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Anotace 

Tato bakalářská práce pojednává o přístupu Nejvyššího soudu USA k manipulacím s 

podobou obvodů ve volbách do amerických legislativních těles. Z postupů způsobujících 

nerovnost váhy hlasu si přitom volí gerrymandering a malapportionment, tedy účelové 

překreslování hranic obvodů tak, aby hlasování v nich vedlo k preferovanému výsledku a 

tolerování obvodů, jejichž rozdílná velikost populace má za následek odlišnou váhu hlasu 

různých voličů v jedněch volbách. Za přelom v přístupu Nejvyššího soudu k dané 

problematice práce označuje počátek 60. let 20. století. První kapitoly práce nejprve 

osvětlují různé pohledy na princip rovnosti volebního práva a ukotvují definice 

jednotlivých volebních manipulací. Následně se práce věnuje úloze Nejvyššího soudu v 

americkém právním systému, na což navazuje analýzou rozhodnutí vydaných k dílčím 

podoblastem tématu a z nich vyplývajících linií judikatury.  Soustředí se přitom zejména 

na proměnu kontur vyjadřování a závěrů Nejvyššího soudu, neopomíjí však ani důležité 

vnitropolitické souvislosti, které výslednou podobu některých rozhodnutí ovlivňovaly, 

přestože v rozsudcích samotných zmíněny nejsou. 

 

Annotation 

This bachelor's degree thesis deals with the approach of the US Supreme Court to the 

manipulation in the redistricting procedure of constituencies in elections to American 

legislative bodies. From the procedures causing violations of the principle of voting 

equality, it chooses gerrymandering and malapportionment, i.e. purposeful redistricting in 

a way that leads to a preferred result and tolerance of constituencies whose different 

population size results in unequal weight of individual votes in one election. The beginning 

of the 1960s is marked as a turning point in the Supreme Court's approach to the issue of 

labor. The first chapters of the thesis elucidate different views on the principle of equality 

of suffrage and anchor the definitions of individual electoral manipulations. Subsequently, 

the thesis deals with the role of the Supreme Court in the American legal system, which is 

followed by an analysis of its decisions and the resulting lines of case law issued on sub-

areas of the topic. While it focuses mainly on the change of the contours of the expression 

and conclusions of the Supreme Court, it does not neglect important domestic political 

contexts, which influenced the results of some decisions, although they are not mentioned 

in the judgments themselves. 
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1. Úvod 

Nejspíše jen o málo státech na světě by tak moc jako o USA platila poučka Fareeda 

Zakarii: „Pokud se politikům svěří kreslení hranic volebních obvodů, voliči ztratí možnost 

si politiky vybírat a ti si naopak začnou vybírat své voliče“.
1
 A právě manipulace 

s volebními obvody, tedy proces výběru voličů tak, aby politici či strana aktuálně 

ovládající orgány s příslušnou pravomocí s co nejvyšší pravděpodobností obhájili své 

mandáty, je tématem této bakalářské práce.  

Téma jsem si zvolil z několika důvodů, přičemž jedním z nejpodstatnějších je bezesporu 

jeho vysoká aktuálnost. Po více než 10 letech totiž v roce 2018 Nejvyšší soud Spojených 

států amerických (dále také „Soud“ či „Nejvyšší soud“) přijal k projednání případ 

politického gerrymanderingu, tedy právě namítané manipulace s tvarem obvodů 

z politických důvodů a přestože jej následně zamítl na procesních otázkách, jeho opětovné 

projednání je velmi očekávané.  

Po sčítání lidu, které v roce 2020 poprvé probíhá elektronicky
2
, navíc bude velmi brzy 

následovat další kolo překreslování hranic volebních obvodů. Tento proces tzv. 

redistrictingu bezpochyby opět připomene řadu pravidelně se opakujících, avšak stále 

nerozřešených kontroverzí a tím pádem přinese i novou vlnu otázek pro americkou soudní 

soustavu, na jejímž vrcholu se nachází právě Nejvyšší soud. Ten také z několika velmi 

nekonkrétních ustanovení americké Ústavy (dále jen „Ústava“) ve druhé polovině 

minulého století vyvodil takřka jediné hranice, kterými jsou politici ve své svévoli a 

fantasii v překreslování hranic obvodů omezeni. 

V českém prostředí přitom problematika přístupu Nejvyššího soudu USA k volební 

geometrii či rovnosti váhy hlasu celkově nikdy nebyla komplexněji zpracována, přestože 

se jedná o téma, které je v severoamerickém diskurzu s několika přestávkami již po 60 let 

intenzivně diskutováno a jedná se tedy o velmi charakteristický a důležitý projev 

fungování amerického politického systému. Měnící se přístupy Nejvyššího soudu na tuto 

tematiku navíc vždy do velké míry určují a určovaly dobovou podobu americké politické 

scény. Tyto změny přitom nezřídka bývají velmi radikální a od roku 2000 tak došlo k 
                                                           
1
 Cit. podle ANTOŠ, Marek. Malapportionment a Gerrymandering: Lze se jich při 200 volebních obvodech 

vyvarovat? In: Stanislav Balík a kol., Většinový systém pro sněmovní volby?. Brno: CDK, 2013, str. 137. 
2
 Decennial census [online]. Census.gov. Dostupné z: https://www.census.gov/programs-

surveys/censuses.html#par_textimage_1553484386 
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popření desítky let prosazovaných doktrín a výkladů. Voliči jsou tedy uvrháváni do čím dál 

větší nejistoty, co všechno si vlastně státní legislativy, před kterými se aktuálně pomalu 

otevírají dávno uzavřené možnosti, mohou dovolit. 

Cílem práce je tedy zodpovědět otázku, proč Nejvyšší soud v posledních několika 

rozhodnutích tak zásadně změnil svůj postoj k politickému gerrymanderingu a také srovnat 

tento postoj s řešením malapportionmemtu a gerrymanderingu rasového a osvětlit, proč 

jsou tyto zdánlivě podobné problematiky řešeny tak odlišným způsobem a s velmi 

odlišnými výsledky. Činí tak zejména analýzou zásadních rozhodnutí, která Nejvyšší soud 

k malapportionmentu a gerrymanderingu vydával od 60. let minulého století a na která je 

dodnes odkazováno, ale také zkoumáním politicky-historického kontextu, ve kterém byla 

tato rozhodnutí utvářena. Práce si přitom neklade za cíl postihnout všechna rozhodnutí 

vydaná za dané období. Naopak, snaží se k rozboru vybrat pouze ty nejzásadnější 

momenty, což činí především prostřednictvím odkazů v navazujících případech, ale i za 

pomoci komentářů v odborné literatuře. K podložení závěrů o rozhodnutích poslední doby, 

ke kterým ještě nebyla literatura zpracována v dostatečně širokém rozsahu, pak práce 

využívá i analytické a informativní novinové články. 

Tato snaha o analýzu zásadních právních vět jednotlivých rozsudků následuje po 

teoretickém úvodu, ve kterém se čtenář seznámí s podstatou problému a definicemi 

základních pojmů. V jednotlivých kapitolách je tak čtenáři postupně vysvětlen koncept 

rozličných metod porušování rovnosti volebního práva skrze manipulaci s vahou 

jednotlivých hlasů, jako jsou gerrymandering či malapportionment, ale i teorie 

soudcovského sebeomezení, která se do rozhodnutí poslední doby zásadně promítá a utváří 

je. Hlavní část práce je pak věnována zmíněným jednotlivým judikatorním liniím 

Nejvyššího soudu, tedy jeho přístupu právě k malapportionmentu a k gerrymanderingu 

rasovému i politickému. 
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2. Rovnost volebního práva
3
 

„Základem vládní moci budiž vůle lidu; ta musí být vyjádřena správně prováděnými 

volbami, které se mají konat v pravidelných obdobích na základě všeobecného a rovného 

hlasovacího práva tajným hlasováním nebo jiným rovnocenným postupem, zabezpečujícím 

svobodu hlasování.“
4 

Tak praví Všeobecná deklarace lidských práv, listina uznávaná 

napříč nejen západními zeměmi, ale celým světem, za jejímž přijetím a tvorbou stály roku 

1948, mimo jiné, Spojené státy americké. Dnes již na tom, že právo volit patří k základním 

pilířům každé demokratické společnosti a mělo by být k dispozici všem občanům daného 

státu – a to nejen v rovině formální, nýbrž i praktické, panuje v lidskoprávní i politické 

teorii shoda. Stejně tak jsou dnes již vymezené základní charakteristiky, které musí praxe 

výkonu volebního práva splňovat, aby tento institut mohl plnit svůj účel. Tím je zejména 

zprostředkováváni vůle lidu určením jeho volených zástupců v legislativních, exekutivních 

a v USA i soudních složkách či legitimizace těchto institucí. Rovnost volebního práva je 

tedy, jak vyplývá mj. z citované Deklarace, vedle všeobecnosti, přímosti, tajnosti a 

svobody volby jedním z tzv. základních principů.
5
 Ve Spojených státech rovnosti 

volebního práva dlouho nebyl na oficiálních místech přikládán valný význam, od roku 

1964 a přelomového rozsudku Reynolds v Sims
6
 je však spojována se zásadou „one person 

- one vote“ (tedy jedna osoba disponuje vždy právě jedním hlasem) a to nutně v kombinaci 

se zásadou „one vote – one value“ (každý hlas má ve volebním procesu totožnou hodnotu 

jako kterýkoliv jiný).
7
  

Přestože v podmínkách USA nebyla rovnost volebního práva (a tím pádem ani které 

praktiky již představují porušení tohoto principu a které jsou v rámci mezí) definována, 

v evropském prostředí o to pokusy proběhly – za nejzásadnější a nejpropracovanější teorii 

pak lze zřejmě označit tu z dílny Benátské komise, která však notně, především svými 

požadavky a striktními standardy na některé části volebních procesů, ovlivnila současnou 

podobu voleb v USA.  

Dle Benátské komise
8
 principielně každý volič disponuje jedním hlasem (či rovným 

počtem hlasů tam, kde má hlasů k dispozici více); především však: volené pozice musí být 
                                                           
3
 Tato část textu vychází z Ročníkové práce autora „Porušování principu rovnosti volebního práva v USA a 

znemožnění jeho výkonu v praxi“, IMS FSV UK, letní semestr 2019.  
4
 Všeobecná deklarace lidských práv. 1948.  Čl. 21, odst. 3. 

5
 Antoš, str. 138.  

6
 Reynolds v. Sims, 377 U.S. 533 (1964) 

7
 Tamtéž. 

8
 Code of Good Practice in Electoral Matters [online]. Venice Commission. 19. 10. 2002. Dostupné z: 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev2-cor-e 
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rovnoměrně rozděleny mezi volební obvody, a to na základě jednoho z následujících 

kritérií: celková populace (tudíž včetně cizinců přebývajících na dotčeném území), počet 

občanů, množství voličů či množství hlasujících, případně jejich kombinací. Netřeba 

dodávat, že rozdělení volených pozic do obvodů se dle zvoleného kritéria značně odlišuje. 

Komise však zároveň přiznává možnost vzít v úvahu geografickou členitost území či jeho 

tradiční historické dělení. Rozdíl mezi jednotlivými obvody by poté neměl být více než 

10%, v žádném případě ne více než 15% - pokud tím ovšem není chráněna specifická 

rasová či jiná menšina a její právo na zastoupení, jehož by se jí při „objektivně poměrném“ 

rozložení nedostalo. Nejvýše každých 10 let pak musí být přezkoumáváno, zda reálná 

situace odpovídá papírovému rozdělení, a to ideálně mimo předvolební a volební období, 

čímž se snižuje riziko účelové manipulace. U jednomandátových volebních obvodů, což je 

většinově případ USA, Komise v Evropě vyžaduje, aby byly přezkoumány nestrannou 

komisí, jejíž většina členů by sice měla být oficiálně nestranná, vyvážené zastoupení 

zástupců obou hlavních stran a menšin ale není na škodu. Dále by v ní neměl chybět 

zeměpisec a sociolog, aby poskytli pohled na smysluplnost map z rozličných úhlů 

pohledu.
9
  

3. Způsoby porušování rovnosti volebního práva v USA  

 

3.1 Malapportionment  

 

Do 70. let 20. století nezřídka docházelo v mnoha státech USA k tzv. malapportionmentu, 

tedy nerovnoměrnému rozdělení obsazovaných mandátů v různých obvodech vzhledem 

k počtu tamních voličů či obyvatel. V amerických podmínkách na sebe tato deformace 

obvykle brala podobu různě velkých volebních obvodů, přičemž v každém z nich probíhala 

soutěž o právě jeden mandát.
10

 K této situaci docházelo zejména v případě voleb do 

státních legislativních těles. Počet pozic ve federální Sněmovně reprezentantů
11

 je totiž z 

kapacitních důvodů stanoven fixně.
12

 Z důvodu neustálé vnitřní migrace obyvatel 

Spojených států, stejně jako nerovnoměrné porodnosti a úmrtnosti, se však každých 10 let 

                                                           
9
 Tamtéž. 

10
 Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962) 

11
 Práce užívá pojmů „Sněmovna“ či „Sněmovna reprezentantů“ ve smyslu dolní komory federálního 

Kongresu. Výrazu „sněmovna“ pak užívá, pokud odkazuje na legislativní těleso na úrovni jednotlivých států. 

