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Anotace 

Tématem této práce jsou nominace soudců Nejvyššího soudu, vrcholné instituce soudní 

moci ve Spojených státech. Ústavou je pravomoc dosazovat nové federální soudce dána 

do rukou prezidenta, a to s „radou a souhlasem“ Senátu. Toto nastavení vychází z aplikace 

systému brzd a rovnovah, jednoho ze základních principů fungování ústavního systému 

Spojených států. V úvodní části práce je popsán obecný průběh nominačního procesu 

od uvolnění pozice soudce až po samotné konečné hlasování. Jsou definovány základní role 

obou hlavních aktérů – nominujícího prezidenta a potvrzujícího Senátu. Pozornost je věnována 

také proměnám nominačního procesu v historii a nárokům na samotné soudce, kteří po složení 

přísahy mají vliv na ústavně-právní vývoj jedné z nejdéle fungujících světových demokracií. 

Struktura této části práce je poté základem pro zkoumání případu nominace soudce Bretta M. 

Kavanaugha, jehož v roce 2018 dosadil k Nejvyššímu soudu prezident Donald Trump. Průběh 

této nominace byl velmi silně ovlivněn obviněním Trumpova kandidáta ze sexuálního násilí 

a vyhroceným stranickým bojem, jehož výsledkem bylo doposud nejtěsnější hlasování 

o potvrzení soudce v historii. Závěrečná část práce využívá kvantitativních metod výzkumu 

k hledání vlivu rozdílné stranické příslušnosti prezidenta a senátní většiny na délku trvání všech 

nominací mezi lety 1960 až 2020. 

Annotation 

The topic of this thesis is nomination of Justices of the Supreme Court, the highest 

federal court in the United States. The Constitution gives the power to appoint new federal 

Justices to the president, with “advice and consent” of the Senate. This clause is based on one 

of the primary constitutional principles used in the United States – the system of checks and 

balances. The first part of this thesis describes the formal processes of all nominations, from 

court vacancies to the final vote on Senate floor. The primary roles of the president and the 

Senate are defined. The evolution of the nomination process throughout the history is described, 

as well as the criteria for selecting new Justices, who shape the constitutional development of 

one of the oldest functioning democracies. The structure of the first part is then applied to 

a description of the nomination of Brett M. Kavanaugh, who was appointed to the Supreme 

Court by President Donald Trump in 2018. The course of this nomination was strongly affected 

by sexual assault accusations against the nominee and fierce partisan battles that resulted in the 

closest confirmation vote in history. The final part of this thesis applies quantitative research 

methods to investigate the influence of partisan difference between the president and the Senate 

majority on the duration of all Supreme Court nominations from 1960 to 2020. 
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Úvod 

Tématem této diplomové práce je proces nominace soudců Nejvyššího soudu Spojených 

států amerických, jeho průběh a funkčnost v ústavně definovaném systému brzd a rovnovah. 

Nejvyšší soud (anglicky Supreme Court) zastává ve Spojených státech roli vrcholného 

justičního orgánu. Ačkoliv se jedná o jednu z nejdůležitějších institucí amerického ústavně-

politického systému, z laického pohledu stojí trochu v pozadí orgánů reprezentujících 

exekutivní a legislativní moc – prezidentského úřadu a Kongresu. Stejně jako v případě těchto 

dvou základních institucí, je i funkce Nejvyššího soudu definována Ústavou Spojených států. 

V době, kdy byla Ústava přijata, šlo o jeden z nejmodernějších a nejpokrokovějších právních 

dokumentů postavených na ideálech demokracie, rovnosti a vlády práva. V ní deklarované 

základní principy fungování státu jsou v nezměněné podobě dosud stále platné, jedná se 

o federalismus, republikanismus a dělbu moci. 

Právě princip dělby moci z pera „otce zakladatele“ Jamese Madisona je naprosto 

stěžejní myšlenkou, která zformovala i podobu mnou zkoumaného fenoménu nominací soudců 

Nejvyššího soudu. V americkém prostředí se pro ni vžil název systém brzd a rovnovah (checks 

and balances). Základní ideou tohoto systému je nastavení síly a pravomocí jednotlivých složek 

moci tak, aby se navzájem omezovaly a vyvažovaly ve snaze omezit hromadění moci v rukou 

jedné instituce (či osoby). A právě Nejvyšší soud stojící na vrcholu justice tvoří společně se 

zástupci exekutivní moci (prezident a jeho kabinet) a zákonodárným Kongresem (Sněmovna 

reprezentantů a Senát) pomyslný mocenský trojúhelník symbolizující vzájemné propojení a 

rovnováhu sil, na nichž je vystavěn ústavní systém Spojených států. 

Úkolem Nejvyššího soudu v tomto systému je přezkoumávat ústavnost nových zákonů 

vydaných Kongresem a exekutivních nařízení prezidenta. Z této pravomoci se také přirozeně 

vyvinula úloha soudu interpretovat a vysvětlovat jednotlivé části Ústavy a zákonů, aplikovat je 

na konkrétní případy a stanovovat tzv. precedenty, které doplňují psanou Ústavu a mají platnost 

zákona. V porovnání s reprezentanty exekutivní a legislativní moci nedisponují federální soudy 

vlastní iniciativou, Nejvyšší soud, jakožto právní arbitr, vždy reaguje na kroky ostatních 

ústavních činitelů. 

Soudní moc je v Ústavě Spojených států obsažena v článku 3. Ten ustanovuje zřízení 

Nejvyššího soudu a dalších nižších soudních instancí, věnuje se jejich jurisdikci a stručně také 

personálnímu složení. Funkční období soudců je doslova vymezeno slovy „po dobu dobrého 

chování“ („during good behaviour“) – což prakticky znamená, že soudci Nejvyššího soudu 
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i nižších instancí jsou dosazování doživotně. Z charakteru role „ochránce“ Ústavy je 

Nejvyššímu soudu svěřena nejvyšší míra politické nezávislosti na zbylých dvou institucích, 

avšak je to právě personální obsazení soudu, které dle principů systému brzd a rovnovah 

podléhá vlivu zástupců exekutivní a legislativní moci – konkrétně prezidenta a Senátu. 

Pravomoc dosazovat federální úředníky – včetně soudců Nejvyššího soudu – je Ústavou 

(článek 2) vložena do rukou prezidenta Spojených států, a to se souhlasem Senátu. Z tohoto 

nastavení vycházejícího ze systému brzd a rovnovah je odvozen i předmět mé práce, v níž 

zkoumám proces obsazení postů soudců Nejvyššího soudu a roli jeho hlavních aktérů – 

nominujícího prezidenta a potvrzujícího Senátu. Ačkoliv se Ústava o nominacích soudců 

vyjadřuje velmi stručně, ve skutečnosti se jedná o velmi komplikovaný politický proces, 

ve kterém se projevuje vliv mnoha faktorů. Vzhledem k nízkému počtu soudců (od roku 1869 

se počet soudců ustanovil na 9) a jejich prakticky neomezenému funkčnímu období je každá 

nominace politicky extrémně důležitou a sledovanou událostí. Prezident, jemuž se naskytne 

příležitost nominovat nového člena soudu, má šanci pozměnit ideologickou rovnováhu 

nejdůležitější soudní instance v zemi na desítky let dopředu a nepřímo tak i ovlivňovat politické 

směřování národa po vypršení prezidentského mandátu. 

Cílem této práce je detailně popsat mechanismy, které vedou k dosazení soudce 

do funkce, případně k jeho odmítnutí. Práce přináší odpovědi mj. na následující otázky: Jací 

aktéři vstupují do nominačního procesu a jaký je jejich vliv na konečný výsledek nominace? 

Jaké požadavky musí splňovat úspěšný kandidát na soudce? Hraje roli v průběhu nominací 

kandidátů jejich soudcovská filozofie? Jakým způsobem se měnil průběh nominačního procesu 

v historii? Speciální důraz je kladen na délku trvání celého procesu nominace. Součástí 

praktické části práce je výzkum vlivu stranické příslušnosti obou hlavních aktérů nominace 

(prezidenta a senátní většiny) na její průběh. 

Úvodní část práce je zaměřena na obecný popis fungování nominačního procesu, 

zaznamenává, jakým způsobem se průběh nominací měnil v čase, definovány jsou základní 

milníky, které jsou shodné pro všechny nominace a role jednotlivých institucí při výběru 

nových soudců. Mezi zdroje využívané v této části patří mj. studie amerického kongresového 

výzkumného institutu Congressional Research Service, k jejich autorům patří např. Barry J. 

McMillion, Denis S. Rutkus, Betsy Palmerová či Richard S. Beth. Informace jsem dále čerpal 

také z oficiálních webových stránek samotných institucí – Senátu Spojených států a Nejvyššího 

soudu. Jako doplňující zdroje k pochopení celé problematiky vrcholné justice ve Spojených 

státech jsem také využíval shrnující monografii Davida Savage Guide to the U.S. Supreme 
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Court či akademické články dalších autorů, např. Gregoryho Dickinsona a Ludmilly 

Savelieffové. 

V praktické části práce kombinuji využití kvalitativních a kvantitativních metod 

výzkumu. První pasáž výzkumu je zaměřena na detailní analýzu průběhu nominace soudce 

Bretta Kavanaugha, která proběhla v roce 2018 za vlády prezidenta Donalda Trumpa a její 

průběh byl natolik kontroverzní, že přitáhl zájem široké veřejnosti. Tato případová studie je 

svou strukturou postavena na úvodní části práce, která definuje obecný průběh nominací 

soudců. Jejím cílem je konkrétně identifikovat vliv aktérů na průběh všech dílčích procesů 

a mechanismů vedoucích ke konečnému dosazení soudce do funkce. K tomu jsou využity 

primárně deskriptivní metody výzkumu, jejichž cílem není konstrukce obecně platné teorie 

aplikovatelné na průběh všech nominací. Hlavním přínosem by mělo být samotné zaměření 

výzkumu na aktuální problematiku (v době zadání práce byla nominace Bretta Kavanaugha 

posledním případem, v průběhu zpracovávání práce následně proběhla nominace Amy Coney 

Barrettové). Informace o průběhu nominace Bretta Kavanaugha jsou primárně čerpány 

z amerických médií, která se jejímu sledování velmi podrobně věnovala. Mezi nejvíce 

využívané zdroje patří články autorů působících v redakcích prestižních deníků The New York 

Times a The Washington Post, další informace jsem také získával z článků publikovaných 

redakcemi CNN, Politico, Vox a dalších. 

Druhá část výzkumu využívá kvantitativních metod ke zjištění míry vlivu jedné 

z proměnných, která vychází z aplikace principu brzd a rovnovah. Konkrétně se jedná 

o zkoumání vlivu stranického vztahu mezi nominujícím prezidentem a potvrzujícím Senátem 

na délku trvání nominací. Výzkum je designován jako komparativní analýza délky nominačních 

procesů dvou skupin kandidátů, které jsou rozdělené v závislosti na stranické příslušnosti 

prezidenta a většiny ovládající Senát. Pro zachování větší míry aktuálnosti výsledků jsou 

do zkoumaného datasetu zařazeny všechny nominace (úspěšné i neúspěšné) od roku 1960 

do roku 2020. Získané výsledky jsou v textu prezentovány graficky, kompletní data jsou 

k dispozici v příloze práce. 

V původní schválené tezi práce je navržen také doplňující výzkum názorového 

a ideologického propojení soudců a prezidentů, kteří je nominovali. Vzhledem 

k celkovému rozsahu práce jsem se rozhodl zpracování této části výzkumu vynechat, neboť 

jeho zaměření až příliš rozšiřuje základní téma práce orientované primárně na fungování 

nominačního procesu. Problematice soudcovské filozofie a vlivu politických názorů 
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jednotlivých kandidátů na průběh nominací je věnován prostor v rámci zpracovaných kapitol 

práce, a to v teoretické části i ve studii případu Bretta Kavanaugha.   

Jak již bylo zmíněno, Nejvyšší soud a obecně soudní moc v americkém politickém 

systému je z pohledu veřejného zájmu až za vrcholnými institucemi exekutivní a legislativní 

moci. V americkém prostředí je pochopitelně k dispozici velké množství akademických 

materiálů, které se věnují nejen Nejvyššímu soudu jako celku, ale i dalším souvisejícím 

fenoménům, např. historii, ideologické proměně, významným přelomovým případům, 

životopisům nejznámějších osobností soudu atd. Mezi doposud nejmenované autory, kteří 

se věnují problematice nominací soudců (na různých úrovních) patří např. Christine 

Nemachecková, Lee Epsteinová a řada dalších.  

V rámci česky psané odborné literatury se však jedná o do velké míry opomíjené téma. 

Vyjma několika diplomových prací je k dispozici pouze jediná souhrnná publikace z pera Jana 

Kusta, jejíž součástí je také stručná pasáž o nominacích soudců. Tato práce by tedy měla 

čtenářům přiblížit jeden ze zajímavých fenoménů amerického politického systému, který má 

výrazný vliv na dlouhodobé ústavně-politické směřování světové velmoci a jedné z nejdéle 

fungujících demokracií, nicméně doposud stál v rámci českého prostředí mimo objekt zájmu. 
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1 Nominace soudců Nejvyššího soudu 

1.1 Uvolněná pozice soudce 

Podle článku 3 Ústavy Spojených států jsou soudci Nejvyššího soudu v úřadu „during 

good behaviour“, doslova „po dobu dobrého chování“. To prakticky znamená, že jejich mandát 

je doživotní, popřípadě končí dobrovolnou rezignací soudce. Funkční období soudců nemůže 

být nijak kráceno prezidentem. Tento prvek slouží k zajištění co největší možné nezávislosti 

soudců. Jediným způsobem, jak odstranit soudce z úřadu je proces impeachmentu vedený 

Sněmovnou reprezentantů a Senátem. Dosud ojedinělý případ proběhl před více něž dvěma 

stoletími v letech 1804 a 1805 – federalista a kritik prezidenta Jeffersona soudce Samuel Chase 

byl ale nakonec Senátem osvobozen a u Nejvyššího soudu působil až do své smrti v roce 1811. 

V roce 1969 byly též zahájeny úvodní kroky procedury impeachmentu proti soudci Abeu 

Fortasovi, který nedlouho předtím neuspěl při nominaci na předsedu soudu. Fortas se nakonec 

pod tlakem rozhodl na svou pozici rezignovat ještě předtím, než se celý proces dostal před 

Senát. (McMillion, 2017, s. 2-3) 

Soudci často slouží ještě mnoho let poté, co prezident, který je nominoval, opustil Bílý 

dům. Od samotného založení soudu v roce 1789 se doposud na pozicích soudců vystřídalo 115 

osob (včetně 17 předsedů). Průměrná délka jejich mandátu je 16 let, absolutním rekordmanem 

je William O. Douglas, který působil u Nejvyššího soudu 36 let, 7 měsíců a 8 dní (1939-1975, 

během této doby se v Bílém domě vystřídalo 7 prezidentů).1 (Supreme Court of the United 

States, 2020)  

Mimo výše zmíněný impeachment tedy existují tři způsoby, jak se uvolňuje pozice 

soudce: úmrtí, odchod do důchodu a rezignace. Historicky nebyla smrt stále aktivního soudce 

nikterak výjimečná, avšak od roku 1954 registrujeme pouze tři případy, kdy se pozice uvolnila 

z důvodu úmrtí soudce v úřadu: William H. Rehnquist (2005), Antonin Scalia (2016) a Ruth 

Bader Ginsburgová (2020). Daleko častěji odcházejí soudci do důchodu (retirement), a to 

z důvodu stáří nebo trvalé zdravotní neschopnosti vykonávat povinnosti soudce – v tomto 

případě mají nárok na penzi. Odstoupí-li soudce ze své pozice před dosažením důchodového 

věku 65 let (resignation), nárok na pobírání penze ztrácí. Takovéto odstoupení z funkce není 

příliš časté, od konce druhé světové války proběhlo pouze dvakrát: v roce 1965 odstoupil 

 
1 Průměrná délka mandátu soudců se postupně zvyšuje. Zaměříme-li se na soudce dosazené po roce 1960 (vyjma 

současných soudců), průměrná délka mandátu přesahuje 22 let. Nejdéle sloužícím současným soudcem je Clarence 

Thomas, který bude v říjnu 2021 u soudu již 30 let. (Supreme Court of the United States, 2020) 
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soudce Arthur Goldberg, aby mohl působit jakožto Vyslanec Spojených států amerických při 

OSN a v roce 1969 rezignoval po neúspěšné nominaci na předsedu Nejvyššího soudu soudce 

Abe Fortas. (McMillion, 2017, s. 3-4) 

V rozhodnutí soudce odejít do důchodu hrají pochopitelně velkou roli osobní důvody, 

soudci ale často také strategicky plánují svou rezignaci. Soudkyně Sandra Day O’Connorová 

se například po úmrtí předsedy soudu Williama Rehnquista v roce 2005 rozhodla odložit svůj 

odchod do důchodu, aby neoslabila sílu a legitimitu Nejvyššího soudu koncem působení dvou 

významných osobností v krátké době. (Greenhouse, 2010) Odstupující soudci v poslední době 

také často plánují načasování svých rezignací tak, aby měl možnost nominovat nového soudce 

prezident, se kterým jsou názorově ve shodě. Tímto způsobem mohou ovlivnit obsazení 

uvolněné pozice podobně ideologicky ukotveným kandidátem a zajistit názorovou kontinuitu 

a rovnováhu Nejvyššího soudu. (Ward, 2003, s. 358) 

Prezident pochopitelně nemusí s hledáním vhodného kandidáta čekat na uvolněnou 

pozici. Např. George W. Bush pověřil svůj personál hledáním a prověřováním potenciálních 

kandidátů krátce po svém nástupu do úřadu v roce 2001, aby měl připraven seznam jmen již 

ve chvíli, kdy se uvolní pozice u Nejvyššího soudu. Bushovi poradci předpokládali, že tehdejší 

předseda soudu William H. Rehnquist během roku 2001 oznámí odchodu do důchodu, avšak 

ten nakonec působil u soudu až do své smrti v roce 2005. (Rutkus, 2010, s. 13) 

1.2 Prezidentská nominace 

1.2.1 „Advice and Consent“ 

Pravomoc navrhovat a dosazovat nové soudce Nejvyššího soudu patří na základě článku 

2 Ústavy Spojených států prezidentovi, a to s radou a souhlasem (advice and consent) Senátu. 

Mezi akademiky zkoumajícími Ústavu nikdy nepanovala absolutní shoda, jak významnou 

poradní roli tato klauzule Senátu dala a v jaké fázi výběru kandidáta může Senát do rozhodování 

prezidenta vstupovat. V praxi to znamená, že míra a způsob této poradní pravomoci záleží 

na vůli prezidenta. Je tradiční zdvořilostí, že prezident konzultuje jména potenciálních 

kandidátů s lídry stran v Senátu a členy senátního soudního výboru. Na základě těchto 

konzultací mohou senátoři upozornit na případné nedostatky kandidátů a pomoci prezidentovi 

vybrat kandidáta s reálnou šancí uspět při konečném hlasování. Nepsaným pravidlem také je, 

že prezident konzultuje svůj návrh se senátory za stát, ze kterého pochází kandidát na soudce, 
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a to především pokud se jedná o senátory zastupující stejnou stranu jako prezident.2 Tato 

konzultace je pro prezidenta velmi důležitá, neboť senátoři v rámci kolegiality často hlasují 

proti kandidátovi, vůči kterému má výhrady jeho „domácí“ senátor. Prezident není nijak 

omezen, s kým se může radit ohledně obsazení soudcovské pozice. Při výběru vhodného 

kandidáta se často obrací nejen na senátory, ale i na ostatní kongresmany, blízké poradce, 

viceprezidenta a další členy kabinetu, spolustraníky, zájmové skupiny a pochopitelně i stávající 

soudce Nejvyššího soudu. (Rutkus, 2010, s. 6-7) 

1.2.2 Kritéria pro výběr kandidáta 

Konkrétní motivy pro výběr daného kandidáta se pochopitelně liší s každým 

prezidentem, nicméně dvě primární kritéria se objevují téměř pokaždé. Pro prezidenta je 

samozřejmě žádoucí, aby se jednalo o osobu s co nejvyšší možnou profesní kvalifikací a aby se 

s budoucím soudcem shodoval v hlavních bodech svého politického programu. Při svém výběru 

každý prezident počítá s tím, že až opustí úřad, jím vybraný soudce bude ve své funkci ještě 

mnoho let poté a bude svým rozhodováním ovlivňovat ústavně-politické směřování Spojených 

států. 

Při hledání kandidáta ale nehraje roli pouze názorová blízkost. Prezident (především 

ten, který se plánuje ucházet o znovuzvolení), může při svém výběru také zvažovat, zda bude 

jeho kandidát uspokojivý i pro stávající voliče, členy strany, sponzory apod. Nabízí se také 

možnost výběrem kandidáta oslovit další skupiny a potenciální podporovatele. Z politických 

důvodů mohou tedy při výběru nového soudce hrát roli faktory jako stranická příslušnost, 

geografie3, etnikum4, pohlaví5 nebo náboženství6. Významným úhlem pohledu pro prezidenta 

 
2 Pro tuto zvyklost se v angličtině užívá termín senatorial courtesy. 
3 Zřetel na rovnoměrné geografické zastoupení bral již George Washington při nominaci prvních kandidátů na 

pozice soudců. V roce 1789 navrhl všech šest kandidátů tak, aby byly stejně zastoupeny severní a jižní státy. 

(Rutkus, 2010, s. 9) 
4 Prvním soudcem Nejvyššího soudu židovského původu byl Louis D. Brandeis (1916-1939), prvním 

Afroameričanem Thurgood Marshall (1967-1991) a první zástupkyní hispánské komunity současná soudkyně 

Sonia Sotomayorová (od roku 2009) (Supreme Court of the United States, 2020). 
5 Ronald Reagan během kampaně v roce 1980 slíbil, že bude prvním prezidentem, který dosadí do Nejvyššího 

soudu ženu. V srpnu následujícího roku navrhl Sandru Day O’Connorovou, v té době působící u odvolacího soudu 

v Arizoně. Její nominaci podpořili prominentní senátor za Arizonu Barry Goldwater i tehdejší předseda Nejvyššího 

soudu William Rehnquist. 21. září 1981 byla O’Connorová potvrzena do funkce po jednoznačném hlasování 

Senátu – 99-0. Během následujícího čtvrtstoletí se podílela na rozhodování mnoha důležitých případů, jakožto 

umírněná republikánka byla mnohdy jazýčkem na vahách poskytujícím rozhodující hlas. Její kariéra byla také 

inspirací pro celou generaci žen, během doby, kdy působila u Nejvyššího soudu vzrostl počet amerických žen 

studujících právo na univerzitách z 36 na 48 %. (National Archives, 2020a) Její dosazení zahájilo doposud 

nepřerušené období, v němž byla u soudu vždy alespoň jedna žena. Amy Coney Barrettová nominovaná v roce 

2020 se stala doposud pátou ženou na pozici soudkyně Nejvyššího soudu.  
6 Historicky se většina soudců identifikovala jako protestanté, což odpovídá náboženskému rozdělení celé země 

(přibližně 50 % Američanů jsou protestanté). V tomto ohledu se složení současného Nejvyššího soudu výrazně 
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je stranický poměr sil a názorový balanc mezi soudci. Důležitým faktorem je také samozřejmě 

šance kandidáta na potvrzení v Senátu, prezident musí zvážit, zdali se například politicky 

vyplatí prosazovat ideologicky nejbližšího, ale potenciálně kontroverznějšího kandidáta. 

(Rutkus, 2010, s. 8-9) 

Základním nárokem na budoucí soudce je co nejvyšší profesní kvalifikace. Důležitost, 

rozsah a komplexnost problémů posuzovaných soudci Nejvyššího soudu vyžadují mimořádné 

schopnosti, stejně jako výjimečnou úroveň zodpovědnosti, a to vzhledem k charakteru 

rozhodnutí soudců, která mají celonárodní a dlouhodobý dopad. Potenciální kandidáti musí 

pochopitelně dostát očekávání veřejnosti, že se jedná o kvalifikovanější osobnosti k dispozici. 

Kandidáti se nejčastěji rekrutují z nižších soudních instancí, případně jiných pozic v rámci 

federální či státní vlády (např. členové Kongresu, guvernéři). Ačkoliv neexistuje zákon, který 

by vyžadoval právní vzdělání soudců, doposud každý nominovaný kandidát v historii takové 

vzdělání získal.7 

Nezbytné vlastnosti, které se očekávají od každého soudce, jsou integrita a nestrannost. 

