvotní vládní model statusu „enemy combatant“ 

 
 Právním základem konceptu „enemy combatant“ vytvořeném po 11. září byl 

vojenský rozkaz (military order) prezidenta Bushe nazvaný „Detention, Treatment and 

Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism“ z 13. listopadu 2001 

vydaný na základě obecného zmocnění Kongresu k použití síly z 18. září 2001. Toto 

nařízení vydané z pravomoci prezidenta jakožto vrchního velitele ozbrojených sil 

opravňovalo vládu „k zadržení všech osob neamerické státní příslušnosti, u nichž má 

prezident důvod se domnívat, že (a) jsou či byly členy teroristické organizace al-Kajdy, 

(b) se účastnily, pomáhaly, podněcovaly, připravovaly či plánovaly spáchat akt 

mezinárodního terorismu, nebo se jiným způsobem snažily ohrozit Spojené státy, jejich 

občany, národní bezpečnost, zahraniční politiku či národní hospodářství, nebo (c) 

úmyslně tyto osoby ukrývaly.23 Pod danou definici bylo tedy možné zařadit nejenom 

stoupence teroristických organizací aktivně zapojených do válečných operací proti 

americkým silám v Afghánistánu, ale také tzv. „spící agenty“. Jedinými osobami, na 

které se tato prezidentská pravomoc nevztahovala, tak byli alespoň prozatím držitelé 

amerického občanství. Absence jakéhokoliv vymezení teritoriální působnosti tohoto 

vládního nařízení umožňovala dané osoby zadržet prakticky kdekoliv na světě – včetně 

Spojených států. Danou pravomoc bylo navíc možné vykonávat po dobu trvání války 

proti terorismu – tedy prakticky neomezeně dlouho.24  

 Konkrétním prováděním vojenského příkazu bylo pověřeno ministerstvo obrany. 

Ministr obrany jednak uděloval konečný souhlas se zařazením konkrétních osob do výše 

uvedené definice prováděným armádou Spojených států, jednak určoval, v jakém 

zařízení v rámci i mimo území Spojených států budou takto identifikované osoby 

drženy.25 

 V prosinci 2001, tedy dva měsíce po zahájení válečných operací v Afghánistánu, 

tehdejší ministr obrany Donald Rumsfeld oznámil v duchu vojenského nařízení záměr 

                                                 
23 Detention, Treatment and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism. Executive 
Military Order, 18. 11. 2001. Dostupné z: <http://www.ess.uwe.ac.uk/WCC/execordmilcomm.htm> [cit. 
10. 4. 2009]. 
24 MARGULIES, Joseph. Guantanamo and the Abuse of Presidential Power. New York: Simon & 
Schuster, 2006, s. 12-13.  
25 Detention, Treatment and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism. Executive 
Military Order, 18. 11. 2001. 
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vybudovat na Guantánamu věznici pro osoby podezřelé ze spojení s al-Kajdou a 

Talibanem. Prvních několik desítek údajných teroristů zadržených v Afghánistánu sem 

bylo umístěno na konci roku 2002.26 Výběr této americké základny na Kubě rozhodně 

nebyl náhodný. Guantánamo díky svému nejasně definovanému právnímu statusu27 

poskytlo americké vládě dostatek manévrovacího prostoru k vytvoření právního režimu 

schopnému flexibilně reagovat na hrozbu mezinárodního terorismu. Bushova 

administrativa odmítla zadrženým osobám přiznat relativně vysoký standard práv 

vyplývající z amerického právního řádu s argumentací, že Guantánamo nespadá do 

americké jurisdikce, neboť není de iure součástí Spojených státu. Své právní stanovisko 

přitom opřela o precedent Johnson v. Eisentrager z roku 1950, ve kterém Nejvyšší soud 

odmítl přiznat právo habeas corpus – tedy možnost odvolat se k americkým soudům – 

skupině Němců odsouzených za válečné zločiny americkým vojenským tribunálem a 

držených v té době Američany okupovaném Německu.28 V duchu uvedeného 

precedentu ani osoby držené na Guantánamu jakožto cizinci držení mimo území 

Spojených států neměly mít možnost se jakýmkoli způsobem domáhat soudního 

přezkumu své detence.29 

Obdobně odmítavý postoj zaujala Bushova administrativa i k otázce aplikace 

mezinárodněprávní ochrany zadržených. V únoru 2002 vydal prezident Bush oficiální 

prohlášení, ve kterém odmítl členům al-Kajdy a Talibanu drženým na americké 

základně v Guantánamu udělit status válečných zajatců ve smyslu třetí Ženevské 

konvence.30 S konkrétními argumenty na jeho podporu přišel jeden z hlavních 

architektů konceptu „enemy combatant“ hlavní poradce ministra spravedlnosti John 

Yoo ve své právní analýze „Application of Treaties and Laws to al Qaeda and Taliban 

detainees“.31 Yoo zde upozornil, že Ženevská konvence jakožto multilaterální 

                                                 
26 MARGULIES, Joseph, s. 45.  
27 Spojené státy fakticky ovládly oblast Guantánama na konci španělsko-americké války v roce 1898. Své 
postavení později právně upravily smlouvou o pronájem uzavřenou s Kubou v roce 1903. V této dohodě 
Spojené státy uznaly trvání svrchovanosti Kuby nad daným územím a Kuba se na oplátku zavázala 
respektovat plnou kontrolu Spojených států nad pronajatou oblastí. Viz YING, Tung. The Regime for 
Detaining Terrorist Suspects Post 9/11. Transnational Law and Contemporary Problems. 2007, Vol. 18., 
No. 1, s. 21.  
28 Johnson v. Eisentrager. 339 U.S. 763, 1950.  
29 Pojem habeas corpus obecně označuje právo zpochybnit každé omezení osobní svobody.  
30 White House Press Secretary announcement of President Bush’s determination re legal status of 
Taliban and Al Qaeda detainees. Washington, D.C.: The White House, 7. 2. 2002. Dostupné z: < 
http://www.state.gov/s/l/38727.htm> [cit. 10. 4. 2009].  
31 YOO, John. Application of Treaties and Laws to al Qaeda and Taliban Detainees. Washington, D.C.: 
U.S. Department of Justice, Office of Legal Counsel, 22. 1. 2002. Dostupné z: 
<http://fl1.findlaw.com/news.findlaw.com/hdocs/docs/doj/bybee12202mem.pdf> [cit. 10. 4. 2009].  
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mezinárodní smlouva platí pouze mezi signatářskými státy. Nestátní teroristická 

organizace al-Kajda tak v žádném případě nemůže požívat její ochrany.  V případě 

Talibanu, který před americkou invazí fakticky ovládal jeden ze signatářských států, 

Yoo argumentoval skutečností, že Afghánistán jakožto „failed state“ nemůže být 

považován za plnohodnotného smluvního partnera. Ve snaze pojistit si správnost své 

argumentace Yoo uzavřel, že i kdyby se na uvedené organizace vztahovala ustanovení 

Ženevské konvence, příslušníci al-Kajdy a Talibanu by byli podřazeni nikoliv pod 

skupinu privilegovaných válečných zajatců, ale mezi tzv. „unlawful enemy combatant“, 

neboť v rozporu se Ženevskými konvencemi nechodí viditelně ozbrojení a zpravidla 

nejsou označeni ani vojenskými insigniemi.32  

 Uvedenou argumentací Bushova administrativa vytvořila v otázce právního 

postavení osob zadržených na Guantánamu jakési právní vakuum, které jí umožnilo, 

aby jejich status definovala sama prakticky bez jakýchkoli omezení. Výsledkem této 

situace bylo zařazení všech takto zadržených osob do nově vzniklé kategorie tzv. 

„enemy combatants“. Přesná definice této kategorie nebyla nikdy právně upravena a 

v praxi se její význam vyvíjel dle aktuálních potřeb vlády. Základ obsahu statusu 

„enemy combatant“ byl odvozen z mezinárodního válečného práva, konkrétně 

z postavení tzv. „unlawful enemy combatants“ – tedy nepřátelských bojovníků, kteří 

nejsou oprávněni požívat práv válečných zajatců a na rozdíl od nich mohou být trestáni 

za zločiny spáchané při válečných operacích.33 Koncepce „unlawful enemy combatant“ 

velmi dobře zapadala do celkového válečného pojetí Bushovy protiteroristické politiky. 

Z hlediska praktického využití však značný problém představovala skutečnost, že daný 

status bylo možné aplikovat pouze na osoby aktivně se účastnící ozbrojeného konfliktu 

a zadržovat je jen po dobu trvaní válečných operací. V případě důsledné aplikace této 

koncepce na válku proti terorismu by to znamenalo, že by vláda vůbec nebyla 

oprávněna zadržovat příslušníky al-Kajdy operující nezávisle na konkrétním 

                                                 
32 Mezinárodní právo ozbrojených konfliktů rozeznává dva druhy nepřátelských bojovníků: legální – tedy 
ty, kteří jsou oprávněni požívat statusu válečných zajatců , a nelegální. Ženevská konvence explicitně 
upravuje pouze status válečných zajatců, nicméně právní teorie odvozuje z konvence i druhou kategorii 
tzv. nelegálních bojovníků. Tyto osoby nemají právo bojovat a na rozdíl od válečných zajatců tak mohou 
být trestány za jakoukoliv účast ve válečných operacích. Oběma skupinám má být přiznán určitý standard 
zacházení. Viz HONIGSBERG, Peter J. Chasing Enemy Combatants and Circumventing International 
Law: A License for Sanctioned Abuse. UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs. 2007, 
Vol. 12, No. 1., s. 207.  
33 DANNER, Allison M. Defining Unlawful Enemy Combatants: A Centripetal Story. Texas 
International Law Journal. 2007, Vol. 43, No. 1., s. 3.   
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ozbrojeném konfliktu.34 Z tohoto důvodu se Bushova administrativa později přiklonila 

k širšímu pojetí „unlawful enemy combatant“ vyjádřenému v precedentu Ex parte 

Quirin z roku 1942, ve kterém Nejvyšší soud potvrdil pravomoc vojenského tribunálu 

nad osobami obviněnými ze špionáže pro tehdejší Německo. Velmi vágní definice 

obsažená v tomto rozhodnutí umožnila vládě prezidenta Bushe zahrnout mezi „enemy 

combatants“ i osoby, které by dle Ženevských konvencí spadaly mezi civilisty.35 

V červnu 2002 přišlo ministerstvo obrany s definicí „enemy combatants“ 

charakterizovanou jako „novou kategorii zadržených, jež není nezbytně omezena na 

členy Talibanu, al-Kajdy či jiné teroristické organizace, kteří se přímo účastní určitého 

ozbrojeného konfliktu proti americkým silám, ale zahrnuje jakoukoliv osobu, která 

spáchala nepřátelský akt vůči Spojeným státům“.36 Ačkoli vládní koncept „enemy 

combatant“ vycházel z práva ozbrojených konfliktů, jeho obsah výrazným způsobem 

překračoval původní čistě vojenský rámec a stíral rozdíl mezi bojovníky a civilisty.   

 Vytvoření široké koncepce zadržování osob podezřelých z terorismu mělo 

zásadní dopad na systém identifikace „enemy combatants“. Ženevské právo 

rozeznávající několik kategorií – konkrétně civilisty, válečné zajatce a nelegální 

bojovníky – vyžaduje v případě pochybností ustavení „kompetentního tribunálu“, který 

by přezkoumával status konkrétních osob. Faktickým sloučením bojovníků a civilistů 

do jedné dosti vágní kategorie vláda nutnost vytvoření takového orgánu zdánlivě 

„odstranila“. Namísto nezávislého tribunálu v duchu Ženevských konvencí spoléhala 

pouze na několikastupňový schvalovací proces v rámci vládních struktur – souhlas 

s označením konkrétní osoby za „enemy combatant“ uděloval ministr obrany a 

v občasných písemných stanoviscích i sám prezident Bush.37 V duchu rozhodnutí 

Johnson v. Eisentrager navíc vláda takto zadrženým „enemy combatants“ odpírala 

právo napadnout svůj status u civilních soudů. Žádný nezávislý vojenský ani civilní 

orgán tak neměl pravomoc přezkoumávat, zda zadržené osoby skutečně spadají do 

vládní kategorie „enemy combatant“ či nikoliv.  

                                                 
34 Více o srovnání statusu „unlawful enemy combatant“ a Bushovy koncepce „enemy combatant“ 
v MAXWELL, Mark D., WATTS, Sean M. Unlawful Enemy Combatant: Status, Theory of Culpability, 
or Neither?. Journal of International Criminal Justice. 2007, Vol. 5, No. 9, s. 19-25. 
35 DANNER, Allison M., s. 3.  
36 STAAB, James B. The War on Terror’s Impact on Habeas Corpus: The Constitutionality of the 
Military Commissions Act of 2006. Journal of the Institute of Justice and International Studies. 2008, 
Vol. 14, No. 8, s. 284.  
 