Podobně je zacházeno i s výrazy „Senát“ (federální) a „senát“ (státní).  
12

 GLASSNER, Martin Ira. Political Geography. 2nd ed. New York: J. Wiley, 1996, str. 206.  
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koná tzv. populační cenzus neboli sčítání lidu.
13

 Na základě této ústavně garantované 

procedury jsou posléze mandáty přerozděleny mezi jednotlivé státy, které musí na tuto 

změnu reagovat překreslením hranic volebních obvodů na následující dekádu. Tyto obvody 

by si přitom měly být velikostně co nejpodobnější.
14

 Povinnost překreslovat jednotlivé 

obvody i na úrovni jednotlivých států však ústavně garantovaná není a mnohým státům se 

tak zejména v první polovině minulého století dařilo tomuto procesu po mnohá desetiletí 

vyhýbat.
15

  

Výsledkem této nečinnosti se pak na počátku 60. let projevily v takových rozměrech, že 

zatímco v jednom převážně městském obvodu mohl jeden mandát připadnout na desítky či 

stovky tisíc občanů, ve vedlejším obvodu mohlo žít obyvatel na farmách pouze několik 

desítek. To znamenalo, že váha hlasu občana volícího do státního legislativního (či jiného 

lokálního) tělesa mohla být zcela odlišná od váhy hlasu jeho souseda, který by však již žil 

ve vedlejším volebním obvodě a docházelo tak ke zcela jasnému porušování zásady 

rovnosti volebního práva.
16

  

Podobného stavu však lze kromě nečinnosti pochopitelně dosáhnout i účelovou manipulací 

s hranicemi volebních obvodů - tzv. gerrymanderingem.  

3.2 Gerrymandering 
17

 

 

Podle střízlivých odhadů by mohli mít demokraté
18

 ve Sněmovně reprezentantů v minulém 

volebním období o několik desítek křesel více, pokud by nedocházelo k gerrymanderingu 

(či by k němu docházelo ve prospěch druhé strany).
19

  

Praktika, nazvaná po jednom z jejích prvních příznivců, Elbridgi Gerrym, viceprezidentovi 

Spojených států amerických v letech 1813–1814,
20

 je nedílnou součástí amerického 

politického koloritu. Obecně se, jak již bylo uvedeno, jedná o účelové manipulování 

                                                           
13

 Decennial census [online]. Census.gov. Dostupné z: https://www.census.gov/programs-

surveys/censuses.html#par_textimage_1553484386 
14

 V případě Sněmovny reprezentantů na jeden ze 435 obvodů vychází v současné době v průměru přibližně 

600 – 800 tisíc obyvatel.   
15

 GLASSNER, str. 206. 
16

 Tamtéž. 
17

 Tato část práce je převzata z Ročníkové práce autora.  
18

 V USA dlouhodobě zcela dominují politickému systému dvě hlavní strany, kterými jsou Demokratická 

strana a Republikánská strana. Coby „demokraty“ a „republikány“ tedy tato práce vždy dle příslušného 

kontextu označuje jejich členy, voliče či obecně příznivce. 
19

 COHN, Nate. Gerrymandering and the Rising Risk of a Monopoly on Power [online]. The New York 

Times. 28. 6. 2019. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2019/06/28/upshot/the-gerrymandering-ruling-

and-the-risk-of-a-monopoly-on-power.html 
20

 GLASSNER, str. 207. 
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s hranicemi volebních obvodů, k němuž dochází v průběhu redistrictingu.
21

  

Problém totiž může nastat i v okamžiku, kdy redistricting sice pravidelně prováděn je, 

avšak je tak činěno nikoliv nezávislými a nestrannými orgány, jak je navrženo i ve 

stanovisku Benátské komise, nýbrž orgány politickými. Ty mohou jeho pomocí dosáhnout 

nejen svého zvýhodnění ve volbách, ale třeba i pouhého poškození neoblíbené skupiny 

obyvatel, kterou se můžou kromě níže rozebíraných politických, rasových či etnických 

menšin či většin stát např. i dělníci či obyvatelé venkova nebo naopak měst.
22

 Na všechny 

tyto skupiny tak lze aplikovat principy fungování gerrymanderimgu, které tato práce pro 

lepší názornost vysvětlí na gerrymanderingu politickém 

 

3.2.1. Politický gerrymandering 

Protože se totiž velká část voličů veřejně označuje jako podporovatel jedné ze dvou 

hlavních stran,
23

 a velká část ostatních hlasuje víceméně stabilně ve prospěch své oblíbené 

strany, dá se ještě před volbami poměrně přesně určit, ve prospěch které strany kteří voliči 

odevzdají svůj hlas a tedy jak je třeba zformovat obvod takovým způsobem, aby v něm 

zvítězila předem preferovaná strana. Pro osvětlení se lze podívat na následující tabulky. 

V červených oblastech převládají republikánští voliči, v těch modrých poté demokratičtí. 

Těchto 25 území o stejném počtu obyvatel je třeba rozdělit do 5 volebních obvodů a nastat 

mohou zjednodušeně 3 varianty:  

                                                           
21

 Tamtéž. 
22

 Tamtéž. 
23

 Party affiliation among voters: 1992-2016 [online]. Pew Research Center. 13. 9. 2016. Dostupné z:  

https://www.people-press.org/2016/09/13/2-party-affiliation-among-voters-1992-2016/ 
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1) Došlo ke vzájemné dohodě mezi hlavními stranami, R(3) : D(2) 

Graf č. 1: Zisk mandátů R(3) : D(2) 

 

Graf byl vytvořen autorem  

  

Republikánští ani demokratičtí zastupitelé, kteří obvody vytváří, nechtějí nic riskovat, 

každá strana má svůj počet zvolených kandidátů dopředu téměř jistý. Přestože se tato 

strategie redistrictingu zdá být objektivně spravedlivou, neboť nejvíce odpovídá 

skutečnému rozložení voličů, nese s sebou mnohá úskalí – v takovýchto obvodech takřka 

neprobíhá volební kampaň, a pokud ano, tak často pouze mezi dvěma kandidáty z téže 

strany. Velké množství voličů poté ani o volbách neví, nebo se oprávněně domnívají, že 

jejich hlas nemá šanci ovlivnit výsledek, což se odráží v nízké volební účasti. Zvolený 

kandidát se pak stará pouze o zájmy svých voličů, kteří, pokud zůstaneme u obvodů 

užívaných pro volby do Sněmovny reprezentantů s průměrnými 700 000 obyvateli a 

s volební účastí okolo 35%, tvoří necelou třetinu, často méně než 200 tisíc lidí.  Zastupitel 

se pak nemusí přílišně snažit, pokud vyhraje souboj o stranickou nominaci, má již vítězství 

téměř jisté. Není tedy divu, že průměrný věk členů komory federálního Kongresu s nižším 

věkovým průměrem, tedy Sněmovny reprezentantů, je 58 let.
24

 

                                                           
24

 MANNING, Jennifer E. Membership of the 115th Congress: A Profile. Congressional Research service. 
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V Senátu, kde jsou senátoři od roku 1913 po přijetí 17. dodatku Ústavy voleni přímo, je to 

dokonce 62 let.
25

 Neschopnost změnit výsledek voleb pak u mnoha voličů může přecházet 

k apatii či naopak znechucení stranickým systémem. 

2) Podobu obvodů vytvářela republikánská vláda či komise, R(5) : D(0) 

Graf č. 2: Zisk mandátů R(5) : D(0) 

 

Graf byl vytvořen autorem 

Republikáni se rozhodli vzít vše pevně do svých rukou, celkově získávají všechny 

kandidáty, o 2/5 více, než by se opticky zdálo spravedlivým. Takřka bezvýznamnými se 

stávají hlasy všech demokratických příznivců v dané lokalitě. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

20. 12. 2018. Dostupné z: https://www.senate.gov/CRSpubs/b8f6293e-c235-40fd-b895-6474d0f8e809.pdf 
25

 Tamtéž. 
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3) Podobu obvodů vytvářela demokratická vláda či komise, R(2) : D(3) 

Graf č. 3: Zisk mandátů R(2) : D(3) 

 

Graf byl vytvořen autorem 

Pokud by pak opakovaně nastávala tato varianta, Sněmovna reprezentantů by mohla být 

opakovaně ovládána demokraty, i kdyby si většina národa přála opak (a vice versa). 

Zajímavé je však povšimnout si i skutečnosti, že pokud by 66 % stálých podporovatelů 

bylo bráno jako „bezpečná většina“, poté 1/3 všech hlasů vůbec nebyla brána v potaz ve 

všech zmíněných variantách (republikáni v demokratických obvodech a naopak). Tato 

nerovnost váhy jednotlivých hlasů však nutně vyplývá z povahy většinového volebního 

systému. 

Jestliže je manipulace s tvarem a celkově geografickou podobou obvodu za účelem 

deformování výsledku voleb tak nepřirozená, že se pohybuje za hranicí legality, případně 

přijatelnosti veřejným míněním, lze ji označit za gerrymandering – tato hranice však nikde 

není přesně definována a její určení se tedy liší případ od případu, obvykle na základě 

principu „I know it when I see it“ – tedy že nelze obecně definovat, co již 

gerrymanderingem je, avšak je možné jej rozpoznat v konkrétním případě, který by byl 

předložen. Jak píše Marek Antoš, „je důležité si uvědomit, že ne každý směšný tvar 

znamená automaticky gerrymandering, a co hůře, ne každé úspěšné využití 
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gerrymanderingu vede ke směšným tvarům.“
26

 

Názorně lze pak sílu gerrymanderingu ilustrovat kupříkladu například na výsledcích voleb 

do Sněmovny v Pennsylvánii a Marylandu z roku 2016, či souhrnně na nepoměru mezi 

obdrženými hlasy a získanými mandáty ve volbách z roku 2014:  

 

Graf č. 4 – Volební výsledky v Penyslvánii z roku 2016 

 

Zdroj grafu: Efficiency Gap: Votes Cast vs. Seats Won [online]. Fair Districts PA.  6. 12. 2016. 

Dostupné z: https://www.fairdistrictspa.com/updates/efficiency-gap-votes-cast-vs-seats-won 

                                                           
26

 Antoš, str. 143.  
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Graf č. 5: Volební výsledky roku 2014 

 
Zdroj grafu: PROKOP, Andrew et al. Republicans won 53% of House votes, and 77% of House seats, 

in North Carolina [online]. Vox.com. 7. 11. 2014. 

Dostupné z: https://www.vox.com/2014/11/7/7173403/gerrymandering-2014-election-results 

 

3.2.2. Rasový gerrymandering 
 

 

Gerrymandering však není využíván pouze pro stranické účely. Velmi časté jsou například 

ukázky tzv. rasového gerrymanderingu, kdy jsou všechny hlasy této menšiny účelově 

rozmělněny
27

 tak, aby byly vždy maximálně tou zhruba třetinou „nepodstatných“ hlasů – či 

naopak dochází k propojení center měst či předměstí s černošskými menšinami do jednoho 

obvodu, čímž můžou být menšinoví voliči zvýhodněni. Coby názornou ukázku tohoto tzv. 

„balíčkování“
28

 lze využít ještě i podobu aktuálního druhého obvodu z Houstonu:  

                                                           
27

 Z anglického originálu tzv. „cracking“, nejedná se o oficiální překlad, zdroj: PIERCE, Olga et al., 

Redistricting, a Devil’s Dictionary [online]. ProPublica. 2. 11. 2011. Dostupné z: 

https://www.propublica.org/article/redistricting-a-devils-dictionary 
28

 Tzv. „packing“, tamtéž. 
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Mapa č. 1:  Druhý obvod v Houstonu 

 

Zdroj obrázku: GONZALEZ, Ana. Texas’s 2nd Congressional District: What you need to know about 

this important race [online]. Click2Houston. 25. 2. 2020. Dostupné z: 

https://www.click2houston.com/decision-2020/2020/02/26/texass-2nd-congressional-district-what-you-

need-to-know-about-this-important-race/ 

 

Jedním z nejznámějších politiků, kteří byli opakovaně voleni prostřednictvím 

„balíčkování“ celkově je úspěšný demokratický poslanec Mel Watt (i kvůli opakovaným 

soudním sporům o podobu dotčeného obvodu, viz kapitola 6.2). Ten se stal roku 1992 

poslancem ze Severní Karolíny. Zvolen byl v nově vytvořeném obvodu na území, kde 

předtím demokraté ve volbách neuspěli od roku 1953. Poté byl tento míšenec Asiatů, 

černochů i Hispánců zvolen na stejném území ještě desetkrát, než na svůj mandát 

resignoval v roce 2014.
29

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Melvin Watt [online]. Ballotpedia.  
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Mapa č. 2: Kritizovaný 12. Obvod v Severní Karolíně 

Zdroj obrázku: SINISTER, Steve. Redistricting. Or how Republicans learned to stop worrying, and 

love the Voting Rights Act [online]. Daily Kos. 16. 5. 2011.  

Dostupné z:  https://www.dailykos.com/stories/2011/5/15/976270/- 

 

Předejít gerrymanderingu se různým způsobem pokoušeli jak politici, tak soudy. Není to 

však tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát – „zákaz“ obsažený v klausuli o 

rovnosti ve 14. dodatku americké Ústavy
30

 se zatím zdá být nedostačujícím. Prvním 

z problémů je totiž do jisté míry přirozené znevýhodnění některých skupin obyvatel 

v geograficky kompaktních obvodech
31

. Především demokratičtí a rasově menšinoví voliči, 

kteří mají tendenci žít blízko u sebe ve městech, potažmo na předměstích, totiž mohou být 

jednoduše zabalíčkováni dohromady, tzn., mít většinu v obvodu, který je např. z 90 % 

demokratický, všechny obvody okolní si však s mírnou převahou rozeberou republikáni, 

potažmo bílí voliči.  