Tato očekávání mají základ v práci Alexandra Hamiltona, který v Listech federalistů představil 

soudce jako čestnou osobnost přistupující ke zkoumaným případům a sporům nestranně, férově 

a bez osobních předsudků. (McMillion, 2017, s. 8-12) 

Při nominaci soudkyně Sonie Sotomayorové v roce 2009 bral prezident Obama v potaz 

jako kritéria svého výběru vysoký intelekt a perfektní znalost práva, schopnost zdokonalovat 

se v klíčových případech a poskytnout jasné odpovědi na komplexní právní otázky, uznání 

limitů soudcovské role a pochopení, že prací soudců je interpretovat, ne vytvářet zákony, 

a v neposlední řadě závazek nestranné spravedlnosti. Zároveň se též vyjádřil, že tyto nezbytné 

vlastnosti jsou samostatně nedostatečné, nejsou-li doplněny potřebnými zkušenostmi: 

„Zkušenosti testované překážkami, strádáním a neštěstím, zkušenosti vytrvalé, a nakonec 

překonávající tyto překážky. Jsou to právě zkušenosti, které mohou dát člověku schopnost 

soucitu a pochopení, jak svět funguje a jak žijí obyčejní lidé.“ (The American Presidency 

Project, 2020) 

 
vymyká, jelikož pouze Neil Gorsuch se hlásí k episkopální církvi (byť byl rodiči vychován jako katolík). Jeho 

ostatní kolegové jsou nejčastěji katolíci (Samuel Alito, Amy Coney Barrettová, Brett Kavanaugh, John Roberts, 

Sonia Sotomayorová a Clarence Thomas). Zbylí dva členové soudu – Stephen Breyer a Elena Kaganová – se hlásí 

k židovské víře. (Campisi, Griggs, 2020) 
7 Ze současných soudců čtyři absolvovali Harvard (předseda John G. Roberts, Stephen G. Breyer, Elena Kaganová, 

Neil M. Gorsuch) a čtyři Yale (Clarence Thomas, Samuel A. Alito, Sonia Sotomayorová, Brett M. Kavanaugh), 

soudkyně Amy Coney Barrettová vystudovala právo na univerzitě Notre Dame v Indianě. (Supreme Court of the 

United States, 2020) 
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1.2.3 Zákulisní vyšetřování 

Důležitou součástí prezidentské nominace je prověřování poměrů kandidáta. 

V posledních letech tato prověrka obvykle sledovala dva základní cíle: ověření veřejných 

záznamů a profesní reputace a také přezkum soukromí kandidáta. Prověřování soukromých 

záležitostí spadá do gesce Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI – Federal Bureau 

of Investigation) a zaměřuje se primárně na finanční a majetkové poměry. Veřejně dostupné 

údaje zkoumají vysoce postavení úředníci Ministerstva spravedlnosti USA (United States 

Department of Justice) či poradci prezidenta, často ve spolupráci. 

Předběžné vyšetřování může začít již v době, kdy se tým prezidenta snaží sestavit 

seznam případných kandidátů na soudcovskou pozici, a to na základě běžně dostupných 

informací a reputace zvažovaných osob. Postupem času, kdy dochází k zužování seznamu 

kandidátů, se jejich přezkoumávání zintenzivňuje. Cílem je zjistit co nejvíce informací 

o kandidátech, posoudit úroveň schopností popsaných v předchozí kapitole, názorovou 

kompatibilitu s prezidentem a zároveň vysledovat jakékoliv diskvalifikující faktory, které 

by mohly ohrozit úspěch v senátním hlasování. Při hledání informací o kandidátech se může 

prezident obrátit i na soukromé právní experty nebo v ojedinělých případech i Americkou 

advokátní komoru (American Bar Association – ABA)8.  V poslední fázi většinou čeká 

kandidáta osobní pohovor s prezidentem. Někteří prezidenti, např. Reagan či Bush st., se více 

opírali o názor svých poradců a k pohovoru si pozvali jednoho, maximálně dva kandidáty. 

Naopak Bush ml. se před svým rozhodnutím potkal s pěti kandidáty a jeho z výběru nakonec 

vzešel Samuel Alito. (Rutkus, 2010, s. 11-12) 

Je na vůli každého prezidenta, kdy se rozhodne veřejně oznámit jméno zvažovaného 

kandidáta (případně kandidátů). V některých případech jsou jména držena v tajnosti co nejdéle, 

dokud není jasný finální kandidát, aby mohlo přezkoumávání kandidátů probíhat mimo zájem 

veřejnosti a médií. Snahou může být také maximálně neutralizovat politické tlaky z různých 

stran. Stejně tak může prezident zvolit i opačný přístup – veřejně oznámit seznam zvažovaných 

kandidátů a zjistit reakci veřejnosti i politických aktérů na jednotlivá jména. Transparentnost 

a otevřenost celého procesu výběru kandidáta může pochopitelně pozitivně ovlivnit image 

prezidenta v očích veřejnosti.  

 
8 Doposud se prezident obrátil na stálý výbor ABA s pomocí při výběru soudních kandidátů ve třech případech: 

Dwight D. Eisenhower v roce 1957, Richard M. Nixon v roce 1971 a Gerald R. Ford v roce 1975. Standardně se 

však ABA zapojuje do celého nominačního procesu až poté, co prezident svého kandidáta vybral, kdy poskytuje 

hodnocení pro soudní výbor Senátu před začátkem potvrzovacích slyšení. (Rutkus, 2010, s. 12)  
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1.2.4 Rychlost prezidentské nominace 

Rychlost, s jakou prezident oznámí nominaci, je pochopitelně silně ovlivněna 

okolnostmi doprovázejícími uvolnění pozice u Nejvyššího soudu. Soudci, kteří plánují odchod 

do důchodu v mnoha případech oznamují tuto skutečnost prezidentovi s dostatečným 

několikaměsíčním předstihem a dávají mu tak čas najít vhodného kandidáta. Avšak i v situaci, 

kdy je uvolnění místa soudce nečekané (např. z důvodu úmrtí) může mít prezident již dopředu 

připravený užší seznam kandidátů, jako např. George Bush ml.9 Uvolní-li se pozice náhle, 

nebo pokud oznámí soudce svou rezignaci v blízké budoucnosti, z hledání vhodné náhrady 

se stává urgentní záležitost, kterou prezident i Senát řeší prioritně. Je samozřejmě žádoucí, 

aby bylo uvolněné místo zaplněno co nejdříve a soud mohl opět zasedat v kompletním složení. 

(Rutkus, 2010, s. 13-14)  

Délka celého procesu (od oznámení záměru soudce rezignovat na svou pozici, přes 

výběr a nominaci kandidáta prezidentem, až po potvrzení nominace v Senátu) je ovlivněna 

harmonogramem Nejvyššího soudu. Zasedání soudu probíhá tradičně od října do přelomu 

června a července, v letním mezidobí probíhají tzv. „soudní prázdniny“, kdy soudci 

neprojednávají žádné případy. Odstupující člen soudu tedy může odchod do důchodu 

naplánovat na konec zasedacího období, čímž vznikne tříměsíční blok, během něhož má 

prezident dostatek času na nominaci a Senát na potvrzení kandidáta.10  

Kontroverzní situace, která výrazně protáhla nominační proces, nastala poté, co v únoru 

2016 zemřel soudce Antonin Scalia. O měsíc později Barrack Obama navrhl svého kandidáta 

Merricka Garlanda, republikánská většina v Senátu nicméně odmítla projednávat kandidáta 

navrženého v posledním roce prezidenta Obamy v úřadu. Uvolněná pozice byla nakonec 

zaplněna až s nástupem prezidenta Donalda Trumpa, ten navrhl nového kandidáta Neila 

Gorsuche 11 dní po oficiálním nástupu do funkce v lednu 2017.11 (McMillion, 2017, s. 18) 

 
9 Viz kapitola „Uvolněná pozice soudce“. 
10 Soudce Byron R. White oznámil v březnu 1993 záměr ukončit své působení u Nejvyššího soudu s červnovým 

koncem zasedacího období, prezident Clinton a Senát měli tedy prakticky půlrok do začátku nového zasedacího 

období k nominaci a potvrzení nového soudce. Podobná situace se opakovala o rok později, kdy oznámil odchod 

do důchodu soudce Harry A. Blackmun. První Clintonova nominace Ruth Bader Ginsburgové se protáhla na tři 

měsíce a byla ovlivněna výrazným zájmem a tlakem médií a veřejnosti. V následujícím roce se Clinton rozhodl 

postupovat podstatně rychleji a nominaci nového kandidáta Stephena G. Breyera oznámil po pěti týdnech. 

(McMillion, 2017, s. 19-20) 
11 Od smrti Antonina Scalii do složení přísahy novým soudcem Neilem Gorsuchem uplynulo 422 dní – jedná se o 

nejdelší období bez obsazení jednoho z křesel od roku 1869, kdy byl počet soudců Nejvyššího soudu definitivně 

stanoven na 9 osob. Absolutní rekord 841 dní byl dosažen mezi lety 1844-46. (Abramson, 2017) 
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Snaha vybrat kandidáta co nejrychleji však může mít pro celou nominaci fatální 

důsledky. Oznámení nominace bez konzultace s členy Senátu může od prezidenta působit 

unáhleně.  Výrazným problémem pak může být nedostatek času na provedení detailní prověrky 

kandidáta ze strany FBI. Podcení-li prezident rozsah a hloubku informací, které má 

o kandidátovi k dispozici v čase nominace, riskuje, že v pozdějších fázích procesu vyjdou 

najevo kauzy, které mohou ohrozit potvrzení kandidáta v Senátu.12 (Rutkus, 2010, s. 14) 

1.2.5 Nominace v době, kdy nezasedá Senát 

Stejně jako Nejvyšší soud, ani Senát Spojených států nezasedá bez přestávky po celý 

rok. V sedmdesátých letech byly zákonem stanoveny „senátní prázdniny“, každoročně 

probíhající v srpnu. V 19. století však Senát zasedal výrazně kratší dobu, aby se senátoři vyhnuli 

práci v období letních vysokých teplot. (United States Senate, 2020a) Pro případ, že by se 

uvolnila pozice soudce v době, kdy Senát nezasedá, byla Ústavou garantována prezidentovi 

pravomoc dočasně dosadit nového soudce Nejvyššího soudu bez souhlasu Senátu, a to do konce 

příštího senátního zasedání. Takováto nominace doposud proběhla ve 12 případech, většinou 

v období před občanskou válkou. Jediným prezidentem, který tuto pravomoc využil ve 

20. století je Dwight D. Eisenhower, a to hned při třech nominacích.13 Z 12 soudců 

nominovaných mimo zasedací období Senátu jich bylo 11 později potvrzeno ve funkci 

Senátem, jediným případem, kdy se tak nestalo, byla nominace Johna Rutledge na pozici 

předsedy Nejvyššího soudu prezidentem Washingtonem v roce 1795. 

Eisenhowerovo využití této pravomoci po téměř stoleté pauze vyvolalo řadu kontroverzí 

a Senát v reakci přijal odmítavý postoj k budoucím případům nominací v období senátních 

prázdnin, nejedná-li se o výjimečnou situaci. Využití této prezidentské pravomoci v současnosti 

se jeví spíše nepravděpodobně, vezmeme-li v potaz relativně krátké období senátních prázdnin 

a také fakt, že na její aplikaci (i v případě nižších soudních instancí) je obecně nahlíženo jako 

na snahu obejít důležitou roli Senátu a narušení systému brzd a rovnovah. (Rutkus, 2010, s. 16-

17) 

 
12 Jedním z případů, kdy zběžné vyšetřování FBI neodhalilo citlivé informace o kandidátovi, je Reaganova 

nominace Douglase H. Ginsburga z roku 1987. Ten měl nahradit neúspěšného kandidáta Roberta Borka, který 

pouhých šest dní předtím neprošel senátním hlasováním v poměru 42-58. Krátce poté, co Reagan oznámil úmysl 

nominovat nového kandidáta však vyšlo najevo, že Ginsburg v 60. letech užíval marihuanu během studia na 

univerzitě Cornell a také později v době, kdy přednášel právo na Harvardské univerzitě. Ginsburg byl následně 

z nominace stažen a nahrazen úspěšným kandidátem Anthonym Kennedym. (The Spokesman-Review, 1987) 
13 Earl Warren v roce 1953, William Brennan v roce 1956 a Potter Stewart v roce 1958. (Rutkus, 2010, s. 16) 
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1.3 Senátní soudní výbor 

Soudní výbor v Senátu byl vytvořen v roce 1816 a stejně jako prezident a Senát hraje 

důležitou roli v celém nominačním procesu soudců, byť není explicitně vyjádřena v Ústavě 

Spojených států amerických. V roce 1868 se Senát usnesl na obecném pravidle, že veškeré 

nominace by měly být automaticky postoupeny odpovídajícím stálým výborům. Do té doby 

byly výborem přezkoumávány přibližně dvě třetiny nominací na pozice u Nejvyššího soudu. 

Od roku 1868 byly, až na několik výjimek, přezkoumány všechny nominace.14  

Během 19. století probíhala jednání soudního výboru vždy za zavřenými dveřmi, poprvé 

byla slyšení veřejná při nominaci Louise D. Brandeise v roce 1916. Přítomnost veřejnosti 

na jednání soudní komise se stala normou až ke konci 30. let, v té době šlo většinou pouze 

o stručný proces s krátkým prostorem pro vyslechnutí svědků, kteří chtěli vypovídat proti 

kandidátovi. Prvním kandidátem, který se osobně účastnil jednání a vypovídal před výborem 

byl v roce 1925 Harlan F. Stone, osobní přítomnost kandidáta při slyšení se však stala běžnou 

praxí až o 30 let později v 50. letech. Dalším přelomovým momentem v přístupu veřejnosti 

k práci soudního výboru byla nominace Sandry Day O’Connorové z roku 1981, jejíž 

potvrzovací slyšení bylo poprvé kompletně vysíláno v televizi. 

S postupným nárůstem důležitosti a důkladnosti zapojení senátního výboru do výběru 

nového člena Nejvyššího soudu se začala také prodlužovat délka celého procesu. Do poloviny 

20. století standardně trval přezkum kandidátů několik dní, v posledních desetiletích se oficiální 

účast výboru měřila v rámci týdnů až měsíců.15 Od konce 60. let se projednávání nominace ze 

strany soudního výboru téměř vždy skládalo ze tří částí: vyšetřovací fáze před slyšením, 

samotná veřejná slyšení a finální verdikt komise a podání zprávy Senátu. (Rutkus, 2010, s. 17-

22) 

 
14 Zmíněné výjimky jsou případy, kdy je kandidát nominovaný z pozice současného či bývalého senátora 

Spojených států. V takovýchto situacích se může využít nepsaného pravidla, dle kterého kandidát získává 

automatické schválení od svých senátních kolegů. Posledním soudcem, jehož nominace byla potvrzena bez účasti 

soudního výboru, byl James F. Byrnes, toho času demokratický senátor za Jižní Karolínu. Byrnes byl navržen 

prezidentem Franklinem D. Rooseveltem, společně s ním byli 12. června 1941 nominováni také Harlan F. Stone 

(na pozici předsedy soudu) a Robert H. Jackson. Nominace těchto dvou soudců byly standardně přezkoumány 

soudním výborem, mezi oznámením nominace a jejím potvrzením uplynulo v případě Stonea 15 dní a v případě 

Jacksona 25 dní. Oproti tomu Byrnesova nominace byla Senátem jednohlasně schválena v ten samý den, kdy byla 

předložena. Od té doby byl stávající senátor nominován na pozici soudce pouze jednou, a to v roce 1945. Nominace 

Harolda H. Burtona, republikánského senátora za Ohio, sice byla předložena soudnímu výboru, nicméně ten vydal 

jednohlasné doporučení pro schválení Burtona během jednoho dne bez uspořádání slyšení. (Rutkus, 2010, s. 18-

19) 
15 Mezi lety 1967 až 2009 byl medián počtu uplynutých dní od přijetí nominace Senátem do konečného hlasování 

výboru 51, před rokem 1967 9 dnů. (McMillion, Rutkus, 2018) 
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1.3.1 Před slyšením 

Soudní výbor obvykle zahajuje své prošetřování kandidáta ihned po oznámení 

prezidentské nominace. Primárním zdrojem informací je dotazník, na který kandidát osobně 

odpovídá. Týká se především detailních biografických, finančních a profesních informací. 

Velká část těchto informací je dostupná veřejnosti, naopak některé odpovědi jsou považovány 

za důvěrné a nejsou zveřejněny v médiích (např. zdali byl kandidát v minulosti vyšetřován kvůli 

porušení zákona). Konkrétně dodává nominovaný kandidát mj. tyto informace: 

• kompletní profesní životopis 

• seznam organizací, jejichž byl/je členem 

• kopie všech publikovaných prací, článků a veřejných prohlášení 

• popis účasti na politických kampaních 

• zkušenosti s vyučováním, názvy a témata vyučovaných kurzů 

• zdroje a množství veškerých příjmů během kalendářního roku předcházejícího 

nominaci 

• zdroje, množství a data očekávaných finančních příjmů 

• potenciální střety zájmů 

Působil-li kandidát jako soudce nižší instance, zaměřují se dotazy ve velké míře 

na rozhodované či konzultované případy. Další okruh otázek se týká samotné nominace – 

okolnosti předcházející navržení od prezidenta, rozhovory s členy administrativy atp. Hlavním 

účelem tohoto dotazníku je poskytnout členům senátního výboru dostatek informací 

o kandidátovi. Senátoři mají možnost nominovaného formálně zažádat o objasnění či doplnění 

detailnějších informací k zaslaným odpovědím. 

Dalším zdrojem informací pro soudní výbor jsou zprávy FBI. Ty jsou považovány 

za přísně důvěrné a jsou k dispozici pouze členům výboru a malému okruhu zaměstnanců, 

aby nedošlo k nežádoucímu úniku citlivých dat. Výbor pochopitelně může využívat i další 

zdroje informací o přezkoumávaném kandidátovi, jejichž sběrem jsou pověřeni asistenti 

senátorů. 

Důležitým aspektem prověřování kandidáta je jeho profesní minulost. Předmětem 

zkoumání je zaměření předchozích zaměstnavatelů, povaha a kvalita práce odvedené 

kandidátem. Pro účely tohoto šetření může výbor žádat o přístup k interním dokumentům, a to 
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i v případě, jedná-li se o službu ve federálním úřadě. V takové situaci však může prezident 

využít exekutivního privilegia odmítnout vydání důvěrných informací, jejichž zveřejnění by 

mohlo narušit funkci vládních orgánů. 

Je tradicí, že kandidát navštěvuje senátory v jejich kancelářích v Kapitolu. Pro mnohé 

členy Senátu se jedná o jedinou možnost se osobně potkat a pohovořit s kandidátem před 

samotným potvrzováním do pozice soudce. Nominovaný během těchto zdvořilostních návštěv 

diskutuje se senátory pro ně důležitá témata a pochopitelně se snaží zanechat pozitivní dojem 

a získat co nejširší podporu před důležitým hlasováním. 

V této fázi celého procesu výběru nového soudce Nejvyššího soudu standardně přichází 

na řadu evaluace ze strany Americké advokátní komory, která je zavázána poskytnout 

soudnímu výboru nestranné hodnocení profesní kvalifikace každého kandidáta – integritu, 

kompetenci a tzv. „soudcovský temperament“16. Naopak nijak nehodnotí filozofii, politické 

názory nebo ideologii. Do evaluace se zapojuje řada odborníků na právo – kompletní 

patnáctičlenná komise ABA, právníci, soudci a profesoři práva z celých Spojených států – 

s cílem vybrat co nejkvalifikovanějšího kandidáta. Ve finálním hlasování komise ABA 

se rozhoduje, zdali kandidát obdrží hodnocení „velmi kvalifikovaný“, „kvalifikovaný“, 

či „nekvalifikovaný“. Následně je konečný výsledek oznámen každému členovi soudního 

výboru v Senátu, prezidentovi, ministerstvu spravedlnosti, nominovanému kandidátovi a také 

zveřejněn na webových stránkách ABA.  

Hodnocení advokátní komory hraje velmi významnou roli v rozhodování soudního 

výboru, jednohlasné udělení nejvyššího ohodnocení téměř vždy znamenalo i pozitivní 

doporučení ze strany výboru. Naopak, nižší známka (případně i nejednotnost v hlasování 

komise ABA) upozorňuje na jisté profesní nedostatky, na které se výbor zaměřuje během 

slyšení. Od roku 1947, kdy byla ABA přizvána k evaluaci kandidátů, získala většina 

nominovaných hodnocení „velmi kvalifikovaný“, oproti tomu negativní hodnocení 

„nekvalifikovaný“ nebylo doposud nikdy uděleno. (Rutkus, 2010, s. 22-25) 

Dlouho před začátkem senátních slyšení, prakticky od chvíle, kdy je znám alespoň 

přibližný seznam kandidátů na nového soudce, probíhá veřejná debata v médiích o jejich 

kvalifikaci. Ta se ještě zintenzivňuje poté, co je oznámena konečná nominace a Senát 

se připravuje na slyšení. Velkou roli v této debatě hrají různé zájmové skupiny, ať už 

 
16 Tento termín označuje v americkém prostředí obecný přístup soudců k právu, sporným stranám a ostatním 

soudcům. Podle Americké advokátní komory soudcovský temperament vyznačuje soucit, rozhodnost, objektivitu, 

zdvořilost, trpělivost, vnímavost a závazek ke spravedlnosti. (Ballotpedia, 2020)  
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podporující, či odmítající kandidáta. Jejich cílem je ovlivnit názor veřejnosti a potažmo 

i senátorů, případně i prezidenta, není-li ještě podání nominace definitivní.  

Pro nominovaného kandidáta se období těsně před samotným slyšením nese v duchu 

důkladných příprav. Kandidát má k dispozici tým (standardně se jedná o vládní úředníky 

či asistenty prezidenta), který mu pomáhá připravit se na očekávané otázky. Běžnou praxí jsou 

tréninková slyšení „nanečisto“ (v anglickém jazyce se pro ně vžil název „murder boards“).17 

(McMillion, 2018, s. 7-9) 

1.3.2 Slyšení 

Samotné hlavní slyšení tradičně začíná úvodní řečí předsedy soudní komise, který uvítá 

nominovaného kandidáta a představí následující průběh slyšení. Poté se dostávají ke slovu 

ostatní členové komise, a nakonec i samotný kandidát na soudce. Po zahajujících proslovech 

přichází na řadu hlavní část celého slyšení – pokládání otázek nominovanému. Standardně 

se jako první dotazuje předseda komise a následují další členové seřazeni sestupně dle seniority, 

střídající se podle stranické příslušnosti. Všichni členové komise mají stejný časový limit 

na pokládání otázek. Po skončení prvního kola otázek následuje kolo druhé, případně další, dle 

rozhodnutí předsedy komise. 

Kandidát musí během slyšení zodpovědět sérii rigorózních otázek zaměřujících se 

znalost práva a ústavního pořádku, soukromé záležitosti, předchozí působení ve veřejném 

prostoru, sociální a politická témata, současné kontroverzní problematiky atp. Má-li za sebou 

kandidát minulost v pozici soudce nižší instance, otázky se často týkají jeho konkrétních 

soudních rozhodnutí a způsobu rozhodování v soudních procesech. Nominovaný má možnost 

odmítnout odpovědět na jednotlivé otázky. Jedním z důvodů může být snaha nevydávat 

prohlášení týkající se témat, která by v budoucnu mohla stanout před soudem a nevytvářet si 

tak jistý závazek ještě před projednáváním konkrétního případu.18 Tázaný může také 

 
17 Například první kandidát nominovaný prezidentem Trumpem Neil Gorsuch si během své přípravy na slyšení 

procházel 240 právních posudků, které vydal za více než desetileté působení v roli federálního soudce v Coloradu. 

K dispozici měl tým koncipientů pod vedením bývalého Trumpova poradce Dona McGahna a exsenátorky za New 

Hampshire Kelly Ayotteové. Velký důraz byl kladen na analýzu otázek podávaných při slyšení s předchozími 

kandidáty Nejvyššího soudu. (Seung Min Kim, 2017) Současný předseda soudu John Roberts během své nominace 

v roce 2005 prošel nejméně desítkou přípravných „murder boards“ o délce dvou až tří hodin, na kterých 

zodpovídal nejtěžší otázky očekávané z demokratického tábora. (McMillion, 2018, s. 9) 
18 Příkladem budiž nominační slyšení soudce Davida H. Soutera, který v roce 1990 odmítl odpovědět na otázku 

týkající se ústavního práva žen na potrat: „Cokoliv, co by mohlo značně omezit možnosti soudu naslouchat upřímně 

a co nejobjektivněji, jak je jen lidsky možné, by mělo být pro soudce vyloučeno. (…) Není zde snad někdo, kdo si 

někdy vytvořil určitý názor dané téma, aby později našel důvod ho změnit? Každý měl takovou zkušenost.“ (Rutkus, 

2010, s. 30) 
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samozřejmě odmítnout odpovědět na položený dotaz z ryze „taktických“ důvodů – v situaci, 

kdy by upřímná odpověď mohla vzbudit nelibost některých senátorů a ohrozit tak celý výsledek 

nominace. Přístup členů komise k odmítnutí odpovědi na položený dotaz se může lišit, někteří 

nemusí tento krok kandidáta považovat za něco, co by mělo vliv na konečné hlasování, jiní 

naopak mohou ve svém rozhodování snahu vyhnout se odpovědi zohlednit a postavit se proti 

doporučení kandidáta. 