37 DANNER, Allison M., s. 2-3.  
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 Právní zacházení s osobami, které vláda unilaterálně označila za „enemy 

combatants“, přitom bylo přinejmenším nestandardní. Vojenský rozkaz prezidenta 

Bushe z 13. listopadu 2001 sice stanovil, že s takto zadrženými osobami musí být 

zacházeno „humánně bez ohledu na jejich rasu, barvu, náboženství, pohlaví, sociálního 

postavení a jiná obdobná kritéria“.38 Konkrétní interpretaci toho, co lze považovat za 

humánní zacházení, však ponechal zcela na ministrovi obrany. V praxi to často 

znamenalo, že byl přijat takový model zacházení, které ministr obrany Rumsfeld 

považoval z bezpečnostního hlediska za nezbytný. Tímto argumentem byla 

ospravedlňována i skutečnost, že zadrženým osobám bylo bráněno v jakémkoli kontaktu 

s okolním světem. Jedinou organizací, které byl na Guantánamo umožněn přístup, byl 

Mezinárodní výbor červeného kříže, a to od června 2002.39 Zadrženým byl navíc upírán 

i kontakt s rodinou a právními zástupci, kteří hájili zájmy „enemy combatants“ před 

federálními soudy. Ačkoli drtivá většina zadržených měla své právní zastoupení – ve 

Spojených státech se zastupování „enemy combatants“ mezi americkými právníky 

dokonce stalo otázkou stavovské prestiže – veškeré informace o svém klientovi 

získávali advokáti z oficiálních stanovisek uvolněných ministerstvem obrany či ze 

sporadických zpráv od rodiny zadržených.40 Zadržení na Guantánamu tak v některých 

případech ani nevěděli, že jsou zastupováni.41 

Obdobně nestandardní bylo postavení „enemy combatants“ v řízení před 

vojenským tribunálem vytvořeným již uvedeným vojenským rozkazem prezidenta z 13. 

listopadu 2001 a podrobně upraveným nařízeními ministerstva obrany.42 Takto ustavený 

tribunál byl v duchu americké vojenské tradice oprávněn stíhat „enemy combatants“ za 

zločiny proti válečnému právu a udělovat jim za to až trest smrti. Procesní postavení 

zadržených ovšem s odůvodněním, že „enemy combatants“ představují neobvyklou 

národněbezpečnostní hrozbu, tehdejší vojenské úpravě v zákoně „Uniform Code of 

                                                 
38 Detention, Treatment and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism. Executive 
Military Order, 18. 11. 2001. 
39 ROSE, David. Guantanamo: America’s War on Human Rights. London: Faber and Faber, 2004, s. 51.  
40 Jednou za několik měsíců vláda umožnila zadrženým poslat rodině jednostránkovou cenzurovanou 
zprávu. Viz MARGULIES, Joseph, s. 9.  
41 LEWIS, Neil A. In Rising Numbers, Lawyers Head for Guantánamo Bay. New York Times. 30. 5. 2005. 
Dostupné z: <http://www.nytimes.com/2005/05/30/politics/30detain.html?_r=1&pagewanted=print> [cit. 
10. 4. 2009]. 
42 Detention, Treatment and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism. Executive 
Military Order, 18. 11. 2001.; Military Commission Order No. 1, Military Order, Department of Defense, 
21. 3. 2002. Dostupné z: <http://www.defenselink.mil/news/Mar2002/d20020321ord.pdf> [cit. 10. 4. 
2009]. 
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Military Justice“ neodpovídalo.43 Dle „Military Commission Order No.1“ vydaném 

ministerstvem obrany v březnu 2002 bylo možné osobu označenou za „enemy 

combatant“ usvědčit a odsoudit k trestu smrti na základě tajných důkazů, s vyloučením 

veřejnosti a pouze dvoutřetinovou většinou soudcovských hlasů.44 V pozdějších 

měsících roku 2002 sice ministr obrany Donald Rumsfeld reagoval na vlnu kritiky, 

která se na daný návrh snesla i z vládních kruhů, a do úpravy řízení před vojenským 

tribunálem vnesl alespoň základní pravidla spravedlivého procesu, jako například 

presumpce neviny, právo nevypovídat nebo právo podrobit výslechu svědka protistrany. 

Další zásadní práva nutná pro zajištění spravedlivého procesu však byla obviněným 

nadále upírána. Jednalo se především o právo na odvolání se proti rozsudku vojenského 

tribunálu či právo na vlastního právního zástupce. Obvinění sice byli v řízení 

zastoupeni, ale pouze představitelem americké armády často bez právního vzdělání 

jmenovaného ministerstvem obrany – tedy de facto zřizovatelem soudu i protistranou 

zároveň.45  

Pravidla pro řízení před vojenským tribunálem jasně vychýlená v neprospěch 

obviněných obhajovala Bushova administrativa nutností vytvoření flexibilního a 

rychlého způsobu souzení osob podezřelých z terorismu. Vládou zřízený vojenský 

tribunál měl být především oproštěn o rigidní procesní pravidla objevující se v trestním 

řízení před civilními soudy, která de facto znemožňovala uvedené osoby odsoudit. 

S postupem času se však ukázalo, že obdobné limity vykazuje i řízení před vojenským 

tribunálem. I přes výhodnější úpravu, jež mimo jiné připouštěla předkládání tajných či 

nepřímých důkazů, vláda stejně jako v trestním řízení narážela na nedostatek důkazů 

nutných k usvědčení osoby z konkrétního trestného činu. V prvních pěti letech 

fungování věznice na Guantánamu bylo oficiálně obviněno pouhých 10 osob 

z celkového počtu sedmi set zadržených.46 Za tuto dobu byl jedinou osobou, kterou 

vojenský tribunál shledal vinnou z podpory terorismu, Australan David Hicks, jenž byl 

díky svému doznání odsouzen k 9měsíčnímu trestu odnětí svobody. Jelikož tento trest 

mohl namísto americké základny na Kubě odpykávat v australské věznici, o motivech 

jeho doznání existují značné spekulace.   

                                                 
43 CUTLER, Leonard. Enemy Combatants and Guantanamo: The Rule of Law and Law of War Post-9/11. 
Peace & Change. 2006, Vol. 33, No. 1, s. 36.  
44 Military Commission Order No. 1, Military Order, Department of Defense, 21. 3. 2002. 
45 CUTLER, Leonard, s. 38.  
46 SAITO, Natsu T., s. 163.  
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I přesto, že stíhání „enemy combatants“ nikdy nebylo primárním důvodem 

k jejich zadržení, téměř totálním selháním konceptu vojenského tribunálu vláda 

zpochybnila své tvrzení, že na Guantánamu zadržuje slovy Donalda Rumsfelda 

„nejhorší z nejhorších“ – tedy stoupence teroristických organizací, kteří musí být rychle 

a tvrdě potrestáni.47 Bushova administrativa tímto navíc prokázala, že vyjmutí osob 

podezřelých z terorismu z jurisdikce amerických civilních soudů problém jejich nízké 

postižitelnosti neřeší. V situaci, kdy věznice v Guantánamu fakticky pozbyla své funkce 

v zadržování podezřelých za účelem jejich stíhání, se její jedinou funkcí stala prakticky 

neomezená preventivní detence.  

 

2.2 Formování konceptu „enemy combatant“ rozsudky Nejvyššího soudu 

 

2.2.1 Rasul v. Bush: prolomení právního vakua  

 

Vzhledem k tomu, že Kongres i soudy nižší instance k uvedené detenční politice 

zpočátku spíše jen pasivně přihlížely, byly osoby označené za nepřátelské bojovníky 

zcela odkázány na libovůli vlády. V červnu 2004 prolomil vzniklé právní vakuum 

Nejvyšší soud, když rozhodl o prvních třech případech „enemy combatants“. V prvních 

dvou případech – Hamdi v. Rumsfeld a Rumsfeld v. Padilla – řešil soud otázku aplikace 

daného statusu na americké občany a z tohoto hlediska o nich bude pojednáno 

v následující kapitole. Pro účely zkoumání budoucí podoby konceptu nepřátelských 

bojovníků je podstatné pouze uvést, že rozhodnutím Hamdi v. Rumsfeld bylo 

americkým občanům označeným za „enemy combatants“ přiznáno právo odvolat se 

proti takovému zadržení k nestrannému orgánu.48  

Z hlediska právního postavení cizinců držených na Guantánamu bylo stěžejní 

rozhodnutí ve věci Rasul v. Bush, ve kterém Nejvyšší soud přiznal většinou 6 hlasů 

těmto osobám právo habeas corpus – tedy možnost zpochybnit legálnost svého zadržení 

u amerických soudů.49 Stěžovateli v daném případě byli dva Australané a dvanáct osob 

kuvajtské státní příslušnosti zadržení při válečných operacích v Afghánistánu a následně 

převezení na americkou základnu na Kubě. Vládě se u prvoinstančního i odvolacího 

                                                 
47 ROSE, David, s. 30.  
48 Hamdi v. Rumsfeld. 542 U.S. 507, 2004.  
49 Rasul v. Bush. 542 U.S. 466, 2004. 
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soudu podařilo prokázat, že tyto osoby jakožto cizinci držení mimo území Spojených 

států nespadají do jurisdikce federálních soudů. Své stanovisko přitom opřela o 

precedent Johnson v. Eisentrager z roku 1950, kterým Nejvyšší soud odmítl přiznat 

právo habeas corpus třem německým občanům zadrženým v Číně a následně vězněným 

v tehdejším okupovaném Německu americkou armádou.  

Ačkoliv Nejvyšší soud došel k přesně opačnému závěru než soudy první a druhé 

instance, precedent Johnson v. Eisentrager nezrušil. Jeho argumenty se zakládaly na 

tom, že mezi případy existují zásadní faktické rozdíly, kvůli nimž rozhodnutí Rasul v. 

Bush nespadá do precedentu Johnson v. Eisentrager – zadržení na Guantánamu 

například nepocházejí ze zemí, se kterými jsou Spojené státy ve válce, a nejsou souzeni 

za žádný válečný zločin.50 V odůvodnění soudního rozsudku navíc soudce John Stevens 

oproti zmíněnému precedentu operoval s nezákonností, nikoli neústavností odpírání 

práva habeas corpus zadrženým osobám. Vzhledem k tomu, že zákony týkající se práva 

na soudní přezkum se od padesátých let 20. století podstatně změnily, zadrženým na 

Guantánamu bylo na rozdíl od německých vězňů právo habeas corpus přiznáno.51  

Nejvyšší soud odmítl také vládní argument, že zadržení na americké základně na 

Kubě nemají zákonné právo habeas corpus, neboť federální zákony platí výlučně na 

území Spojených států. Soudce Stevens v tomto směru poukázal na historické kořeny 

práva habeas corpus, které bylo původně aplikováno na všech územích fakticky 

ovládaných britskou korunou. Na základě této historické analýzy došel k závěru, že 

k tomu, aby Guantánamo spadalo do americké jurisdikce, postačuje, že Spojené státy 

nad tímto územím vykonávají výlučnou faktickou kontrolu.52 Nejvyšší soud nicméně 

neupřesnil, zda se tento závěr váže pouze ke specifickému charakteru práva habeas 

corpus či může být chápan v obecné rovině, čímž by zadrženým na Guantánamu mohla 

být přiznána i další práva. 

 

2.2.2 Dozvuky prvního kola soudního přezkumu 

 

První kolo soudního přezkumu vládní politiky vůči zadrženým na Guantánamu 

mělo několik zásadních důsledků. Několik dní po vydání rozhodnutí ve věcech Rasul v. 

Bush a Hamdi v. Rumsfeld, ve kterých Nejvyšší soud shodně konstatoval nutnost 
                                                 
50 Ibid.  
51 YING, Tung, s. 25  
52 Rasul v. Bush. 542 U.S. 466, 2004. 
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vytvoření určitého přezkumného orgánu, zřídilo ministerstvo obrany tzv. „Combatant 

Status Review Tribunals“ (dále jen CSRT).53 Tyto vojenské tribunály složené vždy ze 

tří armádních představitelů měly přezkoumávat, zda osoby označené za nepřátelské 

bojovníky skutečně spadají do této kategorie. Osoby zadržené jako „enemy combatants“ 

disponovaly v řízení před CSRT několika procesními právy – například právem na 

právního zástupce z řad armádních úředníků, právem být seznámen s odtajněnými 

důkazy podporujícími jeho zadržení, právem být účasten všech jednání tribunálu či 

právem předkládat vlastní důkazy. Relativně slušné právní postavení zadržených bylo 

nicméně vyváženo nestandardními pravidly dokazování. Tribunály disponovaly 

absolutní volností v tom, co přijmou jako důkazy. Běžně se tak stávalo, že rozhodovaly 

na základě tajných důkazů, nevěrohodných tvrzení či informací z druhé ruky. U důkazů 

předložených vládou přitom existovala „vyvratitelná domněnka“ správnosti – tzn. že 

tyto důkazy byly považovány za správné, pokud se neprokázal opak. K prokázání 

oprávněnosti zadržení určité osoby navíc postačovalo, že její zařazení do kategorie 

„enemy combatant“ potvrzovala většina předložených důkazů.54 I přes tuto sníženou 

důkazní hranici se vládě od července 2004 do ledna 2005 nepodařilo u 38 osob 

držených na Guantánamu dokázat, že spadají do kategorie nepřátelských bojovníků.55 

Zřízením přezkumného orgánu CSRT se Bushova administrativa snažila zabránit 

tomu, aby se zadržení ve smyslu předešlých rozsudků odvolávali k americkým soudům. 

Poté, co většina osob vězněných na Guantánamu uplatnila navzdory nově ustavenému 

orgánu své právo habeas corpus u federálních soudů, šla vláda v tomto svém úsilí ještě 

dál. V prosinci 2005 prosadila v Kongresu schválení zákona „Detainee Treatment Act“ 

(dále jen DTA), podle něhož měly být nadále všechny žádosti o přezkum vládních 

rozhodnutí týkajících se detence „enemy combatants“ adresovány odvolacímu soudu ve 

Washingtonu, D.C. Zákon výslovně stanovil, že „žádný jiný než tímto zákonem určený 

soud, soudce či justiční orgán nemá pravomoc rozhodnout o stížnosti habeas corpus 

podané ve prospěch cizinců zadržených ministerstvem obrany na Guantánamu na 

Kubě“.56 Tímto způsobem vláda sice splnila požadavek na vytvoření přezkumného 

systému – zařazení konkrétní osoby do kategorie „enemy combatant“ podléhalo 

                                                 
53 Order Establishing Combatant Status Review Tribunals. Military Order, Ministry of Defense, 7. 7. 
2004. Dostupné z: <http://www.defenselink.mil/news/Jul2004/d20040707review.pdf> [cit. 10. 4. 2009]. 
54 STAAB, James B., s. 286-7.  
55 YING, Tung, s. 26.  
56 Detainee Treatment Act. Public Law 2863, 31. 12. 2005. Dostupné z: 
<http://jurist.law.pitt.edu/gazette/2005/12/detainee-treatment-act-of-2005-white.php> [cit. 10. 4. 2009]. 
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schválení ministrem obrany a přezkumu CSRT a odvolacího soudu v D.C., ale zároveň 

si podržela svou výlučnou pravomoc nad zadrženými. Federální soud v D.C. jakožto 

jediný nevládní orgán měl totiž jen velmi omezené možnosti přezkumu. Konkrétně byl 

dle DTA oprávněn přezkoumávat pouze to, zda řízení před CSRT probíhalo v souladu 

s pravidly stanovenými ministerstvem obrany – tzn., že pouze dohlížel na to, zda jeden 

exekutivní orgán řádně aplikuje pravidla jiného exekutivního orgánu.57 Vzhledem 

k tomu, že Nejvyšší soud v rozsudku Rasul v. Bush zadrženým přiznal nikoli ústavní, 

ale pouze zákonné právo habeas corpus, představovala takováto novelizace stávající 

úpravy zcela legální způsob odebrání tohoto práva zadrženým. Zarážející nicméně je, že 

se zákonodárný sbor k takovémuto kroku vůbec podvolil.  

 

2.2.3 Hamdan v. Rumsfeld: nejasné potvrzení právní tradice vojenských tribunálů 

 

 V červnu 2006 Nejvyšší soud připustil k projednání další případ osoby zadržené 

na Guantánamu. Tentokrát šlo o jemenského občana Salima Ahmeda Hamdana, který 

byl v listopadu 2001 jakožto údajný řidič Usámy bin Ládina zadržen americkou 

armádou v Afghánistánu a přepraven na Guantánamo. Zde byl v červenci 2004 obviněn 

ze spiknutí a postaven před vojenský tribunál. Ve své žalobě habeas corpus 

projednávané Nejvyšším soudem Hamdan namítal, že vojenské tribunály zřízené 

prezidentem Bushem k souzení zadržených na Guantánamu porušují jednak americký 

zákon „Uniform Code of Military Justice“ (dále jen UCMJ) a jednak mezinárodní právo 

válečné. Konkrétní rozpor s platným právem spatřoval Hamdan v možnosti vyloučení 

obviněného z jednání či v přípustnosti důkazů z doslechu, tedy nepřímo získaných 

informací (hearsay). Hamdanův právní zástupce navíc zpochybňoval možnost souzení 

Hamdana pro spiknutí, které není tradičně považováno za válečný zločin.58 Vláda oproti 

tomu tvrdila, že Nejvyšší soud by měl Hamdanovu stížnost odmítnout, neboť dle 

„Detainee Treatment Act“ (DTA) vůbec nebyl oprávněn podat žalobu habeas corpus 

v běžném řízení před federálními soudy.59  

 Nejvyšší soud těsnou většinou pěti hlasů rozhodl o přípustnosti Hamdanovi 

stížnosti s tím, že DTA nemůže být aplikován retroaktivně na již probíhající případy. 