 Další kontroverzí gerrymanderingu je jeho velmi těžké dokazování. Politici, kteří již jsou 

ve funkci, totiž díky svému vlivu na nerozhodnuté voliče, finanční podpoře, většímu 

prostoru v médiích atd. mají přirozeně větší šanci na znovuzvolení. Nezávisle na tom, kdo 

vytvářel volební obvody, měli totiž obhajující kandidáti v roce 2012 celostátně v průměru 

                                                           
30

 Ústava Spojených států amerických  [online]. Překlad: FALTÝSKOVÁ, Alena et al.   
31

 KEAN, Sean. The Flaw in America's 'Holy Grail' Against Gerrymandering [online]. The Atlantic. 

26. 1. 2018. Dostupné z: https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/01/efficiency-gap-

gerrymandering/551492/ 
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5% náskok před svými oponenty, a to i ze své vlastní strany.
32

 

 Politický redistricting je navíc nedílnou součástí amerického volebního systému a 

prokázat účelovou manipulaci tak výraznou, aby se jednalo o gerrymandering, je tak 

obtížné. 

Řešení vyplývající ze stanoviska Benátské komise, tedy mapy stanovující nezávislé 

komise, nejsou v USA příliš využívány. V sousední Kanadě přitom sedí v tříčlenných 

komisích sociologové, politici v důchodu či soudci již od roku 1960.
33

 

 

 

Mapa č. 3: Do čí kompetence spadá redistricting v jednotlivých státech? 

 

Zdroj mapy: PHILLIPS, Amber. The Supreme Court’s ruling in favor of redistricting commissions, 

explained [online]. 29. 6. 2015. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/news/the-

fix/wp/2015/06/29/the-supreme-courts-ruling-in-favor-of-redistricting-commissions-explained/ 

(upraveno autorem dle: State by state redistricting procedures [online]. Ballotpedia. Dostupné z: 

https://ballotpedia.org/State-by-state_redistricting_procedures) 
 

                                                           
32

 ANSOLABEHERE, Stephen et al. The Incumbency Advantage in U.S.Primary Elections. Sciencedirect. 

Electoral studies 26/3. Září 2007, str. 663. 
33

 PROKOP, Andrew. How Canada Ended Gerrymandering [online]. Vox.com. Poslední změna 4. 10. 2017. 

Dostupné z: https://www.vox.com/2014/4/15/5604284/us-elections-are-rigged-but-canada-knows-how-to-fix-

them 
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Z mapy výše lze vyčíst, že státní legislativy mají rozhodující pravomoci ve 35 z 50 států.
34

 

Překreslování map je tedy v těchto státech čistě politickým procesem, který neposkytuje 

záruky toho, že bude vykonán nestranně a nezávisle, či dokonce neskončí úmyslnou 

manipulací v podobě gerrymanderingu.
35

 

Ve 29 státech si kreslí mapy samy legislativy, jediný, kdo může jejich návrhy vetovat, 

bývá guvernér. V Indianě a Connecticutu existují komise, jejichž rozhodovací pravomoc je 

však omezena na případy, kdy se politici nedohodnou. V dalších pěti státech má komise 

pouze poradní funkci. Z těchto je nejzajímavější Iowa, kde existuje Legislative Services 

Agency – nestranická státní komise, která má při vytváření map zakázáno brát v potaz 

jakékoliv stranické předregistrace.
36

 

Často tak mohou vznikat zeměpisně soudržné útvary, které, jak již bylo řečeno, 

znevýhodňují menšinové voliče. Rozhodující slovo však nad mapami opět vyřkne státní 

vláda, případně guvernér. Nejblíže ideálu nezaujatosti by tedy měly být, alespoň dle názvu, 

nezávislé komise. Nic takového však ve skutečnosti v současné situaci neexistuje. Tyto 

komise jsou sice nezávislé na místní samosprávě, jejich členové jsou však dosazováni čistě 

stranickým systémem – některá místa jsou rezervována pro republikány, zbytek si do kvót 

dosadí demokraté. Pozice pro nezávislé jsou opravdu ojedinělé.
37

  

Všechny tyto problémy poté obvykle vrcholí soudními spory. V některých případech 

dokonce soud sám musí přistoupit k nakreslení mapy obvodů.
38

 

 Z map určených k volbám do federální Sněmovny nakreslených po sčítání lidu 2010 jich 

soudy napříč všemi státy 5 nechaly překreslit, 12 jich překreslily samy a v 7 případech 

nebyl ještě v roce 2019 spor rozhodnut.
39

 V dubnu 2020 pak ještě nebyly rozhodnuty dva 

z těchto případů – v některých případech tedy rozhodnutí vůbec nepadne za celé období 

potenciální platnosti mapy. Redistricting k volbám do státních legislativ je pak na tom ještě 

hůře – 14 map bylo soudem zamítnuto a 9 překresleno.  

                                                           
34

 Tamtéž. 
35

PROKOP, Andrew. Who Actually Does The Gerrymandering [online]. Vox.com. Poslední změna 14. 11. 

2018. Dostupné z: https://www.vox.com/2014/8/5/17991958/gerrymandering-legislatures-republicans-

democrats 
36

viz. Legislative Services Agency. Legis.iowa.gov. Dostupné z: 

https://www.legis.iowa.gov/agencies/nonpartisan/lsa 
37

 Např. v Arizoně zasedá komise ve složení 2 demokratů, 2 republikánů a jednoho nezávislého coby 

pomyslného jazýčku na vahách. 
38

Who Draws The Lines [online]. Loyola law school. 25. 4. 2020. Dostupné z: 

http://redistricting.lls.edu/who-courtfed10.php 
39

 Tamtéž. 
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Nejen proto, že není jasné, které kritérium by mělo být rozhodujícím (stranická 

vyrovnanost, geografická kompaktnost, etnická souměrnost), nezdá se, že by se tyto spory 

blížily ke konci. Vrcholným orgánem americké soudní soustavy, který sjednocuje 

judikaturu nižších soudů a poskytuje závazný výklad, je pak americký Nejvyšší soud. 

 

4. Nejvyšší soud Spojených států amerických – jeho funkce a pravomoci  

Nejvyšší soud je vrcholným orgánem soudní soustavy Spojených států. Jedná se o 

devítičlenné těleso, které rozhoduje kolektivně a jehož členové jsou jmenováni 

prezidentem USA se souhlasem Senátu. Rozhoduje prostou většinou (tedy i 5 ku 4), 

soudci, kteří nesouhlasí se závěry většiny svých kolegů, však vyjadřují své názory v tzv. 

nesouhlasném stanovisku. Ti, kteří souhlasí se závěrem většiny, avšak neztotožňují se 

s některými body argumentace, pak mohou své mínění vyjádřit v tzv. souhlasném 

stanovisku.
40

 Když Soud v roce 1789 vznikl, jeho pravomoci byly značně omezené – 

rozhodoval konkrétní spory mezi stranami na základě zákonů, především Ústavy.  Jeho 

funkce spočívala především ve sjednocování judikatury nižších soudů a byl soudem 

poslední instance pro ty nejsložitější případy, rozhodně se však od něj neočekávalo, že 

bude svými rozhodnutími posouvat či měnit společenské a etické normy, či jakkoliv jinak 

zasahovat do politiky. Naopak, jak uznal jeden z jeho prvních předsedů, John Marshall: 

„Soudní moc, na rozdíl od zákonné, samostatně neexistuje a nemá svou vůli – soud je 

pouze nástrojem zákona.“
41

 Soudce Story ještě před ním popsal roli soudů takto: „Není rolí 

soudců naslouchat přesvědčivým hlasům většiny a oblíbeným názorům lidu. Naším úkolem 

je pouze vyslovit zákon tak, jak jej nalezneme, jeho zdůvodnění musí být ponecháno 

nestrannému posouzení celé země“,
42

 čímž narážel na Parlament coby zákonodárnou moc. 

Přestože byl však tento přístup postupem času překonáván a Nejvyšší soud byl stále častěji 

a stále intenzivněji vtahován do politiky, či se do ní vtahoval
43

 i sám, otázka volebního 

redistrictingu zůstala dlouho netknutá -  Soud se bránil do ní vstoupit už jen proto, že 

Ústava nechala organizaci voleb výslovně v pravomoci jednotlivých států. Článek 1, oddíl 

                                                           
40

 Z anglického originálu „concurring opinion“, překlad z: https://cs.glosbe.com/en/cs/concurring%20opinion 
41

 Cit. podle HAINES, Charles G. Political Theories of the Supreme Court From 1789-1835.  American 

Political Science Association. The American Political Science Review, Vol. 2, No. 2 (Feb., 1908). Dostupné 

z: https://www.jstor.org/stable/pdf/1944775.pdf 
42

 Tamtéž. 
43

Tento přístup, kdy se soudci mnohdy nebojí zrušit zákon na základě interpretace Ústavy ve světle vlastního 

morálního cítění, je od roku 1947 nazýván „soudcovským aktivismem“. Zdroj: KMIEC, Keenan D. "The 

Origin and Current Meanings of "Judicial Activism"." California Law Review 92, no. 5 (2004). str. 1446. 

DOI: 10.2307/3481421. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/3481421 
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4 americké Ústavy totiž stanoví: „Dobu, místo a celý postup voleb do Senátu a Sněmovny 

reprezentantů stanoví zákonodárství jednotlivých států.“
44

  

 Dnes je Nejvyšší soud těleso, jehož doktríny a postoje se radikálně mění v závislosti na 

jeho složení – pokud jsou soudci jmenováni republikánskými prezidenty, je často 

konzervativní a neváhá zvrátit ani mnoho let stará rozhodnutí učiněná Nejvyšším soudem 

v době, kdy v něm bylo více zástupců jmenovaných převážně demokratickými prezidenty, 

které by zcela jistě bylo možno označit za progresivní či liberální.
45

  

 A právě toto je i případ rozhodování Nejvyššího soudu v oblastech rovnosti volebního 

práva a gerrymanderingu v poslední době, kdy se opět vrací do soudnictví ve věcech 

volebních po mnohá desetiletí až do 60. let minulého století, udržovaná doktrína, že 

rozhodování otázek ohledně rovnosti volebního práva v rámci politického redistrictingu 

vůbec nespadá do rozhodovací pravomoci Nejvyššího soudu.
46

 

Tento přístup, kdy Soud z vlastní pravomoci vyjímá oblasti, ve kterých přitom v minulosti 

bez problémů rozhodoval, se dá, coby jistý protiklad soudcovského aktivismu, zařadit pod 

nejen ve Spojených státech diskutovanou doktrínu soudcovského sebeomezení či soudní 

zdrženlivosti (tzv. judicial restraint), jejíž pochopení je zásadní pro orientaci v aktuální 

situaci. 

  

5. Doktrína sebeomezení soudní moci v USA 

 „Sebeomezení soudní moci znamená rozhodování na základě práva vytvořeného jinými, 

raději než na základě soudcových vlastních názorů určujících, co je nejlepší pro jednotlivé 

strany, nebo pro společnost jako celek. Otázka týkající se soudcovského aktivismu je, zda 

základ soudního rozhodnutí představuje právo vytvořené jinými […] nebo zda soudci 
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 Ani do pravomoci jakýchkoliv jiných soudů – ve Spojených státech funguje systém tzv. difuzního 

přezkumu ústavnosti, tedy že ústavnost jednotlivých zákonných ustanovení mohou přezkoumávat soudy 

všech úrovní a Nejvyšší soud poté působí v pozici orgánu vyšší instance, který přezkoumává rozhodnutí 

soudu nižšího a ruší jej, či naopak potvrzuje jeho správnost. 
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opírají rozhodnutí o své individuální koncepty „co si doba žádá“ nebo „společenské 

spravedlnosti“ - takto shrnuje americký sociální teoretik Thomas Sowell
47

 myšlenku, že 

úlohou soudu by nemělo být vždy hledat „objektivní“ spravedlnost, nýbrž že v některých 

případech by mohlo být lepší uvážit, zda takové hledání nepřinese v rámci fungování 

systému více škody, než užitku, neboť do některých oblastí by Soud vůbec neměl mít 

pravomoc zasahovat. Důvody, proč by tomu tak mohlo být, pak mohou být různé, 

v případě volebního práva se však nabízí zejména dva hlavní.
48

 

1. Stabilita politického systému USA stojí na velmi pečlivém a křehkém vyvažování brzd a 

protivah. Jestliže tedy Ústava garantuje rozhodovací pravomoc v nějaké oblasti 

legislativám a nikoliv soudům, uzurpování si takové pravomoci by mohlo mít nedozírné 

následky na fungování celku. Tento argument navíc může být podtržen v případě, kdy se 

jedná o politickou otázku, ve které nelze dohledat objektivní správnost na základě předem 

daných definic, nýbrž ve které jde o výběr z více stejně správných rozhodnutí. Taková 

rozhodnutí by pak tím spíše měly dělat volené politické orgány, než soudci na základě 

svého vlastního uvážení a světonázoru. Otázka tedy stojí takto: „Je přiměřené, aby Soud 

zasáhl do právního předpisu, který byl přijat demokraticky zvoleným Parlamentem po 

pečlivém projednání a rozsáhlých veřejných diskuzích?“
49

 Soud by totiž neměl být 

arbitrem morálnosti, nýbrž arbitrem, který by měl zkoumat, zda některý ze zákonů není 

protiústavní.  

2. Redistricting je ze své podstaty oblastí, ve které, i pokud bychom připustili, že se 

nejedná o politické otázky, by hledání objektivně správných odpovědí vyžadovalo vysokou 

míru odbornosti – z hlediska geografie, sociologie, ale především znalosti lokálních 

poměrů, které především Nejvyššímu soudu musí notně chybět.  