  Jednotliví členové komise mohou zastávat různé přístupy k dotazování kandidáta. 

Senátoři, kteří nemají doposud vyhraněný názor, mohou své otázky směřovat k posuzování 

vhodnosti nominovaného. Oproti tomu se slyšení účastní i senátoři, kteří jsou již předem 

rozhodnuti, jak budou hlasovat, a mohou využít svůj prostor k podpoře, či naopak blokování 

nominace. Cílem některých tazatelů může též být snaha zdůraznit určité hodnoty a ústavní 

záležitosti a ovlivnit tak přístup nového soudce v budoucím rozhodování. V neposlední řadě 

mají samozřejmě senátoři ve veřejností detailně sledovaném slyšení možnost svými otázkami 

zviditelnit různá politická témata a obhajovat své názory. 

Poté, co skončí dotazování samotného kandidáta na soudce, jsou na programu výpovědi 

svědků z řad veřejnosti. Mezi prvními v posledních dekádách tradičně vystupuje předseda 

ABA, který objasňuje hodnocení advokátní komory. Mezi další vypovídající se standardně řadí 

zástupci zájmových skupin, které vystupují pro, nebo proti nominovanému. Od roku 1992 je 

součástí celého procesu také neveřejné setkání mezi kandidátem a komisí bez přítomnosti médií 

– otázky na tomto sezení jsou směřovány na důvěrné informace, které odkrylo vyšetřování 

FBI.19 (Rutkus, 2010, s. 29-31) 

1.3.3 Podání zprávy Senátu 

 Schůze senátní komise, na které se rozhoduje o vydání doporučení, se koná obvykle 

do týdne od konce slyšení. Výsledná zpráva pro Senát může být buď pro potvrzení kandidáta, 

proti, případně bez doporučení. Existuje i možnost nevydání stanoviska komise, je-li většina 

hlasujících proti potvrzení nominace, přičemž se taková nominace ani nedostane před celý 

Senát. Od založení soudního výboru v roce 1816 však naprostá většina nominací byla 

reportována Senátu (111 ze 120 nominací). Negativní stanovisko výboru nebývá příliš časté, 

 
19 Dle slov tehdejšího předsedy soudní komise Joe Bidena by se takové sezení mělo konat vždy, a to i v případě, 

že vyšetřování neodhalilo žádné zásadní problémy, aby případné konání tohoto sezení automaticky neznačilo 

existenci pro nominaci nepříznivých důvěrných informací. (Rutkus, 2010, s. 31) 
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dosud se jednalo o celkem 7 případů, naposledy nominace Roberta H. Borka v roce 1987.20 

Vydání stanoviska komise bez doporučení je ještě výjimečnější, došlo k němu pouze čtyřikrát.21 

Zatímco v 80. a 90. letech bývalo vydání souhlasného verdiktu téměř pokaždé 

jednomyslné22 (samozřejmě pomineme-li nominace R. Borka a C. Thomase), po přelomu 

tisíciletí lze sledovat nárůst stranické opozice v rámci hlasování výboru o doporučení kandidáta. 

Současný předseda Nejvyššího soudu John G. Roberts byl v roce 2005 doporučen v poměru 13-

5, kdy jakožto kandidát republikánského prezidenta Bushe ml. získal hlasy tří senátorů 

za Demokratickou stranu. Další tři hlasování přesně kopírovala rozdělení stranických sil 

v rámci senátního výboru – Samuel Alito (2006) doporučen v poměru 10-8, Neil Gorsuch 

(2017) 11-9 a Brett Kavanaugh (2018) 11-10. Ve dvou případech – Sonya Sotomayorová (2009) 

a Elena Kaganová (2010) – byly obě kandidátky doporučeny v poměru 13-6, kdy v jejich 

prospěch hlasoval, kromě všech demokratických členů komise, také republikánský senátor 

z Jižní Karolíny Lindsey Graham (současný předseda senátního soudního výboru). (McMillion, 

2018, s. 18) Zajímavým případem je pak doposud poslední nominace Amy Coney Barrettové, 

jejíž doporučení bylo oficiálně zaznamenáno jako jednohlasné v poměru 12-0. Důvodem je 

bojkot všech členů demokratické části výboru, kteří se na protest proti průběhu celé nominace 

rozhodli konečného hlasování soudního výboru neúčastnit. (Olson, 2020) 

 Souhlasné stanovisko výboru v naprosté většině případů znamená potvrzení kandidáta 

do pozice soudce, a to i vzhledem k tomu, že poměr sil ve výboru odpovídá stranickému 

rozdělení Senátu. V několika málo případech však Senát kladné doporučení výboru 

nerespektoval a v konečném hlasování kandidáta nepotvrdil.23 (McMillion, 2018, s. 19-20) 

1.4 Senát 

Třetí a poslední částí nominačního procesu soudců je debata a hlasování o potvrzení 

kandidáta na půdě Senátu. Po zaslání zprávy obsahující stanovisko výboru do Senátu je 

nominace zapsána do exekutivního kalendáře a označena číslem jednacím, jménem 

 
20 Dva z těchto kandidátů ale v konečném těsném hlasování byli Senátem potvrzeni do funkce – Stanley Matthews 

(1881) a Lucius Q. C. Lamar (1888). (McMillion, Rutkus, 2018, s. 10) 
21 Ve třech případech byli kandidáti Senátem potvrzeni: Melville W. Fuller na pozici předsedy soudu (1888), 

George Shiras Jr. (1892) a Clarence Thomas (1991). Nominace Wheelera H. Peckhama (1894) byla Senátem 

zamítnuta. (McMillion, Rutkus, 2018, s. 10) 
22 Následující kandidáti byli výborem doporučeni v těchto poměrech: Sandra Day O’Connorová (1981) 17-0, 

Antonin Scalia (1986) 18-0, Anthony Kennedy (1988) 14-0, David Souter (1990) 13-1, Ruth Bader Ginsburgová 

(1993) 18-0, Stephen Breyer (1994) 18-0. Výjimkou budiž nominace Wiliama Rehnquista na předsedu soudu 

v roce 1986: 13-5. (McMillion, 2018, s. 18)  
23 Ve 20. století proběhly takové případy tři, všechny v období mezi lety 1968 a 1970: soudce Abe Fortas na pozici 

předsedy soudu, Clement F. Haynsworth a G. Harrold Carswell. (McMillion, 2018, s. 20) 
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a současným postem nominovaného, jménem nahrazovaného soudce, informací 

o doporučení/nedoporučení/vynechání doporučení ze strany výboru, případně i číslem zprávy 

(je-li k dispozici tištěná kopie). Od roku 1925 jsou nominační zasedání Senátu otevřená 

veřejnosti a zástupcům médií, od 80. let jsou také vysílána živě v televizi. 

Potvrzování prezidentských nominací patří mezi exekutivní pravomoci Senátu, jejichž 

projednávání na plénu tradičně přichází na řadu po legislativních pravomocích. Jednání je 

naplánováno senátním lídrem strany držící většinu v Senátu, obvykle po konzultaci se svým 

protějškem z konkurenční strany, případně i dalšími zainteresovanými senátory (např. senátory 

za stát odkud pochází nominovaný – senatorial courtesy). Jednohlasným souhlasem je schůze 

zahájena buď okamžitě, nebo naplánována na konkrétní čas v budoucnu. Zároveň může být 

určen i časový limit na délku debaty či datum a čas finálního hlasování o nominaci, čímž se 

vylučuje zdržování debaty a možnost filibusteru. Standardně je čas na debatu rovnoměrně 

rozložen mezi obě strany. (McMillion, 2015, s. 1-3) 

1.4.1 Hodnocení nominovaných senátory 

Do debaty o potvrzení nominovaného kandidáta se tradičně v Senátu zapojuje velký 

počet jeho členů, z nichž mnozí zdůrazňují roli „advice and consent“ a z ní plynoucí 

zodpovědnost důkladně zhodnotit kvality kandidáta před jeho zvolením. Každý senátor má svůj 

názor, která kritéria hodnocení nominovaného považuje za nejdůležitější.  

Stejně jako nominující prezident i Senát pochopitelně dbá na nejvyšší možnou profesní 

kvalifikaci budoucího soudce, aby byla naplněna vysoká očekávání veřejnosti a k soudu byla 

dosazena kompetentní osobnost schopná zvládat náročný charakter práce. Debatující senátoři 

často ve svých projevech zmiňují, jakými rozhodnutími kandidát projevil důkladnou znalost 

práva a Ústavy při své předchozí práci jako soudce nižší instance anebo v jiné pozici. Stejně 

tak může jako téma k debatě vyvstat otázka, zdali má nominovaný vyžadovanou profesní 

kvalifikaci a zkušenosti odpovídající té nejvyšší soudní úrovni.24 

V posledních letech se vždy téma senátní diskuze v určité míře zaměřovalo na soudní 

filozofii, ideologii, ústavní hodnoty a názory kandidátů na konkrétní právní problematiky. 

Mnohé kontroverzní případy, které se dostanou před Nejvyšší soud, jsou ve finále rozhodnuty 

nejtěsnějším poměrem 5-4. Nově dosazený člen soudu tedy samozřejmě může ovlivnit 

 
24 Profesní kvalifikace byla důležitým tématem v roce 2010 při nominaci Eleny Kaganové, která byla od roku 1981 

první kandidátkou nepůsobící v soudní roli. Někteří senátoři oponující potvrzení Kaganové do funkce 

zpochybňovali její zkušenosti s řízením soudních sporů, neboť v době nominace pracovala pouhý jeden rok jako 

státní advokátka. (McMillion, 2015, s. 6) 
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názorové rozložení sil a změnit budoucí verdikty soudu. Přichází-li s novým kandidátem 

i možná změna názorové rovnováhy soudu, znamená to ve většině případů i intenzivnější 

debatu a těsné výsledky hlasování.25 (McMillion, 2015, s. 4-7) 

Otázka, jak velkou roli by v debatě při posuzování kandidátů na pozice soudců mělo 

hrát hodnocení jejich ideologických postavení, byla předmětem zkoumání soudního podvýboru 

v Senátu v roce 2001. Jeho tehdejší předseda, demokratický senátor Charles E. Schumer, uvedl, 

že „současná doba rozhodně ospravedlňuje Senát k opozici vůči nominovaným, jejichž názory 

se vymykají mainstreamu a kteří byli vybráni ve snaze naklonit ideologickou rovnováhu soudu.“ 

Zástupce opačného tábora Orrin G. Hatch oponoval názorem, že „existuje spousta důvodů proč 

politická ideologie není vhodným měřítkem soudní kvalifikace, senátní role „advice and 

consent“ neobsahuje ideologický test, neboť osobní názory kandidátů jsou irelevantní, dokud 

jsou schopni se od nich oprostit a jakožto soudci se řídit zákony spravedlivě a nestranně.“ 

(Rutkus, 2010, s. 42-43) 

V rozhodování senátorů pochopitelně hraje roli celá řada dalších faktorů. Důležitý je 

vzájemný vliv mezi senátory, kdy zastánci, či naopak kritici kandidáta mohou v debatě nebo 

v zákulisním jednání získat na svou stranu ostatní členy Senátu. Mezi takto vlivné senátory 

můžeme řadit například členy soudního výboru či senátory z domovského státu kandidáta. 

Senátoři samozřejmě dbají i na názory voličů a mohou vzít v potaz připomínky občanů ze svých 

domovských států. V posledních dekádách je výrazným faktorem také rovné zastoupení 

různých skupin společnosti – senátoři pak, stejně jako prezident při nominaci, zvažují 

geografický původ, rasu, náboženství i pohlaví nominovaného. Vliv na konečný úspěch 

nominace má u členů Senátu též aktivita prezidenta před nominací. Senátoři častěji preferují 

kandidáta, jehož jméno s nimi prezident v minulosti konzultoval (do jisté míry se jedná 

 
25 Příkladem budiž senátní debata při nominaci soudce Samuela Alita v roce 2006. Kandidát prezidenta Bushe ml. 

Alito byl obecně vnímán jako poměrně konzervativní a u soudu měl nahradit Sandru Day O’Connorovou, která, 

jakožto umírněná republikánka, po čtvrtstoletí v roli soudkyně Nejvyššího soudu často stála mezi oběma 

ideologickými proudy s rozhodujícím „swing“ hlasem. V konečném hlasování byl Alito do funkce potvrzen 

poměrem 58-42. (McMillion, 2015, s. 7) Velmi vyhrocená ideologická debata doprovázela nominaci výše 

zmíněného Roberta H. Borka. Tento Reaganův silně konzervativní kandidát byl od počátku odmítán 

demokratickými senátory. Edward M. Kennedy (pocházející ze slavného „politického“ klanu Kennedyů) krátce 

po oznámení nominace na Borka zaútočil projevem ve kterém popsal „Borkovu Ameriku“ jako zemi, ve které 

„ženy budou nuceny k tajným ilegálním potratům, černoši budou obědvat v segregovaných jídelnách, děti se 

nebudou moci učit o evoluci a dveře federálních soudů budou zabouchnuty před tvářemi milionů Američanů.“ 

(Broder, 2009) 
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o vyjádření respektu vůči Senátu jako poradní instituci ze strany prezidenta).26 (McMillion, 

2015, s. 8-9) 

1.4.2 Filibustery, ukončení debaty, „nuclear option“ 

Není-li jednohlasně před začátkem debaty stanoveno jinak, senátní pravidla neurčují 

časový limit pro trvání debaty o nominaci. V takovém případě je možností pro senátory 

oponující prezidentské nominaci nekonečně protahovat délku debaty za účelem neumožnění 

finálního hlasování. Této obstrukční technice se říká filibuster a v teorii byla poprvé uvedena 

v roce 1806 při změně pravidel Senátu. Po 150 let byla využívána v menší míře a výraznější 

užití začala mít mezi senátory od 70. let minulého století. K omezení filibusteru na senátním 

poli došlo v roce 1917 z popudu prezidenta Woodrowa Wilsona, kdy senátoři přijali pravidlo 

č. XXII, dle kterého lze ukončit debatu dvoutřetinovou většinou (této proceduře se v americkém 

prostředí říká cloture). Počet hlasů nutných k ukončení filibusteru byl později v roce 1975 

snížen na tři pětiny (60 ze 100 senátorů). Odhlasování ukončení debaty nabízí možnost v debatě 

pokračovat i nadále, avšak s limitem 30 hodin, po jejich uplynutí debata definitivně končí. 

Filibustery byly hojně využívány například jižanskými senátory v 50. a 60. letech k blokování 

legislativy podporující občanská práva menšin.27 (United States Senate, 2020b) 

Byť jsou filibustery v posledních desetiletích velmi častým nástrojem politického boje, 

při nominacích soudců Nejvyššího soudu se je senátoři vždy zdráhali využívat. Pod potenciální 

hrozbou filibusteru hlasovali senátoři o ukončení debaty do roku 2017 pouze čtyřikrát. Poprvé 

v roce 1968 při nominaci Abea Fortase na předsedu soudu28, další dva případy se týkaly 

nominace Williama H. Rehnquista – v roce 1971 (neúspěšně, v poměru 52-42, i přesto byl 

 
26 Tento faktor se například projevil v případě dvou úspěšných nominací prezidenta Bushe ml. Jméno prvního 

kandidáta, Johna Robertse, prezident Bush během několika týdnů před nominací konzultoval s mnoha senátory, 

za což byl později oceňován i členy Demokratické strany. Naopak o své následné nominaci Samuela Alita, která 

byla oznámena pouze čtyři dny po stažení původní nominace Harriet E. Miersové, prezident Bush se senátory 

nehovořil prakticky vůbec, což mohlo být jedním z důvodů těsnějšího výsledku konečného hlasování, než 

v případě J. Robertse (Alito 58-42, Roberts 78-22). (McMillion, 2015, s. 9)  
27 Rekord za nejdelší filibuster v historii drží senátor James Strom Thurmond z Jižní Karolíny, který při blokování 

zákona Civil Rights Act v roce 1957 hovořil v kuse celých 24 hodin a 18 minut, zákon byl ale i přesto přijat. Během 

své řeči mj. četl různé zákony jednotlivých států. Jiní senátoři při svých filibusterech například recitovali 

Shakespeara či četli recepty z kuchařky. (United States Senate, 2020b) 
28 V roce 1968 se prezident Lyndon Johnson během posledního roku v úřadu pokusil nahradit odstupujícího 

předsedu soudu Earla Warrena svým blízkým poradcem Abem Fortasem, kterého dosadil k Nejvyššímu soudu o 

tři roky dříve. Republikánští senátoři ve snaze dostat k soudu člena prosazujícího konzervativnější názory silně 

oponovali Johnsonově nominaci. Debata na půdě Senátu trvala čtyři dny, přičemž senátoři podporující 

nominovaného Fortase nebyli schopni získat dostatek hlasů pro její ukončení. Abe Fortas následně požádal 

prezidenta Johnsona o stažení nominace a pod tíhou dalších finančních skandálů rezignoval z pozice soudce o rok 

později. Byť je celý proces kolem Fortasovy neúspěšné nominace obecně označován různými zdroji jako filibuster 

(včetně prestižních médií či webových stránek Senátu), někteří republikánští senátoři v poslední době zpochybňují, 

že se jednalo o filibuster, nýbrž běžnou senátní debatu. (Maranzani, 2018) 
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Rehnquist do pozice potvrzen ten samý den) a později v roce 1986 při nominaci na předsedu 

soudu (úspěšně, v poměru 68-31). Čtvrté hlasování o ukončení debaty se týkalo nominace 

Samuela Alita v lednu 2006 (úspěšně, v poměru 72-25). (McMillion, 2015, s. 11) 

Výraznou změnu však přinesl rok 2017 s nástupem Donalda Trumpa do funkce 

prezidenta a jeho nominace. V únoru 2016 došlo k uvolnění pozice u soudu poté, co zemřel 

soudce Antonin Scalia. Tehdejší prezident Obama na uvolněné místo nominoval Merricka B. 

Garlanda, nicméně republikánská většina v Senátu odmítla zvažovat jméno jakéhokoliv 

kandidáta nominovaného v posledním roce Obamova mandátu. Republikáni tak tímto 

kontroverzním krokem vytvořili pro Obamova nástupce, Donalda Trumpa, okamžitou možnost 

ovlivnit složení Nejvyššího soudu. Ten oznámil jméno nového kandidáta krátce po své 

inauguraci – 31. ledna 2017 byl nominován Neil Gorsuch ze státu Colorado. Zmíněná 

„předehra“ tedy od počátku slibovala velmi vyhrocený průběh celé nominace. Demokratičtí 

senátoři často mluvili o „ukradeném“ soudním křesle, důkladně „grilovali“ Gorsuche během 

slyšení před soudním výborem, při senátní debatě silně kritizovali kandidátovy vyhýbavé 

odpovědi a některá předchozí soudní rozhodnutí. S předstihem byla iniciována hrozba 

filibusteru, kterou by těsná republikánská většina v Senátu bez pomoci většího počtu přeběhlíků 

nebyla schopna ukončit. 

Poté, co opozice filibuster skutečně zahájila, zvolili senátoři za Republikánskou stranu 

u nominací k Nejvyššímu soudu doposud nevídaný krok nazývaný „nuclear option“. Nuclear 

option je procedura, která umožňuje změnit standardní pravidlo Senátu o třípětinové většině 

požadované k ukončení filibusteru. Vychází se senátního pravidla č. XX, na jehož základě lze 

jakékoliv rozhodnutí učinit prostou většinou bez ohledu na pravidlo č. XXII požadující 

třípětinovou většinu (60) k ukončení filibusteru a dvoutřetinovou většinu (67) ke změně 

senátních pravidel. Aplikací nuclear option otevřeli senátoři cestu k ukončení debaty, aby 

mohli následně potvrdit Neila Gorsuche do funkce hlasováním v poměru 54-45. 

Poprvé byla tato možnost uvedena v praxi v roce 2013, při úspěšné snaze 

demokratických senátorů ukončit filibuster blokující potvrzení nominací prezidenta Obamy do 

exekutivy a na pozice nižších federálních soudců. Již tehdy kritizovaný precedent byl nyní 

poprvé použit i při nominaci na nejvyšší soudní úroveň a vzbudil velkou vlnu emocí napříč 

politickým spektrem. Z obou velkých stran se začaly ozývat názory, že takovýto postup může 

do budoucna negativně ovlivnit působení Senátu, kde již nebude třeba hledat mezistranický 

kompromis a otevře cestu k dosazování ideologicky vyhraněnějších soudců. (Killough, Barrett, 

2017) 
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1.4.3 Konečné hlasování 

Je-li debata úspěšně dovedena ke konci, následuje konečné hlasování o potvrzení 

kandidáta. Znění otázky, na niž senátoři odpovídají tradičním Yea, či Nay je dána senátním 

pravidlem č. XXXI. Předsedající tedy položí otázku: „Will the Senate advise and consent to 

the nomination of [jméno nominovaného] of [jméno státu] to be an Associate/Chief Justice on 

the Supreme Court?“, načež senátoři postupně odpovídají a jejich odpovědi jsou 

zaznamenány.29 K úspěšnému odsouhlasení nominace je potřeba prostá většina přítomných. 

(McMillion, 2015, s. 15) 

Zaměříme-li se na poslední dekády, od roku 1975 proběhlo doposud 17 hlasování 

o potvrzení kandidátů na soudce Nejvyššího soudu. Ve čtyřech případech obdrželi kandidáti 

jednohlasnou podporu:  

John Paul Stevens (1975) v poměru 98-0 

Sandra Day O’Connorová (1981) 99-0 

Antonin Scalia (1986) 98-0 

Anthony Kennedy (1988) 97-0 

Další čtyři soudci získali na svou stranu výraznou většinu senátorů:  

David Souter (1990) 90-9 

Ruth Bader Ginsburgová (1993) 96-3 

Stephen Breyer (1994) 87-9 

John G. Roberts na předsedu soudu (2005) 78-22 

V případě ostatních nominovaných se objevuje silnější opozice: 

William Rehnquist na předsedu soudu (1986) 65-33 

Clarence Thomas (1991) 52-48 

Samuel Alito (2006) 58-42 

Sonia Sotomayorová (2009) 68-31 

 
29 Tento způsob hlasování se nazývá roll-call a je standardně používán od roku 1967. Do té doby byl častější 

způsob hlasování tzv. voice vote, kdy po položení otázky nejprve podporovatelé svorně prohlásí Yea, poté odpůrci 

Nay a předsedající dle svého úsudku vyhlásí výsledek. Jména a počty hlasujících se v takovém případě 

nezaznamenávají. (McMillion, 2015, s. 15; United States Senate, 2020d) 



25 
 

Elena Kaganová (2010) 63-37 

Neil Gorsuch (2017) 54-45 

Brett Kavanaugh (2018) 50-48 

Amy Coney Barrettová (2020) 52-48 

Senátní hlasování proběhlo také v rámci neúspěšné kandidatury Roberta Borka v roce 1987, 

která byla senátory odmítnuta v poměru 42-58. (United States Senate, 2020c) 

Z výše uvedených dat lze jednoznačně vypozorovat rostoucí vliv stranické opozice na 

půdě Senátu. Zatímco v 80. a 90. letech byli často kandidáti potvrzováni jednohlasně či jen 

s malou opozicí, po přelomu tisíciletí sledujeme výrazný nárůst těsných hlasování, 

odpovídajících rozdělení sil mezi obě velké strany v Senátu. Tento trend, stejně jako výše 

popsané nedávné využití filibusteru a nuclear option, poukazuje na rostoucí názorové rozdíly 

a stále vyostřující se politický boj mezi demokraty a republikány, a to i na půdě Senátu, 

instituce, která tradičně (narozdíl od Sněmovny reprezentantů) preferovala jednotné 

vystupování a hledání kompromisu.  