Touto argumentací soud sice protentokrát právo habeas corpus potvrdil, ale zároveň 

                                                 
57 STAAB, James B., s. 287.  
58 Hamdan v. Rumsfeld. 548 U.S. 557, 2006.  
59 YING, Tung, s. 28.  
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nepřímo naznačil oprávněnost zbavení tohoto práva v budoucích případech. K meritu 

věci Nejvyšší soud konstatoval, že stávající řízení před vojenskými tribunály porušuje 

UCMJ i relevantní ustanovení Ženevských konvencí, neboť žádný zákon ani inherentní 

exekutivní pravomoci vyplývající z Ústavy neumožňují vládě unilaterálně zřídit úplně 

nový koncept vojenských tribunálů. Nejvyšší soud tímto způsobem zároveň odmítl 

argument vlády, že specifický charakter mezinárodního terorismu ospravedlňuje 

exekutivou zřízený model vojenských tribunálů.  

 Co se dopadů rozhodnutí na Hamdanovo obvinění týče, Nejvyšší soud potvrdil 

nezákonnost jeho stíhání pro trestný čin spiknutí. Po vydání rozhodnutí byl sice tohoto 

obvinění zproštěn, ale následně obviněn z již uznávaného válečného zločinu. Toto řízení 

před vojenským tribunálem řídící se již standardní procedurou skončilo až v srpnu 2008 

odsouzením Hamdana k 66 měsícům odnětí svobody. Vzhledem k jeho dlouhotrvající 

předběžné detenci, která mu byla započtena do trestu, byl propuštěn již v lednu 2009.60  

Někteří autoři se ztotožňují s názorem prezidenta advokátní komory (American 

Bar Association) Michaela Greca, který označil rozhodnutí ve věci Hamdan v. Rumsfeld 

za „stěžejní vítězství právního státu a americké tradice ústavní ochrany“.61 Jiní naopak 

upozorňují, že ačkoli Nejvyšší soud vyjádřil svou neochotu připustit neomezené 

unilaterální opatření exekutivy vycházející z válečných pravomocí prezidenta, 

rozhodnutí ve věci Hamdan nejde tak daleko, aby jednoznačně potvrdilo vázanost 

americké administrativy ústavními limity a mezinárodním právem v otázce politiky 

„enemy combatant“ jako celku.62 Tento závěr potvrzuje i soudce Nejvyššího soudu 

Stephen Breyer, „rozhodnutí soudu v této věci stojí zcela výlučně na tomto 

předpokladu: Kongres vládě neudělil bianco šek. Ve skutečnosti Kongres odmítl model 

vojenského tribunálu, jehož řízení soud v tomto případě projednává. Prezidentovi 

nicméně nebrání nic v tom, aby po Kongresu znovu požadoval zmocnění k vytvoření 

vojenského tribunálu, který považuje za nezbytný“.63 Nejvyšší soud touto velmi úzkou 

argumentací ponechal Bushově administrativě relativně široký prostor k navržení 

vlastního modelu vojenských tribunálů. Obdobně jako v případě Rasul v. Bush pouze 

požadoval, aby takovýto koncept vznikl s posvěcením zákonodárného sboru a ne pouze 

exekutivními příkazy. 

                                                 
60 OUDAH, Abdul-Aziz. Former Bin Laden Driver Hamdan Released. Yemen Observer. 13. 1. 2009. 
Dostupné z: <http://www.yobserver.com/front-page/10015537.html> [cit. 10. 4. 2009]. 
61 STAAB, James B., s. 288. 
62 YING, Tung, s. 28.; CUTLER, Leonard, s. 38.; SAITO, Natsu T., s. 163.  
63 Hamdan v. Rumsfeld. 548 U.S. 557, Concurring opinion, 2006.  
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2.2.4 Vláda mezi rozhodnutími ve věci Hamdan a Boumediene 

 

 Velmi rychle po vydání rozhodnutí ve věci Hamdan v. Rumsfeld přišla Bushova 

administrativa s plánem na prosazení nového režimu vojenských tribunálů, který však 

uvedené rozhodnutí v určitých ohledech obcházel. Tento vládní záměr se stal 

skutečností v listopadu 2006, kdy Kongres schválil zákon „Military Commissions Act“ 

(dále jen MCA). Ačkoli se tato nová právní úprava výrazně přibližovala k původním 

principům UCMJ, tak obvinění podle ní již například nemohli být vyloučeni z jednání 

tribunálu a informace získané donucovacími metodami nebyly nadále přípustné jako 

důkazy. MCA však i nadále obsahoval některá zcela specifická ustanovení nemyslitelná 

v rámci standardního trestního práva. Zákon například umožňoval odsouzení ex post 

facto – tedy odsouzení za jednání, které v době spáchání nebylo považováno za 

trestné.64 I přes některá kontroverzní ustanovení stanovoval MCA na rozdíl od předešlé 

úpravy nařízeními ministerstva obrany alespoň pevná pravidla pro řízení před 

vojenskými tribunály, které nemohly být měněny dle aktuálních potřeb vlády.65  

 Nehledě na název zákona spočíval zásadní význam MCA nikoli v úpravě řízení 

před vojenskými tribunály, ale v následujících dvou bodech. Navzdory rozhodnutí ve 

věci Hamdan v. Rumsfeld zákon zakazoval vynucování Ženevských konvencí 

federálními soudy. Jediný, kdo mohl dle MCA rozhodnout o případné aplikaci těchto 

ustanovení, tak zůstával prezident. Mimo to MCA potvrzoval ustanovení zákona DTA, 

kterým byli cizinci označení za nepřátelské bojovníky zbaveni práva habeas corpus. Na 

rozdíl od DTA stávající úprava explicitně stanovovala platnost tohoto ustanovení i na 

probíhající případy a rozšiřovala tuto koncepci nejenom na osoby zadržené na 

Guantánamu, ale na všechny cizince spadající do široké definice statusu „enemy 

combatant“.66 Obecně tedy „Military Commissions Act“ na jednu stranu posiloval 

postavení obviněných v řízení před vojenským tribunálem, na stranu druhou ale 

zamezoval v přístupu k soudům drtivé většině zadržených, kteří před vojenský tribunál 

nikdy ani nebyli postaveni.  

 Právě posledně uvedený rys zákona o vojenských tribunálech se stal ústřední 

otázkou v případu Boumediene v. Bush, zatím posledního rozhodnutí Nevyššího soudu 

                                                 
64 Military Commission Act. Public Law S-3930, 17. 10. 2006. Dostupné z: 
<http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=109_cong_bills&docid=f:s3930enr.txt.pdf> 
[cit. 10. 4. 2009]. 
65 YING, Tung, s. 28. 
66 STAAB, James B., s. 288. 
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týkajícího se statusu „enemy combatant“ z června 2008. Po faktické stránce se jednalo o 

detenci Lakhdara Boumediena a pěti dalších osob alžírské státní příslušnosti, kteří byli 

americkou armádou označeni za nepřátelské bojovníky poté, co byli zadrženi bosenskou 

policií pro podezření z plánování útoku na tamější americkou ambasádu.67 Z právního 

hlediska se v tomto případě Nejvyšší soud zabýval otázkou, zda „Military Commissions 

Act“, konkrétně ustanovení zbavující nepřátelské bojovníky práva habeas corpus, 

porušuje tzv. suspenzivní klauzuli (Suspension Clause) americké Ústavy – tedy část 

stanovující možnost pozastavení uvedeného práva pouze v mimořádných případech 

povstání či útoku. Na rozdíl od rozhodnutí ve věci Rasul v. Bush, ve kterém Nejvyšším 

soud přiznal zadrženým pouze zákonné právo domáhat se soudní ochrany před 

neoprávněným zadržováním, se v tomto případě soud již nemohl vyhnout otázce 

ústavních práv cizinců zadržených na Guantánamu.  

 Konstatováním neústavnosti vybraných ustanovení MCA Nejvyšší soud nakonec 

těsnou většinou pěti hlasů zadrženým skutečně přiznal ústavní právo habeas corpus. 

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud situaci osob zadržených na Guantánamu shledal 

zcela specifickou, své rozhodnutí opřel nikoliv o historické precedenty užívání práva 

habeas corpus, ale o jeho tradiční funkci. Takovouto funkci přitom spatřoval především 

v možnosti soudní kontroly nad exekutivní detencí osob. Nejvyšší soud v tomto směru 

zdůraznil, že „suspenzivní klauzule americké Ústavy byla Otci zakladateli míněna jako 

ochrana před zneužitím zákonodárné a výkonné moci k neoprávněnému zadržování 

osob“.68 Vzhledem k tomu, že habeas corpus zastává funkci jednoho z důležitých 

kontrolních mechanismů vůči exekutivě, musí být možnost domáhat se přezkumu své 

detence garantována všem osobám zadrženým americkou vládou bez ohledu na jejich 

státní příslušnost.69   

 Nejvyšší soud stejně jako v případu Rasul v. Bush zaujal velmi pragmatický 

přístup k otázce extrateritoriální působnosti amerických zákonů, resp. Ústavy. Soud ve 

svém rozhodnutí velmi tvrdě kritizoval snahu vlády a Kongresu postavit svou koncepci 

na specifickém charakteru Guantánama. Soudce Anthony Kennedy v tomto směru 

poznamenal, že „schválení jednání, kterým zákonodárná a výkonná moc může obrazně 

řečeno vypnout a zapnout režim ústavních práv dle svých potřeb, by vedlo k systému, ve 

                                                 
67 Boumediene v. Bush. 553 U.S. 321, 2008.  
68 Ibid.  
69 CHESNEY, Robert M. Boumediene v. Bush. The American Journal of International Law. 2008. Vol. 
102, No. 6, s. 849.  
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kterém by nikoliv Nejvyšší soud, ale politické orgány rozhodovaly o tom, co je právo a 

co není“.70 Podpořen obavou z těchto tendencí exekutivy Nejvyšší soud konstatoval, že 

vládou fakticky ovládané Guantánamo spadá taktéž do plné jurisdikce amerických 

soudů. Nejvyšší soud nicméně nestanovil, zda tento princip platí i jinde ve světě. 

Někteří autoři poznamenávají, že takto zvolenou argumentací si Nejvyšší soud chtěl 

ponechat rozhodující slovo v posouzení všech budoucích případů.71 

 

2.3 Američtí občané jako „enemy combatants“ 

 

  Vojenský příkaz prezidenta Bushe z 13. listopadu 2001 umožňuje zadržet a 

postavit před vojenský tribunál pouze osoby jiné než americké státní příslušnosti. 

Ačkoliv existují určité precedenty, podle kterých bylo možné soudit před vojenskými 

soudy i americké občany, rozhodla se vláda kvůli již beztak kontroverzní podobě 

statusu „enemy combatant“ touto cestou nejít. Z právního hlediska k tomuto rozhodnutí 

přispěla především obava, že by případná aplikace přinejmenším nestandardního 

konceptu „enemy combatant“ na americké občany narážela na jejich ústavně zaručená 

práva. Když v lednu 2002 zadržela americká armáda při vojenských operacích v 

Afghánistánu amerického občana Johna Walkera Lindha podezřelého z podílení se na 

bojích proti americkým silám a podpory terorismu, byl namísto vojenského tribunálu 

postaven před civilní soud, kde se těšil všem ústavním právům a procesním zárukám.72 

 Takto vymezeného pojetí „enemy combatant“ se však vláda držela pouze do 

chvíle, než v dubnu 2002 vyšetřovací orgány zjistily, že Yasser Hamdi, jeden ze 

zadržených na Guantánamu, má americké občanství. Vláda poté sice Hamdiho 

přepravila z Guantánama na námořní základnu v Norfolku ve Virginii, ale nadále ho zde 

zadržovala za podmínek shodných s vězněním cizinců na Guantánamu – tedy bez 

vznesení jakéhokoliv oficiálního obvinění, bez přístupu k soudům a právní pomoci.73 

Hamdiho případ tedy de facto znamenal rozšíření konceptu „enemy combatant“ na 

americké občany, kterému se Bushova administrativa z pragmatických důvodů zpočátku 

bránila. Na podporu takto rozšířené koncepce přišlo ministerstvo obrany s neoficiální 

argumentací, že vzhledem k tomu, že válečné právo umožňuje zadržet osoby bojující 
                                                 
70 Boumediene v. Bush. 553 U.S. 321, 2008.  
71 WITTES, Benjamin. Law and the Long War: The Future of Justice in the Age of Terror. New York: 
The Penguin Press, 2008, s. 104.; CHESNEY, Robert M., s. 852.  
72 COLE, David, s. 2.  
73 SAITO, Natsu T., s. 164.  
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pro nepřátelskou stranu bez ohledu na jejich státní příslušnost, má vláda v době války 

proti teroru plné oprávnění zadržovat všechny přívržence al-Kajdy, včetně občanů 

Spojených států.74 Co se odepření práva na právního zástupce a dalších ústavních 

garancí přiznaných americkým občanům týče, vláda tvrdila, že tyto práva jsou nedílnou 

součástí trestního řízení a vzhledem k tomu, že Hamdi nikdy nebyl z ničeho obviněn, 

mu taková práva nepřísluší.75  

 Vládní argumentace okolo Hamdiho případu vyvolala mezi odbornou veřejností 

obrovskou vlnu kritiky. Otec zadrženého Yassera Hamdiho spolu se skupinou právních 

expertů podal na jeho obhajobu žalobu habeas corpus zpochybňující ústavnost 

zadržování amerických občanů jako „enemy combatants“. Soud první instance sice 

rozhodl ve prospěch Hamdiho, ale zohlednil přitom pouze skutkový stav případu, 

nikoliv jeho zákonnost. Ve svém rozhodnutí soud uvedl, že vláda neměla právo 

zadržovat Yassera Hamdiho jako nepřátelského bojovníka, neboť nepředložila dostatek 

věrohodných důkazů, které by potvrzovaly, že do takové skupiny spadá. Ke zcela 

opačnému názoru dospěl soud odvolací, který na základě předložených důkazů uzavřel, 

že „detence Yassera Hamdiho je legitimním výkonem válečných pravomocí vlády 

vycházejících z Ústavy“.76  

 Určitý kompromis představovalo rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci Hamdi v. 