Oblastí, ve které budou tyto myšlenky zřetelněji vidět, je např. zdravotnictví. Například 

soudce Antonin Scalia v rozsudku Cruzan v. Director, Missouri Department of Health ve 

vztahu k možnosti odpojení pacienta od lékařských přístrojů uměle udržujících život 

konstatoval: „Moment, ve kterém se život stává nehodným žití, a moment, ve kterém se 

prostředky nezbytné k jeho zachování stávají mimořádnými nebo nepřiměřenými, není 

vepsán v Ústavě, ani není znám devíti soudcům soudu nijak lépe, než je znám devíti lidem 
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náhodně vybraným z Kansaského městského telefonního seznamu.“
50

 Soudci zkrátka 

nemohou být odborníky na všechno, politická rozhodnutí by měli nechávat politikům a 

odborná rozhodnutí někomu, kdo danou odbornost, byť např. coby kolektivní orgán, má. 

Z dnešního pohledu by se tak nabízela kupříkladu možnost již výše zmiňovaných, v praxi 

ovšem nepříliš využívaných odborných komisí, které by mohly sloužit jako alternativa 

nikoliv pouze pro státní legislativy, nýbrž i pro soudy – komise by mohly mapy posuzovat 

z faktografického hlediska a soudy by např. mohly zůstat pouze v pozadí coby procesní 

záruka. V 60. letech minulého století pak tento myšlenkový postup stačil k rozšíření 

názoru, že soudci by vůbec neměli do záležitostí volebního zákonodárství, natož vytváření 

volebních obvodů, státům zasahovat.   

Zde však vchází do hry další faktor výrazně ovlivňující rozhodování soudu v politických 

otázkách, shrnutý Sowellem: „Soudcovský aktivismus je jako bianco šek, který může být 

využit v jakémkoli směru, v jakékoli otázce, pouze v závislosti na konkrétních soudcích.“
51

 

A právě soudcovský aktivismus Nejvyššího soudu přišel v 60. letech minulého století ke 

slovu. 

 

 

6. Vývoj judikatury Nejvyššího soudu k otázce rovnosti volebního práva  

Již v období 2. světové války se tehdejší předseda Nejvyššího soudu Harlan Stone vyjádřil 

v tom smyslu, že rozpor s ústavností je třeba posuzovat přísněji u těch zákonů, které 

omezují možnost odvolat veřejností nechtěné zákony – a jako příklad uvedl právě 

omezování volebního práva. Byl to jeden z prvních náznaků pozdějšího vývoje, až do 60. 

let 20. století však Nejvyšší soud stále přenechával naprostou většinu otázek volebního 

zákonodárství státům – a když už se do rozhodování pustil a připustil svou pravomoc, 

obvykle státní legislativu podpořil. V roce 1946 se tak Soud v případě Colegrove v 

Green
52

 odmítl zabývat otázkou, zda jsou volební obvody v Illinois alespoň přibližně 

stejně velké co do počtu obyvatel. Použil přitom argument, že zapojení soudní moci do 

stranické soutěže, za jejíž nedílnou součást bylo v té době zachování, či předefinovávání 

volebních obvodů považováno, by bylo nebezpečné pro demokratické zřízení celého státu. 
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Konkrétně zdůvodnění znělo: „Neexistuje zákon, který by kladl jakékoliv požadavky na 

kompaktnost či srovnatelnou velikost volebních obvodů.“
53

 

Ještě v roce 1959 pak Soud podržel nepřímé omezení všeobecnosti volebního práva 

v případě Lassiter v Northampton Country Board of Elections,
54

 kde potvrdil možnost 

nepřipustit k urnám ty občany, kteří nebyli schopni napsat na papír nadiktovanou část 

americké Ústavy. Tento, stejně jako mnohé další varianty testu gramotnosti, byly přitom 

užívány zejména jižanskými státy za účelem omezení volebního práva Afroameričanů a 

příslušníků dalších etnických menšin, jejichž úroveň vzdělání byla průměrně na nižší 

úrovni než u bílých spoluobčanů. Jednalo se tedy o markantní a očividné porušení zásady 

rovné ochrany před zákonem, srovnáme-li tento případ s rozhodnutími, ve kterých Soud 

dovodil protiústavnost pouze několik málo let později.  

V rámci liberální soudní revoluce a velkého nárůstu soudcovského aktivismu zejména v 

60. letech, kdy Soud vydal i klíčové rozsudky v oblastech rasové rovnosti či potratové 

legislativy, však byl tento přístup překonán. 

6.1 Judikatura vztahující se k přípustnosti malapportionmentu 

K průlomovému rozhodnutí, na nějž se Soud později odvolával i ve všech dalších 

případech, ve kterých dovodil svou pravomoc ohledně rozhodování o tvorbě volebních 

obvodů, se Soud odhodlal v roce 1962 ve sporu Baker v Carr.
55

 Skutková podstata 

případu se zdá být celkem jednoduchá – ve státě Tennessee nebyly od roku 1901, kdy byly 

vytvořeny, mapy obvodů žádným způsobem překreslovány, neboť to nikdo nepožadoval. 

Za 60 let se však pochopitelně změnilo populační rozvrstvení a hustota osídlení v různých 

částech státu a ve státní legislativě tak zasedli poslanci reprezentující výrazně odlišný počet 

voličů. Stěžovatel Charles W. Baker však tentokrát přišel s relativně originálním 

odůvodněním, proč je takový stav protiústavní. Dovolával se porušení tzv. klausule o 

rovné ochraně (Equal protection clause) v prvním oddílu 14. dodatku Ústavy – „…Žádný 

stát… nemá právo zbavit jakoukoliv osobu, podléhající jeho pravomoci, stejné ochrany 

zákona.“
56

 Šest soudců Nejvyššího soudu se pak skutečně přiklonilo k názoru, že podoba 
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volebních práv není čistě politickou otázkou, pokud zasahuje do ústavně garantovaných 

práv jednotlivců, a tuto ústavní garanci z výše uvedeného, velmi nekonkrétního a obecně 

stavěného ustanovení, skutečně dovodili s tím, že aktivní volební právo je základním 

právem ve svobodné a demokratické společnosti a jeho výkon svobodným a nerušeným 

způsobem je základem pro uchování všech ostatních občanských a politických práv – proto 

musí být každé možné narušení tohoto práva důkladně a pečlivě přezkoumáno. Ve svém 

nesouhlasném stanovisku pak soudce Harlan použil stejné originalistické argumenty, jaké 

používá většina soudců Nejvyššího soudu v těchto sporech v dnešní době – tedy že autoři 

14. dodatku nemohli žádný podobný význam zamýšlet – naopak, o volebním právu sepsali 

celý oddíl 2 tohoto dodatku, kde nic takového zmíněného není: „Členové Sněmovny 

reprezentantů musí být rozděleni mezi jednotlivé státy podle počtu jejich obyvatelstva; 

přitom třeba počítat všechny obyvatele každého státu s výjimkou Indiánů, neplatících daně. 

Avšak kdyby bylo přece v některém státě odepřeno nebo jakýmkoli způsobem omezeno 

právo volit některým mužským obyvatelům nad jednadvacet let, občanům Spojených států 

(nebylo-li jim ovšem odňato pro účast na vzpouře nebo jiný zločin) - a to ať jde o volby 

volitelů prezidenta a jeho zástupce, volby do Sněmovny reprezentantů nebo volby úředníků 

a soudců v jednotlivých státech -, musí být zmenšeno zastoupení takového státu ve 

Sněmovně reprezentantů v té míře, o jakou byl v tomto státě snížen počet oprávněných 

voličů.“ 
57

 

Interpretační spor tedy probíhal tedy mimo jiné i o to, zda lze ustanovení o volbě do 

Sněmovny analogicky vztáhnout i na státní legislativy a především, zda „právo volit“ 

v sobě po evropském vzoru zahrnuje i rovnost volebního práva či pouze příležitost jít a 

vhodit hlas do urny, což tvrdil soudce Harlan. Soud se však tentokrát přiklonil k první 

možnosti a jejímu značně extenzivnímu pojetí.  

 

Jakmile byla tedy tato bariéra v podobě odmítavého přístupu podobné otázky řešit 

překonána, s podobnými stížnostmi se „roztrhl pytel“. Stížnosti podávané a projednávané 

roku 1963 se pak svého rozhodnutí dočkaly roku 1964, který se tak stal revolučním, a to 

zejména díky ikonickým rozsudkům v případech Wesberry v Sanders a Reynolds v Sims 

(spojený s dalšími pěti případy s totožnou právní otázkou), kde došlo k zásadnímu 

rozvedení argumentace. 
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V případu Wesberry v Sanders (1964),
58

 ve kterém se jednalo o volební mapy a obvody 

státu Georgia, Soud stanovil, že lidnatost jednotlivých obvodů musí být identická tak, jak 

je jen možné – „as nearly as practicable“. Nejen že tedy z rovnosti volebního hlasu učinil 

relevantní faktor, ke kterému byly vlády povinny přihlížet při tvorbě volebních obvodů, ale 

najednou z tohoto kritéria vytvořil faktor hlavní, jemuž musí ustoupit všechny ostatní 

potenciální zájmy. 

 

Případ Reynolds v Sims (1964),
59

 rozhodnutý o několik měsíců později, se pak stal 

klíčovým zejména díky své rozvinuté argumentaci
60

 a rovněž faktu, že v něm bylo za 

protiústavní prohlášeno rozvržení obvodů hned v šesti státech – Alabamě, Coloradu, 

Delawaru, Marylandu, New Yorku a Virginii. Reynolds v Sims byl z těchto sjednocených 

případů vybrán coby „hlavní“, neboť, slovy předsedy Soudu Warrena, představoval 

malapportionment v Alabamě, o němž se zde jednalo, naprosto typický a reprezentativní 

příklad neduhů, které byly přítomné ve většině amerických států. V předešlých šedesáti 

letech tam totiž neproběhlo žádné přerozdělení obvodů na základě reálného stavu 

populace. Dopad však mělo toto rozhodnutí i na státy, jež žalovány vůbec nebyly – např. 

Nevadu, kde jeden ze státních senátorů vinou zastaralé podoby obvodů zastupoval pouhých 

568 občanů svého obvodu a jiný 127 000 občanů. Podobné rozdíly pak panovaly např. ve 

státních legislativách i v Utahu (165 občanů v nejmenším obvodu, 32 000 v největším), 

Idaho (951 x 93 000), Vermontu (36 x 35 000), New Hampshire (pouzí 3 x 3200), či 

Kalifornii (14 000 x 6 milionů v obvodu Los Angeles). Nejznámější část výroku a 

odůvodnění soudu z úst Earla Warrena se pak zapsalo do nejen právních učebnic: 

„Zákonodárci zastupují lidi, nikoliv stromy či akry půdy. Zákonodárci jsou voleni voliči, 

nikoliv farmami, či městy, či ekonomickými zájmy.“
61

 Nově tak Nejvyšší soud požadoval 

rovnost váhy jednotlivých hlasů, stanovil tedy princip „one person, one vote“ se všemi 

jeho dopady coby závazný i v americkém prostředí, nedefinoval však žádnou konkrétní 

hodnotu rozdílu ve velikosti obvodů, kdy by se již jednalo o „nerovnost“ a soudy nižších 

stupňů si tak při vyhodnocování nerovnosti stále musely vystačit s kritériem z Wesberry 
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v Sanders.  

Z případů z roku 1964 je pak vhodné zmínit ještě rozhodnutí ve věci Lucas v Forty-

Fourth General Assembly of Colorado
62

 (1964),
63

 kde bylo potvrzeno, že stejné principy 

se vztahují i na volby na státní úrovni - v Coloradu totiž necelá jedna třetina tamní 

populace volila dvě třetiny státního senátu. V tomto případě však zároveň Soud řekl, že stát 

si může vybrat, zda rovnost volebního práva, pokud dodrží kritérium „as nearly as 

practicable“, založí na v nejvyšší míře shodné velikosti obvodů co do celkové populace, či 

jen co do shodného počtu voličů.  
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Roku 1966 pak rozhodnutí v případu Burns v Richardson
64

 rozptýlilo i případnou 

nejistotu, zda je kvůli aktuálně závaznému výkladu Nejvyššího soudu nutné přepsat i státní 

ústavy, pokud jsou s ním v rozporu. Některé státy totiž měly z historických důvodů 

rozdělení obvodů a počet k nim přiřazených mandátů ve státní legislativě zakotvený přímo 

ve státní ústavě - např. Havajská ústava stanovovala, že z 25 senátorů jich je 15 voleno ve 

třech okresech („counties“), které ve kterých dohromady žilo 21 procent tamní populace, 

zatímco největší čtvrtý okres, ve kterém sídlilo 79 procent populace, volil senátorů 10.  

Odpověď pochopitelně zněla, že ano, ani argumenty velmi specifickými kulturními 

podmínkami před Nejvyšším soudem neuspěly – stěžovatelé v tomto případě přišli 

s návrhem, že největší okres by měl volit 19 z 25 senátorů a bylo jim vyhověno.  

V případu Avery v Midland County
65

 (1968) pak Soud potvrdil, že stejné principy se 

vztahují na volby na všech úrovních politického rozhodování, v tomto konkrétním případě 

se jednalo o pětičlenný okresní komisariát („Commissioners Court“). Disproporce však zde 

byla velmi jednoznačná – v největším obvodě, zahrnujícím hlavní město okresu 

(„county“), žilo zhruba 68000 obyvatel, v nejmenším vesnickém pouhých 414. Ještě 

markantněji se pak tento přístup projevil v rozhodnutí Hadley v. Junior College District 

of Metropolitan Kansas City
66

 (1970), kde Soud potvrdil, že ochrana 14. dodatku se 

vztahuje na volby do jakýchkoliv voleb, byť zdánlivě pro některé občany nepříliš 

podstatných rozhodovacích těles, např. volba správců městské školy. Jinými slovy – stejně 

velké musí být jakékoliv obvody, ve všech situacích.  