Je-li kandidát hlasováním senátorů úspěšně potvrzen, tajemník Senátu zašle rozhodnutí 

o potvrzení do Bílého domu. Následně prezident podepíše pověřující dokument, kterým 

oficiálně dosazuje nového soudce Nejvyššího soudu do úřadu. Tento dokument dále pokračuje 

na ministerstvo spravedlnosti, kde je opatřen podpisem nejvyššího státního zástupce a pečetí 

ministerstva. Poté je dokument doručen samotnému soudci. Posledním krokem je složení 

přísahy. Nově dosazený soudce skládá dvě různé přísahy – první je vyžadována soudním 

zákonem z roku 1789, druhá je vyžadována Ústavou. Přísahy bývají tradičně skládány na půdě 

Nejvyššího soudu nebo v Bílém domě. Obvykle při nástupu nového soudce do úřadu pak 

probíhá uvítací ceremoniál za účasti ostatních soudců Nejvyššího soudu, rodiny a přátel, 

bývalých blízkých kolegů, prezidenta a nejvyššího státního zástupce. (McMillion, 2015, s. 22-

23) 
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2 Případová studie – Brett Kavanaugh 

2.1 Uvolněná pozice 

Se závěrem zasedacího období soudu na konci června 2018 oznámil soudce Anthony 

Kennedy svůj úmysl odejít do důchodu s koncem následujícího měsíce, tj. 31. července 2018. 

Kennedy byl do funkce nominován prezidentem Reaganem na konci 80. let a u Nejvyššího 

soudu působil přes 30 let, v době své rezignace byl po Ruth Bader Ginsburgové druhým 

nejstarším členem soudu. Ač nominován republikánským prezidentem, Kennedy se v mnoha 

případech stavěl na stranu liberálního křídla Nejvyššího soudu a často poskytoval důležitý 

rozhodující hlas, především po roce 2005, kdy rezignovala soudkyně Sandra Day 

O’Connorová. Jeho hlas byl klíčový například v rozhodnutích podporujících práva 

homosexuálů na uzavření manželství či práva na interrupci. Kennedy uvedl, že jeho odchod do 

důchodu byl primárně motivován snahou trávit více času s rodinou. (Pramuk, Steinberg, 2018) 

Kennedyho odchod do důchodu byl pro veřejnost poměrně překvapivý a výrazně 

zaskočil především členy Demokratické strany. Jimi silně kritizovanému prezidentovi Donaldu 

Trumpovi se otevřela druhá možnost, jak ovlivnit ideologický poměr sil nejvyšší soudní 

instance. Po „ukradené“ nominaci Neila Gorsuche v roce 2017 (následující úmrtí Antonina 

Scalii a odmítnutí Senátu projednávat nominaci Obamova kandidáta Merricka Garlanda) dostal 

Trump šanci posílit konzervativní skupinu soudců v době, kdy těsnou většinu v Senátu držela 

Republikánská strana. Její senátní lídr Mitch McConnell krátce po oznámení záměru soudce 

Kennedyho odstoupit prohlásil, že se o novém kandidátovi bude hlasovat na podzim před 

senátními volbami, v nichž teoreticky mohli republikáni většinu ztratit.30 (Tracy, 2018) 

Jak v článku Inside the White House’s Quiet Campaign to Create a Supreme Court 

Opening popisují redaktoři The New York Times Adam Liptak a Maggie Haberman, ohlášení 

rezignace soudce Kennedyho nebylo náhlým rozhodnutím, nýbrž vyvrcholením dlouhodobého 

plánu prezidenta Trumpa. Trump již během své prezidentské kampaně sliboval voličům, že 

výrazně posílí konzervativní křídlo Nejvyššího soudu a zvrátí jedno z klíčových rozhodnutí 

 
30 Americké senátní volby byly na programu 6. listopadu 2018 a rozhodovalo se v nich o obsazení 35 křesel ve 

stočlenném Senátu. Republikáni vstupovali do těchto voleb s těsnou většinou 51 hlasů (plus hlas viceprezidenta 

Mikea Pence v případě rovnosti hlasů) oproti 47 hlasům Demokratické strany (2 křesla ve státech Maine a Vermont 

patří nezávislým kandidátům podporujícím Demokratickou stranu). Republikánští kandidáti nově získali na úkor 

demokratů 4 mandáty ve státech Florida, Indiana, Missouri a Severní Dakota, naopak Demokratická strana nově 

nabyla křesla v Arizoně a Nevadě. V konečném výsledku tedy republikáni navýšili svou senátní většinu na 53 

hlasů. (The New York Times, 2019)  
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případu Roe v. Wade.31 S jedním uvolněným místem jistým (po úmrtí soudce Scalii) se 

Trumpův tým zaměřil na zisk druhé možnosti dosadit nového soudce, ideálně před volbami na 

podzim 2018 – v době příznivé situace na poli senátní většiny. 

Základním krokem po nástupu Trumpa do funkce tedy bylo pro Bílý dům navázání 

dobrého vztahu s Kennedym, který by, jakožto nejstarší člen konzervativního křídla (byť 

v určitých případech hlasující s liberály), mohl v blízké době uvažovat o odchodu do penze. 

Trump se snažil Kennedyho ujistit, že jeho odkaz bude zachován i po odchodu ze soudu 

a uvolněná pozice bude zaplněna schopným a kvalifikovaným kandidátem sdílejícím 

Kennedyho hodnoty. K tomu využil prezident již svou první nominaci – Neil Gorsuch působil 

jako Kennedyho asistent v letech 1993 a 1994 a soudní přísahu po nástupu do funkce v dubnu 

2017 skládal právě do rukou svého někdejšího mentora. Stalo se tak poprvé v historii 

Nejvyššího soudu, že spolu zasedali soudce a jeho bývalý asistent. Trump při té příležitosti 

nešetřil chválou na adresu Kennedyho, byť v případě jiných soudců (například i výrazně 

konzervativnějšího předsedy soudu Robertse) býval velmi kritický. 

Již krátce po nominaci Gorsuche se v médiích objevila jména potenciálních kandidátů 

na příští uvolněnou pozici: Raymond M. Kethledge z Michiganu a Brett M. Kavanaugh z 

Marylandu – oba soudci nižších instancí, kteří v 90. letech stejně jako Gorsuch působili jako 

asistenti soudce Kennedyho. Prezident i nadále využíval svou nominační pravomoc k posílení 

vztahu s Kennedym, jeho další bývalí asistenti Bibas, Scudder a Murphy byli Trumpem 

dosazeni k federálním odvolacím soudům. Spojení Trump-Kennedy ovšem fungovalo již 

dlouho předtím, než se bývalý kontroverzní byznysmen začal ucházet o pozici v Bílém domě. 

V době, kdy největší bankovní instituce váhaly s Trumpem kvůli jeho problematické 

podnikatelské historii spolupracovat, s ním syn soudce Kennedyho Justin jako vysoce 

postavený zástupce Deutsche Bank uzavřel několik půjček na renovaci a výstavbu mrakodrapů 

v New Yorku a Chicagu přesahujících v celkové hodnotě miliardu dolarů. (Liptak, Haberman, 

2018) 

 
31 Případ Roe v. Wade z roku 1973 je jedním z milníků a přelomových rozhodnutí v historii Spojených států. 

Těhotná Norma McCorveyová (vystupující pod pseudonymem Jane Roe) žalovala stát Texas (zastoupený Henrym 

Wadem) o povolení do té doby nelegálního potratu. Případ putoval až před Nejvyšší soud, jehož rozhodnutí 

v poměru 7-2 zlegalizovalo právo žen na potrat v rámci XIV. dodatku Ústavy a změnilo legislativu ve 46 státech. 

Toto rozhodnutí bylo později několikrát napadeno a znovu projednáváno před Nejvyšším soudem, např. v případu 

Planned Parenthood v. Casey z roku 1992. Soudce Anthony Kennedy hrál tehdy klíčovou roli při těsném 

rozhodnutí 5-4 ve prospěch zachování legality potratů. (CNN, 2020)  
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2.2 Prezidentská nominace 

Okamžitě po oznámení rezignace soudce Kennedyho se v médiích rozvinuly spekulace 

o jeho možném následníkovi. Prezident Trump zveřejnil dva různé seznamy kandidátů již 

během své prezidentské kampaně v roce 2016, list těchto jmen poté doplnil ještě v listopadu 

2017. Po uvolnění soudního křesla Trump avizoval, že plánuje vybrat kandidáta z tohoto 

seznamu, který v červnu 2018 čítal 25 osob.32 Mimo výše zmíněné soudce Kavanaugha 

a Kethledge patřili mezi médii nejčastěji zmiňovaná jména mj. Raymond Gruender z Missouri, 

Thomas Hardiman z Pensylvánie, William Pryor z Alabamy, Amy Coney Barettová z Indiany 

a Amul Thapar z Kentucky. Někteří z těchto kandidátů byli Trumpem zvažováni již při první 

nominaci na místo uvolněné soudcem Scaliou, např. Kethledge a Hardiman. Naopak Brett 

Kavanaugh byl na prezidentův seznam doplněn až později v listopadu 2017. (The Washington 

Post, 2018a). 

Trumpův tým během prvního červencového týdne zúžil seznam kandidátů na 4 finalisty: 

Barettová, Hardiman, Kavanaugh a Kethledge. Dle lídra republikánské většiny v Senátu Mitche 

McConnella, se kterým Trump a jeho poradce Donald F. McGahn II diskutovali o jménech 

jednotlivých kandidátů, měli větší šanci na rychlé potvrzení v Senátu Kethledge nebo 

Hardiman. Naopak nominaci Kavanaugha viděl McConnell jako mírně problematickou, 

vzhledem k vysokému počtu soudních názorů vydaných během jeho dvanáctiletého působení u 

odvolacího soudu, působení v Bílém domě za vlády prezidenta Bushe ml. a také roli ve 

vyšetřování bývalého prezidenta Billa Clintona. Dle McConnella by všechny faktory mohly dát 

opozici šanci natahovat slyšení v Senátu až do listopadových voleb.  

V případě nominace konzervativní katoličky Amy Coney Barrettové upozorňoval 

McConnell Trumpa na nejistou pozici dvou republikánských senátorek Lisy Murkowské 

z Aljašky a Susan Collinsové z Maine, které jsou známé podporou práv na interrupci. V době, 

kdy republikáni drželi velmi nízkou většinu 50 hlasů (senátor John McCain se v této době léčil 

s rakovinou mozku v domovské Arizoně a žádných hlasování se neúčastnil), by se ztráta dvou 

důležitých hlasů jevila jako kritická. Jediné veřejné prohlášení prezidenta Trumpa směrem k 

výběru kandidáta na soudce během tohoto období těsně před oficiální nominací se objevilo 

 
32 Ze všech 25 potenciálních kandidátů jich 24 působilo u nižších soudních instancí, jedinou výjimkou byl Mike 

Lee, senátor zastupující stát Utah. (WhiteHouse.gov, 2017) 
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7. července na Twitteru: „Big decision will soon be made on our next Justice of the Supreme 

Court!“ (Haberman, Martin, 2018) 

2.2.1 Oznámení nominace 

Prezident Donald Trump zveřejnil svou nominaci v pondělí 9. července 2018 – při 

slavnostním projevu ve východním křídle Bílého domu byl za přítomnosti rodiny, 

podporovatelů prezidenta a zástupců médií představen jako kandidát na soudce Nejvyššího 

soudu Brett Michael Kavanaugh. Při úvodní řeči Trump pochopitelně nešetřil chválou směrem 

k právní kvalifikaci a závazku ke spravedlnosti svého kandidáta. Ke slovu se poté dostal sám 

Kavanaugh, který nejprve poděkoval prezidentovi za důvěru a také ocenil práci svého 

předchůdce, soudce Kennedyho. Následně ve svém projevu představil sám sebe a svou rodinu 

– manželku Ashley, dcery Margaret a Lizu a své rodiče, především matku, která také v 

minulosti působila jako soudkyně a měla velký vliv na kariéru svého syna. (WhiteHouse.gov, 

2018) 

Brett Kavanaugh se narodil 12. února 1965 ve Washingtonu D.C. a vyrostl v nedalekém 

městě Bethesda. Oba rodiče mají irský původ, otec Everett působil jako právník v kosmetické 

firmě, matka Martha nejprve učila historii na střední škole, později získala právní vzdělání 

a stala se soudkyní ve státě Maryland. Brett byl vychován jako praktikující katolík a studoval 

na jezuitské střední škole Georgetown Preparatory School, kde se potkal mj. s Neilem 

Gorsuchem. V mládí byl velmi aktivním sportovcem, na střední škole byl členem 

basketbalového i fotbalového týmu. Své vzdělání pokračoval na prestižní univerzitě Yale, kde 

v roce 1987 získal bakalářský titul z historie a následně v roce 1990 i titul doktor práv. (Roberts, 

2018) Již během let v poměrně liberálním prostředí univerzity Yale Kavanaugh zastával spíše 

konzervativní názory, které však, dle svých bývalých spolužáků a profesorů, příliš často 

a hlasitě neprojevoval. Sám později v rozhovoru uvedl, že se během přednášek většinou 

ztotožňoval s názory soudce Williama Rehnquista, často jako jediný. Od mnohých vrstevníků 

se také odlišoval pravidelnými návštěvami nedělních bohoslužeb. (The New York Times, 

2018a) 

Svou právní kariéru zahájil v roce 1990 jako asistent soudců Waltera Kinga Stapletona 

u odvolacího soudu pro třetí obvod a Alexe Kozinského u odvolacího soudu pro devátý obvod. 

Následně se také neúspěšně ucházel o pozici asistenta předsedy Nejvyššího soudu Rehnquista. 

V letech 1993 a 1994 působil Kavanaugh jako asistent soudce Nejvyššího soudu Kennedyho 

(kterého později nahradil), při tomto angažmá se znovu potkal se svým bývalým spolužákem 
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Neilem Gorsuchem. Po stáži u Nejvyššího soudu spolupracoval několik let s Kenem Starrem, 

bývalým soudcem a státním zástupcem, toho času nezávislým žalobcem. Kavanaugh byl v čele 

vyšetřování úmrtí Vincenta Fostera, asistenta prezidenta Clintona, který byl v červenci 1993 

nalezen v parku se smrtelným střelným zraněním. Ačkoliv všechna vyšetřování označila smrt 

Fostera za sebevraždu, případ provázely různé konspirační teorie. (Roberts, 2018) Kavanaugh 

byl také hlavním autorem dokumentu zvaného Starr Report, který byl podkladem pro 

impeachment prezident Billa Clintona po notoricky známém sexuálním skandálu s Monicou 

Lewinskou. Sám Kavanaugh později projevil názor, že prezident by měl být chráněn před 

občanskoprávními a trestněprávními spory po dobu, kdy působí v úřadu, a to z důvodu 

náročnosti práce a komplexnosti úlohy prezidenta. (CNN, 2018a) Na konci 90. let se Brett 

Kavanaugh věnoval také soukromé praxi v právní firmě Kirkland & Ellis. 

V roce 2000 začala Kavanaughova spolupráce s prezidentem Georgem Bushem ml., kdy 

byl zapojen do přepočtu hlasů po volbách na Floridě. V Bílém domě pak působil na několika 

různých pozicích jako jeden z nejbližších prezidentových asistentů po dobu více než pěti let. 

Ačkoliv Bush nominoval Kavanaugha na pozici soudce odvolacího soudu pro obvod District 

of Columbia již v červenci 2003, jeho nominace se dočkala potvrzení v Senátu až v květnu 

2006. Senátoři vyčítali Kavanaughovi přílišnou „stranickost“, což bylo také důvodem téměř 

tříletého zdržení. V konečném hlasování byl Senátem potvrzen v poměru 58-36. (Roberts, 

2018) Právě silný vztah s rodinou Bushů byl pro nominujícího prezidenta Trumpa údajně 

jednou z překážek při rozhodování, koho dosadit k Nejvyššímu soudu.33 Naopak velkými plusy 

pro Kavanaugha byly titul z jedné z nejprestižnějších právnických škol v zemi, a především 

dobrý dojem, který udělal na Trumpa během osobního pětačtyřicetiminutového pohovoru. 

Kavanaugha také silně prosazoval Trumpův blízký poradce Donald McGahn II. (Landler, 

Haberman, 2018) 

Během dvanáctiletého působení u soudu si Kavanaugh vybudoval pověst stabilně 

konzervativního soudce zastávajícího v interpretaci Ústavy přístup textualismu inspirovaný 

např. soudcem Antoninem Scaliou. Ze 14 soudních rozhodnutí, která později stanula před 

Nejvyšším soudem, jich hned 13 nejvyšší soudní instance v zemi podpořila, pouze v jednom 

 
33 Donald Trump je dlouhodobě známý svou kritikou na účet rodiny Bushů. V minulost se neváhal opřít do 

prezidenta Bushe ml., kdy jím vedenou invazi do Iráku označil za „jednu z největších chyb zahraniční politiky 

v americké historii“. Různé slovní přestřelky mezi Trumpem a členy rodiny Bushů se ještě stupňovaly v době 

prezidentské kampaně, kdy jedním ze soupeřů Trumpa v republikánských primárkách byl Jeb Bush (bývalý 

guvernér Floridy a mladší bratr prezidenta George W. Bushe). Trump na něho často mířil osobními slovními útoky, 

označoval ho za „slabého“, „bezradného“, „příliš měkkého“, „rozmazlené dítě“ či „ostudu rodiny“. (Forgey, 2018) 
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případě byl Kavanaughův názor zvrácen.34 Tyto případy se týkaly např. regulací v rámci 

ochrany životního prostředí, trestního řízení či oddělení složek moci. Právě v případech 

ochrany životního prostředí se Kavanaugh často stavěl proti opatřením ze strany EPA za vlády 

prezidenta Obamy, primárně kvůli obcházení role Kongresu.  

Obecně lze říct, že Kavanaugh prosazoval konzervativní právní agendu v otázce 

omezování pravomocí vládních administrativních agentur, jako např. v případě síťové 

neutrality, ve kterém označil nařízení FCC (Federální komise pro komunikaci) za nezákonné. 

V několika případech byl ale kritizován i republikány, kteří od něho očekávali ještě více 

konzervativní přístup – např. v roce 2011, kdy nezaujal dostatečně tvrdý postoj vůči reformě 

zdravotního pojištění známou jako „Obamacare“. V podobném smyslu mu byl vyčítán názor 

v případu nezletilé dívky, která žádala o nárok na interrupci poté, co byla zadržena za nelegální 

překročení hranic Spojených států. Byť Kavanaugh zaujal disentní stanovisko, vyslechl si 

později kritiku za „příliš opatrný přístup“. Brett Kavanaugh byl také dlouhodobě známý jako 

spolehlivý „feeder judge“ – z řad jeho stážistů se často rekrutovali profesně schopní asistenti 

soudců Nejvyššího soudu, a to na obou stranách názorového spektra. (The New York Times, 

2018a; POLITICO, 2018a) 

Mimo zasedání na soudcovské lavici se Kavanaugh věnoval také vyučování. Mezi lety 

2007 až 2018 vyučoval několik různých kurzů na právnických fakultách univerzit Harvard, 

Yale a Georgetown. Ve volném čase trénuje dívčí basketbalový tým, je také aktivním členem 

katolické komunity v místě svého bydliště a pravidelně se angažuje v charitativních akcích. 

(WhiteHouse.gov, 2018) 

2.2.2 Reakce na nominaci 

Po oznámení Trumpovy nominace pochopitelně následovaly reakce odpovídající 

politickému rozdělení nejen Senátu, ale celé americké společnosti. Republikánské stranické 

špičky měly veskrze pochvalná slova na adresu prezidenta a výběr jeho kandidáta, předseda 

Sněmovny reprezentantů Ryan Paul či předseda soudního výboru Chuck Grassley shodně 

oceňovali především Kavanaughovy profesní zkušenosti. (Darrah, 2018) Podporu svému 

dlouholetému asistentovi vyjádřil také bývalý prezident George Bush ml. Stejně tak nominaci 

veřejně ocenil lídr senátní většiny McConnell, jehož úkolem nyní bylo zajistit dostatečnou 

 
34 Jednalo se o případ týkající se ochrany životního prostředí. Soudce Kavanaugh rozhodl, že EPA (Agentura pro 

ochranu životního prostředí) překročila své pravomoci v rámci prosazování odpovědnosti jednotlivých států za 

znečištění ovzduší pohybující se přes hranice a způsobující škodu v sousedních státech. Nejvyšší soud v poměru 

6-2 rozhodl, že postup EPA byl přípustný. (The New York Times, 2018a) 
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podporu pro Kavanaugha na půdě Senátu. Již z počátečních reakcí bylo možné odhadnout, že 

při potvrzování Trumpovy nominace půjde doslova o každý hlas. Dobře si vědom velmi těsné 

situace (50-49 při nepřítomnosti senátora McCaina) apeloval McConnell nejen na své stranické 

kolegy slovy „Toto je příležitost pro senátory odložit svou stranickou příslušnost a vzít v potaz 

Kavanaughovu profesní kvalifikaci s férovostí, respektem a vážností, jakou si žádá nominace 

k Nejvyššímu soudu.“  Mezi nerozhodnuté republikánské senátory patřila například již zmíněná 

Susan Collinsová ze státu Maine. McConnell se však svými slovy snažil zacílit také na několik 

členů Demokratické strany, které na podzim čekal v jejich domácích státech (kde při 

prezidentských volbách v roce 2016 zvítězil Trump) tuhý boj o znovuzvolení. Jednalo se např. 

o senátory Joe Manchina ze Západní Virginie nebo Douga Jonese z Alabamy. (Watson, 2018) 

Daleko hlasitější byly však reakce demokratů připravených rezolutně odmítnout 

jakoukoliv Trumpovu nominaci již od rezignace soudce Kennedyho. Nejčastěji zaznívaly hlasy 

označující nominaci Bretta Kavanaugha za „útok na základní práva žen a dostupnost 

zdravotnické péče pro miliony Američanů“. V podobném duchu se vyjádřili např. Chuck 

Schumer (CNN, 2018a) a Nancy Pelosiová, lídři opozice v Senátu a Sněmovně reprezentantů. 

Senátor Bob Casey z Pennsylvánie zkritizoval proces výběru kandidáta se silným vlivem 

velkých korporací a organizací jako Heritage Foundation a Federalist Society35, které označil 

za krajně pravicové extremisty. Po oznámení nominace také skupina levicových aktivistů 

zorganizovala veřejný protest v New Yorku před budovou Trump Tower, během něhož bylo 

policií zatčeno 7 osob, včetně městského zastupitele Jumaane Williamse. (Watson, 2018) 

Několik negativních reakcí na nominaci Bretta Kavanaugha přišlo i z tábora 

podporovatelů prezidenta Trumpa. Zklamání neskrývali zástupci sociálně konzervativních 

zájmových skupin, jako např. The American Family Association či March for Life, které se 

dlouhodobě snaží o změnu rozhodnutí v procesu Roe v. Wade. Ideální kandidátkou dle nich 

byla konzervativnější Amy Coney Barretová, jejíž jméno se také objevilo na užším seznamu. 

(Coaston, 2018) 

 
35 Federalist Society je jednou z nejvlivnějších organizací ve Spojených státech, co se týče práva a soudnictví. 

Založena byla v roce 1982 na univerzitě Yale a sdružuje pravicové, konzervativní právní experty i studenty práva. 

Členství ve Federalist Society je pomyslnou vstupenkou do nejvyšších postů u státní správy a soudů. Republikánští 

prezidenti (včetně Donalda Trumpa) obvykle nominují na soudce členy této organizace, ať už současné, či bývalé. 

Hned šest aktivních soudců Nejvyššího soudu má v životopise členství ve Federalist Society – Clarence Thomas, 

John Roberts, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh a Amy Coney Barrettová). Bývalý soudce Antonin 

Scalia byl například jedním z prvních přednášejících na zakládajícím sympoziu. (Kruse, 2018) 
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2.2.3 Období před zasedáním výboru 

Krátce po oznámení nominace nastalo pro Bretta Kavanaugha období návštěv senátorů, 

tzv. courtesy calls. Tato tradice začala v roce 1970 při Nixonově nominaci soudce Harryho 

Blackmuna. Při těchto návštěvách má kandidát šanci osobně pohovořit se senátory a zajistit si 

jejich podporu v pozdějším hlasování. Každý senátor má různý přístup k těmto návštěvám, 

někdy se jedná o spíše neformální přátelské setkání (to především v případech, kdy je senátor 

již rozhodnut podpořit kandidáta), jindy se naopak hluboce diskutuje o právních tématech 

a jednotlivých soudních případech. Pomyslným Kavanaughovým „průvodcem“ celým 

nominačním procesem byl bývalý dlouholetý republikánský senátor Jon Kyl, toho času 

působící v soukromé sféře. Jeho úkolem bylo domlouvat schůzky s jednotlivými senátory 

a připravovat Kavanaugha na případné otázky. Pro jeho pozici se vžila neformální přezdívka 

„chief sherpa“. (Hawkins, 2018) 

Během prvních týdnů po Trumpově výběru se Kavanaugh scházel prakticky pouze se 

senátory za Republikánskou stranu, u kterých se neočekávaly zásadní výhrady vůči nominaci. 

Jediným opozičním senátorem, který svolil k setkání na konci července, byl Joe Manchin – 

jeden z ohrožených demokratů usilující o znovuzvolení v „trumpovské“ Západní Virginii. 