Rumsfeld z června 2004.77 Nejvyšší soud zde sice potvrdil, že na základě zmocnění 

Kongresu k použití veškeré přiměřené síly z 18. září 2001 má vláda pravomoc označit 

americké občany za „enemy combatants“. Zároveň však rozhodl, že vzhledem právům 

přiznaným americkým občanům pátým dodatkem Ústavy „musí být informováni, na 

jakém základě byli takto označeni, a současně mít možnost tyto vládní důkazy 

zpochybnit u nestranného orgánu“.78 Jelikož se definice nestranného orgánu 

neomezovala na orgány soudní, toto rozhodnutí v praxi znamenalo, že američtí občané 

obvinění z teroristické činnosti nemusí být nutně postaveni před federální soudy se 

všemi právy běžnými pro trestní řízení. Nejvyšší soud se pro tentokrát spokojil s tím, že 

                                                 
74 Ministerstvo obrany argumentovalo možnost zadržení amerických občanů s odkazem na precedenty Ex 
parte Quirin, 317 U.S. 1, 31, 37 (1942); Colepaugh v. Looney, 235 F. 2d 429, 432 (10th Cir. 1956); In re 
Territo, 156 F. 2d 142, 145 (9th Cir. 1946). Viz DoD Responds to ABA Enemy Combatant Report. 
Washington, D.C.: Department of Defense, 2. 10. 2002. Dostupné z:  
<http://www.defenselink.mil/releases/release.aspx?releaseid=3492> [cit. 10. 4. 2009]. 
75 ELSEA, Jennifer K. Detention of American Citizens as Enemy Combatants. Washington, D.C.: 
Congressional Research Service, 2005, s. 2.  
76 SAITO, Natsu T., s. 165.  
77 Hamdi v. Rumsfeld. 542 U.S. 507, 2004.  
78 Ibid.  
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americkým občanům bude napříště garantován alespoň nějaký nestranný proces 

zajišťující přezkum jejich detence. I přesto, že Nejvyšší soud přiznal americkým 

občanům zcela minimální procesní práva, vláda po vydání rozsudku v jeho věci Yassera 

Hamdiho propustila výměnou za to, že se vzdá svého amerického občanství a vycestuje 

ze země.  

 Dva měsíce po prohlášení Yassera Hamdiho za nepřátelského bojovníka šla 

Bushova administrativa v rozšiřování tohoto konceptu na americké občany ještě dál. 

V červnu 2002 tímto způsobem označila Joseho Padillu – amerického občana 

zadrženého nikoli při válečných operacích v Afghánistánu, ale na letišti O’Hare 

v Chicagu. Padilla podezřelý z výroby tzv. špinavých bomb byl původně z důvodu 

nedostatku přímých důkazů nutných k vznesení oficiálního obvinění zadržen na základě 

„material witness“ zatykače. Ve chvíli, kdy hrozilo, že ani tento institut nedokáže 

Padillu udržet za mřížemi, ho federální vláda přepravila do vojenské věznice v Jižní 

Karolíně a označila za nepřátelského bojovníka.79 Tímto krokem Bushova 

administrativa stávající koncept „enemy combatant“ výrazně rozšířila, neboť umožnila 

jeho aplikaci na americké občany, kteří by doposud spadali výlučně do oblasti civilního 

trestního řízení. Vláda jinými slovy použila tento způsob zadržování jako jakousi 

alternativní metodu ke stávajícím institutům trestního práva, které dle jejich 

argumentace pro určité případy osob podezřelých z terorismu selhávaly.  

 Ačkoli byl Jose Padilla držen bez možnosti kontaktu s právním zástupcem, ihned 

po jeho převezení do Jižní Karolíny podala skupiny právníků žalobu k federálnímu 

soudu zpochybňující oprávněnost Padillova zadržení. Soud první instance takto 

rozšířenou vládní koncepci podržel a potvrdil pravomoc prezidenta označit americké 

občany zadržené na území Spojených států za nepřátelské bojovníky. Federální soudce a 

pozdější ministr spravedlnosti Bushova kabinetu Michael Mukasey v daném rozhodnutí 

uvedl, že „role soudů v takovýchto případech je pouze určit, zda federální vláda 

disponuje nějakými důkazy potvrzujícími oprávněnost zařazení dané osoby do skupiny 

nepřátelských bojovníků“.80 O něco liknavější byl soud odvolací. Ten konstatoval, že 

ačkoli je Kongres způsobilý povolit detenci amerických občanů za podmínek shodných 

s případem Joseho Padilly, vláda jednající bez této zákonné autorizace překročila 

v daném případě své pravomoci.81 Jinými slovy odvolací soud sice označil vládní 

                                                 
79 COLE, David, s. 43 
80 Padilla v. Rumsfeld. 233 F.Supp.2d 564. In COLE, David, s. 45. 
81 SAITO, Natsu T., s. 167.  
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počínání v Padillově případě za neoprávněné, ale teoretický koncept vojenské detence 

amerických občanů zadržených na území USA nevyloučil. 

 Obdobně otevřená zůstala i otázka ústavnosti celého případu. Ačkoli Nejvyšší 

soud projednával případ Joseho Padilly hned dvakrát, o otázce ústavnosti použitého 

konceptu nerozhodl. V červnu 2004 Nejvyšší soud odmítl Padillovu stížnost s tím, že 

nevyhovuje po procesní stránce, neboť nebyla předložena místně příslušnému 

prvoinstančnímu soudu.82 Když už se v dubnu 2006 zdálo, že Nejvyšší soud rozhodne o 

meritu věci, vláda z obavy z případného precedentu přemístila Padillu zpět do civilní 

věznice. Nejvyšší soud tak i napodruhé odmítl o dané věci rozhodnout a konstatoval, že 

„ve světle předchozích změn v právním postavení Joseho Padilly si je vědom, že se jeho 

status může opět změnit. Ústavnost takového statusu by však řešil, až ve chvíli, kdy 

skutečně nastane“.83   

 V lednu 2008, tedy téměř šest let po jeho zadržení na letišti O´Hare v Chicagu, 

byl Jose Padilla federálním soudem v Miami odsouzen k 17 letům odnětí svobody za 

podporu islámských radikálů v zahraničí. Jeho údajný podíl na výrobě špinavých bomb 

se nikdy neprokázal. Ačkoli se vládě na rozdíl od případu Yassera Hamdiho podařilo 

Padillu usvědčit a prokázat tak jeho určité spojení s terorismem, Bushova administrativa 

tímto krokem zároveň vyvrátila potřebu vytvářet nový systém vojenské detence a 

následného vojenského tribunálu, který prosazovala. I přes veškerou vládní snahu byl 

totiž nakonec civilní soud tou institucí, jež předvedla Padillu před spravedlnost.84  

 Případy amerických občanů Yassera Hamdiho a Joseho Padilly ze všeho nejvíc 

poukazují na ad hoc charakter celého konceptu „enemy combatant“. Velice dobře to lze 

ilustrovat skutečností, že Bushova administrativa nikdy nevysvětlila, na jakém základě 

odlišila dva americké občany Yassera Hamdiho a Johna Walkera Lindha zadržené za 

obdobných podmínek v Afghánistánu, ale podřízené zcela odlišnému právnímu 

režimu.85 Na to upozorňuje i právní korespondent listu New York Times Adam Liptak, 

„výsledkem této vládní politiky je, že nikdo mimo administrativu neví, jakým způsobem 

probíhá identifikace konkrétních osob a jestli takto identifikovaní jedinci budou 

                                                 
82 Rumsfeld v. Padilla. 542 U.S. 426, 2004.  
83 Padilla v. Hanft, 126 S. Ct. 1649, 2006 
84 SEMPLE, Kirk. Padilla Sentenced to 17 Years in Prison. The New York Times. 22. 1. 2008. Dostupné z: 
<http://www.nytimes.com/2008/01/22/us/22cnd-padilla.html?_r=1> [cit. 10. 4. 2009]. 
85 SAITO, Natsu T., s. 167. 
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označeni za nepřátelské bojovníky nebo postaveni před civilní soudy“.86 Ačkoliv 

aplikace konceptu „enemy combatant“ na občany Spojených států nikdy nepřekročila 

rámec dvou uvedených případů, vládou zformovaný model vytváří teoretický prostor 

pro zadržení téměř každého jedince podezřelého z terorismu. 

 

3. Možnosti dalšího vývoje koncepce „enemy combatant“ 
 

3.1. Preventivní detence: nezbytná zbraň v boji proti terorismu? 

3.1.1. Důvody preventivní detence „enemy combatants“ 

 

 Pro posouzení možností dalšího vývoje preventivní detence osob podezřelých 

z terorismu v rámci amerického právního systému je nutné koncept „enemy combatant“ 

nejprve posoudit z hlediska jeho nezbytnosti a přiměřenosti k plnění cílů, které vláda 

touto politikou sledovala. Hlavním vládním argumentem pro zavedení preventivní 

detence bylo, že tváří v tvář hrozbě mezinárodního terorismu je více než kdy jindy 

nutné získávat zpravodajské informace nezbytné k odhalování teroristických sítí a bránit 

jednotlivým stoupencům mezinárodních teroristických skupin ve spáchání dalšího 

teroristického činu.87 Představitelé tehdejší Bushovy administrativy přitom 

argumentovali, že dosavadní trestněprávní úprava sledování těchto cílů neusnadňuje, ba 

v některých ohledech ji dokonce vylučuje. Mimo deklarovaných cílů vláda zavedení 

konceptu preventivní detence „enemy combatants“ ospravedlňovala také nemožností 

souzení osob podezřelých z teroristické činnosti, jak bylo podrobněji popsáno v kapitole 

2.2.  

 

 Ze všech uváděných důvodů byla jednoznačně nejzásadnější potřeba získávání 

zpravodajských informací od zadržených osob. Jak uvedl J. Yoo ve své knize War by 

Other Means: „Informace jsou základní zbraní v konfliktu proti novému druhu 

nepřítele, zpravodajské informace získané od zadržených příslušníků teroristických 

skupin jsou pravděpodobně neefektivnějším způsobem prevence dalšího útoku na území 

                                                 
86 LIPTAK, Adam. In Terror Cases, Administration Sets Its Own Rules. The New York Times. 27. 11. 
2005. Dostupné z: <http://www.nytimes.com/2005/11/27/national/nationalspecial3/27enemy.html?_r=1> 
[cit. 10. 4. 2009]. 
87 BLUM, Stephanie C., s. 53.  
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Spojených států.“88 Tvrzení vlády, že nezbytné informace o teroristických aktivitách 

není dost dobře možné od zadržených získat při probíhajícím standardním trestním 

řízení, se zdá kvůli zárukám, kterým se těší osoby obviněné ze spáchání trestného činu, 

do značné míry opodstatněné. Jak vysvětluje Yoo, v trestním řízení, ve kterém je 

zadrženým garantováno právo na právní zastoupení, se rapidně snižuje šance na získání 

použitelných informací, neboť první věc, o které právník informuje svého klienta, je 

možnost nevypovídat.89 V praxi se tato tendence potvrdila v případě Zacariase 

Moussaouiho. Ačkoli se Moussaouiho podařilo usvědčit z podílu na teroristických 

útocích z 11. září, vláda od něj nikdy nezískala tolik potřebné informace o 

spolupachatelích či o detailech plánování tohoto útoku. Odepření práva na právního 

zástupce má i další rozměr. Jak uvádí federální soudce Posner, zadržení, kteří se cítí 

izolovaní a nemají přístup k právníkovi, mohou být mnohem snadněji přinuceni 

k poskytnutí žádaných informací.90 S Posnerem souhlasí i právní odborníci P. 

Rosenzweig a J. J. Carafano, kteří ve své knize „Preventive Detention and Actionable 

Intelligence“ nicméně podotýkají, že „navození pocitu izolace, který je jedním z 

nezbytných předpokladů pro vedení efektivního výslechu, je při dnešní úpravě trestního 

řízení téměř nemožné“.91 

 V praxi na úspěšnost preventivní detence „enemy combatants“ jako nástroje 

k získávání zpravodajských informací poukazovali někteří autoři v souvislosti s 

případem hlavního strůjce útoků z 11. září Khalida Sheikha Mohammeda, k jehož 

dopadení zásadním způsobem napomohly informace získané od Abu Zubaydaho 

drženého na Guantánamu.92 Skutečnost, že vládou vytvořený systém produkuje 

konkrétně využitelné informace, potvrzuje ve své knize „The Dark Side“ i žurnalistka J. 

Mayer, která uvádí, jakým způsobem vedly informace od Ibn al-Shaykh al-Ibiho, taktéž 

zadržovaného na americké základně na Kubě, k zamezení teroristického útoku al-Kajdy 

na americkou ambasádu v Jemenu.93  

Ačkoli se většina autorů shoduje na tom, že preventivní detence na rozdíl od 

běžného trestněprávního zadržování zásadním způsobem usnadňuje získávání 

zpravodajských informací, mnohem menší konsensus panuje v otázce legitimity celého 

                                                 
88 YOO, John, s. 140.  
89 Ibid. s. 151.  
90 BLUM, Stephanie C., s. 54.   
91 Ibid.  
92 YOO, John, s. 45.   
93 MAYER, Jane. The Dark Side: The Inside Story of How the War on Terror Turned into a War on 
American Ideals. New York, London, Toronto: Doubleday, 2008, s. 104-106.  
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konceptu. K tomu, aby určitá politika mohla být dlouhodobě udržitelná, musí být 

v očích veřejnosti jasně ospravedlnitelná, což v případě preventivní detence jako takové 

představuje zásadní problém. Vzhledem k tomu, že americká společnost, jak míní 

ústavně právní specialista H. Ball, očekává absolutní soulad společenské situace se 

základními americkými hodnotami, je koncept omezování osobní svobody bez vznesení 

konkrétního obvinění pouze na základě určité vládou tvrzené nutnosti jen těžko 

dlouhodobě ospravedlnitelný.94 Na obdobný problém upozorňuje ve své knize „Law 

and the Long War“ B. Wittes, jenž vysvětluje, že na rozdíl od předběžného zadržování 

v trestním řízení, které je ospravedlněno probíhajícím soudním procesem, může být 

preventivní detence osob podezřelých z terorismu odůvodňována jen určitým 

výjimečným vládním zájmem, neboť vztah detence a soudního řízení je v takovýchto 

případech mnohem složitější. V oblasti protiteroristické politiky jsou výslechy a 

získávaní zpravodajských informací základním vládním cílem. Detence tento cíl 

podporuje, nicméně následný soudní proces garantující základní procesní práva naopak 

brání v jeho dosažení. Z tohoto důvodu se vláda dostává do paradoxní situace. Na jednu 

stranu jí vzniká potřeba uvalit na danou osobu preventivní detenci, na stranu druhou je 

nutné usilovat o zahájení soudního řízení, jež by toto omezení osobní svobody 

legitimizovalo.95 V praxi tato situace vedla k tomu, že Bushova administrativa na 

Guantánamu sice vytvořila systém preventivní detence, ale zároveň ustavila vojenské 

tribunály, jež měly veřejnosti vyslat jasný signál, že zde zadržuje skutečně osoby, které 

hodlá odsoudit a potrestat.  