Mezitím v roce 1969 pak Nejvyšší soud ukázal, že si za svým přístupem stále stojí a 

nezdráhá se naopak možná ještě přitvrdit, a to především v případech Kirkpatrick v Preisler 

a Wells v Rockefeller.  

Především Kirkpatrick v Preisler
67

 (1969) je dodnes řazen ke klíčovým rozsudkům 

soudnictví v této oblasti. Přestože rozdíly ve velikosti obvodů ve státu Missouri zde činily 

cca 3 procenta od ideálního průměru a byly tedy velmi malé, podle Nejvyššího soudu 

nebyl princip „one person, one vote“ naplněn z důvodu nesplnění požadavku, aby obvody 

byly stejně lidnaté „as nearly as practicable“. Problém spočíval v tom, že missourská 
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legislativa při kreslení mapy nevycházela z oficiálního sčítání lidu, ale z vlastních 

informačních zdrojů, které byly dle názoru soudu méně přesné. Navíc členové legislativy 

odmítli původně navržený plán, ve kterém by byla odchylka ještě menší (a menší odchylka 

tak prokazatelně byla možná). Pro docílení rovnější váhy hlasu by navíc stačilo pouze vzít 

některé administrativně definované a platné okrsky a přesunout je do jiného obvodu, což 

Soud vyhodnotil jako velmi jednoduché opatření. Dopad tohoto rozhodnutí tedy působil 

tak, že státní legislativy nemají možnost přizpůsobit plán obvodů svým politickým zájmům 

ani skrze velmi jemné politické úpravy, přestože odchylka v rovnosti váhy hlasu by zůstala 

minimální. Oproti stavu, který panoval ještě před necelými deseti lety, šlo tedy opravdu o 

markantní změnu přístupu.
68

  

Rozhodnutí případu Wells v Rockefeller
69

 (1969) pak poskytlo totožnou odpověď na lehce 

odlišnou otázku - ve státě New York v roce 1968 státní soud prohlásil za přiměřené 

obvody, z nichž 31 ze 41 bylo vytvořeno zcela nezávisle na jakémkoliv jiném faktoru, než 

velikost tamní populace. Vláda tedy nebrala v potaz geografii, historický vývoj ani 

kompaktní tvar a povedlo se jí vytvořit 31 obvodů o takřka identickém počtu voličů, což 

předložila jako důkaz, že se snaží. Zbylých 10 obvodů však ponechala beze změny 

v podobě skupin jednotlivých nenarušených okresů – tyto obvody se ve svých extrémních 

přápadech lišily o více než 50000 občanů (více než šestiprocentní odchylka od ideálu na 

obě strany). Tento přístup Nejvyšší soud pochopitelně rovněž vyvrátil – stejně velké 

musely být všechny obvody, ne jen jejich naprostá většina, byť by se v ní vlády snažily 

sebevíce.  

V průběhu sedmi let se tak státní legislativy dostaly z pozice, ve které mohly podobu 

obvodů ve svém státě takřka neomezeně určovat, či se jí naopak vůbec nezabývat, do 

situace, kdy byly povinny volební obvody pravidelně přetvářet, avšak co do výsledné 

podoby jim byl ponechán takřka nulový manévrovací prostor. Explicitně toto Soud řekl 

roku 1973 v rozhodnutí White v Weiser,
70

 kde bylo toto „uctívání“ shodné velikosti 

obvodů coby jediného přijatelného kritéria, které má být bráno v úvahu při tvorbě map, 

dotaženo takřka k dokonalosti, když Nejvyšší soud naplno prohlásil, že jakékoliv politické 

úvahy v procesu redistrictingu nejsou právně přijatelným argumentem. Politické úvahy 
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v tomto konkrétním případě přitom ani neměly zvýhodnit konkrétní stranu, nýbrž měly 

pouze zajistit, aby si stávající kongresmani (demokraté i republikáni) mohli i přes nová 

pravidla redistrictingu zachovat úzká, často mnoho let vytvářená pouta se svými tradičními 

voliči a byli co nejméně nuceni kandidovat proti sobě navzájem. Maximální odchylka 

v rámci nově vytvořeného plánu činila 2,43 procenta, avšak průměrná odchylka byla na 

první pohled relativně zanedbatelných a přijatelných 0,74 procent. Stěžovatelé však 

prokázali, že existuje i možnost rozplánovat obvody vyrovnaněji a takový plán vypracovali 

a předložili Nejvyššímu soudu, což stačilo k tomu, aby mapy vytvořené vládou a splňující 

relativně přísné standardy označil za protiústavní.   

V takovéto situaci se pak pochopitelně nelze divit, že jednotlivé státní legislativy začaly 

uvažovat, jak své rychle ztracené pravomoci a výhody získat nazpět i při zachování nároků 

Nejvyššího soudu. Odpověď byla nasnadě a začala se v praxi ukazovat ve zpočátku 

výjimečných, postupem času však čím dál tím častějších případech - stačilo přece vytvořit 

obvody, které budou identické velikostí, avšak svou podobou přesto některé voliče silně 

znevýhodní. Nevyhnutelně tedy přišla ke slovu éra stranického gerrymanderingu, - 

techniky, která byla v tu dobu využívána zejména v jižanských státech k cílené segregaci a 

oslabení volebního práva černošských voličů. 

 

 

 

6.2 Vývoj judikatury k rasovému gerrymanderingu 

 

Boj s rasovým gerrymanderingem zahájil Soud ještě dříve než s malaportionmentem - již 

roku 1960 vyvolal velký zájem případ Gomillion v. Lightfoot,
71

 ve kterém byl stát 

Alabama žalován za rozkreslení obvodů v městě Tuskegee, kde sídlila univerzita a zároveň 

velká nemocnice pro Afroameričany,
72

 kteří tak měli ve městě většinu cca 4:1 vůči 

bělochům. Byli však zkoncentrováni do volebních obvodů takovým způsobem, že jejich 

reálné zastoupení na radnici bylo zcela nevypovídající. Nejvyšší soud, který v 60. letech 

bojoval obecně proti rasové segregaci a diskriminaci ve všech jejích podobách, tedy ve 
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svém rozhodnutí prohlásil, že takovým postupem byl porušen 15. dodatek Ústavy z roku 

1870: „Spojené státy ani jakýkoli jednotlivý stát nesmějí popřít ani omezit volební právo 

žádného občana Spojených států z důvodů rasových, barvy pleti nebo bývalého otroctví.“
73

  

 Nejen proto, že podobné případy byly v 60. letech zejména v jižanských státech velmi 

obvyklé, byl roku 1965 přijat a prezidentem Lyndonem B. Johnsonem podepsán Zákon o 

volebním právu
74

 (Voting Rights Act), jehož záměrem bylo mimo jiné donutit státy 

k respektování právě 14. a 15. dodatku. V sekci 5 tohoto zákona byla pak vymezena 

povinnost některých států předložit svou mapu volebních obvodů ke schválení Ministru 

spravedlnosti (Attorney General) či federálnímu vrchnímu soudu v D. C. předtím, než 

mohla být použita ve volbách, aby tyto úřady dohlédly, že zcela nevybočuje ze zákonných 

nároků. 

 

Ještě předtím, v roce 1964, však padlo v případu Wright v Rockefeller
75

 rozhodnutí 

v další klíčové otázce a to, zda je stát rovné zastoupení menšinových voličů, v tomto 

případě manhattanských Portorikánců,  povinen aktivně zajistit, nebo zda je pouze povinen 

jim cíleně neškodit. Obvody ve volbách do státního kongresu v tomto případě byly 

navržené tak, že skoro všichni Portorikánci byli koncentrováni v jednom obvodu a 

v dalších prakticky absentovali. Následně si stěžovali, že s takovým rozvržením dosáhnou 

pouze na jeden mandát, přestože jejich procento v populaci je vyšší a měli by tak mít šanci 

dosáhnout na zastoupení ve více obvodech. Nejvyšší soud však rozhodl, že by museli 

prokázat, že je stát takto rozřadil úmyslně a s motivací rasově je diskriminovat – napadený 

obvod však byl kompaktní a dával geograficky smysl, protože členové komunity prostě žili 

blízko sebe. Nejvyšší soud tak rozhodl, že zde není zjevný diskriminační úmysl a proto 

mapa není protiústavní, i když by jistě mohla být nakreslena tak, aby více odpovídala 

reálnému zastoupení různých menšin – ukázal tak, že princip „as nearly as practicable“ 

musel být přísně respektován pouze, byla-li posuzována rovnost všech voličů, nerovnosti 

v zastoupení oproti reálnému stavu založené na etnické klasifikaci však tak striktní kritéria 

dle jeho názoru splňovat nemusela. To bylo velmi důležité, neboť ve Spojených státech 

velmi často, zejména v centrech měst, žijí komunity etnických menšin blízko sebe a 
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možnost vytvořit z těchto oblastí několik velmi málo čistě černošských či jinak barevných 

obvodů byla pro státy důležitá. Paradoxní je, že zmiňovaný Zákon o volebním právu z roku 

1965, mimo jiné právě k takovému postupu i nabádal, neboť rozřeďování komunity do více 

obvodů podle federálních zákonodárců hrozilo tím, že oslabí volební právo dané komunity 

natolik, že nedosáhnou na zastoupení v žádném z obvodů. Rozsudek definující, že je třeba 

brát v potaz individuální situaci, tedy zda je menšina rozdělená mezi více obvodů za tím 

účelem, aby dosáhla na více mandátů, či naopak kvůli tomu, aby nedosáhla na téměř 

žádný, však přišel až o mnoho let později (Georgia v Ashcroft, 2003, viz str. 32). 

Právní názor, že zástupcům etnických menšin není třeba aktivně pomáhat k tomu, aby byli 

ve volených orgánech rovně zastoupeni, pokud nejsou cíleně diskriminováni, byl pak 

v odlišné situaci potvrzen i v případu City of Mobile v Bolden
76

 (1978). V alabamském 

městě Mobile vykonávala od roku 1911 většinu výkonných pravomocí tříčlenná rada, jejíž 

členové však nebyli voleni ve třech samostatných, jednomandátových obvodech, nýbrž 

všichni dohromady v rámci jednoho velkého obvodu (tři kandidáti s největším počtem 

hlasů obdrželi mandát), což je model, který je v Americe v menších městech běžně 

užívaný. Tamní velmi početná afroamerická komunita však do roku 1980 nikdy nebyla 

schopná skrze takový způsob volby zvolit jakéhokoliv svého zástupce, neboť byli bílou 

většinou vždy přehlasováni, a obrátila se tak na Nejvyšší soud – jejich představa byla 

taková, že Soud nařídí vytvořit tři jednomandátové obvody, z nichž jeden by pak mohl být 

uzpůsoben tak, aby v něm černoši měli většinu. Jejich stížnost však byla poměrem 6-3 

zamítnuta – váha jejich hlasu totiž byla dle Soudu stejná jako všech ostatních voličů ve 

městě a „právo zvolit černošského („negro“) kandidáta“, slovy soudce Stewarta, 

neexistuje, či alespoň není vepsáno nikde v americké Ústavě či jejích dodatcích. 

Vícemandátový obvod by tak byl opět v očích Soudu protiústavní pouze, pokud by se 

stěžovatelům podařilo prokázat, že byl vytvořen s úmyslem je rasově diskriminovat a 

úmyslně poškodit.  

Jedním z důvodů, který vedl k tomuto přístupu, byl i fakt, že americké kulturní i sociální 

prostředí je natolik pestré, že pokud by státy musely cíleně vycházet vstříc všem 

potenciálně zasaženým a poškozeným skupinám, vytvořit volební mapu by bylo zhola 

nemožné. Názornou ukázkou může být například rozhodnutí ve věci United Jewish 
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Organizations of Williamsburgh v. Carey (1977).
77

 

Sekce 5 Zákona o volebním právu z roku 1965 dopadla mimo jiné i na stát New York, 

který tak roku 1972 předložil své přepracované mapy ke schválení kanceláři ministra 

spravedlnosti. V některých z obvodů však kritériím nevyhověl, úřad se domníval, že 

předložená podoba by v oblasti Kings County poškozovala rasově menšinové voliče. 

Následná úprava podle požadavků ministerstva však rozdělila oblast do dvou obvodů a tím 

ve volbách silně oslabila tamější komunitu chasidských Židů. Ti se domáhali opětovného 

překreslení obvodů, neboť se cítili být obětí „rasových kvót“, kdy všichni byli při propočtu 

zahrnuti coby „bílí“, bez ohledu na své náboženství. Nejvyšší soud tehdy kontroverzně 

rozhodl, že nové rozdělení je v pořádku, a to i přes ostrý disent svého předsedy Warrena E. 

Burgera, který píše: „Domněnka, že „bílí“ a „nebílí“ tvoří homogenní entity se stejnými 

zájmy ve volbách, bez přihlédnutí k jejich náboženskému či etnickému původu, je naprosto 

bez opory v realitě.“
78

 Velkou část „bílých“ navíc tvořili i příslušníci hispánské menšiny. 

Na tomto případě je tak mimo jiné vidět i další linie sporů ohledně rovnosti volebního 

práva – záběr se přesouvá z otázky, zda vůbec mapy překreslovat a zda je rovný hlas 

jednotlivých skupin legitimním cílem k otázkám, jak vyvážit zájmy jednotlivých 

znevýhodňovaných menšinových skupin – a zda tak vůbec činit. 