Naopak naprostá většina oslovených demokratických senátorů podmiňovala setkání 

s Kavanaughem zveřejněním dokumentů z dob, kdy se účastnil vyšetřování prezidenta 

Clintona, přepočtu hlasů v prezidentských volbách na Floridě a působil v Bílém domě jako 

asistent prezidenta Bushe (údajně mělo jít o více než jeden milion stran textu). Dle republikánů 

i zástupců Bílého domu se jednalo o snahu co nejdéle zdržovat nominaci trváním na 

přezkoumávání irelevantních záznamů, načež demokraté oponovali příkladem nominace Eleny 

Kaganové z roku 2010, kdy bylo zveřejněno více něž 170 tisíc dokumentů z dob, kdy působila 

v Bílém domě pod vedením Billa Clintona. Tehdejší prezident Obama se rozhodl neaplikovat 

svou pravomoc nezveřejňovat tyto materiály („executive privilege“). (Stolberg, 2018) 

10. srpna 2018 oznámil předseda soudního výboru v Senátu Chuck Grassley datum 

konání slyšení výboru. K tomuto dni obdržel výbor k přezkoumání 184 tisíc stran dokumentů 

z dob Kavanaughovy služby v Bílém domě a předchozí spolupráce s Kenem Starrem, dále 

detailní informace o 307 soudních názorech, které mezi lety 2006 až 2018 sám napsal 

a stovkách dalších, se kterými souhlasil (přes 11 tisíc stran právního textu). Brett Kavanaugh 

také výboru doručil 17 500 stran materiálu v rámci dotazníku, který je standardně předkládán 

všem kandidátům na soudce Nejvyššího soudu. Začátek slyšení soudního výboru byl 

naplánován na 4. září 2018, samotné dotazování Kavanaugha o den později, s očekávanou 
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délkou tří až čtyř dní (Committee on the Judiciary, 2018a) Pouhý jeden den před zahájením 

jednání bylo výboru dodáno dalších 42 tisíc stran dokumentů. V konečném součtu mohli 

členové výboru a jejich asistenti pracovat s více než 400 tisíci stranami informací týkajících se 

Trumpova kandidáta, přičemž přibližně třetina z nich byla označena jako důvěrná. (Barbash, 

Kim, 2018) Prezident Trump využil své pravomoci nezveřejňovat některé dokumenty (jednalo 

se o přibližně 100 tisíc stran), i přesto byl obsah dokumentů vydaný exekutivou k posouzení 

nominace soudce Nejvyššího soudu největší v historii. (Mascaro, 2018)  

Do začátku slyšení se Kavanaugh setkal s 65 (převážně republikánskými) senátory, 

včetně téměř všech členů soudního výboru. (POLITICO, 2018b) V rámci Demokratické strany 

přišla na řadu především setkání s členy výboru, dále se mimo již zmíněného Joe Manchina 

jednalo např. o Heidi Heitkampovou ze Severní Dakoty nebo Joea Donnellyho z Indiany. 

Podobně jako v případě senátora Manchina v obou zmíněných státech zvítězil v prezidentských 

volbách Donald Trump a dalo se tedy očekávat, že tamní senátoři by před nadcházejícími 

senátními volbami mohli více uvažovat o podpoře jeho kandidáta. (Stolberg, 2018) 

Mimo návštěv senátorů byly poslední týdny před zahájením zasedání výboru pro 

Kavanaugha ve znamení důkladných příprav na očekáváné otázky. Jeho tým složený 

z bývalých stážistů, právníků z Federalist Society i několika senátorů měl za úkol vytvořit 

cvičná slyšení („murder boards“), která měla co nejvíce připomínat skutečný soudní výbor – 

včetně očekávaných protestujících, časového limitu na odpovědi či konfrontačních otázek od 

opozičních senátorů. V čele cvičného výboru byl dřívější předseda toho skutečného, senátor 

Orrin Hatch. Mezi další zúčastněné republikánské senátory patřili např. Lindsay Graham, Rob 

Portman a Dan Sullivan. Celé přípravné období bylo do velké míry podobné tomu 

z předchozího roku, při nominaci Neila Gorsuche, jehož slyšení před výborem proběhlo 

poměrně hladce bez větších kontroverzí. (POLITICO, 2018c) 

Americká advokání komora (ABA) tradičně před začátkem zasedání zaslala soudnímu 

výboru své hodnocení nominovaného kandidáta. Brett Kavanaugh obdržel jednohlasné nejvyšší 

hodnocení „velmi kvalifikovaný“. Později v průběhu slyšení vedení ABA avizovalo 

znovuotevření evaluace, a to na základě obvinění ze sexuálního napadení Christine Blasey 

Fordové, které bylo hlavním tématem celé nominace. Nové hodnocení Trumpova kandidáta 

bylo zahájeno 5. října, nicméně Kavanaugh byl následující den potvrzen v Senátním hlasování, 

což znamenalo i definitivní ukončení evaluačního procesu ze strany ABA. (de Vogue, 2018) 
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2.3 Slyšení před soudním výborem36 

Dlouho očekávané veřejné slyšení před soudním výborem začalo v úterý 4. října 2018 

v Hartově budově využívané Senátem Spojených států. Atmosféra celého jednání byla od 

počátku velmi vyostřená, což bylo dáno také přítomností protestujících nejen v budově Senátu, 

ale i u ostatních sídel vládních institucí v hlavním městě.37 Chaos provázel již tradiční úvodní 

řeč předsedy výboru Grassleyho, která byla po několika vteřinách přerušena Kamalou 

Harrisovou a dalšími členy výboru za Demokratickou stranu. Důvodem byla snaha o odročení 

slyšení z důvodu zveřejnění již zmíněných 42 tisíc stran dokumentů týkajících se profesní 

historie Bretta Kavanaugha pouhých 15 hodin před zahájením jednání, a tudíž nedostatkem 

času na jejich prostudování. V podobném duchu se nesl celý první den slyšení, kdy členové 

opozice koordinovaně vyzývali předsedu výboru i samotného Kavanaugha k odložení jednání, 

případně využívali svůj prostor k projevům směřovaným ke svým voličům protestujícím před 

budovou Senátu. (Collinson, 2018a, C-SPAN, 2018) 

Trumpův kandidát se ke své úvodní řeči dostal až po sedmi hodinách od zahájení 

slyšení. Podobně jako při svém projevu v Bílém domě ku příležitosti oznámení nominace 

nejprve poděkoval prezidentu Trumpovi, dále dal vzpomenout na soudce Kennedyho a také 

svou matku, která zásadně ovlivnila jeho kariéru soudce. V následujících větách popsal svou 

soudcovskou filozofii: „Soudce musí být nezávislý a vykládat právo, ne ho vytvářet. Soudce 

musí vykládat nařízení tak, jak jsou napsána. Soudce musí vykládat Ústavu tak, jak je napsána, 

poučen historií, tradicí a precedenty. Při rozhodování sporů musí mít soudce vždy na paměti 

slova Alexandera Hamiltona v Listech federalistů 83: pravidla právního výkladu jsou pravidla 

zdravého rozumu. Dobrý soudce musí být rozhodčí – neutrální a nestranný arbitr, který 

 
36 Jednadvacetičlenný soudní výbor Senátu byl složen v těsném poměru 11-10 ve prospěch Republikánské strany. 

Seznam členů za Republikánskou stranu: předseda výboru Chuck Grassley (Iowa), Orrin Hatch (Utah), Lindsey 

Graham (Jižní Karolína), John Cornyn (Texas), Mike Lee (Utah), Ted Cruz (Texas), Ben Sasse (Nebraska), Jeff 

Flake (Arizona), Mike Crapo (Idaho), Thom Tillis (Severní Karolína), John Kennedy (Louisiana). Seznam členů 

za Demokratickou stranu: Dianne Feinsteinová (Kalifornie), Patrick Leahy (Vermont), Dick Durbin (Illinois), 

Sheldon Whitehouse (Rhode Island), Amy Klobucharová (Minnesota), Christopher Coons (Delaware), Richard 

Blumenthal (Connecticut), Mazie Hironoová (Havaj), Cory Booker (New Jersey), Kamala Harrisová (Kalifornie). 

(Ventresca, 2018) 
37 Demonstrace a protesty byly charakteristickým prvkem Kavanaughovy nominace po celou dobu zasedání 

výboru. Policie uvedla, že jen za první den slyšení bylo zatčeno celkem 70 demonstrantů. Do pátečního ukončení 

výpovědí svědků narostl počet zatčených na 227, většina z nich byla obviněna z výtržnictví či nepovoleného 

shromažďování a pokutována částkou ve výši 35 až 50 dolarů. Někteří z protestujících byli přítomni i v samotné 

zasedací místnosti (slyšení při nominacích soudců jsou standardně veřejná) a obvykle vyváděni každý den krátce 

po zahájení slyšení. Jejich chování odsoudili nejen republikánští členové výboru a prezident Trump, ale i někteří 

demokraté. Senátor Sheldon Whitehouse označil jednání demonstrantů za kontraproduktivní. Mezi organizátory 

protestů patřili členové odborů a skupin prosazujících právo na interrupci či omezení držení zbraní. Jako 

nejaktivnější lze uvést např. Planned Parenthood a Women’s March – spoluzakladatelka této skupiny Linda 

Sarsour byla jednou z prvních zatčených protestujících. (Breslow, 2018) 
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nepreferuje žádnou spornou stranu či politiku. (…) Za posledních 12 let jsem rozhodoval někdy 

ve prospěch žalobce a někdy ve prospěch žalovaného, někdy ve prospěch zaměstnanců a někdy 

ve prospěch podniků, někdy ve prospěch environmentalistů a někdy ve prospěch těžařů uhlí. 

V každém případu jsem se řídil zákony. Nerozhoduji spory na základě osobních či politických 

preferencí. (…) Naše nezávislá soudní moc je klenotem naší konstituční republiky. V našem 

nezávislém justičním systému je Nejvyšší soud poslední pojistkou ochrany dělby moci, práv 

a svobod zaručených Ústavou. Nejvyšší soud nesmí být nikdy považován za stranickou 

instituci.“ (POLITICO, 2018b) 

2.3.1 Dotazování kandidáta 

Následující dva dny (5. a 6. října 2018) bylo již na programu dotazování kandidáta 

Bretta Kavanaugha. Každý z členů výboru měl k dispozici 30 minut na pokládání otázek. Mezi 

diskutovaná témata patřila např. kandidátova soudcovská filozofie, názor na případ Roe v. Wade 

nebo jeho role v agendě prezidenta Bushe ml. po teroristických útocích z 11. září 2001. 

Kavanaugh znovu zopakoval svůj důraz na nestrannost a přesný výklad zákonů tak, jak byly 

přijaty v Kongresu. Demokratické senátory zajímal kandidátův názor na některá předchozí 

rozhodnutí Nejvyššího soudu, včetně Roe v. Wade, nicméně Kavanaugh v těchto případech 

využil možnost vyhnout se odpovědi, která by do budoucna mohla ovlivnit jeho rozhodování 

v roli soudce. K případu Roe v. Wade, který de facto zlegalizoval potraty ve Spojených státech 

se i přesto někteří senátoři vrátili. Kavanaugh označil rozhodnutí v tomto případu za důležitý 

precedent stanovený Nejvyšším soudem, který byl v minulosti několikrát revidován a potvrzen, 

ale přímý souhlas, či nesouhlas s ním nevyjádřil. Problematika interrupcí byla taktéž 

komentována při dotazu na případ nezletilé ilegální imigrantky, o němž Kavanaugh v minulosti 

rozhodoval. (Ebbs, 2018) 

Možnost neodpovídat využil Kavanaugh ještě několikrát, a to především u otázek 

týkajících se kriminálního vyšetřování a trestního stíhání prezidenta.38 Z dotazů pokládaných 

 
38 Žhavým tématem ve Spojených státech v období nominace Bretta Kavanaugha bylo vyšetřování ovlivňování 

prezidentských voleb v roce 2016 ze strany ruské vlády a údajné zapojení Donalda Trumpa. Toto vyšetřování bývá 

označováno jako „Special Counsel investigation“, „Russia investigation“, případně „Mueller probe“, podle 

jména Roberta Muellera, který stál v jeho čele. Celé vyšetřování vyvrcholilo v roce 2019 zveřejněním tzv. 

Muellerovy zprávy („Mueller report“). V její první časti je zdokumentováno, jakými konkrétními způsoby ruská 

vláda pod vedením Vladimira Putina zasahovala do voleb a zda tyto zásahy probíhaly ve spolupráci s týmem 

Donalda Trumpa. Druhá část se věnuje pokusům o maření spravedlnosti při vyšetřování ze strany prezidenta 

Trumpa. Vyšetřování dle Muellera dostatečně neprokázalo trestní činnost prezidenta. (Levine, 2019)  

Dle pravidel ministerstva spravedlnosti z roku 1973 (potvrzených později v roce 2000) je prezident Spojených 

států imunní před obžalobou a trestním stíháním, jelikož případné trestní stíhání by narušilo ústavně garantované 

rozdělení moci vymezující autoritu exekutivy, legislativy a justice. Prezident Spojených států může být zbaven 
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demokratickými členy výboru bylo možné vysledovat snahu opozice odhalit Kavanaugha jako 

stranicky zaujatého soudce, který byl nominován, aby chránil prezidenta Trumpa. Tímto 

směrem směřoval dotaz senátorky Feinsteinové, zdali by měl být prezident nucen vyhovět 

soudní výzvě (např. k předložení důkazního materiálu). Kavanaugh sice na tuto otázku přímo 

neodpověděl, ale ve snaze projevit svou nezávislost výrazně ocenil jednohlasné rozhodnutí 

Nejvyššího soudu v případu z roku 1974 proti prezidentu Nixonovi, na jehož základě musely 

být vydány nahrávky rozhovorů z Oválné pracovny Bílého domu. Další vyhýbavé odpovědi 

volil také při otázce na možnost stažení se z případů týkajících se Donalda Trumpa (ať už 

trestněprávních, či občanskoprávních) a u dotazu na případné právo prezidenta omilostnit sebe 

samého či své spolupracovníky. Kavanaugh uvedl, že nebude odpovídat na podobné 

hypotetické otázky, jelikož by pro kandidáta na soudce bylo nevhodné veřejně deklarovat 

názory u případů, které mohou v budoucnu před soudem vyvstat. (The New York Times, 

2018b) 

Mnoho konfrontačních otázek bylo také směřováno na období, kdy Kavanaugh působil 

jako tajemník prezidenta Bushe ml. a byl zodpovědný mj. za to, které dokumenty se dostanou 

do rukou prezidenta. Senátor Leahy se dotazoval na roli Kavanaugha při zavádění programů 

výslechů (mnohými označovanými za týrání) a nepovoleného sledování občanů Spojených 

států Bushovou administrativou po 11. září. Ten nevyvrátil, že v podobných diskuzích přispíval 

právními názory, ale zároveň uvedl, že nikdy nebyl začleněn v procesu vytváření těchto 

programů. (Ebbs, 2018)  

Další vlna stranických slovních přestřelek mezi senátory a nepříjemných otázek pro 

Kavanaugha se spustila poté, co člen výboru za Demokratickou stranu Cory Booker zveřejnil 

sérii e-mailů z dob kandidátova angažmá v Bílém domě. Tyto dokumenty byly před zahájením 

slyšení poskytnuty soudnímu výboru pod podmínku, že zůstanou označeny jako tajné, tedy bez 

přístupu veřejnosti. I přesto se od čtvrtečního rána začaly objevovat na stránkách The New York 

Times, posléze i dalších deníků a zpravodajských portálů. Emoce vzbudil např. e-mail 

titulovaný „racial profiling“, v němž byla diskutována bezpečnost letecké dopravy po 9/11. 

Právě senátor afro-amerického původu Booker hlasitě kritizoval znepřístupnění takovýchto 

materiálů. V mírně teatrální výměně názorů bylo senátoru Bookerovi pohroženo vyloučením 

ze Senátu pro porušení interních pravidel o zveřejňování důvěrných dokumentů, nicméně 

později vyšlo najevo, že právník prezidenta Bushe ml. William Burck (který tyto dokumenty 

 
úřadu pouze procedurou impeachmentu, obžaloba nebo trestní stíhání by omezily schopnost exekutivy vykonávat 

ústavně přidělené funkce. (Wolfe, 2019) 
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výboru dříve poskytl) udělil Bookerovi povolení zveřejnit dané e-maily již během předchozího 

dne. (Savage, Stolberg, 2018) 

Informace z těchto e-mailů znovu svedly otázky senátorů na téma Roe v. Wade – v roce 

2003 se Kavanaugh v interní komunikaci v rámci Bílého domu o tomto případu vyjádřil jako 

o precedentu, který může být kdykoliv Nejvyšším soudem zrušen (zmínil se také o třech 

tehdejších soudcích, kteří by tak udělali – pravděpodobně šlo o soudce Scaliu, Rehnquista 

a Thomase). Opoziční senátoři stavěli toto vyjádření do kontrastu s kandidátovým dřívějším 

komentářem během slyšení před výborem na téma Roe v. Wade. (North, 2018)  

Další zveřejněné e-maily, které chtěli demokraté využít k torpédování celé nominace se 

týkaly komunikace s Manuelem Mirandou v období let 2001 až 2003. Miranda v té době 

působil jako asistent senátních republikánů a byl zapleten do aféry nelegálního získávání 

důvěrných informací ze složek členů soudního výboru v Senátu z Demokratické strany. Tyto 

informace se měly týkat taktik opozice při blokování Bushových nominací na soudce. 

Napadenými senátory byli mj. i současní členové výboru Patrick Leahy a Dianne Feinsteinová. 

Po odhalení této aféry (známé také jako Memogate) Miranda v roce 2004 na svou pozici 

rezignoval. Právě senátor Leahy se na základě informací z několika inkriminovaných e-mailů 

dotazoval Kavanaugha na jeho znalost tehdejšího jednání Mirandy. Trumpův kandidát odmítl, 

že by věděl o způsobech, jakými Miranda získával informace o opozičních senátorech, byť 

s těmito informacemi přicházel do styku. Podobnou odpověď poskytl soudnímu výboru již při 

svých potvrzovacích slyšeních v letech 2004 a 2006. (Savage, Stolberg, 2018) 

Úvodní část slyšení zaměřená na dotazování Trumpova kandidáta skončila po dvou 

dnech. Pro Kavanaugha se doposud jednalo o nejnáročnější část celého nominačního procesu 

a lze říct, že svou pozici si minimálně nezhoršil. Trpělivě odpovídal na otázky senátorů 

a nenechal se (alespoň navenek) rozhodit napjatou atmosférou provázenou hlasitými protesty 

i v samotné jednací síni. Pro Kavanaugha bylo též důležité nenechat se zatáhnout do 

vzájemných slovních přestřelek členů komise, což se mu do velké míry podařilo.  

Ještě před zahájením slyšení bylo nepravděpodobné, že by některý z demokratů změnil 

názor a podpořil návrh prezidenta Trumpa, což se během prvních dní jednoznačně potvrdilo.  

Při pevně daném rozdělení sil ve výboru (11-10 ve prospěch pravicového křídla) stačilo 

Kavanaughovi neztratit podporu republikánské časti k zajištění kladného doporučení. Tomu 

pochopitelně odpovídala zvolená taktika vyzdvihnout své dlouholeté soudcovské zkušenosti 

a co nejvíce se vyhýbat odpovědím, v nichž by mohla opozice hledat příliš silný vztah 

k Donaldu Trumpovi a Republikánské straně. V mnoha zmíněných případech se Kavanaugh 
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odvolával na tzv. Ginsburg standard – odmítnutí odpovědí na hypotetické otázky týkající se 

možných budoucích případů. 

2.3.2 Výpovědi svědků 

V pátek 7. října 2018, tedy čtvrtý (a dle původních předpokladů poslední) den slyšení 

přišly na řadu výpovědi svědků podporujících, či oponujících nominaci. Jako první se ke slovu 

dostali zástupci stálého výboru advokátní komory ABA Paul T. Moxley a John R. Tarpley, aby 

představili výsledek jejich evaluace.39 Následně přišly na řadu samotné výpovědi, na každé 

straně dostalo prostor 13 svědků. Na podporu Bretta Kavanaugha vystoupili jeho bývalí stážisté, 

studenti, spolužáci z univerzity a přátelé, dále také Theodore Olson a Paul Clement, oba bývalí 

státní zástupci z doby, kdy Kavanaugh pracoval v Bílém domě. (Committee on the Judiciary, 

2018b) Renomovaný profesor práva na univerzitě Yale Akhil Amar, ač sám liberál a volič 

Hillary Clintonové, ocenil Kavanaugha, jako nejlepšího potenciálního kandidáta 

nominovaného republikánským prezidentem. (Amar, 2018) 

Na stranu odpůrců kandidáta se postavil např. Cedric Richmond, člen Sněmovny 

reprezentantů za Demokratickou stranu z Louisiany a tehdejší předseda Černošského výboru 

v Kongresu (Congressional Black Caucus). Své výpovědi podaly také Rochelle Garzaová, 

právní zástupkyně nezletilé imigrantky žádající o potrat40 nebo Aalayah Eastmondová, přeživší 

střelby na střední škole ve městě Parkland na Floridě.41 Její projev o násilí páchaném střelnými 

zbraněmi byl jedním z nejemotivnějších momentů celého slyšení, mladá studentka v něm 

apelovala na členy výboru, aby přehodnotili podporu soudce, který v minulosti rozhodoval mj. 

ve prospěch držení poloautomatických zbraní. (Eastmond, 2018)  

Jedním ze svědků vypovídajících proti nominaci byl také bývalý poradce prezidenta 

Nixona John Dean. Ten je považován za jednu z hlavních postav aféry Watergate, ve které hrálo 

významnou roli jeho svědectví proti Nixonovi. Dean ve svém projevu upozorňoval na vliv 

prezidenta Trumpa na složení justice a oslabení Nejvyššího soudu, jakožto pojistky před 

rostoucí silou prezidentské moci. (Pappas, 2018) Spojení Kavanaugha s prezidentem Trumpem 

a podpora prezidenských pravomocí na úkor ostatních složek moci – tato témata rezonovala 

 
39 Viz kapitola „Období před zasedáním výboru“. 
40 Jedná se o již zmíněný případ Azar v. Garza, viz kapitola „Oznámení nominace“. 
41 Po střelbě na střední škole Marjory Stoneman Douglasové v Parklandu zemřelo 14. února 2018 17 osob a dalších 

17 bylo zraněno. Pachatelem je devatenáctiletý bývalý student Nikolas Cruz, který byl krátce po incidentu dopaden 

a ke střelbě se přiznal. Co do počtu obětí jde o jeden z nejhorších případů masové střelby na amerických školách. 

V celých Spojených státech vyvolal velkou vlnu aktivismu spojeného s omezením držení zbraní včetně protestu 

March for Our Lives. (Andone, 2020) 
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i v dalších výpovědích Rebbeccy Ingberové, Lisy Heinzerlingové a Petera Shanea, 

vysokoškolských profesorů práva z různých univerzit. (Committee on the Judiciary, 2018b) 

Výpovědi svědků uzavřely dosavadní průběh slyšení soudního výboru k potvrzení 

Bretta Kavanaugha jako soudce Nejvyššího soudu. Závěrečné hlasování výboru bylo 

naplánováno na 20. září 2018 tak, aby očekávané hlasování celého Senátu proběhlo 

v následujícím týdnu a Trumpův kandidát byl uveden do funkce před říjnovým zahájením 

nového zasedacího období soudu. Výběr svědků vypovídajících proti Kavanaughovi odpovídal 

tématům, kterými se demokraté snažili potopit celou nominaci: potenciální snaha ochránit 

Trumpa před vyšetřováním a také problematika potratů. Ve druhém případě lze vypozorovat 

jasnou snahu opozice získat v konečném hlasování na svou stranu republikánské senátorky 

Collinsovou a Murkowskou, které, na rozdíl od svých stranických kolegů, dlouhodobě 

podporují právo žen na přerušení těhotenství. (Gresko, 2018) Dotazování Kavanaugha 

i výpovědi svědků a celkový průběh slyšení nicméně nenaznačovaly přítomnost zásadních 

překážek pro potvrzení nominace. Sám lídr senátní většiny Mitch McConnell se nechal slyšet, 

že 1. října 2018 na začátku zasedacího období bude Brett Kavanaugh bez jakýchkoliv pochyb 

soudcem Nejvyššího soudu. (Hurley, Becker, 2018) 

2.4 Obvinění ze sexuálního napadení 

2.4.1 Christine Blasey Fordová 

16. září 2018, pouhých několik dní před plánovaným hlasováním soudního výboru, 

zveřejnil deník The Washington Post svědectví Christine Blasey Fordové, v němž obvinila 

Bretta Kavanaugha z pokusu o znásilnění z doby, kdy oba studovali na střední škole na začátku 

80. let. Fordová, která působí jako profesorka psychologie na kalifornských univerzitách Palo 

Alto a Stanford se rozhodla veřejně vystoupit poté, co informace o údajném obvinění kandidáta 

na soudce Nejvyššího soudu ze sexuálního napadení už několik dní kolovaly v médiích. 