Autorka knihy „The Necessary Evil of Preventive Detention“ Stephanie Cooper 

Blum spatřuje problém legitimity v tom, že vláda ospravedlňující systém preventivní 

detence nutností získávání zpravodajských informací nemohla nikdy prokázat význam 

takto získaných informací před soudem. Ilustrujícím je v tomto směru případ Joseho 

Padilly. Vláda v jeho kauze tvrdila, že informace získané od Padilly svým významem 

pro bezpečnost Spojených států ospravedlňují více než tříletou detenci tohoto 

amerického občana, neboť se s jejich pomocí podařilo odhalit plán na použití tzv. 

špinavé bomby na území Spojených států. Vzhledem k tomu, že Padilla nikdy nebyl 

souzen pro podíl na výrobě špinavých bomb, nicméně žádný jiný než exekutivní orgán 

nepotvrdil skutečný význam těchto informací. Blum upozorňuje na to, že v situaci, ve 

které je vláda jedinou složkou moci dohlížející na omezování osobní svobody určité 
                                                 
94 BALL, Howard. Bush, the Detainees and the Constitution. Kansas: Press of Kansas, 2007, s. 45. 
95 WITTES, Benjamin, s. 157.  
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skupiny osob, se nutnost a potřebnost takového systému bude jen těžko objektivně 

prokazovat.96 

 S otázkou legitimity konceptu „enemy combatant“ se Bushova administrativa 

potýkala po celou dobu svého funkčního období. I přes uvedené problémy vyplývající 

ze samotné podstaty preventivní detence však vláda v tomto směru selhala především 

kvůli tomu, jaké výslechové praktiky při získávání informací od zadržených 

využívala.97 Ačkoli problematika donucovacích a jiných výslechových metod není 

předmětem této práce, je nutné si uvědomit, že dlouhodobé postavení koncepce 

preventivní detence založené na nutnosti získávání zpravodajských informací bude 

taktéž záviset na konkrétních prostředcích zvolených ke sběru údajů.98 Jakékoli 

nestandardní postupy přinejmenším hraničící s mučením či týráním mohou totiž zásadně 

narušit ochotu veřejnosti a ostatních složek státní moci tolerovat již tak dost 

kontroverzní systém preventivní detence.  

 

 Druhým cílem, ke kterému Bushova administrativa vytvořením systému 

preventivní detence „enemy combatants“ směřovala, bylo zabránění osobám 

podezřelým z terorismu v zapojení se do dalších teroristických aktivit (incapacitation). 

Dosažení tohoto cíle pomocí preventivní detence přitom vláda ospravedlňovala tradiční 

válečnou rétorikou. Dle mezinárodního válečného práva je totiž zamezování v návratu 

na bojiště legitimním argumentem pro zadržování příslušníků nepřátelských sil po dobu 

probíhajících bojů. Ženevské konvence zároveň k dosažení tohoto cíle vyžadují 

zavedení preventivní detence, neboť povolují pouze trestání tzv. „unlawful enemy 

combatants“ pro válečné zločiny. Tato mezinárodní úprava má nicméně při aplikaci na 

„válku proti teroru“ několik problematických aspektů.  

Především, jak již bylo několikrát zmiňováno, je zde otázka délky trvání takové 

detence. Při neurčitém vymezení „války proti teroru“ by totiž osoby podezřelé z 

terorismu mohly být drženy prakticky neomezeně dlouho (této problematice se blíže 

věnuje podkapitola 4.1.2). Sporným se v tomto smyslu jeví také zadržování podezřelých 

zatčených na území Spojených států, tedy mimo oblast probíhajícího vojenského 

                                                 
96 BLUM, Stephanie C., s. 59-60.  
97 MAYER, Jane, s. 87.  
98 Otázkou výslechových metod využívaných za Bushovy administrativy na americké základně 
v Guantánamu se zabývají například: MAYER, Jane. The Dark Side: The Inside Story of How the War on 
Terror Turned into a War on American Ideals. New York, London, Toronto: Doubleday, 2008.; TENET, 
George. At the Center of the Storm: My Years at the CIA. New York: Harpers Collins Publishers, 2007. 
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konfliktu. Vláda v těchto případech sice argumentovala, že osoby podporující 

mezinárodní teroristické sítě se mohou, pokud nebudou zadrženy, kdykoli znovu zapojit 

do ozbrojených operací proti Spojeným státům. I v jejich případě tedy hrozí návrat na 

„bojiště“ ve smyslu Ženevských konvencí.99 Stephanie Cooper Blum nicméně 

upozorňuje, že rozšíření pomyslného bojiště na prakticky celý svět by znamenalo 

teoretickou možnost zadržování všech osob třeba jen lehce podezřelých z terorismu za 

zpřísněných podmínek válečného práva.100 To většina autorů považuje za zcela 

nepřiměřenou a dlouhodobě neudržitelnou expanzi možností omezování osobní 

svobody. Benjamin Wittes v tomto směru míní, že se tolerance veřejnosti k takto široce 

aplikovatelné válečné koncepci bude s postupem času naopak snižovat. Stávající 

administrativa bude totiž jen těžko obhajovat, proč osm let po teroristických útocích 

z 11. září zadržuje ve vojenské detenci civilisty zadržené na území Spojených států.101 

Někteří autoři se navíc domnívají, že k neutralizaci podezřelých osob zadržených 

v civilních oblastech zcela postačují stávající instituty trestního práva.102     

Mnohem méně problematická je válečná paralela u osob zajištěných při 

ozbrojeném konfliktu v Afghánistánu. Takovouto možnost koneckonců potvrdil i 

Nejvyšší soud v rozhodnutí Hamdi v. Rumsfeld zabývajícím se otázkou preventivní 

detence Yassera Hamdiho zajištěného přímo při bojích v Afghánistánu. Soudkyně 

O’Connor v rozhodnutí uvedla, že „zadržování nepřátelských bojovníků s cílem zamezit 

jim v návratu na bojiště je jednou z legitimních metod vedení války, ke které je prezident 

oprávněn zmocněním Kongresu z 18. září 2001“.103 Takto zajištěné osoby mohou být 

nicméně zadržovány nikoli po dobu trvání „války proti teroru“, ale pouze po dobu trvání 

ozbrojeného konfliktu v Afghánistánu. Zároveň s tím jim soud přiznal i možnost 

domáhat se přezkumu svého uvěznění.104  

 

 Posledním důvodem k vytvoření koncepce preventivní detence „enemy 

combatants“ byly problémy, se kterými se vláda potýkala při soudních procesech se 

zadrženými (této problematice se věnuje taktéž podkapitola 2.2). Bushova 

administrativa jednak narážela na nedostatek důkazů potvrzujících spáchání konkrétního 

                                                 
99 YOO, John, s. 161. 
100 BLUM, Stephanie C., s. 70.  
101 WITTES, Benjamin, s. 157.  
102 MARGULIES, Joseph, s. 12-13.   
103 Hamdi v. Rumsfeld. 542 U.S. 507, 2004.  
104 Ibid.  
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trestného činu. Dále velmi často disponovala důkazy nepřípustnými v běžném trestním 

řízení. Zásadní problém představovaly informace získané například od spojeneckých 

vojenských jednotek v Afghánistánu, které dle trestněprávních procesních pravidel 

spadají mezi nepřípustné důkazy z doslechu (hearsay). Nepřípustné byly samozřejmě i 

důkazy získané různými donucovacími metodami. Další překážkou v řízení byla 

skutečnost, že federální soudy nemohou cizinci žijícímu v zahraničí uložit povinnost 

dostavit se k výslechu (subpoena power). Ačkoli taková potřeba v běžném řízení vzniká 

jen výjimečně, v případech osob podezřelých z napojení na globálně operující 

teroristické skupiny jde o velmi častý zdroj svědectví.105 V neposlední řadě, jak 

upozorňují trestněprávní odborníci S. Turner a Stehen J. Schulhofer ve své práci „The 

Secrecy Problems in Terrorism Trials“, informace použité ve veřejném soudním řízení 

ztrácejí svou zpravodajskou hodnotu, což vládu staví do situace, kdy musí rozhodnout, 

zda je využije k usvědčení jedné osoby či možnému odhalení osob dalších.106  

 I přes tyto komplikace související se souzením osob podezřelých z terorismu se 

někteří autoři domnívají, že nejde o argument podporující preventivní detenci.107 

Vzhledem k tomu, že omezování osobní svobody představuje vždy až krajní prostředek 

k dosažení určitého legitimního cíle, nemožnost souzení určité kategorie osob sama o 

sobě nezbytně nevyžaduje zřízení preventivní detence. Značná část akademiků 

zabývajících se otázkou trestního stíhání osob podezřelých z terorismu tyto nesnáze 

naopak chápe jako argument pro vytvoření alternativního trestního řízení.108  

 Budoucnost preventivní detence v rámci protiteroristických politik bude tedy 

záviset nejenom na její nezbytnosti při dosahování vytyčených cílů, ale také na 

prokázání její legitimity. Ačkoli se zdá, že preventivní detence je skutečně nezbytná 

k získávání zpravodajských informací o teroristických aktivitách i k zadržování 

jednotlivých osob podezřelých z terorismu po dobu ozbrojeného konfliktu 

v Afghánistánu, tak otázka legitimity tohoto druhu omezování osobní svobody zůstává 

otevřená. Již nyní je nicméně zřejmé, že v očích veřejnosti může dlouhodobě obstát 

                                                 
105 BLUM, Stephanie C., s. 182-183.  
106 TURNER, Serrin, SCHULHOFER, Stephen. The Secrecy Problems in Terrorism Trials. New York: 
Brennan Center for Justice, 2005. Dostupné z: 
<http://www.abanet.org/natsecurity/readings/schulhofer_turner_secrecy_problem.pdf> [cit. 10. 4. 2009]. 
107 BLUM, Stephanie C., s. 74.  
108 MCCARTHY, Andrew, VELSHI, Alykhan. We Need a National Security Court. Washington, D.C.: 
American Interprise Institute, 2006. Dostupné z: < 
http://www.defenddemocracy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=11780050&Itemid=10
2> [cit. 10. 4. 2009]. 
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pouze takový model preventivní detence, který nebude odůvodněný jen těžko 

prokazatelným zájmem exekutivy, ale do kterého budou v určitém směru zapojené 

všechny složky státní moci.  

 

3.1.2 Ústavnost principu preventivní detence 

 

 K určení dalšího vývoje preventivní detence v boji proti terorismu je nezbytné 

nastínit, jestli a za jakých podmínek může být takovýto režim zadržování ústavní. 

Samotný text Ústavy v tomto smyslu příliš vodítek neposkytuje, neboť princip 

preventivní detence vůbec neobsahuje. Čtvrtý dodatek naopak chrání před svévolným 

zatčením a zadržováním bez prokázání pravděpodobného spáchání protizákonného 

jednání (probable cause). Dodatek pátý deklaruje nemožnost omezení osobní svobody 

bez garance spravedlivého procesu (due process). Mnohem konkrétněji se pak k otázce 

preventivního zadržování vyjadřoval v konkrétních rozsudcích Nejvyššího soud. Jeho 

judikatura princip preventivní detence jako takový v podstatě připouští, nicméně pouze 

jako přesně vymezenou výjimku ze standardních postupů.109 Z hlediska posouzení 

ústavnosti preventivní detence „enemy combatants“ je proto vhodné stanovit hranice, ve 

kterých se taková ústavně přípustná koncepce může pohybovat.  

 

 Bushova administrativa v souladu s pojetím celé protiteroristické kampaně 

postavila preventivní detenci „enemy combatants“ na mimořádných válečných 

pravomocech prezidenta, čímž si v otázce ústavnosti této politiky zajistila relativně 

velký manévrovací prostor. V případech zásadně ohrožujících národní bezpečnost má 

totiž Nejvyšší soud mnohem větší tendenci vyhovět vládní politice. Nejvýraznějším 

příkladem je zřejmě internace amerických občanů japonského původu za druhé světové 

války. V rozhodnutích Hirabayashi v. United States a Korematsu v. United States z let 

1943 a 1944 potvrdil Nejvyšší soud ústavnost vládních nařízení zakotvujících hromadný 

odsun a zadržování osob japonského původu po dobu trvání válečného konfliktu 

s Japonskem.110 Ačkoli se z dlouhodobého hlediska ukázalo, že tyto precedenty nemají 

v americkém právním systému místo (nikdy poté již nebyly aplikovány), poukazují na 

jednu zásadní skutečnost – Nejvyšší soud je tváří v tvář národně-bezpečnostní hrozbě 

                                                 
109„In our society liberty is the norm, and detention without trial is the carefully limited exception“ 
zaznělo konkrétně v rozhodnutí USA v. Salerno z roku 1987 
110 Hirabayashi v. United States. 320 U.S. 81, 1943., Korematsu v. United States. 323 U.S. 214, 1944.  
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ochoten připustit široce pojatý koncept preventivní detence vycházející z válečných 

pravomocí prezidenta.111 Jiný rozsudek týkající se otázky japonské internace Ex parte 

Endo nicméně dokazuje, že ochota soudu se s odeznívající aktuálností bezpečnostní 

hrozby postupně snižuje. V uvedeném rozhodnutí z roku 1944 totiž Nejvyšší soud 

konstatoval, že bez ohledu na to, že tehdejší administrativa měla právo odsunout osoby 

japonského původu ze západního pobřeží Spojených států, nemůže nadále zadržovat 

občany, u kterých se jasně prokáže loajalita vůči Spojeným státům.112 Dva roky po 

zahájení programu japonské internace tedy Nejvyšší soud již nebyl ochoten 

bezpodmínečně tolerovat preventivní detenci osob pouze na základě jejich japonského 

původu a k  pokračující detenci vyžadoval určitou formu přezkumu. 

 Postup Nejvyššího soudu v případech japonské internace v mnohém připomíná 

jeho postoj k otázce preventivní detence „enemy combatants“. Při formování této 

politiky Nejvyšší soud taktéž zpočátku ponechával vládě relativně volné ruce (viz 

podkapitola 2.2). Jeden příklad za všechny uvádí profesor práva D. Rudenstine: „Tím, 

že Nejvyšší soud v rozhodnutí Rasul v. Bush přiznal zadrženým právo habeas corpus na 

zákonné úrovni, dal vládě poměrně dost prostoru k tomu, aby ve své politice 

pokračovala. Při tehdejší republikánské většině v Kongresu bylo totiž dost 

pravděpodobné, že zde Bushova administrativa bude schopna prosadit novou úpravu, 

což se následně také stalo.“113 Ačkoli Nejvyšší soud v žádném z rozsudků preventivní 

detenci „enemy combatants“ přímo neodmítl, obdobně jako za druhé světové války 

v pozdějších rozhodnutích již akcentoval určité neprolomitelné ústavní limity. 