 

Na situaci, kdy se ukazovalo, že požadavek shodně velkých obvodů způsobuje velmi 

neočekávané komplikace všemožným skupinám obyvatel, neboť skutečně do jisté míry 

nabourává do té doby fungující (byť rozhodně ne bezchybně) volební systém, musel 

pochopitelně reagovat i Nejvyšší soud. Už od počátku 70. let tak začal své požadavky 

postupně uvolňovat, svá dřívější rozhodnutí korigovat a za ústavní prohlašoval i obvody 

s odchylkami v míře, kterou ještě pár let předtím rezolutně neschvaloval. Za příklady by se 

daly použít např. případy Mahan v Howell
79

 (1971) či Gaffney v. Cummings
80

 (1973), 

kde Soud dokonce vyjádřil následující myšlenku: „Politické úvahy jsou nedílnou součástí 

procesu vytváření volebních obvodů. Bylo by možné navrhnout, aby se při vytváření 

obvodů využívala pouze čistě apolitická data získaná ze sčítání obyvatel a aby se při 

vytváření volebních map nepřihlíželo k jejich možným volebním dopadům, takovýto postup 

by však přinesl ty nejpokřivenější výsledky. Ústava zná mechanismy ochrany proti 
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vyčlenění rasových či politických skupin z volebního procesu v případě svévolného snížení 

jejich volební síly, ale tyto skupiny neochrání, pokud o své menšinové zastoupení přijdou 

v rámci snahy o co nejpřesnější a nejreprezentativnější zastoupení všech obyvatel státu,“ 

ze které lze vyčíst velmi rychlý ústup z původních nároků. Tato rychlá změna názorů však 

byla velmi ostře kritizována disentujícími soudci a lehké zmatení bezesporu vyvolala 

rovněž ve státních legislativách a rostla tedy sjednotit a ustálit se na pro většinu stran 

přijatelném rozhodovacím standardu. Ten poskytlo jednomyslné rozhodnutí 9-0 ve věci 

Thornburg v Gingles
81

 (1986), ve kterém byl vytvořen klíčový, dodnes používaný test pro 

rozpoznání, kdy se jedná o rasový gerrymandering. Volební obvody v Severní Karolíně 

byly přerozděleny takovým způsobem, že v šesti z nich žila podstatná část černošské 

populace právě tak velká, aby neměla šanci zvolit svého kandidáta. Nejvyšší soud tedy 

zhodnotil data z posledních třech volebních cyklů, ve kterých hledal odpovědi na 

následující 3 otázky, které jsou dnes známy jako „Gingles test“:  

1. Je rasově či jazykově vymezená menšina v dané oblasti dostatečně početná a 

geograficky kompaktní na to, aby mohla tvořit většinu v ideálně početném 

jednomandátovém obvodě daného státu? 

2. Je tato menšina politicky soudržná, tedy že její členové mají sklon volit totožné 

kandidáty? 

3. Je politická většina v dané oblasti natolik politicky soudržná, že jí to umožňuje běžně 

porážet kandidáta menšiny?  

Pokud je Soud schopen na tyto tři otázky, stejně jako v případě Thornburg v Gingles, 

odpovědět kladně, tedy že redistricting dělí početnou a politicky soudržnou menšinu do 

několika obvodů, kde jsou její příslušníci následně poráženi bloky jiné skupiny obyvatel 

(typicky „bílou většinou), jedná se o redistricting protiústavní. Pro naplnění požadavku 

ústavnosti je pak v takových oblastech třeba zajistit existenci obvodu, ve kterém množství 

černošských voličů („BVAP“ - black voting age population) bude rovno alespoň počtu 

50% + 1 ze všech voličů daného obvodu – bude tedy disponovat alespoň nejtěsnější 

většinou, pokud budou všichni členové menšiny volit soudržně. 

 

V případě Shaw v Reno (1993)
82

 se pak opět naplno projevily výše zmíněné protichůdné 
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tendence a otázky legitimity pozitivní diskriminace jednotlivých ras (případ byl rozsouzen 

poměrem 5:4), která však může mít neblahé následky pro další skupiny.  

Severní Karolína vytvořila nejprve jeden a po výtkách ze strany kanceláře ministra 

spravedlnosti pak i druhý obvod vysokou koncentrací Afroameričanů, kterým měl tento 

krok zajistit proporční zastoupení v Kongresu. Vláda však k tomuto účelu využila tzv. 

balíčkovací metodu (viz str. 12), kdy jeden z obvodů byl dlouhý 260 km a prakticky 

kopíroval jednu ze silnic procházející státem. Nejvyšší soud již tento obvod označil 

doslova za „moc podivný“ a rozhodl, že takto výrazný případ rasového gerrymanderingu 

nesmí být tolerován ani pokud se váže k legitimnímu cíli zajistit menšinovým voličům 

spravedlivé zastoupení a každý obvod musí projít tzv. „standard of strict scrutiny“ – 

v českém ústavním soudnictví by se dal tento test přirovnat k testu proporcionality, 

americký Nejvyšší soud však v těchto konkrétních případech zkoumá kritérium legitimního 

cíle státu, vhodnosti podoby map a jejich přiměřenosti vzhledem ke sledování cíle. Obvod 

byl tedy překreslen, avšak nepříliš výrazně a roku 1993 tak byl právě pomocí balíčkování 

v Severní Karolíně zvolen Mell Watt (viz str. 13).  Rozporuplnost případu dokazuje i to, že 

(nejen) v následujících 10 letech se o legitimitě stejného „Wattova“ 12. obvodu 

rozhodovalo ještě několikrát, namátkou v případech:  Shaw v. Hunt (1995), Hunt v. 

Cromartie (1999) či Easley v. Cromartie (2001).  

Tento přístup pak byl zatím definitivně (neboť stejná doktrína přetrvává i do dnešních dní) 

potvrzen v případě Miller v Johnson
83

 (1995). Mezi lety 1980 a 1990 byl z 10 obvodů ve 

státě Georgia pouze jeden s černošskou většinou.  Po sčítání lidu 1990 však tamější 

zákonodárci dostali šanci vytvořit 11. obvod a vzhledem k tomu, že Afroameričané tvořili 

téměř 27% tamního obyvatelstva, rozhodli se jej vytvořit s jasnou afroamerickou většinou. 

Tento obvod však měl natolik bizarní tvar, že jej Nejvyšší soud ústy Soudce Kennedyho 

prohlásil za protiústavní: „V některých případech je vytvořený volební obvod natolik 

nepravidelný a tvarově neobvyklý, že nemůže být pochopen jakkoliv jinak, než jako 

vyjádření snahy segregovat voliče na základě rasy – a při takových motivacích, jak vychází 

již ze Shaw v Reno, musí být kontrola ústavnosti velmi přísná.“ 

  

Rozhodnutí Georgia v Ashcroft
84

 (2003) pak přineslo jeden z posledních zásadních zlomů 

v oblasti rasově motivovaného gerrymanderingu. Po sčítání lidu 2000 vytvořili většinově 
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demokratičtí zákonodárci v Georgii volební mapy, které oproti předchozím plánům 

rozptylovaly černošskou menšinu v menších počtech do více různých obvodů, místo aby je 

koncentrovaly do několika málo obvodů, kde by měli jasnou většinu. Důležitým faktem 

však bylo, že počet obyvatel této menšiny za poslední dekádu výrazně narostl a jejich 

koncentrace v několika málo obvodech tak již byla nevýhodná – nový plán tak byl veřejně 

podporován lídry tamní černošské komunity. Republikánský guvernér Georgie však státní 

mapu přesto napadl, neboť se domníval, že porušuje Zákon o volebním právu 1965, když 

Afroameričany rozptyluje, místo aby je koncentrovala. Tamní soud mu dal zapravdu, 

Nejvyšší soud však nejtěsnější většinou rozhodl, že při zvažování ústavnosti je třeba brát 

v úvahu účel rozdělení a vzhledem k duchu Voting Rights Act a k tomu, že tento plán byl 

pro černochy výhodnější, se vyslovil, že je možné tuto menšinu i cíleně rozptylovat, 

přestože v zákoně je takový postup jasně uváděn coby zakázaná praktika oslabování 

volebního práva. Zajímavé však je, že ve prospěch mapy hlasovali republikánští soudci, 

zatímco demokratičtí se domnívali, že mapa byla protiústavní – rozdělili se tak nejen 

opačně než jaké bylo postavení stran (republikánský guvernér napadal rozhodnutí 

demokratické vlády), ale demokratičtí, obecně progresivnější soudci zde šli, držíc se litery 

zákona, „proti“ zájmům černé menšiny, zatímco konzervativní republikáni jí vyšli vstříc. 

Jde tedy o názorný příklad toho, že v tělese jako je Nejvyšší soud, kde jeho členové 

alespoň formálně podléhají minimálním tlakům zvenčí, je politické dělení občas dvousečné 

a není predeterminující ve všech případech, alespoň ne z pohledu běžného občana-laika. 

Případ Shelby County v Holder
85

 (2013) však přesto ukazuje, jak moc politické 

přesvědčení s názorem Soudu zahýbat může. Došlo v něm totiž k výraznému omezení 

Zákona o volebních právech z roku 1965, který byl do té doby již téměř 50 let využíván 

coby ústavně konformní. Poměrem 5:4 byl zrušen klíč v Sekci 5 tohoto zákona určující, 

které státy a oblasti musí předložit své volební mapy k přezkumu Ministerstva 

spravedlnosti/federálního soudu a to s argumentem, že byl vytvořen pouze pro krátkodobé 

účely a pozbyl smyslu v kontextu dnešní doby, neboť nereflektuje geografické a politické 

změny. Přestože tedy Nejvyšší soud neprohlásil za protiústavní samotný mechanismus 

kontroly, fakticky znemožnil jeho užívání, neboť mu aktuálně žádné oblasti nepodléhají a 

není definován zákonný způsob, jak je určit. V době zrušení povinnosti vládního přezkumu 

jí přitom podléhalo devět států a několik dalších měst a obvodů. Dnes je toto rozhodnutí 

terčem kritiky, že opětovně umožnilo porušování rovnosti volebního práva v daných 
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státech. Není to však rozhodně překážka jakkoliv absolutního charakteru, neboť přestože 

ani v dnešní době nelze u velké části případů namítaného rasového gerrymanderingu určit, 

jak budou posouzeny, má tato rozhodovací linie své relativně stabilní základy ve výše 

uvedených případech a existují stanovené postupy, na základě kterých je třeba každý 

případ posuzovat – a Nejvyšší soud nezřídka případ rasového gerrymannderingu opravdu 

za protiústavní prohlásí, a to zejména ve státech, které přezkumu dle sekce 5 podléhaly. 

Z případů poslední doby je jako vhodný příklad rozhodovací praxe možno uvést 

rozhodnutí Cooper v Harris
86

 (2017) – už jen proto, že v něm byl opětovně napaden 

obvod 12 (jehož podoba zůstala s lehkými úpravami velmi podobná té z 90. let, viz strany 

mapy č. 2 a 4) v Severní Karolíně – a opětovně bylo rozhodnuto, že byl vytvořen 

protiústavně z důvodu rasového gerrymanderingu. Soudní tahanice, ve které byl spolu 

s dvanáctým obvodem napaden i obvod první, přitom trvala šest let a byla spojena 

s velkým zájmem médií než ji Nejvyšší soud poměrem hlasů 5-3
87

 rozhodl. Zatímco obvod 

1 neprošel Gingles testem, neboť „černí“ a „bílí“ voliči v něm dlouhodobě volili 

kompromisní kandidáty, obvod 12 se ukázal být problémovějším – byť tentokrát z jiného 

důvodu než v předešlých případech. BVAP ve 12. obvodu totiž po redistrictingu vzrostla o 

7 procent, čímž se tentokrát necítili poškození „bílí“ voliči, kteří by se cítili být zavření 

v nepravidelně vytvořeném obvodu s Afroameričany, nýbrž naopak černoši, kteří sem byli 

umístěni z toho důvodu, aby se oslabilo jejich volební právo ve všech ostatních okolních 

obvodech. Ti tedy nakonec přesvědčili Soud o své pravdě, redistricting musel proběhnout 

znovu a s napětím se nyní očekává, s jakými mapami tamní zákonodárci vyrukují příští rok 

po sčítání lidu 2020. I kdyby však byly sebepochybnější, je zde takřka jistota, že Nejvyšší 

soud se bude stížnostmi na rasový gerrymandering zabývat – což se rozhodně nedá říci o 

gerrymanderingu politickém.  

 

Mapa č. 4: Dvanáctý obvod v Severní Karolíně v roce 2017 
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Zdroj mapy: NEWKIRK, Vann R. II. The Supreme Court Finds North Carolina's Racial Gerrymandering 
Unconstitutional [online]. The Atlantic. 22.5.2017. Dostupné z: 
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/05/north-carolina-gerrymandering/527592/  

6.3 Vývoj judikatury k politickému gerrymanderingu 

Případová linie, která, jak se zdá, ještě zdaleka u konce není, je pak otázka týkající se 

politického gerrymanderingu. Pro základní rozhodnutí v této oblasti je třeba vrátit se na 

počátek 80. let, do situace, kdy se již relativně stabilizoval jasný zákaz malapportionmentu. 