(Brown, 2018) 

Fordová poprvé kontaktovala svou zástupkyni ve Sněmovně reprezentantů za 18. 

kalifornský volební obvod Annu Eshoovou s obavami ohledně nominace Bretta Kavanaugha 

již 6. července 2018, tedy v době, kdy se jeho jméno objevovalo ve sdělovacích prostředcích 

na užším seznamu kandidátů prezidenta Trumpa.42 O několik týdnů později, 30. července 2018, 

zaslala Christine Blasey Fordová dopis obsahující detaily údajného pokusu o znásilnění 

 
42 Nominace byla oficiálně oznámena 9. července 2018. 
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senátorce Dianne Feinsteinové zastupující demokratickou menšinu ve výboru pro soudnictví. 

V tomto dopise také jeho autorka požádala senátorku Feinsteinovu o zachování anonymity. 

(Britzky, 2018) Fordová poté během srpna na radu své právní zástupkyně Debry Katzové 

podstoupila test na detektoru lži pod vedením bývalého agenta FBI, jehož výsledky potvrdily 

pravdivost jejích tvrzení. I přesto se Fordová rozhodla se svou výpovědí veřejně nevystupovat, 

neboť nebyla přesvědčena o jakémkoliv dopadu jejího příběhu na výsledek Kavanaughovy 

nominace, a naopak se obávala o své soukromí. (Brown, 2018) 

Několik dní po konci slyšení soudního výboru však začaly informace o údajném 

obvinění ze znásilnění pronikat na povrch.  Jako první reportoval o existenci výše zmíněného 

dopisu zpravodajský server The Intercept, a to 12. září 2018. V článku bylo uvedeno, že Dianne 

Feinsteinová má k dispozici dokument, v němž nejmenovaná žena z Kalifornie popisuje 

incident spojený s Kavanaughem z dob jejich mládí, který senátorka doposud neposkytla svým 

kolegům v soudním výboru. Jméno jeho autorky však bylo v tu dobu veřejnosti stále neznámé. 

Feinsteinová následujícího dne potvrdila existenci těchto materiálů a oznámila, že dopis 

postoupila federálním vyšetřovacím úřadům. (Grim, 2018) FBI následně redigovanou verzi 

dopisu poskytla zástupcům Bílého domu a ostatním senátorům v soudním výboru. Během 

několika dalších dní začala informace přejímat a upravovat i ostatní média, což donutilo 

Fordovou přehodnotit své původní rozhodnutí se svým příběhem nevystupovat veřejně.  

(Brown, 2018) 

V článku v deníku The Washington Post se tedy Christine Blasey Fordová přiznala 

k autorství onoho dopisu a zveřejnila své svědectví. Incident se měl odehrát v létě 1982, v té 

době bylo Fordové 15 let a končila druhý ročník na dívčí škole Holton-Arms ve městě Bethesda. 

Ve stejném místě byl tehdy sedmnáctiletý Kavanaugh studentem chlapecké školy Georgetown 

Prep. Inkriminovaného večera se měla Fordová společně s Kavanaughem a několika dalšími 

studenty účastnit domácí party, na které se konzumoval alkohol. Fordová dle svých slov vypila 

jedno pivo, ale Kavanaugh a jeho přítel Mark Judge43 začali pít dříve a oba byli silně opilí. 

V průběhu večera ji měli Kavanaugh a Judge silou natlačit na postel v jedné z ložnic v horním 

patře domu, kde se ji Kavanaugh pokoušel násilně svléknout a osahávat. Fordová vypověděla, 

 
43 Mark Judge dnes působí mj. jako publicita a spisovatel. Některé jeho články byly zveřejněny v The Washington 

Post či The Weekly Standard. Ve knize pojmenované „Wasted: Tales of a Gen-X Drunk“ popisuje své zkušenosti 

s alkoholem z dob, kdy studoval na jezuitské škole Georgetown Prep (v knize přejmenovaná na Loyola Prep). 

Ústředním tématem je nezřízené pití alkoholu a z něho vyplývající chování mladistvých studentů na předměstí 

Bethesdy. V knize je zmíněna postava jednoho z opilých mladíků pojmenovaná Bart O’Kavanaugh, ale soudce 

Kavanaugh nepotvrdil, že jedná o jeho pseudonym. Sám Mark Judge razantně odmítl jakákoliv obvinění ze strany 

Christine Blasey Fordové. (Brown, 2018) 
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že se snažila křikem upozornit ostatní účastníky party, ale Kavanaugh jí rukou zakrýval pusu, 

v domě byla navíc nahlas puštěná hudba. Po celou dobu spolu Kavanaugh s Judgem hlasitě 

opilecky vtipkovali a Judge několikrát skočil na postel. Při jednom takovém skoku se Fordové 

podařilo vyprostit se zpod obou chlapců a utéct do koupelny, kde se na přibližně 10 minut 

zamkla. Poté ve spěchu opustila party a vydala se na cestu domů. (Brown, 2018) 

Fordová o popsaném incidentu dlouho mlčela a s Kavanaughem se už nikdy znovu 

nepotkala. Uvedla také, že tato zkušenost výrazně ovlivnila její vztahy s muži, což si uvědomila 

zpětně poté, co absolvovala psychoterapii. Dlouhodobě také trpěla úzkostmi a symptomy post-

traumatické poruchy. Poprvé detailněji o celé události promluvila až v roce 2012, kdy se svým 

manželem docházela na párovou terapii. Poznámky z těchto sezení poskytla Fordová redakci 

The Washington Post a hovoří se v nich o „pokusu o znásilnění“ a „studentech z elitářské 

chlapecké školy, kteří se později stali vysoce postavenými a respektovanými osobnostmi ve 

Washingtonu D.C.“ (Brown, 2018) 

Veřejné vystoupení Christine Blasey Fordové zásadně změnilo dynamiku celého vývoje 

nominace. Republikánští senátoři doposud odmítali anonymní informace o údajném sexuálním 

napadení jako zoufalý pokus demokratů o shození celé nominace. Potvrzení těchto obvinění 

a veřejná výpověď oběti však vyvolala bouřlivé reakce. Vnímání a přístup veřejnosti 

k podobným obviněním prošly v posledních letech zásadní evolucí, a to především díky dopadu 

hnutí #MeToo, v jejímž rámci bylo nejen ve Spojených státech poukázáno na mnoho případů 

sexuálního obtěžování ze strany mužů vysoce postavených v politice, médiích, showbyznysu 

atd. Demokraté a také někteří republikáni (např. senátoři Flake, Corker, Murkowská 

a Collinsová) se ve světle těchto událostí postavili za odložení nominace do doby, než bude celá 

záležitost řádně prošetřena. (Collinson, 2018b) 

Druhý den po zveřejnění článku (tj. 17. září 2018) sám Brett Kavanaugh ve vyjádření 

vydaném Bílým domem kategoricky odmítl jakákoliv nařčení ze strany Fordové. Za svého 

kandidáta se postavil také prezident Trump, v odpovědi na četné dotazy novinářů bez jakýkoli 

pochybností znovu ocenil osobnostní a profesní kvality Kavanaugha, který během své kariéry 

soudce několikrát bezproblémově prošel vyšetřováním FBI. Zároveň připustil případné 

zpoždění nominace ve prospěch řádného prošetření celé kauzy a vyjádřil naprostou důvěru ve 

schvalovací proces Senátu. Prezident také vyslovil politování nad přístupem demokratů, kteří 

se zveřejněním informací o obvinění čekali do posledního možného momentu. (Wilkie, 2018) 

Ten samý den se Kavanaugh i Fordová vyjádřili, že jsou ochotni předstoupit před soudní 

výbor se svou výpovědí. Původní slyšení mělo být předsedou výboru Grassleym naplánováno 
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na pondělí 24. září, pro Fordovou byl však tento termín příliš brzký a necítila se připravená. Její 

právní zástupkyně osočila Grassleyho z vytváření nátlaku na Fordovou v době, kdy se musela 

vypořádávat s obtěžováním a výhružkami ze strany některých podporovatelů nominace. Také 

demokratičtí senátoři ve výboru podpořili Fordovou dopisem adresovaným předsedovi 

Grassleymu, v němž zkritizovali necitlivý přístup republikánské většiny k oběti pokusu 

o znásilnění. (Collins, Hayes, 2018) Právní zástupci Fordové požadovali, aby před začátkem 

slyšení proběhlo vyšetřování celého případu ze strany FBI. Prezident Trump tento požadavek 

odmítl a stejně tak zástupci vyšetřovací služby. (Farrow, Mayer, 2018) Po několika dnech 

neshod a odkladů nakonec Fordová souhlasila s účastí na veřejném slyšení ve čtvrtek 27. září 

2018. (Estepa, Kelly, 2018) 

2.4.2 Další obvinění 

Uprostřed příprav na slyšení s Christine Blasey Fordovou zveřejnil magazín The New 

Yorker další obvinění Bretta Kavanaugha ze sexuálního obtěžování. V článku publikovaném 

23. září 2018 popsala incident jeho údajná oběť Deborah Ramirezová. Ta nejprve nechtěla 

veřejně vypovídat, mj. proto, že se celá situace odehrála před 35 lety a roli hrál alkohol, tudíž 

si Ramirezová nemohla vybavit přesné detaily. Po konzultaci se svým právníkem se však 

nakonec rozhodla poskytnout informace redakci The New Yorkeru. Údajné obtěžování mělo 

proběhnout během akademického roku 1983-84, kdy Kavanaugh i Ramirezová (v té době oba 

osmnáctiletí) studovali v prvním ročníku na Yale. Jednoho večera se měl na party na jedné ze 

studentských kolejí opilý Kavanaugh svléknout před Ramirezovou a bez jejího souhlasu strkat 

svůj penis před její obličej, což ji donutilo se ho dotknout ve snaze Kavanaugha od sebe odstrčit. 

Ramirezová popsala, že se poté cítila zahanbena a ponížena. Zároveň také připustila, že byla 

daný večer v podnapilém stavu a nepamatuje si přesné detaily. 

Stejně jako u předchozího obvinění, i nyní Brett Kavanaugh rázně odmítl pravdivost 

sdělení údajné oběti. Mluvčí Bílého domu Kerri Kupecová označila obvinění Ramirezové za 

další z pokusů demokratů poskvrnit dobré jméno Trumpova kandidáta. Redaktoři časopisu The 

New Yorker se také snažili získat svědectví dalších účastníků večírku, nicméně téměř všichni 

oslovení buď nereagovali, odmítli vypovědět, nebo si událost nepamatovali. Pouze jeden 

spolužák Ramirezové (který si přál zůstat v anonymitě) uvedl, že slyšel o zmíněném incidentu 

s Kavanaughem a nezávisle potvrdil detaily z její výpovědi. Řekl také, že podobné chování 

nebylo u Kavanaugha překvapivé, jelikož se často opíjel za únosnou hranici a v takových 

případech býval i agresivní. Naopak několik dalších bývalých spolužáků Kavanaugha 

a Ramirezové, a to včetně bližších přátel, kteří se měli podle výpovědi účastnit příslušné party, 
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odpovědělo, že nikdy o zmíněném incidentu neslyšeli a popsané chování nebylo Kavanaughovi 

podobné. (Farrow, Mayer, 2018) 

Třetí obvinění se objevilo 26. září 2018, tedy den před očekávaným slyšením s Christine 

Blasey Fordovou. Na Twitteru ho zveřejnil Michael Avenatti, právník zastupující mj. 

pornoherečku vystupující pod pseudonymem Stormy Daniels, které měl prezident Trump před 

volbami v roce 2016 zaplatit 130 000 dolarů za mlčenlivost o jejich deset let staré sexuální 

aféře. V tomto svědectví Avenattiho klientka Julie Swetnicková popsala průběh některých 

večírků organizovaných Kavanaughem a jeho přáteli v době, kdy vyrůstali na předměstí 

Washingtonu. Na takovýchto akcích docházelo údajně k hromadným znásilněním opilých 

a zdrogovaných dívek skupinami chlapců. Swetnicková uvedla, že se sama stala obětí 

podobného znásilnění, její obvinění ale nemířilo přímo na Bretta Kavanaugha. 

Na rozdíl od předchozích dvou obvinění, Swetnicková v první výpovědi neuvedla žádné 

další osoby, které by mohly dosvědčit, či vyvrátit její tvrzení. Naopak na Kavanaughovu stranu 

se ihned postavilo šedesát bývalých spolužáků ze střední školy Georgetown Prep a žen ze 

sesterských škol, kteří v dopise adresovaném členům výboru soudce podpořili a vyloučili 

jakákoliv obvinění. Prezident Trump před začátkem nového slyšení několikrát označil všechna 

obvinění za snahu demokratů blokovat a zpozdit potvrzení jeho kandidáta do funkce. Sám 

Kavanaugh opět veškerá obvinění odmítl, stejně jako v předchozích případech. Již před 

zveřejněním třetího svědectví vystoupil po boku své ženy Ashley v rozhovoru pro Fox News, 

několikrát také po telefonu hovořil s členy soudního výboru. (The New York Times, 2018c) 

Výpověď Swetnickové měla být během října doplněna svědectvím další ženy 

zastoupené Avenattim, to však obsahovalo zásadní nesrovnalosti. Důvěryhodnost Swetnickové 

a především jejího právního zástupce tak značně utrpěla. Dle vyjádření některých 

demokratických senátorů celý tento případ a role Avenattiho částečně odvedly pozornost od 

předchozích obvinění a v celkovém dopadu byly spíše kontraproduktivní. (Raju, 2018) 

Předseda soudního výboru Grassley později požádal federální autority o vyšetřování 

Swetnickové a Avenattiho z účelného podání lživého svědectví. Stejně dopadlo také další 

obvinění soudce Kavanaugha ze sexuálního násilí, které bylo anonymně zasláno senátorce 

Kamale Harrisové v průběhu září. K němu se o několik týdnů později přihlásila levicová 

aktivistka Judy Munro-Leightonová a přiznala, že se jednalo o smyšlenou výpověď, kterou 

poslala v rozhořčení nad průběhem nominace. (Hayes, 2018) 



45 
 

2.4.3 Slyšení s Christine Blasey Fordovou 

Ostře sledované dodatečné slyšení před soudním výborem se konalo dle dohody 27. září 

2018. Na programu byly výpovědi a dotazování svědkyně Christine Blasey Fordové 

a nominovaného Bretta Kavanaugha, ostatní ženy obviňující Trumpova kandidáta ze 

sexuálního násilí či případní další svědci nebyli přizváni. Po úvodních proslovech senátorů 

Grassleyho a Feinsteinové přišlo jako první na řadu svědectví údajné oběti pokusu o znásilnění. 

Její výpověď byla celkově velmi emotivní a na Fordové byla vidět zjevná nervozita. Sama 

v úvodu řekla, že se cítí vyděšená, ale považuje za svou občanskou povinnost podat veřejné 

svědectví. (CBS News, 2018) V přibližně dvacetiminutové výpovědi pak znovu detailně uvedla 

dříve popsané okolnosti daného večera a s jistotou několikrát označila Kavanaugha za údajného 

agresora. Dále hovořila o vlivu tohoto sexuálního útoku na její pozdější psychický stav a účasti 

na terapiích. Fordová též popsala, jakým způsobem dospěla k rozhodnutí vyjít se svým 

příběhem na veřejnost a jaký dopad měl celý případ na soukromí její rodiny. (Committee on 

the Judiciary, 2018c) 

Následně přišlo na řadu pokládání otázek Fordové ze strany členů výboru. 

Republikánské křídlo výboru (složené výhradně ze zástupců mužského pohlaví) z etických 

důvodů přizvalo Rachel Mitchellovou, aby vedla dotazování Fordové. Mitchellová je státní 

zástupkyně z Arizony s dlouholetými zkušenostmi s případy sexuálního zneužívání. Formát 

dotazování byl rozdělen do pětiminutových bloků, ve kterých se Mitchellová střídala 

s demokratickými senátory, kteří veskrze podpořili Fordovou v její výpovědi a primárně 

oceňovali její statečnost veřejně vystoupit v takto choulostivé záležitosti.  

Zástupkyně republikánů se Fordové ptala na nejrůznější detaily z její výpovědi, patrně 

ve snaze objevit nesrovnalosti, které by mohly narušit důvěryhodnost jejího svědectví. Velký 

důraz byl kladen především na otázky týkající se možných politických motivů Fordové, důvodů 

ke zveřejnění svědectví o události staré 36 let a možného vlivu zástupců Demokratické strany. 

V médiích později rezonovaly například i otázky Mitchellové na strach z létaní svědkyně. 

Fordová celkově strávila před výborem přibližně čtyři hodiny a dle mnoha pozorovatelů 

působila její výpověď upřímně a věrohodně. (Scott, 2018a) Sám prezident Donald Trump krátce 

po slyšení nejprve vyjadřoval respekt k Fordové a označil ji za „velmi důvěryhodnou 

svědkyni“. O několik dní později na vystoupení před svými voliči v Mississippi však veřejně 

zesměšňoval a zpochybňoval některé části její výpovědi. (AP, 2018) 
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Jako druhý předstoupil před soudní výbor nominovaný soudce Brett Kavanaugh. Ve 

svém úvodním, pětačtyřicetiminutovém proslovu znovu několikrát důrazně odmítl veškerá 

obvinění ze strany Fordové i ostatních žen. Oproti jeho předchozím veřejným vystoupením, 

ať už při prvním slyšení před výborem či v rozhovoru pro Fox News, se nyní podstatně změnil 

Kavanaughův tón a přístup. Stejně jako v případě Fordové byl jeho výstup velmi emotivní, 

Trumpův kandidát působil velmi rozhořčeně a v některých pasážích až agresivně. (Scott, 

2018b) Otevřeně se vymezil vůči některým členům výboru za Demokratickou stranu, když 

zkritizoval jejich dosavadní krajně odmítavý přístup k nominaci. Celou sexuální aféru doslova 

označil za „řízený politický zásah levicových opozičních skupin, poháněný zjevnou nenávistí 

vůči prezidentu Trumpovi a výsledku voleb z roku 2016“. Kavanaugh v projevu nešetřil výrazy 

jako „cirkus“, „groteska“ nebo „koordinovaný atentát“. Několikrát zopakoval, že snaha pošpinit 

jeho jméno měla silně negativní dopad na jeho rodinu. (The Washington Post, 2018b) 

Vůči samotné Christine Blasey Fordové tak agresivní Kavanaugh nebyl. Ve své řeči 

nezpochybnil, že mohla být v minulosti někým sexuálně zneužita, ale odmítl jakoukoliv účast. 

Uvedl, že si z dob svého mládí Fordovou nepamatuje, a ačkoliv na večírcích konzumoval 

alkohol (především pivo), nikdy se neopil do stavu, že by si z večera nic nepamatoval. (Scott, 

2018b) Na svou obranu předložil popsané stránky kalendáře z roku 1982, na nichž si po vzoru 

svého otce zaznamenával většinu aktivit, včetně společenských událostí, jako právě večírků 

u svých přátel. Jméno Fordové se na něm nikde neobjevuje, veřejnost, média a některé členy 

výboru však i přesto zaujaly jiné zapsané poznámky – především ty, které se týkaly konzumace 

alkoholu. Vztah k alkoholu v dobách Kavanaughova mládí byl obecně jedním 

z nejdiskutovanějších a nejbizarnějších témat celého slyšení a demokratičtí senátoři se k němu 

několikrát vraceli při svých otázkách. (The Washington Post, 2018b) 

 Formát dotazování Kavanaugha byl podobný jako v případě Fordové – střídání 

pětiminutových bloků. Stejně jako v první části slyšení zahájila kladení otázek za 

republikánskou část Rachel Mitchellová, později si však republikánští senátoři brali slovo 

a svůj prostor využívali k podpoře Kavanaugha a obviňování opozice z politikaření a snahy 

pošpinit jeho dobré jméno. Zvláště vyhrocený byl projev senátora Lindseyho Grahama, který 

mj. apeloval na své stranické kolegy, aby svým hlasováním „nelegitimizovali to nejodpornější, 

co ve své politické kariéře zažil“. Demokraté se ve svých projevech a otázkách několikrát 

zaměřovali na problematiku vyšetřování FBI. Sama Fordová několikrát před i během slyšení 

řekla, že by uvítala federální vyšetřování, naopak Kavanaugh při těchto otázkách působil spíše 

vyhýbavým dojmem. Několikrát zopakoval, že žádal o uspořádání dodatečného slyšení před 
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výborem co nejdříve po zveřejnění prvního obvinění a je ochoten podstoupit cokoliv, co výbor 

uzná za vhodné. Na přímou otázku, zda by podpořil vyšetřování FBI však neodpověděl. (Scott, 

2018b) 

Celodenní slyšení s Brettem Kavanaughem a Christine Blasey Fordovou ve finále 

nenaznačilo zásadní změnu názorů členů soudního výboru, a tedy i výsledku konečného 

hlasování o doporučení Trumpova kandidáta. Za jednoho z mála nerozhodnutých členů výboru 

byl považován republikán Jeff Flake, při vyrovnaném poměru sil v Senátu a ve výboru by však 

i pouze jeho hlas mohl změnit výsledek celé nominace. Hlasování soudního výboru 

o postoupení nominace před kompletní Senát bylo naplánováno na následující den, tj. 28. září 

2018. Jeho výsledek nakonec dle očekávání kopíroval stranické rozdělení sil: 

11 republikánských hlasů pro, 10 demokratických hlasů proti. Senátor Flake ovšem podmínil 

svoji volbu zahájením doplňujícího vyšetřování FBI. Deklaroval, že v opačném případě by při 

hlasování celého Senátu hlasoval proti potvrzení Kavanaugha. K jeho vyjádření se následně 

přidali i další senátoři mimo soudní výbor, jejichž nerozhodnuté hlasy by byly pro osud celé 

nominace naprosto klíčové – za republikány Susan Collinsová a Lisa Murkowská, za demokraty 

Joe Manchin. Prezident Donald Trump tedy na žádost Senátu nařídil dodatečné vyšetřování FBI 

v limitovaném rozsahu jednoho týdne. (CNN, 2018b) 

2.4.4 Dodatečné vyšetřování FBI 

FBI předložila výslednou vyšetřovací zprávu Senátu 4. října 2018. Její znění bylo 

klasifikováno jako tajné, a tudíž nepřístupné veřejnosti, přesto do médií unikly některé její 

detaily. Podle mluvčího Bílé domu Raje Shaha vyšetřovací služba během týdne kontaktovala 

celkem 10 osob, z nichž 9 bylo vyslechnuto. Novinářům se oficiálně podařilo ověřit identitu 

6 svědků, jednalo se o Kavanaughovi přátele ze střední školy Marka Judge, P. J. Smitha, Tima 

Gaudettea a Chrise Garretta, dále o přítelkyni Christine Blasey Fordové Leland Keyserovou, 

která se měla údajně účastnit inkriminovaného večírku. Další potvrzenou svědkyní byla 

Deborah Ramirezová, autorka druhého obvinění vůči Kavanaughovi. FBI naopak 

nekontaktovala samotného Bretta Kavanaugha či Christine Blasey Fordovou, která skrze své 

právníky zveřejnila seznam dalších možných svědků. Stejně tak neproběhl rozhovor 

vyšetřovatelů s Julií Swetnickovou, další z údajných obětí sexuálního násilí.  