Nejpatrnějším důkazem takovéhoto posunu je zatím poslední rozhodnutí Boumediene v. 

Bush z roku 2008, kterým Nejvyšší soud všem zadrženým osobám přiznal ústavní právo 

habeas corpus – tedy možnost domáhat se soudního přezkumu své detence. Dle 

mnohých Nejvyšší soud tímto verdiktem vyslal jasný signál, že vláda bude do budoucna 

při aplikaci preventivní detence „enemy combatants“ již pod kontrolou soudů.  

Tak jako nikdy zcela nezodpověděl otázku ústavnosti hromadné detence osob 

japonského původu (den před vyhlášením rozsudku Ex parte Endo nechal prezident 

Roosevelt relokační tábory uzavřít), ponechal Nejvyšší soud problematiku ústavnosti 

preventivní detence „enemy combatants“ z pravomoci prezidenta jakožto vrchního 

                                                 
111 Wittes, Benjamin, s. 104.  
112 Ex parte Endo. 323 U.S. 283. 1944.  
113 RUDEBSTINE, David. American Preeminence, Separation of Power and Human Rights, In: 
BUTLER, Clark. Guantanamo Bay and the Judicial-Moral Treatment of the Other. Indiana: Purdue 
University Press, 2007, s. 16.  
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velitele ozbrojených sil prozatím otevřenou. Na pozadí uvedeného srovnání se nicméně 

zdá pravděpodobné, že soud nebude takto široký válečný koncept preventivní detence 

ochoten dlouhodobě tolerovat. S tímto závěrem se ztotožňuje i Benjamin Wittes, který 

se domnívá, že současné pojetí preventivní detence vycházející z válečných pravomocí 

prezidenta nemůže z hlediska ústavnosti obstát, neboť by Nejvyšší soud musel potvrdit 

potenciálně trvalou existenci určité výjimečné národněbezpečnostní situace, jež by byla 

schopna ospravedlnit tak mimořádné pravomoci exekutivních orgánů.114 

 

 Již podkapitola týkající se formování vládního konceptu „enemy combatants“ 

rozhodnutími Nejvyššího soudu naznačuje, v jaké podobě by takovýto způsob 

zadržování z hlediska ústavnosti mohl dlouhodoběji obstát.115 Na pozadí uvedeného 

vývoje se pro budoucí podobu preventivní detence zdají rozhodující následující 

připomínky. V dosud vydaných rozhodnutích soud akcentoval především požadavek na 

zachování dělby moci – tzn. aby se na konkrétní podobě i následné aplikaci preventivní 

detence podílely všechny tři složky státní moci. Vzhledem k tomu, že preventivní 

detence jako taková představuje v americkém právním řádu určitou výjimku z ústavně 

garantovaných principů, Nejvyšší soud k jejímu dlouhodobějšímu zakotvení vyžaduje 

konsensus napříč ústavními orgány. Tento požadavek poprvé vyjádřil v rozhodnutí 

Rasul v. Bush, který zadrženým přiznal zákonnou možnost domáhat se soudního 

přezkumu své detence. Tímto krokem Nejvyšší soud de facto určil, že na unilaterální 

politiku exekutivy budou napříště dohlížet soudy nebo ji v případě vytvoření nového 

zákona posvětí alespoň Kongres.116 Potřeba většího zapojení zákonodárného sporu se 

později promítla také do rozsudku Hamdan v. Rumsfeld. V tomto rozhodnutí Nejvyšší 

soud zamítl vládní model vojenských tribunálů s argumentací, že zřízení nového orgánu 

tohoto typu nespadá do pravomocí svěřených vládě zmocněním Kongresu z 18. září 

2001. Tím, že namítal rozpor se zákonem, podmínil další fungování vojenských 

tribunálů vytvořením nového zákona, resp. souhlasem Kongresu. Takto zvolenou 

argumentací vládě zároveň vyslal jasný signál, že zmocnění Kongresu k použití všech 

nezbytných prostředků v boji proti terorismu nelze interpretovat jako neomezené 

zmocnění ke všem opatřením, o nichž exekutiva sama prohlásí, že jsou potřebná.  

                                                 
114 WITTES, Benjamin, s. 107.  
115 podkapitola 2.2 
116 RUDEBSTINE, David, s. 19.  
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 Ještě výrazněji Nejvyšší soud trval na zavedení kontroly soudů. Přes snahu vlády 

zamezit zadrženým v přístupu k soudům jim Nejvyšší soud po více než 4 letech 

soudních sporů v rozhodnutí Boumediene v. Bush přiznal ústavní právo habeas corpus. 

Vzhledem k tomu, že zde definoval habeas corpus jako ústavní záruku před 

neoprávněným zadržováním ze strany vlády, si Nejvyšší soud vytvořil teoretickou 

možnost přiznání takového práva všem osobám vězněným americkou administrativou. 

V praxi by přijetí takové extenzivní koncepce například znamenalo, že by se cizinci 

zadržovaní americkou armádou v Afghánistánu a Iráku mohli na základě svého 

ústavního práva domáhat soudního přezkumu u amerických soudů.117 Někteří autoři 

chápou teritoriální rozšíření tohoto ústavního práva jako přirozenou reakci soudu na v 

dnešní době se prosazující globální chápání individuálních práv. Jak ve svém článku na 

toto téma uvádí David Cole: „Současná právní doktrína prosazuje na úkor tradičních 

principů suverenity a teritoriální aplikace práva obecnější? Právní závazek ochrany 

individuálních práv jednotlivců.“118 Jiní naopak v této argumentaci spatřují přílišnou 

expanzi soudní moci.119 Benjamin Wittes v tomto směru uvádí, že současné rozložení 

jednotlivých složek státní moci v otázce konceptu „enemy combatant“ představuje 

velmi nebezpečný precedent. Nejvyšší soud ve snaze vyvážit expandující exekutivní 

moc na sebe vzal pravomoci, které mohou zásadním způsobem narušit systém 

rovnováhy jednotlivých složek státní moci.120 Ať už v diskuzi okolo rozdělení moci 

jednotlivých ústavních orgánů zaujmeme jakékoli stanovisko, je zřejmé, že každá 

budoucí podoba preventivní detence osob podezřelých z terorismu by měla reflektovat 

tradiční koncept brzd a vyvažování (checks and balances).  

 Dalším ústavním limitem stanoveným Nejvyšším soudem v doposud vydaných 

rozhodnutích je zákaz časově neomezené preventivní detence. Zásady týkající se 

přípustné délky omezování osobní svobody „enemy combatants“ stanovil Nejvyšší soud 

v rozhodnutí Hamdi v. Rumsfeld. Zde sice uznal zadržování nepřátelských bojovníků po 

dobu ozbrojeného konfliktu jako jednu z válečných pravomocí prezidenta, ale odmítl 

                                                 
117 Doposud se obecně přijímala platnost precedentu Johnson v. Eisentrager z roku 1950, kterým Nejvyšší 
soud odepřel právo habeas corpus skupině zajatců německé státní příslušnosti zadržované v tehdejším 
okupovaném Německu. Viz Johnson v. Eisentrager. 339. U.S. 763, 1950.  
118 COLE, David. Rights over Borders: Transnational Constitutionalism and Guantanamo Bay. Cato 
Supreme Court Review. 2008, s. 61. Dostupné z: 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1272202> [cit. 10. 5. 2009]. 
119 POSNER, Eric A. Boumediene and the Uncertain March of Judicial Cosmopolitanism. Cato Supreme 
Court Review. 2008, s. 46. Dostupné z: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1272202> 
[cit. 10. 5. 2009]. 
120 WITTES, Benjamin. s. 103-104.  
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její využití ve „válce proti teroru“. Zadržování „enemy combatants“ po dobu trvání boje 

proti terorismu by totiž implikovalo prakticky neomezenou detenci, jež dle soudu 

zásadním způsobem porušuje pátý dodatek k Ústavě. Nejvyšší soud zároveň zamítl 

možnost zadržování osob podezřelých z terorismu po neomezeně dlouhou dobu za 

účelem jejich výslechů. Jediné, co byl Nejvyšší soud ochoten připustit, byla detence 

nepřátelských bojovníků zadržených v Afghánistánu po dobu trvání tamějších 

válečných operací amerických ozbrojených sil.121 V praxi toto rozhodnutí znamená, že 

všechny osoby zadržené v přímé souvislosti s ozbrojeným konfliktem v Afghánistánu 

musí být při odchodu americké armády ze země propuštěny. Přestože někteří autoři 

upozorňují, že na základě tohoto precedentu budou muset být propuštěni i stoupenci  

al-Kajdy představující trvalé bezpečnostní riziko, z čistě ústavního hlediska je takováto 

situace zřejmě nevyhnutelná.122  

 Třetím zásadním požadavkem zdůrazňovaným Nejvyšším soudem napříč 

jednotlivými rozsudky bylo zajištění přezkumu rozhodnutí o zařazení určitého 

jednotlivce do kategorie „enemy combatants“. O významu zavedení takového přezkumu 

hovoří skutečnost, že byl potvrzen hned v několika rozhodnutích – konkrétně Rasul v. 

Bush, Hamdi v. Rumsfeld a Boumediene v. Bush. Jelikož Nejvyšší soud připustil 

možnost omezení některých práv běžných pro trestní řízení v zájmu zajištění národní 

bezpečnosti, požadoval alespoň, aby nezávislý orgán přezkoumával, zda jsou za takto 

nevýhodných podmínek drženy ty „správné“ osoby.123 Co se konkrétní podoby 

takovéhoto přezkumu týče, Nejvyšší soud v rozhodnutí Boumediene v. Bush 

argumentoval, že vládou zřízený odvolací orgán CSRT není dostatečnou náhradou za 

možnost domáhat se přezkumu u nezávislých soudů. Konkrétní otázky procesních 

pravidel a práv jednotlivých zadržených nicméně nechal při této příležitosti 

nezodpovězené. Jejich konkrétní podoba se tak s největší pravděpodobností bude 

utvářet až s projednáváním prvních žalob habeas corpus u soudů nižší instance.124 

 

 Ačkoliv válečné pojetí preventivní detence „enemy combatants“ umožnilo 

v několika prvních letech využít v civilní oblasti nemyslitelné exekutivní pravomoci, 

někteří autoři se domnívají, že se do budoucna takováto koncepce paradoxně jeví jako 

                                                 
121 Hamdi v. Rumsfeld. 542 U.S. 507, 2004.  
122 MARTIN, Kate, ONEK, Joe. Enemy Combatants, the Constitution and the Administration’s War on 
Terror. American Constitution Society for Law and Policy. 2004, s. 14.  
123 Hamdi v. Rumsfeld. 542 U.S. 507, 2004.  
124 CHESNEY, Robert M., s. 852-3.  
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méně výhodná. Nejvyšší soud v oblasti civilního práva totiž připouští vytvoření 

mnohem trvalejšího konceptu preventivní detence.125  

Judikatura v civilní oblasti připouští preventivní detenci ve výjimečných 

případech na základě závažné duševní poruchy, vysoce nakažlivé nemoci, ale i 

společenské nebezpečnosti.126 Právní základ posledně uvedené kategorie se přitom opírá 

o rozhodnutí USA v. Salerno z roku 1987, v němž Nejvyšší soud konstatoval 

oprávněnost preventivního zadržení prominentního člena italské mafie. Soud v tomto 

rozhodnutí odmítl tvrzení, že by „pátý dodatek představoval překážku, kterou by nešlo 

překonat ani v případě jakkoli rozumného, důležitého či přesvědčivého vládního 

zájmu“.127 Zájem ochránit společnost před nebezpečným jedincem přitom uznal jako 

dostatečně závažný a přesvědčivý na to, aby převážil nad osobní svobodou zadrženého. 

Obdobně v rozsudku County of Riverside v. McLaughlin z roku 1991 připustil Nejvyšší 

soud možnost zadržovat určitou osobu bez vznesení oficiálního obvinění déle než 

standardních 48 hodin v případech, ve kterých vláda bona fide prokáže existenci určité 

výjimečné situace, jež může ospravedlnit zásah do individuálních práv zadrženého.128 

Do třetice ve starším rozhodnutí Moyer v. Peabody soud připustil možnost suspendovat 

některá práva běžně garantovaná zadrženým pátým dodatkem k Ústavě v zájmu 

zajištění naléhavého společenského zájmu.129  

Uvedené precedenty jednoznačně potvrzují, že pokud vláda bude schopna 

prokázat v otázce preventivní zadržování osob podezřelých z terorismu určitý naléhavý 

zájem, může princip preventivní detence z hlediska ústavnosti obstát. Zmíněné 

rozhodnutí USA v. Salerno přitom potvrzuje, že takovým argumentem může být i 

společenská nebezpečnost jedinců spojených s teroristickou činností. V rozhodnutí 

Zadvydas v. Davis z roku 2001 týkající se preventivní detence cizinců za účelem jejich 

deportace Nejvyšší soud navíc připustil, že „v případech zahrnujících 

problematiku terorismu lze vzít v potaz zvláštní argumenty obhajující preventivní 

zadržování, stejně jako mimořádné pravomoci vlády v otázkách národní 

bezpečnosti“.130  

                                                 
125 BLUM, Stephanie C., s. 88.  
126 Mezi rozhodnutí potvrzující preventivní detenci na základě duševní či určité nakažlivé nemoci patří 
Addington v. Texas (1979), Foucha v. Lousiana (1992), Kansas v. Hendricks (1997). Viz 
MCLOUGHLIN, John P., NOONE, Gregory P., NOONE, Diana C., s. 10.  
127 USA v. Salerno. 481 U.S. 739, 1987.  
128 County of Riverside v. McLaughlin. 500 U.S. 44, 1991.  
129 Moyer v. Peabody. 212 U.S. 78, 1909.  
130 Zadvydas v. Davis. 533 U.S. 678, 2001.  
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Ústavnost konceptu preventivní detence bude nicméně ve svém důsledku záviset 

na jeho konkrétní podobě. Omezení každého jednotlivého práva zadržených totiž musí 

být nezbytně nutné k dosažení určitého národně-bezpečnostního cíle. V oblasti civilního 

práva se přitom zdá zřejmé, že požadavky na přiznaný standard práv zadržených osob 

budou mnohem vyšší než v případě válečného modelu. Ačkoliv se civilněprávní pojetí 

preventivní detence jeví jako stabilnější, zůstává nejasné, zda bude tato právní oblast 

schopna dostatečně flexibilně reagovat na faktické potřeby hrozby mezinárodního 

terorismu. 

 

3.2 „Enemy combatants“: válečníci, nebo zločinci? 