V rozhodnutí Karcher v Dagget
88

 (1983) byla napadena ústavnost mapy volebních 

obvodů státu New Jersey která měla odchylku počtu voličů v jednotlivých obvodech 

v rámci jednoho procenta, přesto však byla zjevně rozkreslena tak, aby poskytla 

vládnoucím demokratům velkou výhodu ve volbách oproti reálnému stavu voličské 

podpory. Rozhodnutím 5-4 tehdy soudci potvrdili, že při zvažování, zda byla protiústavně 

oslabena rovnost volebního práva některých obyvatel se nelze spoléhat čistě na numerické 

přepočty velikosti obvodů, ale je třeba se podívat i na konkrétní výsledky, ke kterým by 

takový postup mohl vést a zda nehrozí velkým propadem hlasů jedné ze zájmových skupin 

– a zároveň rozhodli, že tato pravomoc jednoznačně spadá do působnosti Nejvyššího 

soudu. Velmi zajímavé vzhledem k budoucímu vývoji pak je, že toto rozhodnutí bylo 

vydáno převážně konzervativními soudci. Výklad Ústavy, že federální soud nemá 

pravomoc přezkoumávat politický rozměr redistrictingu, tak v 80. letech již a zároveň ještě 

nezastávala ani většina republikánů. Tento svůj postoj pak Soud potvrdil i v roce 1986 
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v případě Davis v Bandemer,
89

 kde se indianští demokraté domáhali uznání, že jejich 

práva byla oslabena politickým gerrymanderingem. Soud jejich požadavek zamítl, ačkoliv 

sice uznal, že obvody byly republikány vytvořeny účelově a diskriminačně, ale škoda na 

právech stěžovatelů a disproporce nebyla tak výrazná, aby představovala protiústavní 

zásah - explicitně však v tomto rozsudku zdůraznil, že tato otázka jednoznačně spadá do 

pravomoci Nejvyššího soudu, který je oprávněn na ni aplikovat své rozhodovací standardy. 

Zodpovězena v tomto případě tedy byla i otázka, zda je použití gerrymanderingu 

protiústavní samo o sobě, či zda Ústavu porušují až případné škody, jež má potenciál 

přinést. Z rozsudku Davis v Bandemer, který byl vynesen ve stejný den, jako Thornburg 

v Gingles, by tak čistě teoreticky vyplývalo, že pokud státní legislativa nakreslí zcela 

nahodile obvody zcela nesmyslných tvarů, jejichž úmyslem však nebude nikoho poškodit a 

budou mít stejný dopad na všechny významné skupiny obyvatel, nelze takový postup vládě 

zakázat. V čem však shoda nepanovala, byl postup, jakým způsobem se dá gerrymandering 

definovat a určit a především jak může být taková situace napravena, aniž by se jednalo o 

zásah soudní moci do politických otázek. V podstatě tak Nejvyšší soud hledal alternativu 

Gingles testu, kterou by bylo možné použít na politický gerrymandering 

Toto hledání pak v různých případech zaměstnávalo Nejvyšší soud po dobu dalších 18 let – 

a v roce 2004 pak přišlo zlomové rozhodnutí ve věci Vieth v Jubelirer.
90

 Skupina 

registrovaných demokratických voličů v tomto případu zažalovala stát Pensylvánie, že 

svým rozdělením volebních obvodů, které zcela ignorovaly historické a geografické dělení 

státu, porušil ústavně chráněný princip „jeden člověk, jeden hlas“. Nejvyšší soud však 

tentokrát, namísto toho, aby se vyjádřil ve smyslu „zrovna v tomto případě se, stejně jako 

za posledních 20 let vždy, nejedná o gerrymandering, jen nevíme přesně proč“, zaujal zcela 

nový postoj. Tedy – „zaujal postoj“ není nejpřesnější vyjádření, neboť se Soud tentokrát 

vůbec neshodl na většinovém stanovisku, pod které by se podepsalo 5 jeho členů a rozhodl 

tak pouze poměrem 5-4, že Soud v daném případě nebude zasahovat, protože nemá 

k dispozici nástroj, jak politický gerrymandering efektivně rozpoznat a vypořádat se s ním.  

Soudce Antonin Scalia, jehož stanovisko pod sebou mělo podpisy čtyři, však tvrdil, že 

podobně by se Soud měl nadále zachovávat ve všech případech politického (nikoliv však 

rasového) gerrymanderingu, a to na základě následujícího argumentu: „Pokud se nám 

v uplynulých 18 letech nepodařilo nejen nalézt žádný test, který bychom mohli aplikovat, 
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abychom zjistili, zda se jedná o politický gerrymandering, ale ani adekvátní prostředek 

nápravy, který by bylo lze následně použít, je možná načase připustit, že žádný takový 

vhodný test ani prostředek neexistují a podobné politické otázky by Nejvyšší soud vůbec 

neměl rozhodovat.“
91

  Další zásadní myšlenka, kterou zde vznesl, pak zněla tak, že 

„Ústava poskytuje ochranu rovnosti jednotlivcům, nikoliv politickým stranám“.
92

 Při této 

příležitosti pak rovněž vyjádřil nový, šestistupňový test, který určí, zda libovolná záležitost 

je či není politickou otázkou a zda tedy spadá pod soudní pravomoc.  Kritéria, která 

prozradí, že zrovna rozebíraná otázka, ať už se týká čehokoliv, je otázkou politickou, jsou 

podle Scalii a tří dalších soudců následující: 

 

„1. Ústava výslovně uděluje pravomoc v této oblasti politickému tělesu 

2. Soudy nedisponují žádným standardem či měřítkem, kterým by otázku mohly posoudit a 

na jehož základě by mohly nestranně rozhodnout 

3. Na začátku řešení otázky je třeba určit cíl a hodnotu, ke kterým by měl výsledek 

směřovat, přičemž výběr této hodnoty spadá do politické, nikoliv soudní diskrece 

4.  Nemožnost soudu otázku nezávisle rozřešit bez vyjádření nedostatku respektu k jiné 

větvi moci ve státě (zákonodárné či výkonné) 

5. Otázka spadá pod politické rozhodnutí, které již bylo učiněno a které je třeba 

bezvýhradně respektovat 

6. Existuje reálná možnost, že různé části soudní moci zodpoví stejnou otázku ve stejný čas 

bez jakýchkoliv pochybení odlišně.“
93

 

Z těchto kritérií stačí podle Nejvyššího soudu jedno splněné, aby se jednalo o politickou 

otázku a tím pádem nemohla být tato otázka soudně rozhodnuta, neboť nespadá do jeho 

kompetencí (celkově nespadá do kompetencí soudní moci ve státě). Toto je tedy velmi 

silná ukázka doktríny sebeomezení. Zásadní je přitom zmínit, že pomyslným jazýčkem na 

vahách v tomto případě se nakonec stal soudce Kennedy. Ten svým souhlasným 

stanoviskem podpořil stanovisko soudce Scalii co do závěru a přidal tak potřebný pátý hlas 

k tomu, aby Soud v této otázce neintervenoval, nesouhlasil však s tím, že by se mělo 

hledání testu gerrymanderingu vzdát. Jeho názor by tak šlo parafrázovat následovně: 
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„Vhodný nástroj sice aktuálně k dispozici nemáme, a proto by Soud v této otázce neměl 

intervenovat, avšak tento test by měl i nadále hledat v každém případu, který mu bude 

předložen.“
94

 

Na tento případ pak navázalo rozhodnutí League of United Latin American Citizens 

v Perry
95

 (2006). Po sčítání lidu v roce 1990 se k redistrictingu v Texasu dostali 

demokraté, kteří vytvořili obvody tak, že přestože republikáni získali ve volbách do státní 

sněmovny 59 procent hlasů, z 30 rozdělovaných mandátů jim jich připadlo pouze 13. Když 

přišel po sčítání lidu roku 2000 čas na opětovné překreslení, republikáni sice již ovládali 

senát, ale sněmovna byla stále demokratická a tyto dvě komory se tak na nových mapách 

neshodly. Návrh volební mapy tedy vytvořil státní soud a podle těchto map se i volilo – 

přestože však dávaly statisticky výhodu republikánům ve 23 z tehdy již 32 obvodů a byly 

tedy „reprezentativnější“, republikáni toho v prvních následujících volbách nedokázali plně 

využít. Ve druhých sice již ano a získali kontrolu nad sněmovnou, s mapami však stále 

nebyli spokojeni a guvernér Texasu se tedy rozhodl, že mapy je třeba překreslit, přestože 

se psal již rok 2003 – tím zcela vybočil z normy, že mapy se překreslují pouze po sčítání 

lidu – a tyto mapy byly přijaty v podobě, kterou místní soud označil za „jednoznačně 

vytvořené za účelem získaná stranické výhody.“
96

 Stížnost, že takovéto samoúčelné 

překreslování v nahodilou dobu je protiústavní, však Nejvyšší soud zamítl, 

Jeho vyjádření zformuloval soudce Kennedy: „Neexistuje žádný ústavní požadavek na 

proporční zastoupení. Mapa, která více promítá rozdělení voličské podpory do 

očekávaných zisků mandátů, je méně diskriminující, než ta, která zvýhodňuje menšinu na 

úkor většiny. Řešená mapa je tak ve své podstatě spravedlivější než ta, která přestála ve 

Viethovi, i než obě předešlé volební mapy Texasu z let 1990 a 2000.“
97

 Stěžovatelé podle 

Soudu zároveň nepředstavili žádný spolehlivý standard, kterým by bylo možno určit 

protiústavní rysy gerrymanderingu a Soud se tentokrát již rozhodl jej sám nehledat – 

odpovědnost za vytvoření testu k rozpoznání gerrymanderingu a jeho definici tak 

v podstatě přenesl na stěžovatele a dal tak najevo, že dokud někdo nepředloží takový test, 

se kterým se Soud bude schopen ztotožnit (byť zároveň připustil, že takový test možná 

vůbec neexistuje), jejich stížnost nebude mít šanci na úspěch. Tento svůj přístup od té doby 

následně opakovaně potvrdil tím, že až do roku 2018 odmítl jakékoliv případy stranického 
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gerrymanderingu projednávat -  a to i přesto, že jak stěžovatelé v jednotlivých případech, 

tak akademici a političtí i právní teoretici různé návrhy testů gerrymanderingu vytvořili. 

Nejvyšší soud se však s žádným z nich, na rozdíl od státních soudů, v průběhu 

následujících více než 10 let neztotožnil.  

Neznamená to však, že by se otázkou politického redistrictingu v mezidobí nezabýval – za 

klíčový lze totiž bezesporu označit rozsudek Arizona State Legislature v. Arizona 

Independent Redistricting Commission
98

 (2015). Jak napovídá již označení stran sporu, 

jádrem případu byla tentokrát otázka, zda do pravomoci státních legislativ vytvářet mapy 

volebních obvodů protiústavně nezasahuje nezávislá komise, která by tuto činnost 

vykonávala místo ní. Arizona je totiž jedním z šesti států (viz mapa č. 3), kde redistricting 

nevykonává vláda, nýbrž nezávislá komise, v tomto případě složená ze dvou demokratů, 

dvou republikánů a jednoho „nezávislého“. Je tomu tak již od roku 2000 a tato změna byla 

zakotvena v dodatku arizonské ústavy na základě celostátního referenda – vláda tudíž tuto 

pravomoc nemůže jednoduše převést zpět na sebe. Po redistrictingu následujícím census 

z roku 2010 tak legislativa existenci komise napadla, neboť byla dle jejího názoru v 

rozporu s výše zmiňovaným oddílem 4 článku 1 Ústavy: „Dobu, místo a celý postup voleb 

do Senátu a Sněmovny reprezentantů stanoví zákonodárství jednotlivých států.“
99

 Kromě 

zásahu do svých Ústavou garantovaných práv přitom vláda rovněž namítala, že komise je 

nevoleným a politicky zcela neodpovědným orgánem, který by tedy neměl mít tak 

politickou pravomoc, jako je redistricting. Soud ovšem existenci komisí podpořil – slovo 

„zákonodárství“ totiž vyložil coby proces tvorby zákonů na státní úrovni, do kterého tedy 

spadají i místní referenda a lidové iniciativy, pokud mají jimi přijaté dokumenty sílu 

zákona (natož pak ústavního zákona).
100

 Rovněž se vyjádřil i ve smyslu, že otcové 

zakladatelé nemohli v době svého vzniku počítat s instituty přímé demokracie, neboť 

nebyly v praxi využívány a jejich vynechání v textu Ústavy tak nelze vykládat jako 

úmyslné opomenutí. Rozhodnutí však prošlo nejtěsnějším rozdílem 5-4 a je otázkou, zda 

by Soud v dnešním, konzervativnějším složení, rozhodl po pěti letech stejně. 

V roce 2018 pak v případě Gill v Whitford
101

 přišel déle než dekádu očekávaný okamžik 
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– Nejvyšší se opět uvolil zabývat politickým gerrymanderingem, potažmo testem, který by 

jej mohl objektivně prokázat. Byly v něm napadeny mapy státu Wisconsin, kde ve volbách 

v roce 2010, poprvé za 40 let, získali většinu ve státní legislativě republikáni. Využili tedy 

příhodného roku a okamžitě překreslili mapy tak, aby ve volbách v dalších deseti letech 

měli takřka jistá vítězství, což se projevilo i v praxi - republikáni své postavení obhajují 

dodnes, i když ve volbách co do absolutního počtu hlasů od té doby prohrávají – v roce 

2016 např. získali pouze 46 procent hlasů, ale přesto udrželi jasnou většinu ve sněmovně. 

U státního soudu pak stěžovatelé uspěli s výzkumem a testem gerrymanderingu založeném 

na tzv. efficiency gap, což je metodologie, kterou její autor popisuje následovně: 

 „Představte si stát o pěti obvodech. Ve dvou z nich hladce zvítězí demokraté, dejme tomu 

76:24 procentům, ve třech už ne tolik hladce zvítězí republikáni třeba 59:41 Do výsledků 

v podobě přiřazených mandátů se tak nezapočítá v případě demokratů 26 procent jejich 

hlasů v obvodech, kde zvítězili, a 41 procent tam, kde prohráli. Republikánům propadne 24 

procent hlasů ve vítězných obvodech a pouhých 9 procent tam, kde byli poraženi. 