Právě rozsah a omezení celého vyšetřování se staly předmětem kritiky především ze 

strany opozice, senátorka Dianne Feinsteinová po nahlédnutí do výsledné zprávy označila 

šestačtyřicetistránkový dokument za „výsledek neúplného vyšetřování“. (BBC, 2018) Naopak 
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předseda soudního výboru Grassley se vyjádřil, že Kavanaugh byl prověřen dostatečně (jednalo 

se v jeho kariéře již o sedmé vyšetřování FBI) a je čas posunout nominaci dále. Dodatečné 

vyšetřování podle něj neodhalilo žádné doposud neznámé skutečnosti či svědky, kteří by 

dokázali potvrdit nepodložená obvinění a nic tedy již nebránilo finálnímu hlasování Senátu 

plánovanému na sobotu 6. října 2018. (Lucas, Ewing, 2018) 

2.5 Hlasování Senátu 

Závěrečná fáze nominace Bretta Kavanaugha na soudce Nejvyššího soudu, tedy její 

potvrzení v Senátu, byla na programu 5. a 6. října 2018. Prvním krokem senátorů bylo páteční 

(5. října 2018) procedurální hlasování o ukončení debaty a postoupení nominace ke konečnému 

hlasování.44 Hlavní pozornost byla v postupném hlasování upírána především na 4 doposud 

nerozhodnuté členy Senátu: republikány Jeffa Flakea (Arizona), Susan Collinsovou (Maine) 

a Lisu Murkowskou (Aljaška) a demokrata Joea Manchina (Západní Virginie). Výsledek 51-49 

pro posunutí nominace k závěrečnému hlasování sice kopíroval stranické rozložení sil v Senátu, 

na obou stranách se však objevil jeden přeběhlík: demokrat Manchin hlasoval pro, republikánka 

Murkowská proti. (POLITICO, 2018d) 

Trumpova nominace soudce Bretta Kavanaugha byla v hlasování Senátu potvrzena 

v sobotu 6. října 2018. Tohoto hlasování se nemohl zúčastnit republikánský senátor Steve 

Daines z Montany, jelikož se účastnil svatby své dcery. Aby nedošlo k ovlivnění volby ztrátou 

jednoho hlasu pro potvrzení nominace, souhlasila Lisa Murkowská (která původně plánovala 

hlasovat proti) se stažením svého hlasu.45 Finální výsledek tedy vypadal takto: 

Republikánská strana: 49 ANO, 0 NE, 1 PŘÍTOMEN, 1 NEHLASUJÍCÍ 

Demokratická strana:  1 ANO, 48 NE, 0 PŘÍTOMEN, 0 NEHLASUJÍCÍ 

Celkem:   50 ANO, 48 NE, 1 PŘÍTOMEN, 1 NEHLASUJÍCÍ46 

 
44 Dříve byly potřeba k ukončení debaty tři pětiny (60) hlasů všech senátorů, v roce 2017 při nominaci Neila 

Gorsuche byla však tato hranice prakticky snížena na polovinu (50) hlasů, a to využitím tzv. nuclear option. Viz 

kapitola Filibustery, ukončení debaty, „nuclear option“.  
45 V pátek, den před konečným hlasováním, oznámila senátorka Murkowská, že stáhne svůj hlas, aby 

vykompenzovala nepřítomnost senátora Dainese. Takto stažený hlas je poté oficiálně uveden jako „present“ – 

přítomen. Murkowská ve svém projevu řekla, že věří, že tento malý krok napomůže k postupné obnově respektu 

a zdvořilosti na půdě Senátu rozděleného jednou z nejtrpčích nominačních bitev v moderní historii. (Helsel, Thorp, 

2018) 
46 Kavanaughova nominace byla přijata 51,02 % senátorů, což je nejtěsnější rozdíl v historii Nejvyššího soudu. Co 

do počtu senátorů je stále za nejtěsnější považováno potvrzení soudce Stanleyho Matthewse z roku 1881 v poměru 

24-23, při nižším počtu senátorů však většina 24 hlasů tvořila 51,06 %. Doposud nejtěsnější nominací, která byla 

přijata stočlenným Senátem, byla ta z roku 1991 – soudce Clarence Thomas byl potvrzen poměrem 52-48. Stejně 
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Jediným senátorem za Demokratickou stranu, který hlasoval pro potvrzení Kavanaugha byl Joe 

Manchin. (The New York Times, 2018d) 

Několik hodin po potvrzení složil Kavanaugh přísahu při soukromém ceremoniálu na 

půdě Nejvyššího soudu. Tuto ústavní přísahu složil do rukou předsedy soudu Johna Robertse. 

O dva dny později byla na programu veřejná přísaha v Bílém domě za účasti prezidenta, většiny 

senátorů hlasujících pro nominaci a také ostatních členů Nejvyššího soudu. Svou druhou, 

soudcovskou přísahu skládal Brett Kavanaugh do rukou Anthony Kennedyho, kterého 

ve funkci nahradil. Prezident Trump se ve svém projevu mj. omluvil celé rodině soudce 

Kavanaugha za bolest a utrpení, které musela snášet během několika měsíců složité nominace. 

(Sherman, Colvin, 2018) 

  

 
jako Kavanaugh, byl i Thomas v průběhu slyšení nařčen ze sexuálního obtěžování, a to bývalou podřízenou Anitou 

Hillovou. (Keller, 2018) 
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3 Délka nominačního procesu 

Na příkladu Bretta Kavanaugha lze názorně vidět, jak složitým procesem je nominace 

soudců Nejvyššího soudu ve Spojených státech. Ačkoliv primární myšlenkou všech 

zúčastněných by v ideálním případě měl být výběr nezávislých kandidátů, ideologické souboje 

a vlivy stranické politiky jsou naprosto samozřejmou součástí celého procesu. Jak již bylo 

detailně popsáno v předchozích částech práce, výběr soudců je v rámci nastaveného systému 

brzd a rovnovah v podstatě střetem dvou z nejdůležitějších institucí amerického ústavního 

systému – úřadu prezidenta a Senátu. Logicky se nabízí úvaha, že situace, kdy prezident 

i většina v Senátu sdílí své názory, nahrává plynulejšímu a rychlejšímu průběhu nominace. 

Snahou prezidenta a ostatních podporovatelů nominace je co nejrychlejší zapojení 

nového soudce do projednávání a rozhodování těch nejdůležitějších právních případů na půdě 

Nejvyššího soudu, jejichž charakter má velký dopad na celkový vývoj v zemi. Naopak, pokud 

drží senátní většinu opozice, hrozí prodlužování celého procesu ve snaze zpozdit či úplně zhatit 

potvrzení nominace. Už jen pouhé zdržení nominace může mít potenciálně velký dopad na 

polický vývoj Spojených států. Zdlouhavá a problematická nominace může například ublížit 

prezidentovi v očích veřejnosti a oslabit jeho pozici při vyjednávání s ostatními ústavními 

činiteli. Zároveň platí jednoduché pravidlo, že prodlužování nominace otevírá prostor pro 

odhalení různých skandálů, které mohou mít fatální důsledky na její výsledek. (Shipan, 

Shannon, 2003, s. 656-657) 

Druhá nominace prezidenta Trumpa však ukázala, že ani příhodná situace v Senátu 

nezaručuje rychlé a bezproblémové potvrzení kandidáta – nominace Kavanaugha se od jejího 

oficiálního podání do úspěšného potvrzení na senátní půdě protáhla na 88 dní, tedy téměř 

3 měsíce. V rámci zkoumání délky celého procesu nominace si můžeme klást mnoho otázek, 

ve hře je mnoho faktorů, které mají ve finále vliv na délku doby, za kterou usedne nový soudce 

po boku svých kolegů u Nejvyššího soudu. V následující části své práce se chci zaměřit na 

hledání vztahu mezi délkou nominace a stranickou příslušností prezidenta a majority v Senátu. 

Potvrdí-li se předpoklad, že prezidenti jsou schopni prosadit své kandidáty na půdě 

„spřáteleného“ Senátu rychleji, můžeme označit případ nominace Bretta Kavanaugha za 

výjimku, ve které hrály podstatnou roli i jiné faktory.  

Jak již bylo definováno, při nominacích soudců se střetávají dva důležití aktéři – 

prezident soudce nominuje, Senát následně tuto nominaci potvrzuje. V tomto nastavení 

můžeme pozorovat základní rozdělení celého nominačního procesu na dvě hlavní části. V první 
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fázi hraje dominantní roli prezident, naopak v té druhé Senát. Pokud skutečně dochází 

k prodlužování doby nominací na základě rozdílné stranické příslušnosti obou aktérů, lze 

očekávat, že se toto prodloužení projeví spíše ve druhé, potvrzovací části nominačního procesu, 

ve které senátoři reagují na kroky nominujícího prezidenta. 

3.1.1 Nominace soudců – dataset, proměnné 

Ve své dnešní stočlenné podobě působí Senát Spojených států amerických od roku 1959, 

kdy byly za členy unie přijaty státy Aljaška a Havaj. Pro zachování aktuálnosti výzkumu, jsem 

se rozhodl do svého datasetu zařadit všechny nominace (úspěšné i neúspěšné), které proběhly 

v období posledních 60 let, mezi lety 1960 až 2020.47 Za tuto dobu se v Bílém domě vystřídalo 

11 různých prezidentů48, kteří dohromady podali Senátu 32 návrhů na personální obsazení 

Nejvyššího soudu. Z těchto 32 nominací jich 24 bylo úspěšných (75 %), naopak 8 oficiálně 

podaných nominací skončilo neúspěchem. Za specifický případ lze považovat nominaci 

současného předsedy Johna G. Robertse. Ten byl původně v červenci 2005 nominován 

prezidentem Bushem ml. jako náhrada za odstupující soudkyni Sandru Day O’Connorovou. 

V průběhu nominace však zemřel tehdejší předseda soudu William Rehnquist. Prezident Bush 

následně stáhl Robertsovu nominaci a vzápětí stejného kandidáta nominoval znovu, tentokráte 

již na post předsedy Nejvyššího soudu. V oficiálních dokumentech je tento případ uváděn jako 

dvě rozdílné nominace, pro potřeby mého výzkumu jsem se však rozhodl tyto nominace sloučit 

do jedné, jelikož druhá nominace na předsedu byla v zásadě pokračováním té předcházející. 

V konečném datasetu tedy pracuji s 31 nominacemi (24 úspěšnými a 7 neúspěšnými). 

Kompletní dataset je zanesen v Tabulce 149. Zdrojem dat jsou oficiální údaje 

z webových stránek Senátu Spojených států50 a studie Supreme Court Nominations, 1789 to 

2017: Actions by the Senate, the Judiciary Committee, and the President zpracované autory 

kongresového výzkumného institutu Congressional Research Service. Data obsahují jméno 

 
47 Během první poloviny 20. století bylo rozdílné stranické obsazení postu prezidenta a senátní většiny velmi 

výjimečné. Taková situace nastala pouze v letech 1919-1921 a 1947-49, přičemž během těchto období neproběhla 

žádná nominace, tudíž by tato data nebyla z komparativního hlediska pro můj výzkum příliš relevantní.  
48 John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H. 

W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama a Donald Trump. Pouze prezident Carter neměl během 

svého čtyřletého působení možnost nominovat soudce Nejvyššího soudu. Nejvíce nominací má na kontě prezident 

Nixon, a to 6. V počtu úspěšných nominací se dělí o první příčku s prezidentem Reaganem – oba byli schopni 

prosadit 4 kandidáty. 
49 Tabulka je k nahlédnutí v příloze. 
50 Informace o stranickém složení Senátu byly získány z webové adresy  

https://www.senate.gov/history/partydiv.htm  

 Informace o nominacích soudců byly získány z webové adresy 

https://www.senate.gov/legislative/nominations/SupremeCourtNominations1789present.htm 

https://www.senate.gov/history/partydiv.htm
https://www.senate.gov/legislative/nominations/SupremeCourtNominations1789present.htm
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nominovaného kandidáta, pozici, na kterou byl nominován (soudce, předseda soudu), rok 

nominace, nominujícího prezidenta, stranu držící většinu v Senátu, poměr hlasů v Senátu, vztah 

prezidenta a většiny v Senátu, datum podání nominace v Senátu, datum prvního slyšení před 

soudním výborem, datum uzavření nominace, počet dní od podání nominace do zahájení 

prvního slyšení, počet dní od zahájení prvního slyšení do ukončení nominace a celkový počet 

dní od podání do ukončení nominace. Jednotlivé nominace jsou v tabulce seřazeny 

chronologicky od nejstarší (Byron R. White v roce 1962) po nejnovější (Amy Coney Barrettová 

v roce 2020). Kurzivou jsou označeny neúspěšné nominace.  

Jméno nominujícího prezidenta a strana držící senátní většinu jsou pro větší přehlednost 

vyznačeny barevně, modrá barva symbolizuje Demokratickou stranu, červená barva 

Republikánskou stranu. Stranický vztah mezi prezidentem a senátní většinou je zachycen ve 

sloupci pojmenovaném government. Tato nezávislá proměnná nabývá dvou hodnot: 0 pro 

tzv. unified government (prezident a většina v Senátu se rekrutují ze stejné strany) a 1 pro 

tzv. divided government (prezident a většina v Senátu jsou zástupci jiných stran). Za datum 

zahájení nominace je považováno datum jejího oficiální podání v Senátu, ne jejího veřejného 

oznámení.51 Ukončení nominací proběhlo ve sledovaném období 4 různými způsoby: 

1. Nominace došla do závěrečného hlasování v Senátu a byla úspěšně potvrzena, 

kandidát se stal soudcem Nejvyššího soudu. 

2. Nominace došla do závěrečného hlasování v Senátu a nebyla potvrzena, 

kandidát se nestal soudcem Nejvyššího soudu.52 

3. Nominace byla v určité fázi stažena nominujícím prezidentem.53 

4. Platnost nominace vypršela.54 

V tabulce je také zaznamenána délka jednotlivých částí celého procesu – nominační 

(v dalších částech práce nazývána také „úvodní“) a potvrzovací. Za nominační/úvodní část 

 
51 Například nominace Bretta Kavanaugha byla veřejně oznámena prezidentem Trumpem při projevu v Bílém 

domě 9. července 2018. K jejímu oficiálnímu podání však došlo až následujícího dne, za den zahájení nominačního 

procesu je tedy považován 10. červenec 2018.  
52 Případy Clementa F. Haynswortha Jr., George H. Carswella a Roberta H. Borka. 
53 V případě nominace Abea Fortase na předsedu soudu byla nominace stažena prezidentem Johnsonem po 

neúspěšných snahách senátorů o ukončení debaty na půdě Senátu. Stejným způsobem dopadla ten samý den také 

nominace Homera Thornberryho, který měl u soudu zaujmout Fortasovu pozici po jeho přesunu na předsednický 

post. Stažena byla také nominace Harriet E. Miersové, a to ještě před zahájením slyšení soudního výboru. 
54 Jediným případem vypršení platnosti nominace za posledních 60 let je Obamova nominace Merricka B. 

Garlanda, o níž odmítla republikánská většina v Senátu jednat. K jejímu oficiálnímu ukončení tedy došlo s koncem 

dvouletého funkčního období Senátu, tj. 3. ledna 2017.  
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považuji období od podání nominace do zahájení prvního slyšení před soudním výborem. 

Potvrzovací část se počítá ode dne prvního slyšení do ukončení nominace. Délka nominační 

a potvrzovací části nominace představují v mém výzkumu dílčí závislé proměnné, primární 

závislou proměnnou je celkový počet dní od zahájení nominace do jejího ukončení. Závislé 

proměnné nabývají hodnot počtu kalendářních dní. Celý výzkum je metodologicky postaven 

jako komparace délky nominací soudců rozdělených do dvou skupin – unified a divided 

government. První část je zaměřena na porovnání celkových délek nominací, druhá část 

se věnuje zkoumání délek jednotlivých částí nominace. 

3.1.2 Celková délka nominací 

Výsledky měření délky trvání nominací jsou prezentovány graficky. Tmavě jsou 

zobrazeny úspěšné nominace, světle neúspěšné nominace. Graf 1a zobrazuje statistiky délky 

nominací pro skupinu unified government. 

Do této skupiny patří 19 z celkového počtu 31 zkoumaných nominací, přičemž tři z nich 

(15,8 %) byly nominace neúspěšné (Fortas na předsedu, Thornberry, Miersová). Celkové délky 

těchto nominací se pohybují od 8 (White) do 100 dní (Fortas a Thornberry). Průměrná délka 

trvání po zaokrouhlení na celé dny je 60 dní, medián 66 dní. Ze dvou nominací Wiliama 

Rehnquista je do této skupiny zařazena nominace na předsedu soudu z roku 1986.  

 

Graf 1a. Celková délka nominací pro skupinu unified government. Zdroj: autor práce. 
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Graf 1b zobrazuje statistiky délky nominací pro divided government. 

 

Graf 1b. Celková délka nominací pro skupinu divided government. Zdroj: autor práce. 

Do skupiny divided government spadá 12 případů. V rámci zachování relevance dat 

jsem se rozhodl vyřadit deviantní případ Merricka Garlanda, jehož nominace oficiálně trvala 

293 dní, během nichž však nedošlo k žádnému kroku ze strany Senátu. V grafu je tudíž 

zobrazeno dalších 11 nominací, z nichž 3 (27,3 %) byly neúspěšné (Bork, Haynsworth, 

Carswell). Do této skupiny patří nominace Williama Rehnquista na soudce z roku 1971. Délky 

nominací se v počtu dní pohybují v rozsahu 17 (Burger) až 108 (Bork). Průměrná délka trvání 

po zaokrouhlení na celé dny je 61 dní, medián 65 dní. 

Porovnání výsledků měření obou skupin není dostatečně průkazné k potvrzení 

hypotézy, že rozdílná stranická příslušnost hlavních aktérů má výrazný vliv na prodloužení 

doby nominací. Obě skupiny vykazují téměř identický počet velmi rychlých nominací, jejichž 

celková délka nepřesáhla hranici jednoho měsíce (30 dní) – v unified government se jedná o 5 

nominací z 19 (26,3 %), v divided government jde o 3 nominace z 11 (27,3 %). V obou 

skupinách najdeme 2 nominace jejichž trvání se vešlo do intervalu 31-60 dní, což tvoří 10,5 % 

případů ve skupině unified government a 18,2 % ve skupině divided government. Nejvíce 

případů spadá do časového intervalu 61-90 dní (2 až 3 měsíce): ve skupině unified government 

je to 10 nominací (52,6 %), ve skupině divided government 3 případy (27,3 %). Poslední 

skupinou jsou velmi dlouhé nominace, které svým trváním přesahují hranici 3 měsíců – 

v unified government najdeme 2 souběžné nominace podané prezidentem Johnsonem (10,5 %), 

v divided government pak 3 nominace (27,3 %). Pro přehlednost je rozdělení nominací v obou 

skupinách do měsíčních časových intervalů zobrazeno v tabulce 2: 
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 0-30 dní 31-60 dní 61-90 dní 90+ dní 

unified 26,32 % 10,52 % 52,63 % 10,52 % 

divided 27,27 % 18,18 % 27,27 % 27,27 % 

Tabulka 2. Množství nominací v měsíčních intervalech. Zdroj: autor práce. 

Tyto výsledky ukazují, že celkové délky jednotlivých nominací v obou srovnávaných 

skupinách jsou poměrně rovnoměrně rozloženy na pomyslné časové ose. V rámci nominací, 

jejichž trvání nepřekročilo dobu dvou měsíců, zaznamenáváme téměř shodné výsledky v obou 

skupinách. Naopak u dlouhých nominací můžeme pozorovat výraznější rozdíly. Vyšší četnost 

velmi dlouhých nominací ve skupině divided government může indikovat platnost hypotézy, že 

rozdílná stranická příslušnost prezidenta a většiny v Senátu má vliv na prodlužování nominací, 

jejichž délka překročila určitou hranici. To za předpokladu, že tyto déletrvající nominace jsou 

nějakým způsobem kontroverznější a pro prezidenta složitější k prosazení. Zatímco u relativně 

„jednoduchých“ nominací s rychlým průběhem se rozdíl mezi prezidentem a senátní většinou 

neprojeví (tudíž pozorujeme srovnatelné množství krátkých nominací v obou skupinách unified 

i divided government), delší nominace, jejichž potvrzení není tak jednoznačné, jsou náchylnější 

k dalšímu prodlužování při dominanci opozičních sil na půdě Senátu.  

Byť zkoumaná data mohou naznačovat popsaný trend, celkové výsledky nelze definovat 

jako přímý kauzální vliv vztahu prezidenta a většiny v Senátu na celkovou délku nominací. 

Měření v této části výzkumu i přesto nabízí zajímavé výsledky, které je možno interpretovat ve 

vztahu ke konečné úspěšnosti nominací. Z obou grafů je patrné, že neúspěšné nominace trvají 

velmi dlouho, a to v obou skupinách unified i divided government. Pro přehlednost jsou 

neúspěšné nominace z obou skupin (vyjma nominace Merricka Garlanda) zobrazeny v grafu 

1c. Je zcela evidentní, že mimo nominaci Harriet Miersové55 trvaly všechny neúspěšné 

nominace velmi dlouho a téměř ve všech případech překročily hranici 3 měsíců.  

  

Graf 1c. Celková délka trvání neúspěšných nominací. Zdroj: autor práce. 

 
55 Nominace Harriet Miersové byla od počátku kritizována z obou stran politického spektra, kandidátka 

vykazovala zásadní mezery ve znalosti ústavního práva a neměla prakticky žádné zkušenosti s rozhodováním 

soudních sporů. (NBC NEWS, 2005) 
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Získané výsledky také napovídají, že více než délka nominací může být na stranickém 

rozdělení prezidenta a Senátu závislá jejich celková úspěšnost. Ve skupině unified government 

zaznamenáváme pouze 3 případy neúspěšných nominací, což činí 15,8 %. Jednotlivé případy 

jsou navíc poměrně specifické. Jak již bylo zmíněno, nominace Harriet Miersové byla od 

počátku kritizovaná republikány i demokraty a její neúspěch tedy nelze přičítat ideologickému 

rozdílu. Zbylé dvě neúspěšné nominace byly souběžné a úspěšnost nominace Homera 

Thornberryho byla přímo závislá na výsledku nominace Abea Fortase na post předsedy soudu. 

Naopak do skupiny divided government spadají hned 4 neúspěšné nominace z 12 – tedy 

33,3 %. V tomto případě můžeme zahrnout i případ Merricka Garlanda, neboť rozhodnutí 

republikánské většiny v Senátu o této nominaci nejednat bylo považováno za stranicky 

motivovaný krok mířený proti prezidentu Obamovi. Tato data tedy podporují závěr, že pro 

prezidenty je složitější prosadit si své kandidáty na soudce Nejvyššího soudu v opozicí 

ovládaném Senátu.  

3.1.3 Délka jednotlivých fází nominací 

Předchozí část výzkumu pracovala s celkovými délkami nominací, v následující části 

se zaměřuji na délku jednotlivých částí nominačního procesu: úvodní, v níž je primárním 

aktérem nominující prezident (případně jím pověřené osoby) a potvrzující, ve které hraje hlavní 

roli Senát Spojených států. Pro potřeby mého výzkumu je za hranici mezi koncem úvodní 

a začátkem potvrzovací fáze považován den zahájení slyšení před soudním výborem. Jako první 

se věnuji výsledkům v potvrzovací fázi nominace, neboť právě v této části by se měl nejvíce 

projevit vliv vztahu mezi prezidentem a senátní většinou na délku trvání procesu. Za konec 

potvrzovací fáze je považováno buď datum finálního hlasování, případně stažení neúspěšné 

nominace. Celkový počet zkoumaných nominací je v tomto případě 29, neboť při neúspěšných 

nominacích Harriet Miersové a Merricka Garlanda nebylo slyšení výboru vůbec zahájeno. 

V grafu 2a jsou zaznamenány délky potvrzovací fáze nominací ve skupině unified government. 
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Graf 2a. Délka potvrzovací fáze nominací pro skupinu unified government. Zdroj: autor práce. 

Jak ukazují výsledky měření, potvrzovací fáze nominací hned v 11 případech z 18 

(61,1 %) nepřesáhla hranici jednoho měsíce, 5 z 18 případů (27,8 %) pak spadá do časového 

rozmezí 30 až 60 dní. Nejdéle trvající úspěšnou nominací v této skupině je nominace Williama 

Rehnquista na předsedu soudu z roku 1986, naopak nejrychleji senátoři potvrdili Kennedyho 

nominaci Byrona Whitea, a to v ten samý den, kdy proběhlo slyšení výboru (měřená hodnota 

proměnné je tedy 0 dní). Průměrná délka potvrzovací fáze je po zaokrouhlení 30 dní, nicméně 

tato hodnota je silně ovlivněna dvěma extrémně dlouhými neúspěšnými nominacemi. Lépe 

vypovídající hodnota medián činí 20 dní. 

Graf 2b zobrazuje délky potvrzovací fáze nominací ve skupině divided government. 

 

Graf 2b. Délka potvrzovací fáze nominací pro skupinu divided government. Zdroj: autor práce. 
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Při srovnání se skupinou unified government lze u skupiny divided government 

zaznamenat výrazně menší podíl nominací, jejichž potvrzovací fáze nepřesáhla hranici jednoho 

měsíce. Ve skupině divided government se jedná o 4 případy z 11 (36,4 %), naopak více případů 

(5 z 11 – 45,5 %) patří do intervalu 30 až 60 dní. Mírně vyšší je průměrný počet dní po 

zaokrouhlení – 34. U hodnoty medián pak lze vidět velmi významný nárůst – 35 dní oproti 20 

dnům v rámci skupiny unified government. V tabulce 3 je přehledně zaznamenáno rozdělení 

případů obou skupin do měsíčních časových intervalů: 

 0-30 dní 31-60 dní 61-90 dní 

unified 61,11 % 27,77 % 11,11 % 

divided 36,36 % 45,45 % 18,18 % 

Tabulka 3. Množství nominací v měsíčních intervalech. Zdroj: autor práce. 