 

 Zásadním pro budoucí podobu konceptu „enemy combatant“ bude stanovení 

přesného okruhu osob, které do této kategorie bude možné zařadit. Jak upozorňuje 

profesor práva Howard Ball, na rozdíl od termínů „lawful“ a „unlawful enemy 

combatant (legální a nelegální nepřátelský bojovník) definovaných Ženevskými 

konvencemi je pojem „enemy combatant“ (nepřátelský bojovník) nejasně vymezen a 

teprve budoucnost ukáže jeho konkrétní obsah.131 Vzhledem k tomu, že Bushova 

administrativa v několika případech zadržela osoby zcela jednoznačně nespadající do jí 

vytyčené definice, definitivní odpověď na tuto otázku nepřináší ani dosavadní praxe. 

Určité vodítko k zodpovězení takové otázky nám nicméně může poskytnout nastínění 

faktického charakteru osob označených za nepřátelské bojovníky, stejně jako jeho 

konfrontace se stávající úpravou válečného a civilního práva. 

Od ledna 2002 do konce druhého funkčního období prezidenta Bushe se celkový 

počet vězňů na Guantánamu vyšplhal až k počtu 773 osob z více než 40 zemí světa.132 

Převážnou většinu zadržených přitom tvořili přívrženci al-Kajdy, jež se přímo 

neúčastnili válečných operací v Afghánistánu, ale postupovali zde teroristický výcvik či 

pobývali v tajných školicích a jiných střediscích al-Kajdy.133 Pouze 151 osob bylo dle 

přezkumného vojenského orgánu „Combatant Status Review Tribunal“ (CSRT) 

                                                 
131 Vývojem pojmu „enemy combatant“ se zabývá BALL, Howard. Bush, the Detainees and the 
Constitution. Kansas: Press of Kansas, 2007.; DANNER, Allison M. Defining Unlawful Enemy 
Combatants: A Centripetal Story. Texas International Law Journal. 2007, Vol. 43, No. 1., s. 1-14.  
132 STAAB, James B. The War on Terror’s Impact on Habeas Corpus: The Constitutionality of the 
Military Commissions Act of 2006. Journal of the Institute of Justice and International Studies. 2008, 
Vol. 14, No. 8, s. 282.  
133 Ze zadržených se dle CSRT přibližně tři stovky osob účastnily v Afghánistánu teroristických výcviků 
a více jak 200 bylo zadrženo ve střediscích al-Kajdy a Talibanu. Viz WITTES, Benjamin, s. 81.    
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příslušníky Talibanu zadrženými přímo při účasti na válečných operacích proti 

spojeneckým jednotkám v Afghánistánu134. V menšině byly také osoby zatčené mimo 

území Afghánistánu – známé jsou případy z Pákistánu, Spojených arabských emirátů, 

Egypta či Bosny a Hercegoviny. Z dostupných informací vyplývá, že na území 

Spojených států byli jako nepřátelští bojovníci drženi američtí občané José Padilla, 

Yasser Hamdi a katarský občan Ali Saleh Kahlah al-Marri.135   

 Uvedený výčet velmi dobře ilustruje, jak heterogenní skupinu tvoří osoby vládou 

označené jako „enemy combatants“. Pokud se pokusíme o její určitou systematizaci, 

první kategorii budou tvořit stoupenci Talibanu zadržení za válečných podmínek – tzn. 

při vojenských operacích v regionálně vymezeném ozbrojeném konfliktu omezeného 

trvání. Osoby zatčené na území Spojených států (Padilla, al-Marri) budou spadat do 

kategorie druhé. V rámci této skupiny se přitom nezdá relevantní, zda jde o americké 

občany či cizince trvale žijící v USA, neboť dle většinové interpretace americká Ústava 

platí pro všechny subjekty na území Spojených států bez výjimky. Třetí skupinu pak 

budou tvořit globálně operující přívrženci al-Kajdy zadržení především, ale nikoli pouze 

v Afghánistánu.  

 

 V případě prvně uvedené skupiny většina autorů namísto stávající koncepce 

„enemy combatant“ do budoucna volá po výhradní aplikaci mezinárodního válečného 

práva, konkrétně Ženevských konvencí.136 Mezinárodní válečné právo umožňuje 

stranám vojenského konfliktu preventivně zadržet osoby bojující pro druhou stranu po 

dobu trvání ozbrojeného střetu. Prioritním účelem takového věznění je zabránění 

příslušníkům protistrany v návratu na bojiště. Detence jednotlivých osob se proto 

neodvíjí od spáchání určitého prohřešku proti válečnému právu, ale pouze od 

příslušnosti jednotlivce k nepřátelským ozbrojeným silám a jeho přímé účasti v bojích. 

Dle právních specialistů Kate Martin a Joea Oneka příslušníci Talibanu zadržení přímo 

při ozbrojených operacích spadají do takto vymezené skupiny, neboť se jako osoby 

podílející se před americkou invazí na tamějším režimu účastnily vojenských operací 

proti Spojeným státům.137 Obdobně Benjamin Wittes upozorňuje, že i přes určité 

teoretickoprávní nejasnosti byli stoupenci Talibanu zadrženi za relativně standardních 

                                                 
134 WITTES, Benjamin, s. 80.  
135 BLUM, Stephanie C., s. 88.  
136 MARTIN, Kate, ONEK, Joe, s. 14-15.; WITTES, Benjamin, s. 160.  
137 MARTIN, Kate, ONEK, Joe, s. 6.   
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válečných podmínek.138 V případě lokálních talibanských bojovníků je navíc reálné, že 

po poražení hnutí Taliban složí své zbraně. Jejich případné propuštění po odchodu 

amerických vojsk z Afghánistánu tak nepředstavuje zásadní bezpečnostní riziko. Jakkoli 

je poražení hnutí Taliban složitou a s největší pravděpodobností i dlouhodobou 

záležitostí, zadržování jeho příslušníků po dobu ozbrojeného konfliktu navíc 

neimplikuje nepřípustnou časově neomezenou detenci. Ačkoli otázka dodržování 

mezinárodního válečného práva v boji proti terorismu nadále vyvolává určité polemiky, 

nejvíce argumentů pro jeho využití se zcela jednoznačně objevuje právě v souvislosti se 

stoupenci Talibanu.139 Jak uvádí Benjamin Wittes, „dokud Spojené státy nebudou 

v případě vězňů z Afghánistánu alespoň na základě politického rozhodnutí dodržovat 

zásady stanovené mezinárodním právem, bude legitimita jejich protiteroristických 

opatření ve světě zásadně ohrožena“.140 

 

 Odpověď na otázku vojenské detence osob operujících přímo na území 

Spojených států již tak jednoznačná není. Nejasné je již to, zda pověření Kongresu z 18. 

září 2001 (Autorization for Use of Military Force, AUMF) vůbec opravňuje prezidenta 

k zadržování osob zatčených na území Spojených států. Kate Martin a Joe Onek v tomto 

směru uvádějí, že válečné pravomoci prezidenta jsou tradičně využívány pouze proti 

osobám přímo se účastnícím ozbrojeného konfliktu a nikoli jednotlivcům organizujícím 

sabotáž několik tisíc mil od bojiště. Jediným precedentem přesahujícím takto striktně 

vymezené kompetence je rozhodnutí Ex parte Quirin z roku 1942, kterým Nejvyšší 

soud připustil možnost souzení několika amerických občanů zadržených na území USA 

vojenskými tribunály.141 Autoři nicméně upozorňují, že v daném případě šlo o otázku 

působnosti vojenských soudů a nikoliv detence jako takové.142 Aplikaci precedentu Ex 

parte Quirin na současné případy nepřátelských bojovníků zadržených v USA odmítá 

ve svém článku i Nickolas A. Kacprowski. Ten argumentuje, že rozhodnutí v Ex parte 

Quirin bylo striktně vázáno na válečný stav s Německem oficiálně vyhlášený 

Kongresem a skutečnost, že američtí občané jednali z přímého pověření německé 

                                                 
138 WITTES, Benjamin, s. 160.  
139 Otázkou aplikace mezinárodního válečného práva, konkrétně Ženevských konvencí na hnutí Taliban, 
se detailněji zabývá např. HONIGSBERG, Peter J. Chasing Enemy Combatants and Circumventing 
International Law: A License for Sanctioned Abuse. UCLA Journal of International Law and Foreign 
Affairs. 2007, Vol. 12, No. 1., s. 202-233. 
140 WITTES, Benjamin, s. 160.  
141 Ex parte Quirin. 317 U.S. 1, 1942.  
142 MARTIN, Kate, ONEK, Joe, s. 9.  
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armády. Případná aplikace na stávající situaci by nicméně znamenala, že prezident 

může na území USA využít své válečné pravomoci proti všem osobám, které 

unilaterálně označí za nepřátele. Postoj Nejvyššího soudu k celé otázce zůstává nejasný. 

Ačkoliv v rozhodnutí Hamdi v. Rumsfeld z roku 2004 uzavřel, že AUMF opravňuje 

prezidenta k zadržení amerických občanů zadržených v Afghánistánu, není jasné, zda 

by ke stejnému závěru došel i v případě amerického občana zadrženého v USA. Někteří 

autoři se nicméně domnívají, že nikoliv. V menšinovém stanovisku k rozhodnutí 

Rumsfeld v. Padilla totiž již čtyři soudci shledali vojenskou detenci osob zadržených na 

území USA protiústavní. Zahrnutí osob zadržených na území Spojených států do 

vládního konceptu „enemy combatant se tak z ústavněprávního hlediska zdá jako 

nepřípustné. 

 Ačkoli se z právního hlediska zdá jediným přípustným řešením zacházet s 

teroristy působícími v USA jako s pachateli závažné trestné činnosti, i tato možnost 

skýtá mnohá úskalí (v detailech nastíněno v podkapitolách 1.2 a 3.1.1). V první řadě se 

již samotný důvod k zadržení teroristů zásadním způsobem rozchází s předpoklady pro 

trestněprávní detenci. Zatímco trestní právo předpokládá nebezpečnost daného jedince 

na základě konkrétního jednání, stoupenci teroristických organizací jsou zadržováni pro 

nebezpečnost vyplývající již ze samotného členství v teroristické skupině. V tomto 

směru je tedy vhodnější užití válečného práva, jež umožňuje zadržovat osoby nikoli pro 

konkrétní prohřešek, ale pouze na základě jejich příslušnosti k protistraně.143 V oblasti 

trestního práva se totiž vyšetřovatelé budou vždy potýkat s problémy při prokazování 

nebezpečnosti dané osoby. Někteří autoři navíc upozorňují, že pokud Nejvyšší soud 

přizná těmto osobám plný rozsah ústavních práv garantovaných jedincům podezřelým 

ze spáchání trestného činu, tak de facto znemožní jejich efektivní zadržovaní. Vláda 

bude například jen těžko prokazovat, zda je daná osoba nade vší pochybnost členem 

teroristické organizace. Jen obtížně si lze představit, že budou tyto osoby dobrovolně 

vypovídat. A kvůli širokým odvolacím možnostem hrozí, že se tyto případy protáhnou 

na několik let.144   

Na druhou stranu zůstává otázkou, nakolik by případné omezování jejich 

procesních práv naráželo na ústavní limity. V tomto směru se odborná veřejnost 

                                                 
143 YING, Tung. Ending the War on Terrorism One Terrorist at a Time: A Noncriminal Detention Model 
for Holding and Releasing Guantanamo Bay Detainees. University of Iowa Legal Studies Research Paper, 
2007, No. 05-17,  s. 5. Dostupné z: < http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=708523> [cit. 
10. 5. 2009]. 
144 YOO, John, s. 67.  
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zásadním způsobem rozchází. Bývalý federální soudce Richard Posner ve své knize 

„Not a Suicide Pact: The Constitution in a Time of National Emergency“ uvádí, že v 

situacích zásadně ohrožujících národní bezpečnost připouští Ústava omezení některých 

práv běžně garantovaných pátým dodatkem. Potírání teroristických skupin na území 

USA přitom dle Posnera takovou situaci představuje.145 Jiní namítají, že stoupenci 

teroristických sítí operující v USA představují stejnou hrozbu jako například drogové 

mafie potírané v běžném trestním řízení, a že zde proto není důvod pro vytváření nějaké 

ústavní výjimky. Naopak její přijetí by dle představitelů organizace Human Rights First 

Richarda B. Zabela a Jamese J. Benjamina znamenala velmi nebezpečný precedent pro 

vytváření kategorizace osob dle standardu přiznaných práv.146 Kenneth Roth 

z organizace Human Rigts Watch v tomto směru dodává, že ačkoli standardní řízení 

před federálními soudy není dokonalé a v některých případech může vést k propuštění 

podezřelých, jde z hlediska dalšího ústavního vývoje o méně „nebezpečnou“ variantu.147 

Na základě odlišné argumentace se pro zachování stávající úpravy vyslovují i Benjamin 

Wittes a Mark Gitenstein, kteří uvádějí, že „je nezbytné zachovat vysoký standard práv 

vyžadovaný pátým dodatkem k ústavě paradoxně právě proto, že tyto osoby nerespektují 

válečná pravidla a činí se tak jen těžko odlišitelní od běžných občanů“.148 Ačkoli se do 

budoucna zdá nevyhnutelné to, že se vláda vrátí k trestněprávním institutům zadržování 

využívaným před 11. zářím, zůstává otevřenou otázkou, zda a jakým způsobem dojde 

k přizpůsobení stávající úpravy hrozbě globálního terorismu. 

 

Z  hlediska tradiční kategorizace zadržených vytyčené Ženevskými konvencemi 

a americkým civilním právem se jeví jako nejproblematičtější posledně uvedená 

skupina globálně operujících stoupenců al-Kajdy. Vzhledem k tomu, že se tyto osoby de 

facto neúčastní žádného časově ani teritoriálně vymezeného ozbrojeného konfliktu a 

převážná většina z nich není ani „nepřátelské“, tedy afghánské, státní příslušnosti, není 

jasné, zda na ně vůbec může být aplikováno mezinárodní válečné právo. Někteří autoři 
                                                 
145 POSNER, Richard. Not a Suicide Pact: The Constitution in a Time of National Emergency. Oxford: 
Oxford University Press, 2006, s. 65.  
146 ZABEL, Richard B., BENJAMIN, James J. In Pursuit of Justice, Prosecuting Terrorism Cases in 
Federal Courts. New York: Human Rights First, 2008, s. 65-66.  
147 ROTH, Kenneth. After Guantanamo, The Case Against Preventive Detention. Foreign Affairs. May 
2008. Dostupné z: <http://www.foreignaffairs.com/articles/63393/kenneth-roth/after-
guant%C3%A1namo> [cit. 10. 5. 2009]. 
148 WITTES, Benjamin, GITENSTEIN, Mark. A Legal Framework for Detaining Terrorists: Enact a Law 
to End the Clash over Rights, New York: Brooking Institute, online: 
<http://www.brookings.edu/papers/2007/1115_terrorism_wittes_opp08.aspx> [cit. 10. 5. 2009]. 
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navíc upozorňují, že využití válečných pravomocí prezidenta v boji proti al-Kajdě 

nemusí být tou nejvhodnější volbou.149 Příslušníci al-Kajdy nenosící žádné vojenské 

insignie se před útokem nikterak neodlišují od běžné populace a jejich pomyslné bojiště 

zahrnuje prakticky celý svět. Kvůli tomu je obtížné rozeznat mezi skutečnými 

bojovníky účastnícími se teroristických aktivit, jejich sympatizanty a osobami, kteří se 

jen zjednodušeně řečeno nacházejí ve špatný čas na špatném místě. Jak upozorňuje 

profesorka Monica Hakima, v tradičních válečných konfliktech bylo riziko zadržení 

nevinné osoby relativně nízké, neboť tehdejší vojáci byli uniformovaní a ve snaze získat 

po zadržení výhodnější status válečného zajatce svou armádní příslušnost často sami 

uváděli. Díky tomu válečné právo připouští k prokázání oprávněnosti daného zadržení 

velmi nízký důkazní standard a pouze relativně malé možnosti přezkumu. Pokud však 

takto nastavené právo aplikujeme na uvedenou situaci v konfliktu s al-Kajdou, 

neúměrně zvýšíme riziko zadržení zcela nevinných osob.150 Vysoký počet nevinně 

zadržených lidí pak zcela logicky zásadním způsobem podkopává legitimitu daného 

detenčního modelu stejně jako samotné vlády.  