Demokraté tedy sice získali 55 procent hlasů, avšak pouze 40 procent křesel, přestože by 

jich měli získat 60 procent (3 z 5). Efficiency gap je tedy 20 procent.“
102

 V napadeném 

rozvržení obvodů státu Wisconsin pak byla situace následující: Z 99 obvodů vítězili 

republikánští kandidáti dlouhodobě v 42 s průměrným ziskem mezi 50 a 60 procenty, 

zatímco demokraté takto těsná vítězství zaznamenávali pouze v 17 obvodech.  Naopak, 

v 10 obvodech vítězili demokraté dlouhodobě se ziskem více než 75 procent hlasů, zatímco 

republikáni drželi tímto způsobem obvod pouze jediný. Efficiency gap ve prospěch 

republikánů tedy byla za sledované období vždy dvojciferná:13 procent v roce 2012, 10 

procent v roce 2014, a 11 procent v roce 2016.
103

 Takováto argumentace přesvědčila 

wisconsinský státní soud, aby jako první soud nižší úrovně po více než 30 letech prohlásil 

redistricting za protiústavní z důvodu politického gerrymanderingu.  

Když však tento případ doputoval k Nejvyššímu soudu, který se jím coby prvním 

obdobným případem po více než 10 letech uvolil zabývat, byl poměrem 9-0 zamítnut na 

procesních otázkách – stěžovatelé totiž nenamítali žádnou individuální újmu na svých 

právech, ale pouze obecné porušení Ústavy a nesplnili tak procesní požadavky 
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přípustnosti. Ve svém stanovisku však soudci jmenovaní demokratickými prezidenty 

stěžovatelům poradili, jak mají své podání upravit a dali jim naději, že jejich kvantifikační 

metodě gerrymanderingu by mohli být ochotní naslouchat.
104

 Na rozhodnutí o podání 

napsaném kvalifikovanými stěžovateli se tak zatím velmi napjatě čeká a bude jistě 

zajímavé sledovat, jak Soud, ve kterém mají aktuálně převahu 5-4 v tomto ohledu 

konzervativní soudci, tuto otázku rozřeší. 

Velmi napovědět však může rozhodnutí případu Benisek v Lamone
105

 – který dokonce již 

byl před soudem dvakrát. Poprvé, v roce 2018, byl odmítnut rovněž na otázce, která se 

vůbec nedotýkala meritu věci. Situace byla obdobná, avšak z druhé strany – tradičně 

republikánské obvody v Marylandu byly najednou, po redistrictingu 2010, ve všech 

následujících volbách ovládnuty demokraty. Státní soud odmítl o republikánské stížnosti 

rozhodnout do té doby, než Nejvyšší soud rozhodne ve věci Gill v Whitford – a Nejvyšší 

soud posléze pouze konstatoval, že takový postup je možný a odklad rozhodnutí 

neohrožuje Ústavou garantovaná práva stěžovatelů. Když však byla věc Gill v Whitford 

rozhodnuta tak, jak byla, před marylandský soud se záležitost dostala znovu, tentokrát však 

již byla rozhodnuta ve prospěch stěžovatelů. Nejvyšší soud pak následně rozhodl, drže se 

judikatury Vieth v Jubelirer, že problematika stranického gerrymanderingu je čistě 

politická otázka, která nespadá do rozhodovací pravomoci federálních soudů. 

Tuto argumentační linii pak ještě více rozvinulo zatím poslední zásadní rozhodnutí v 

případu politického gerrymanderingu Rucho v Common Cause (2019),
106

 který se týkal 

se redistrictingu v Severní Karolíně a rozhodnut byl nejtěsnějším možným poměrem 5-4.  

Podle názoru Soudu, jehož stanovisko přednesl předseda Roberts, existovaly manipulace 

s volebními obvody ještě před vyhlášením nezávislosti USA (např. ve Velké Británii) a 

autoři americké Ústavy i s vědomím o těchto procesech přiřkli danou pravomoc politickým 

složkám jednotlivých států. Závěrem této úvahy tedy je, že soudní moc nemůže posoudit a 

rozhodnout, v jakém případě již politický gerrymandering zašel „moc daleko“ a kdy je tvar 

obvodu ještě v normách ústavnosti. Soud však zároveň opakovaně zdůraznil, že se tímto 

rozhodnutím nedostává mimo dosah soudní moci celý proces redistrictingu.  Např. rasový 

gerrymandering, který otcové zakladatelé nepředpokládali a nemohli s něčím takovým 
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počítat ve svých úvahách při tvorbě Ústavy, neboť klíčové reálie jejich doby byly zcela 

odlišné, soudy stále posuzovat mohou a rozhodnutí v takových věcech tedy nesměřují proti 

duchu Ústavy. Všichni čtyři soudci nominovaní demokratickými prezidenty se pak 

podepsali pod společné, velmi kritické nesouhlasné stanovisko, ve kterém odsuzují názor 

většiny a upozorňují, že tento vývoj a pohled na věc jednoznačně podporuje státní 

legislativy v tom, aby se nebály vytvářet extrémní, velmi kontroverzní mapy, kterými 

budou nejen rozdělovat společnost, ale především může tato nekontrolovanost a 

nekontrolovatelnost podoby volebních obvodů podkopat základy amerického 

demokratického zřízení.
107

   

7. Závěr  

Rovnost volebního práva je v severoamerické diskuzi velmi aktuálním a ostře sledovaným 

tématem. Přístup Nejvyššího soudu k jednotlivým formám jeho porušování se však značně 

liší.  

Zatímco na nepřijatelnosti malapportionmentu panovala hned po změně přístupu Soudu na 

počátku 60. let značná shoda v odborné i laické veřejnosti a tuto praktiku se podařilo 

relativně rychle vymýtit, k gerrymanderingu, vůči jehož rasové odnoži zahájil Soud tažení 

rovněž z počátku 60. let, se podobné prohlášení vztáhnout nedá. I mezi přístupem 

k rasovému a politickému gerrymanderingu však panují značné rozdíly – zatímco o 

protiústavnosti cíleného oslabování volebního práva etnických, jazykových či 

náboženských menšin jejich zabalíčkováním do jednoho obvodu, či naopak rozptýlením 

mezi nadměrné množství obvodů, není dle Nejvyššího soudu pochyb, mnohé státy se s 

touto tezí neztotožnily a zkouší, co jim ještě projde. Nejvyšší soud však má již od 80. let 

k dispozici nástroj, pomocí kterého dokáže relativně exaktně určit, co již 

gerrymanderingem je a co ještě nikoliv. Na tomto tzv. „Gingles testu“ panuje obecná shoda 

a stejně tak Nejvyšší soud, ani v rámci doktríny sebeomezení, nepovažuje za nepřiměřené, 

aby státům diktoval, jaká kritéria mají jednotlivé obvody splňovat tak, aby naplnily ústavní 

požadavky na rovný přístup. Přestože možnost prevence takového jednání se např. 

s rozhodnutím Shelby County v Holder značně omezila, následný soudní přezkum funguje 

dlouhodobě relativně stabilně.  

V případě gerrymanderringu politického však Soud takový nástroj, kterým by mohl 

protiústavní obvod spolehlivě rozpoznat, postrádá – a co více, od roku 2006 se zdá, že své 
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hledání vzdal, či alespoň přerušil na neurčito a jakýmikoliv pokusy o jeho nalezení se 

odmítl zabývat, či je shodil ze stolu na procesních otázkách. Naději sice skýtá tzv. metoda 

efficiency gap, předložená roku 2018 v případu Gill v Whitford, zatím však stále převládá 

doktrína posledních 15 let, že soudní moc by neměla mít možnost alokovat na základě 

svého rozhodnutí politickou sílu mezi dvě hlavní strany – zvláště, pokud tak nevyhnutelně 

činí na základě svého svévolného uvážení a názoru, protože neexistuje žádná definice, 

která by řekla, jak má mapa vypadat „objektivně správně“. Soud sice připouští, že je 

možné, že některé případy redistrictingu porušují filozofii demokratických základů státu, 

soudní moc však dle jeho názoru není tou protiváhou, která by takový problém měla řešit, 

neboť Ústava jí nikdy takovou moc nesvěřila – zákaz politického gerrymanderingu byl 

vyvozen „pouze“ z velmi abstraktního a všeobecného 14. dodatku. Všechna soudní 

rozhodnutí by navíc dle tohoto přístupu měla být dělána na základě objektivních standardů 

a pravidel, což v případě polického gerrymanderingu není možné a jeho případný přezkum 

tak nesplňuje ani základní požadavky pro přezkoumatelnost soudní mocí. 

Na otázku, jaké institucionální alternativy by se tedy rozhodováním v těchto věcech 

zabývat měly, je pak nabízeno hned několik odpovědí. Jedna z nich, kterou nabízí i 

současný Nejvyšší soud, zní, že veškeré pravomoci by měly být nechány na státních 

legislativách a jejich svědomí tak, jak zamýšleli autoři Ústavy a jejích příslušných dodatků. 

Jsou to koneckonců oni, kdo má přímou demokratickou legitimitu a je tak občany 

zplnomocněn o podobných otázkách rozhodovat – i když občas pouze jejich menšinou.  

Další alternativou, jejíž legitimita byla rovněž potvrzena Nejvyšším soudem, je pak 

přenechat redistricting v rámci možností co nejvíce nestranným odborníkům – komisím, 

sležených z politologů, sociologů, právníků, ale i geografů či historiků, kteří posoudí 

vhodnost podoby obvodů z co nejvyššího množství vhodných pohledů. Tento přístup zatím 

sice ve své čisté podobě není příliš populární, alespoň formálně zcela nezávislé komise 

zasedají pouze v šesti státech, avšak jeho obliba alespoň opticky roste, neboť dva z těchto 

států se k tomuto řešení nově přiklonily v průběhu posledních čtyř let. Mnoho dalších států 

pak dává omezené pravomoci různým komisím poradním – legislativa či guvernér tedy 

obvykle mají rozhodující slovo, konkrétní podoba však zcela v jejich kompetenci přeci jen 

není. Stále reálněji se tedy rýsuje možnost, že společenský tlak na vlády opět jednou 

předstihne Nejvyšší soud, který nebude muset společenský pokrok skrze svůj soudcovský 

aktivismus vytvářet „shora“ a problém se tak z jeho pohledu opravdu „vyřeší sám“ i bez 
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„zbytečných a neoprávněných“ zásahů soudní moci. Jednalo by se tak o další zajímavou 

kapitolu do příběhu, jemuž paradoxně právě radikální změna postojů Nejvyššího soudu 

v 60. letech 20. století svým omezováním autonomie jednotlivých států ve volebních 

věcech a uznáním důležitosti rovnosti volebním práva v demokratickém právním státě 

udala směr a po další desetiletí je držela při životě. 
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Summary 

This bachelor's degree thesis deals with the approach of the US Supreme Court (“Court”) 

to the manipulation in the redistricting procedure of constituencies in elections to 

American legislative bodies. From the procedures causing violations of the principle of 

voting equality, it chooses gerrymandering and malapportionment, i.e. purposeful 

redistricting in a way that leads to a preferred result and tolerance of constituencies whose 

different population size results in unequal weight of individual votes in one election. The 

main purpose of this thesis is to discover the changes in Courts approach to the legality of 

different aspects of the redistricting procedure and illuminate their evolution.  

After anchoring the basic concepts, it focuses on the role of the Supreme Court in the 

American legal system, which has significantly changed since it´s foundation in the late 

18th century. While at first the judiciary system in the US had been viewed as the servant 

of the law and had been strictly limited to this role, as time went by, the Supreme Court 

(and all the other courts respectively) shifted into the position, which sometimes may seem 

to resemble the lawmaking itself.   

In the area of combating malapportionment and subsequently gerrymandering, the raised 

judicial activity took its turn in the beginning of the 1960s. While there seemed to be 

agreement among the scholars and the public on the unacceptability of the 

malapportionment of significant proportions and the decisions of the court on this topic 

were enforced effectively within the following two decades, the Courts effort to eliminate 

gerrymandering followed a much more tortuous path.  

One of the biggest obstacles the Court had to deal with in this area was and in some cases 

still is the absence of the instrument which could differentiate which constituencies were 

subject to gerrymandering and which, however unnatural they may seem, were still created 

within the constitutional boundaries.  

In the case of racial gerrymandering, the so-called “Gingles test” has been created in 1986 

and has been used ever since. Because of these defined and broadly respected criteria, the 

Court today seems to guarantee sufficient protection to the racial and ethnic minorities 

which are at risk of being disadvantaged in the election process because of 

gerrymandering. Still, however, individual state legislatures are still trying to bypass the 

rules aimed at the elimination of the phenomenon. 
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On the other hand, the justices of the Court were not satisfied with any exact criteria to 

distinguish partisan gerrymandering they have come in contact with so far. Because of that, 

many of them started to advocate opinion that the Court should not interfere in these affairs 

at all. The US Constitution, they say, conferred the power to redistrict on the state 

legislatures and therefore it should be upon them to decide, how the process and its results 

should look like. At the moment, this current of opinion is spread among the majority of 

the Supreme Court justices, so the Court seems to not guarantee any protection against 

gerrymandering for political minorities at all. However, this return of approach which 

seemed to be overcome 60 years ago stimulates a society-wide discussion, which raises the 

possibility for a vigorous turnaround to appear in the near future of this topic once again. 
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