 Další problém představuje i charakter boje, který globálně operující teroristé 

vedou. Jak tvrdí Benjamin Wittes, „mezinárodní džihádisté zadržení v Afghánistánu se 

výrazně liší od místních bojovníků Talibanu. Zatímco posledně uvedená skupina 

s největší pravděpodobností složí zbraně, jakmile se Taliban vzdá, vyjedná příměří nebo 

bude definitivně potlačen. Prvně zmíněná skupina účastnící se globálního boje proti 

Spojeným státům a západnímu světu jako takovému se po skončení bojů v Afghánistánu 

jen přesune do dalšího pomyslného bojiště“.151 Vidění konfliktu s al-Kajdou válečnou 

perspektivou proto de facto implikuje stav permanentní války. To ve své knize „Before 

the Next Attack“ potvrzuje i profesor Ackerman, „na světe je okolo šesti miliard lidí, 

což je více než dostatečné k tomu, aby se mezi nimi našla skupinka osob, která bude 

ochotna provést teroristický útok. A to i v případě, že Západ nebude přilévat olej do 

ohně. Pokud tedy budeme boj proti terorismu nazývat válkou, musíme si uvědomit, že 

bude nekonečná“.152 Na druhou stranu, pokud jako válečný konflikt označíme pouze 

časově a teritoriálně omezené boje v Afghánistánu, narazíme na faktický problém. 

Pravidla válečného práva totiž vyžadují, aby byly všechny osoby v tomto konfliktu 

                                                 
149 BLUM, Stephanie C., s. 35.  
150 BLUM, Stephanie C., s. 31 
151  WITTES, Benjamin, s. 161.  
152 ACKERMAN, Bruce. Before the Next Attack: Preserving Civil Liberties in an Age of Terrorism. New 
Haven and London: Yale University Press, 2006, s. 6.  
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zadržené propuštěny před odchodem posledního amerického vojáka ze země. Globálně 

operujícím stoupencům al-Kajdy by tak po ukončení vojenských operací v Afghánistánu 

nic nebránilo v další teroristické činnosti.  

 Jako problematické se nicméně jeví i výlučné využití amerického trestního 

práva. Problémy obecně související s trestněprávní detencí osob podezřelých 

s terorismu zde již není nutné opakovat. U globálně operujících přívrženců al-Kajdy 

není ovšem jasné ani to, na jakém právním základu by bylo možné tyto jedince jakožto 

cizince zadržené mimo území Spojených států podrobit režimu amerického civilního 

práva.153 Tito jednotlivci, jejichž teroristická činnost není vázána na žádný ozbrojený 

konflikt ani území Spojených států, tedy budou i do budoucna vyžadovat specifický 

systém detence. Vzhledem k tomu, že zde k jejich zadržování neexistuje žádný 

jednoznačný právní titul, bude nicméně nutné takovýto systém opřít o nový zákon. 

Budoucnost legitimního systému „enemy combatant“ tak spíše než v unilaterálních 

opatřeních exekutivy spočívá ve vytvoření zákonného režimu Kongresem. 
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5. Závěr 
„Only Congress can ultimately write the law of this long war“ 

(Benjamin Wittes, Law and the Long War) 

 

 V bezprostředním šoku z teroristických útoků na New York a Washington, D. C. 

zahájila Bushova administrativa rozsáhlý protiteroristický program, na jehož základě 

měly být preventivně zajištěny všechny osoby, u kterých je sebemenší podezření z 

napojení na teroristické sítě. K zadržení těchto osob využila vláda tradičních institutů 

amerického civilního práva. Detence osob podezřelých z terorismu však prioritně 

nesloužila k jejich dočasnému zajištění pro účely stíhání za konkrétní čin spáchaný v 

minulosti, jako tomu bylo dosud, ale nově jako prostředek, jímž mělo být dotyčným 

zabráněno v zapojení se do budoucích teroristických aktivit. Na základě bagatelních 

porušení imigračního práva zadržela vláda několik tisíc cizinců převážně muslimského 

původu. Obdobně pod záminkou podezření ze spáchání nesouvisejících trestných činů, 

jako jsou daňové podvody či padělání dokumentů, zadržela několik stovek převážně 

amerických občanů. V nejkrajnějším případě zajistila osoby jako svědky na základě 

material witness law.  

Využití amerického civilního práva nicméně již od počátku vykazovalo určité 

inherentní limity. Ty spolu s potřebou získávat zpravodajské informace o teroristické 

činnosti a nutností zabránit zadrženým v zapojení se do dalších aktivit vedly k vytvoření 

koncepce preventivní detence „enemy combatants“. Tento vládní model zbavený 

omezení amerického stejně jako mezinárodního válečného práva představoval zcela 

flexibilní nástroj k zadržování podezřelých osob zajištěných prakticky kdekoli na světě 

včetně Spojených států. V souladu s válečným pojetím celé protiteroristické kampaně 

navíc umožňoval zadržovat jedince pouze na základě vládního předpokladu o jejich 

příslušnosti k teroristické skupině po dobu trvání „války proti teroru“, tedy de facto 

neomezeně dlouho. Mimo to byli jednotliví nepřátelští bojovníci drženi bez kontaktu 

s právníkem a možnosti domáhat se soudního přezkumu u federálních soudů.  

Ačkoli se uvedený vládní model jeví jako nepřiměřená reakce na teroristické 

útoky z 11. září, jež v dlouhodobém horizontu nemůže obstát, nutnost vytvoření 

určitého systému preventivní detence osob podezřelých z terorismu je skutečná. Na 

rozdíl od stávající úpravy trestněprávního zadržování může preventivní detence 

zásadním způsobem usnadnit získávání zpravodajských informací nutných k potírání 
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teroristických skupin, stejně jako zadrženým zabránit ve spáchání teroristického činu. 

Z dosavadního počínání je navíc patrné, že potřebu určité formy preventivní detence 

připouštějí i ostatní složky státní moci. Kongres například nikdy neodmítl vládní odklon 

od tradice zadržování osob podezřelých z terorismu běžnými trestněprávními instituty a 

naopak některé její kroky přijal v zákonné podobě. Obdobná tendence je znatelná i 

v případě Nejvyššího soudu. Ačkoli někteří autoři chápou rozhodnutí související 

s otázkou „enemy combatants“ jako jednoznačný projev nesouhlasu s vládní politikou, 

Nejvyšší soud nikdy koncept preventivní detence nepřátelských bojovníků jako takový 

neodmítl. Zásadní otázkou se proto jeví nikoli zda, ale v jaké podobě je systém 

preventivní detence osob podezřelých z terorismu dlouhodobě udržitelný. 

Rozhodující v tomto směru bude několik hlavních připomínek Nejvyššího soudu 

týkajících se ústavnosti tohoto způsobu omezování osobní svobody. Z doposud 

vydaných rozhodnutí je zřejmé, že každá budoucí podoba preventivní detence by měla 

respektovat tradiční rozdělení státní moci. Vzhledem k tomu, že je princip preventivní 

detence chápán jako určitá výjimka z obecně uznávaných ústavních hodnot, vyžaduje 

Nejvyšší soud k jejímu dlouhodobějšímu zakotvení v americkém právním systému 

konsenzus napříč ústavními orgány. V případě narušení tradičního konceptu checks and 

balances by totiž reálně hrozilo, že by tyto úzce vymezené hranice preventivní detence 

byly překročeny. Dosavadní vývoj konceptu „enemy combatant“ přitom poukazuje na 

to, že utváření systému preventivní detence jakýmsi mocenským střetem mezi 

exekutivou a Nejvyšším soudem ještě více prohlubuje nerovnováhu jednotlivých složek 

státní moci v této otázce. Situace, kdy se Nejvyšší soud pokoušel přiznáním ústavního 

práva habeas corpus všem zadrženým osobám vyrovnat mimořádné pravomoci 

prezidenta, totiž vedla pouze k nepřirozenému nárůstu moci soudní. K nastolení tradiční 

dělby moci v otázce protiteroristické detence bude proto nutné, aby v ní Kongres 

převzal hlavní iniciativu.  

Ústavně přípustný model preventivní detence by měl dosáhnout určité 

rovnováhy také v oblasti individuálních práv zadržených. Nejvyšší soud připouští 

v zájmu národní bezpečnosti omezení některých především procesních práv a postupů 

běžně garantovaných pátým dodatkem k Ústavě. Tato tendence je zcela logicky 

patrnější v době probíhajícího ozbrojeného konfliktu. Omezení každého jednotlivého 

práva však musí být nezbytně nutné k dosažení určitého národně-bezpečnostního cíle. 

Ústavnost každého modelu protiteroristické preventivní detence bude tedy paradoxně 
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záviset především na konkrétním standardu přiznaných práv. Na pozadí vývoje vládního 

konceptu „enemy combatant“ jsou některá ústavně nepřípustná omezení zřejmá již nyní. 

Z hlediska pátého dodatku nemůže například obstát časově neomezená preventivní 

detence. Ústavně jen velmi těžko obhajitelné se jeví také absolutní omezení práva na 

právního zástupce.  

Z ústavněprávního hlediska bude pro preventivní detenci osob podezřelých z 

terorismu stěžejní také schopnost zajistit efektivní přezkum oprávněnosti zadržení 

každého jednotlivce. V případě protiteroristické detence omezující osobní svobodu za 

sníženého standardu přiznaných práv je totiž nutné minimalizovat riziko zadržení 

nesprávné osoby. Ačkoli se Nejvyšší soud vyslovil pro zavedení možnosti soudního 

odvolání hned v několika rozhodnutích, je forma takového přezkumu nejasná. 

Konkrétní právní limity pro určení pravidel zadržování tak budou s největší 

pravděpodobností stanoveny až s projednáváním prvních žalob habeas corpus u 

federálních soudů. Tyto soudní spory mohou tedy podobu detence osob podezřelých 

z terorismu ještě podstatným způsobem ovlivnit. 

K dosažení legitimního systému preventivní detence je nutné taktéž přesně 

definovat osoby, na které by se případný model zadržování mohl vztahovat. Současná 

definice pojmu „enemy combatant“ se z dlouhodobého hlediska jeví jako neudržitelná. 

Do dané kategorie totiž spadají i osoby, kvůli nimž není nezbytně nutné vytvářet nový 

systém. V případě stoupenců Talibanu zadržených za relativně standardních válečných 

podmínek se zdá být vhodnější využití mezinárodního práva ozbrojených konfliktů. 

Aplikace trestního práva je zase pravděpodobně jediným legálním způsobem zadržování 

amerických občanů a trvale usazených cizinců zajištěných na území Spojených států. 

Obě tyto právní oblasti naopak selhávají v případě globálně operujících stoupenců al-

Kajdy, jejichž teroristická činnost není vázána na žádný ozbrojený konflikt ani území 

Spojených států. Jejich nebezpečnost nevyplývá až ze samotného protiprávního jednání, 

ale ani výlučně z členství v teroristické skupině. V tomto případě je potřeba zachování 

specifického systému preventivní detence i nadále aktuální. Vzhledem k tomu, že vláda 

kromě exekutivních opatření nemá žádný právní titul k jejich zadržování, bude jejich 

detenci do budoucna nutné opřít o nově přijatý zákon.  

 Tento zákon by měl až s chirurgickou přesností upravit systém preventivní 

detence schopný reagovat na současnou hrozbu globálního terorismu. Zároveň by se 

měl pohybovat v uvedených ústavně přípustných hranicích. Jedině právní režim 



Jiřina Neumannová   Bakalářská práce 

 
56 

 

vytvořený na míru aktuálním hrozbám a současně respektující základní ústavní hodnoty 

se totiž může stát trvalou součástí amerického právního řádu.  
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Summary:  
 

In the wake of the terrorist attacks on 9/11 the Bush administration employed 

several indirect forms of preventive detention to hold terrorists suspects. First, it 

detained thousands of people mostly of Muslim origin on immigration charges. Then 

applied the material-witness statute or criminal law to detain others, including U.S 

citizens. The confluence of the needs for intelligence concerning terrorist networks and 

incapacitation coupled with the inherent limitation of criminal justice system, however, 

ultimately resulted in the enemy combatant policy. 

Under this policy the Bush administration could detain individuals suspected of 

being members of al Qaeda or the Taliban in all over the world and hold them 

indefinitely and incommunicado in the Guantanamo detention camp without having file 

any particular charges. Furthermore, President Bush argued the terrorists are 

automatically unlawful enemy combatants and hence not entitled to protection of 

prisoners of war under the Geneva Conventions. Yet, they also are not entitled to the 

legal protections afforded criminals 

 While the administration’s approach seems to be inadequate and in a way 

inconsistent with the constitutional values, the need for some system of preventive 

detention is real. A preventive detention was proved to faciliate interrogation of 

suspected members of al Qaeda and Taliban and  incapacitate them for neccessary 

period of time. Moreover, Congress and the Supreme Court indirectly accept the need 

for such system. Hence, the crucial question becomes what form of preventive detention 

is sustainable. 

 The essential guidance on that question is given by the Supreme Court’s 

decisions concerning enemy combatant. It is clear the sustainable system of preventive 

detention of terrorists suspects must respect the separation of power, as well as 

quarantee some fundamental rights of detainees – such as right to protection against 

indefinite detention or right to legal aid. Moreover, the judicial check on preventive 

detention system is necessary.  

The current treating individuals detained in US as well as local Taliban fighters 

as enemy combatants seems to be unnecessary, while there are sufficient tools in 

american criminal law and international law of war. The group of global operating 

terrorists whose incarceration does not depend on any particular state of armed conflict 
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or any illegal conduct but flows from their individual menace as terrorists requires new 

law. Law that would reconciliate the factual needs of this conflict with global terrorism 

with American constitutional values.  
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