Oproti úvodnímu měření celkové délky nominací lze u výsledků měření délky pouze 

potvrzovací fáze nominačního procesu pozorovat výraznější rozdíl mezi oběma skupinami, 

který odpovídá původní hypotéze, že odlišná stranická příslušnost obou hlavních aktérů, 

prezidenta a senátní většiny, způsobuje prodlužování nominací. K tomu dochází především 

v jejich potvrzovací fázi, kdy hraje hlavní roli Senát, který v celém procesu v podstatě reaguje 

na kroky zástupce Bílého domu. 

V poslední části kvantitativního výzkumu sleduji délku úvodních fází jednotlivých 

nominací soudců. Grafy 3a a 3b zaznamenávají délku trvání úvodní fáze nominačního procesu 

pro obě sledované skupiny unified a divided government. Úvodní fází se rozumí doba od 

oficiálního podání nominace prezidentem do zahájení prvního slyšení soudního výboru. 

 

Graf 3a. Délka úvodní fáze nominací pro skupinu unified government. Zdroj: autor práce. 
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Graf 3b. Délka úvodní fáze nominací pro skupinu divided government. Zdroj: autor práce. 

Při srovnání dat z obou skupin je patrný výrazně vyšší podíl rychlého průběhu úvodní 

fáze nominací v divided government. Hned v 8 z 11 případů (72,7 %) bylo úvodní slyšení 

soudního výboru zahájeno do jednoho měsíce od podání nominace, navíc v naprosté většině 

těchto nominací nebyla dokonce úvodní fáze delší než dva týdny. Ve skupině unified 

government pak proběhla úvodní fáze nominace v rámci jednoho měsíce přesně v polovině 

případů (9 z 18), do dvou týdnů od podání nominace však bylo slyšení zahájeno pouze ve 

4 případech.  

Důvodem tohoto výrazného nepoměru může být tlak prezidentů na co nejrychlejší 

průběh úvodní fáze nominace. V této fázi procesu probíhá série evaluací a zákulisních 

vyšetřování kandidáta, během kterých mohou být odhaleny jisté nedostatky či kauzy 

nahrávající odpůrcům nominace. Zkrácením této fáze se tedy prezidenti mohou snažit 

maximalizovat šanci na potvrzení svého kandidáta na půdě „nepřátelského“ Senátu. Senátoři 

z tábora opozice vůči prezidentovi pak naopak častěji reagují zdržováním potvrzovacího 

procesu. Tento fenomén může být vysvětlením pro nepříliš výrazné rozdíly v celkových 

délkách trvání nominací, které jsem zaznamenal v úvodní části výzkumu. 

Při práci s délkami úvodních částí nominací je zároveň důležité registrovat jeden 

podstatný faktor, kterým je harmonogram Nejvyššího soudu a Senátu. Senát tradičně nezasedá 

během srpna, což může prodloužit období před zahájením slyšení výboru o několik týdnů. 

Zasedání soudu pak probíhá od začátku října do konce června a v tomto období bývá obvykle 
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větší tlak na rychlé doplnění standardního počtu soudců než během letních měsíců, což je také 

jeden z faktorů, které mají vliv na délku nominací.56 

3.1.4 Trumpovy nominace 

Předchozí části výzkumu napovídají, že existuje vztah mezi stranickou příslušností 

prezidenta a senátní většiny a délkou nominačního procesu. V celém průběhu nicméně hraje 

roli velký počet různých proměnných, které mají dopad na celkovou délku i výsledek nominací. 

V následující části se chci stručně věnovat třem případům nominací, které proběhly 

v podobném politickém klimatu a příkladně ilustrují komplexnost celé problematiky. Jedná se 

o tři doposud poslední nominace, všechny pod taktovkou prezidenta Donalda Trumpa. Ten 

v letech 2017, 2018 a 2020 úspěšně nominoval tři konzervativní soudce, čímž na několik 

desítek let výrazně ovlivnil ideologické rozložení sil na půdě Nejvyššího soudu. Během celého 

svého působení v Bílém domě měl Trump poměrně přátelsky nakloněný Senát, v němž držela 

těsnou většinu republikánská strana.57 I přesto tyto tři nominace zaznamenaly odlišný průběh, 

každá byla jistým způsobem kontroverzní, a především byly všechny velmi rozdílné, co se týče 

délky trvání.  

Nominace Neila Gorsuche následovala poměrně krátce po inauguraci prezidenta 

Trumpa a emoce budila primárně kvůli předchozí „ukradené“ neúspěšné nominaci Merricka 

Garlanda – demokratičtí senátoři již předem deklarovali silný odpor vůči jakémukoliv 

Trumpovu kandidátovi. Úvodní fáze nominace před zahájením slyšení trvala 47 dní, z tohoto 

pohledu jde o poměrně dlouhou nominaci. Během téměř sedmi týdnů byl Gorsuch důkladně 

evaluován a vyšetřován, ale zároveň se stihl kvalitně připravit na potvrzující slyšení výboru. 

V těch nevyšla najevo žádná kontroverze či výraznější profesní nedostatek a Gorsuch bez 

větších obtíží získal kladné stanovisko republikánské většiny soudního výboru.  

Daleko ostřejší bitva se čekala při konečném hlasování kompletního Senátu, kde byli 

opoziční demokraté připraveni blokovat ukončení debaty filibusterem. Na ten ale republikáni 

obratně reagovali doposud nepoužívaným procedurálním krokem zvaným „nuclear option“, 

čímž si otevřeli cestu k potvrzení Neila Gorsuche do pozice soudce Nejvyššího soudu. 

Kombinace dlouhé úvodní fáze (47 dní) a poměrně rychlého potvrzení (18 dní) činí 

 
56 Jako příklady mohou sloužit případy Roberta Borka, Davida Soutera, Clarence Thomase, Johna Robertse či 

Bretta Kavanaugha. Všechny tyto nominace byly oznámeny během července, avšak první slyšení soudního výboru 

byla vždy na programu až v září. 
57 Při nominace Neila Gorsuche drželi republikáni v Senátu většinu 52-48, při nominaci Bretta Kavanaugha 51-49 

a při nominaci Amy Coney Barrettové 53-47. 
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z celkem 65 dnů trvající Gorsuchovy nominace případ odpovídající průměru zkoumaných 

nominací za posledních 60 let (ve skupině unified government je průměrná délka 60 dní, medián 

66 dní). 

V této práci již detailně popsaný případ Bretta Kavanaugha patří mezi nejdéle trvající 

úspěšné nominace v historii Nejvyššího soudu. Na celkovou délku 88 dní mělo vliv hned 

několik faktorů. Jedním z těch významných bylo načasování celé nominace, jelikož soudce 

Kennedy oznámil svůj odchod s koncem zasedacího období soudu, čímž dal prezidentu 

Trumpovi tříměsíční prostor zaplnit jeho křeslo před začátkem nového období. Úvodní fáze 

Kavanaughovy nominace tedy probíhala ještě o několik dní déle než v případě Neila Gorsuche 

– celkem 56 dní, z tohoto pohledu se jedná o druhý nejdelší výsledek zaznamenaný ve skupině 

unified government. V protažení této fáze hrálo velkou roli detailní zkoumání nejen už 

zmíněného Kavanaughova dvanáctiletého soudcovského působení, ale také jeho předchozího 

angažmá v Bílém domě a vztahu s prezidentem Bushem ml. 

Na délku potvrzovací fáze pak měla velký vliv aféra se sexuálním zneužití Christine 

Blasey Fordové a následné dodatečné slyšení výboru a vyšetřování FBI. Délka této fáze 

ve finále přesáhla hranici jednoho měsíce (32 dní), což v kombinaci s dlouhou úvodní fází činí 

z případu Bretta Kavanaugha třetí nejdelší úspěšnou nominaci ve sledovaném období (po 

předsednické nominaci Williama Rehnquista a nominaci Clarence Thomase, která byla též 

opředena sexuálním skandálem). 

Poslední nominací prezidenta Trumpa byla nominace Amy Coney Barrettové na pozici 

uvolněnou po úmrtí liberální soudkyně Ruth Bader Ginsburgové v září 2020. Tato nominace 

byla podána pouhých 35 dní před listopadovými prezidentskými volbami, v tomto ohledu se 

jedná o nejkratší období v historii Spojených států. Donald Trump a ostatní zástupci 

Republikánské strany museli následně čelit velmi silné kritice ze strany opozičních demokratů 

za porušení vlastního precedentu, na jehož základě odmítli v roce 2016 jednat o Obamově 

nominaci Merricka Garlanda, která byla též oznámena během volebního roku, a to přibližně 

7 měsíců před volbami.58 (Baker, Haberman, 2020) 

Takřka šibeniční termín pro potvrzení nominace ještě před volbami významně zvýšil 

tlak na rychlý průběh celého procesu. První slyšení bylo zahájeno již po 13 dnech od oficiálního 

podání (nejrychlejší průběh od roku 1975). Slyšení soudního výboru pak proběhla bez 

 
58 V případě Barracka Obamy šlo o druhé funkční období a následných voleb se tedy již nemohl účastnit. Nominace 

Amy Coney Barrettové oproti tomu přišla na řadu v závěru prvního období prezidenta Trumpa, který se následně 

(neúspěšně) ucházel o znovuzvolení. 
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výraznějších potíží pro Trumpovu kandidátku, která na svou stranu získala všech 12 hlasů 

republikánských členů výboru. Nominace Barrettové byla dovedena k úspěšnému konci 

potvrzujícím hlasováním na půdě Senátu 26. října 2020, tedy dva týdny po zahájení úvodního 

slyšení a pouhých 27 dní od oznámení nominace. Jednalo se o nejrychlejší úspěšnou nominaci 

od dob prezidenta Nixona (jeho nominace Johna Stevense trvala 19 dní). 

Tyto tři případy nominací názorně představují složitost celého procesu a vliv různých 

faktorů na celkový průběh. Ačkoliv byly všechny tři nominace podány stejným prezidentem 

v rozmezí pouhých tří a půl let a potvrzovány Senátem, v němž byly stranické síly rozloženy 

velmi podobně, každá z nominací měla jiný průběh a všechny trvaly různě dlouhou dobu. 

Paradoxně nejrychlejší průběh měla nominace Amy Coney Barrettové, která je ve srovnání 

s Neilem Gorsuchem a Brettem Kavanaughem obecně považována za nejkonzervativnější 

soudkyni. Naopak nejdéle trvala nominace Bretta Kavanaugha, který měl v době své nominace 

ze všech tří kandidátů největší soudní zkušenosti.   

3.1.5 Závěry výzkumu 

Výsledky kvantitativní části výzkumu potvrzují úvodní hypotézu, že délka průběhu 

nominací soudců Nejvyššího soudu může být ovlivněna vztahem mezi prezidentem a většinou 

v Senátu. Sebraná data o všech nominacích za posledních 60 let (1960-2020) sice neukazují 

výraznější nárůst celkových délek nominací v obdobích, kdy prezidentova opozice dominovala 

na senátním poli, nicméně při detailnějším zkoumání lze zaznamenat patrný nárůst délky trvání 

potvrzovací části nominačního procesu. Právě při potvrzování soudců hraje dominantní roli 

Senát, jemuž je Ústavou dána pravomoc „advice and consent“. Ačkoliv zkoumaná data 

odpovídají vstupní hypotéze, nelze hledat mezi délkou trvání nominací a politicko-ideologickou 

(ne)shodou mezi hlavními aktéry přímý kauzální vztah. Rozhodně nelze s jistotou predikovat, 

že potvrzení nominace podané demokratickým prezidentem bude v demokraty ovládanému 

Senátu automaticky rychlejší než při senátní dominanci republikánů. 

Nominace soudců Nejvyššího soudu je významný a složitý politický proces, na jehož 

průběh, výsledek a celkovou délku trvání má dopad velké množství faktorů. Zúčastnění političtí 

aktéři samozřejmě nepůsobí ve vakuu a navzájem se ovlivňují. Pro prezidenta je nominace vždy 

strategickým krokem, který činí v širším politickém kontextu. Nominující prezident stojící proti 

ideologicky vzdálenějšímu Senátu tedy může automaticky zvažovat kandidáty, kteří jsou blíže 

názorovému středu, aby získal i opoziční „přeběhlíky“ k potvrzení své nominace. Schopný 

prezident-vyjednavač zase může u opozice prosadit svého soudce výměnnou za ústupky na 
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jiném poli. Patrně největší roli pak hrají kvality a historie samotných kandidátů. Obecně platí 

předpoklad, že pro prezidenty je složitější prosadit kandidáty, jejichž soudní filozofie se 

výrazněji oddaluje od pomyslné ideologické střední pozice. 

Příkladem budiž nominace konzervativního soudce Roberta Borka, která je asi 

nejznámějším případem nominace, jejíž neúspěch tkvěl právě v příliš velké názorové odchylce 

od soudního „mainstreamu“. Do kontrastu ovšem můžeme postavit nominaci Amy Coney 

Barrettové, která, ač poměrně konzervativní, prošla nominačním procesem při standardech 

21. století v rekordně rychlém čase. Charles Shipan a Megan Shannonová ve své studii délky 

nominací uvádí, že nominace postupují rychleji, pokud nominovaní působí jako senátoři či mají 

za sebou delší soudcovskou minulost. (Shipan, Shannon, 2003, s. 666) Mnou popsaný případ 

nominace Bretta Kavanaugha se však do jisté míry vymyká i tomuto závěru, jelikož právě 

důkladné přezkoumávání soudních názorů vydaných během 12 let v roli soudce bylo jedním 

z faktorů, které hrály roli v prodlužování průběhu této nominace. 

Ačkoliv kvantitativní komparativní analýza má v sociálních vědách jistě své místo, pro 

zkoumání nominací soudců Nejvyššího soudu bych doporučil tuto metodu kombinovat 

s detailnějšími případovými studiemi jednotlivých nominací. Byť se všechny nominace řídí 

stejnými pravidly a mají v celkovém rámci stejný průběh, jedná se pokaždé o unikátní případ, 

do kterého vstupují rozdílní aktéři a v němž se prolíná vliv velkého počtu proměnných. Určení 

všech faktorů a proměnných přitom může být do jisté míry problematické a až příliš 

zjednodušující.  

Já jsem ve své studii při měření délky trvání nominací pojal přístup, který bych definoval 

pojmem „institucionální“ – pracuji s oficiálními daty podání nominací či zahájení slyšení, 

kterými odděluji jednotlivé nominační fáze. Podobný přístup aplikují již zmínění autoři Shipan 

a Shannonová. Odlišná metoda měření délky trvání nominací je využita např. autory Garrettem 

a Rutkusem z institutu Congressional Research Service, kteří se zaměřují na širší, neoficiální 

rámec nominací. V tom neměří začátek nominace od jejího oficiálního podání, nýbrž již od 

doby, kdy se prezident poprvé dozvídá o nadcházejícím uvolnění pozice (např. oznámení 

o odchodu aktivního soudce do důchodu). Výhodou tohoto přístupu lze vidět v potenciálně 

přesnějším zaznamenání momentů, v nichž vstupují klíčoví aktéři (prezident a Senát) do celého 

procesu. (Garrett, Rutkus, 2010, s. 7-9)  

I na tomto příkladu odlišného přístupu k měření lze pozorovat již několikrát zmíněnou 

složitost celého fenoménu a definice proměnných, které se v celém procesu prolínají 

a navzájem ovlivňují. Obecné závěry zjednodušujících kvantitativních výzkumů nelze 
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kompletně aplikovat na všechny konkrétní nominace. I přesto lze těmito metodami zaznamenat 

vývoj určitých trendů v průběhu nominací, proto mohou dobře posloužit k podpoře 

detailnějšího zkoumání nejen nominací soudců, ale i dalších politických témat.   
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Závěr 

Nejvyšší soud, vrcholný orgán soudní moci, je jednou z nejdůležitějších institucí 

amerického ústavního systému. Jeho rozhodnutí ovlivňují ústavně-právní vývoj Spojených 

států amerických, světové velmoci a významného symbolu demokracie. Dopady těchto 

rozhodnutí mají v mnoha případech dosah globálního charakteru. Ve fungování soudu, jakožto 

kolektivního orgánu, hraje klíčovou roli jeho personální složení. Při poměrně nízkém počtu 

devíti soudců a nastavení časově neomezených mandátů je každá změna osazenstva výjimečnou 

politickou událostí, na kterou je zaměřena vysoká míra pozornosti médií a veřejnosti. Ústava 

vkládá pravomoc obsazovat pozice soudců Nejvyššího soudu do rukou prezidenta, avšak jeho 

výběr musí být potvrzen Senátem. Tento mechanismus vychází z principu dělby moci, na němž 

byla vystavěna americká demokracie. Pro americký přístup k dělbě moci se vžil pojem „systém 

brzd a rovnovah“, ve kterém se jednotlivé složky moci (exekutiva, legislativa a justice) 

navzájem regulují a jejich fungování je na sobě závislé. 

Proces nominace soudců Nejvyššího soudu je typickým příkladem aplikace tohoto 

systému. V úvodní části této práce je detailně popsán obecný průběh nominací, který se 

postupně vyvíjel od dob otců zakladatelů až do moderní doby. Je definována role hlavních 

aktérů – nominujícího prezidenta a potvrzujícího Senátu. Prezidenti tradičně přikládají 

nominacím soudců velkou váhu, jedná se totiž o způsob, jak ovlivnit dlouhodobý vývoj země 

i po konci mandátu. Zatímco americký prezident může strávit v úřadu maximálně dvě období 

(celkem 8 let), průměrná délka mandátu soudců je dvojnásobná a stále se prodlužuje. V práci 

je průběžně na příkladech konkrétních nominací poukazováno na různé přístupy jednotlivých 

prezidentů k nominacím. Zároveň jsou též zdůrazňovány faktory, které jsou charakteristické 

pro průběh většiny nominací. 

Z politologického hlediska je velmi zajímavým prvkem (nejen nominací soudců) 

klauzule „advice and consent“. Za těmito dvěma slovy je ukryta kompletní role, kterou při 

nominacích soudců hraje Senát Spojených států. Zaměříme-li se na vývoj nominačního procesu 

z historického pohledu, můžeme pozorovat velké proměny v chápaní a fungování této poradní 

a potvrzovací pravomoci horní komory Kongresu, především pak rostoucí vliv a důležitost 

soudního výboru. Jak lze názorně doložit na zkoumaném případu nominace soudce Bretta 

Kavanaugha, na průběhu slyšení soudního výboru můžeme pozorovat mnohdy až fascinující 

detaily americké politické kultury a stranicko-ideologického střetu mezi demokraty 

a republikány, potažmo liberální a konzervativní částí společnosti. 
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V průběhu doposud posledních prezidentských voleb v USA na podzim roku 2020 jsme 

mohli zaznamenat názory mnoha expertů, že americká společnost je nyní ještě více politicky 

a názorově rozdělená než kdy dříve. Tento trend lze pozorovat i v mnou zkoumaném fenoménu 

nominací soudců. Především v posledních dvou dekádách zaznamenáváme dramatický nárůst 

nominací, u nichž výsledky potvrzujících hlasování odpovídají prostému rozdělení stranických 

sil. Ze senátorských lavic se postupně vytratil konsenzus charakteristický pro celou řadu 

nominací 70., 80. či 90. let, kdy velká řada soudců byla potvrzena bez výraznější opozice. Za 

ukázkový příklad stále klesající snahy senátorů hledat společnou řeč lze označit využití 

procedurálního kroku „nuclear option“ při první nominaci prezidenta Trumpa, který může mít 

do budoucna velký vliv na vývoj fungování Senátu Spojených států.    

Sledování průběhu nominace Bretta Kavanaugha v praktické části práce pak nabízí 

i další zajímavé jednotlivosti, např. úspěšnou strategii prezidenta Donalda Trumpa v jeho snaze 

zásadním způsobem posílit konzervativní křídlo soudců Nejvyššího soudu, a především pak 

fenomén kampaně #MeToo pronikající až do nejvyšších pater politiky a s ní související 

obvinění ze sexuálního násilí. To se stalo definujícím motivem celé nominace, která se zapíše 

do historie jako jedna z nejkontroverznějších. Detailní pohled na celý proces nominace také 

ilustruje komplexnost a vzájemné propojení politických mechanismů probíhajících 

ve Washingtonu D.C. 

Druhá pasáž praktické části práce, ve které jsou aplikovány kvantitativní metody 

výzkumu, pracuje se základním nastavením procesu nominací vycházejícího ze systému brzd 

a rovnovah. Tím je střet reprezentantů exekutivní a legislativní moci, nominujícího prezidenta 

a potvrzujícího Senátu. Komparací dvou skupin nominací hledám závislost délky jejich trvání 

na vztahu mezi prezidentem a stranou dominující na senátním poli. Kompletní dataset je složen 

ze všech úspěšných i neúspěšných nominací ve sledovaném období mezi lety 1960 a 2020. 

Výsledky výzkumu značí pravdivost vstupní hypotézy, že stranická nejednota mezi 

prezidentem a většinou v Senátu má vliv na prodlužování délky trvání nominačního procesu. 

Ten se pak projevuje především v potvrzovací fázi nominace, ve které je dominantním aktérem 

právě Senát. Získané výsledky zároveň napovídají, že stav, kdy prezident prosazuje svého 

kandidáta proti opozicí vedenému Senátu má negativní vliv i na celkový úspěch nominací. 

Byť výsledky kvantitativního výzkumu odpovídají počáteční hypotéze, je třeba vzít 

v potaz již zmiňovanou obecnou komplexnost a složitost procesu nominací soudců, jak je 

popsána v úvodní části práce a ilustrována na případu Bretta Kavanaugha. Na průběh celého 

procesu má vliv velké množství proměnných a vztah mezi prezidentem a Senátem je 
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v celkovém pohledu pouze jedním z faktorů determinujících délku trvání a konečný výsledek 

nominace. Právě Kavanaughův případ, který můžeme interpretovat v kontrastu s dalšími 

Trumpovými nominacemi soudců Neila Gorsuche a Amy Coney Barrettové, značí, že ani 

příhodná situace v Senátu nezajištuje hladký a rychlý průběh nominace. Nominace soudců 

Nejvyššího soudu je vždy výjimečnou politickou událostí, která se sice řídí obecně platnými 

pravidly, nicméně každý jednotlivý případ má svá specifika. Podobně jako u jiných fenoménů 

sociálních věd proto doporučuji při jejich zkoumání aplikovat kombinaci kvantitativních 

i kvalitativních metod, díky nimž lze získat dostatečně hluboký vhled do problematiky 

a správně interpretovat fungování všech mechanismů. 

Do budoucna bude jistě zajímavé sledovat vývoj průběhu nominačních procesů v realitě 

stále rostoucí polarizace amerického politického prostředí i společnosti. Případ nominace Amy 

Coney Barrettové nastínil jeden možný směr vývoje, kdy prezident Trump byl v takřka 

rekordním čase schopen (ve spolupráci s těsnou republikánskou většinou v Senátu) prosadit 

konzervativnější kandidátku. Nastává trend, v němž se prezidenti budou snažit dosazovat více 

a více ideologicky vyhraněnější soudce? Jakým způsobem přistoupí k případným nominacím 

čerstvě zvolený demokratický prezident Biden, pokud bude nucen vyjednávat s opozicí 

ovládaným Senátem?  
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Summary 

The Supreme Court is the highest federal court and one of the most important institutions 

of the American government. Its decisions have major influence over the United States, one of 

the most powerful countries in the world and a primary symbol of democracy. The results of 

US Supreme Court’s decisions can impact international politics. The court is a collective body 

and its composition is of great importance. Considering a relatively low number of Justices and 

their lifelong tenures, every nomination becomes a special political event which attracts a great 

deal of media and public attention. The Constitution gives the power to appoint federal judges 

to the president, but the choice must be confirmed by the Senate. This mechanism is based on 

one of the key principles of American democracy – separation of powers. In the so-called 

system of checks and balances, each government branch (executive, legislative and judiciary) 

is designed to be restricted and dependent on the other two. 

The Supreme Court nomination process is an exemplary case of this principle. The first 

part of this thesis describes the general aspects of all nominations and the evolution from the 

times of the Founding Fathers to the modern day. I define the key roles of the nominating 

president and the confirming Senate. All presidents usually prioritize Supreme Court 

nominations, as they provide the possibility to influence the nation’s long-term development 

since they extend beyond the limits of a presidential term. The president can only serve for two 

terms (8 years combined), however, the average tenure of all Supreme Court Justices is 16 years 

and continuously rising. Various presidential nomination tactics are highlighted throughout the 

text, as well as the factors that are consistent for all nominations.  

A very interesting point of the nomination process is the application of the “advice 

and consent” clause. These two words represent the complex role played by the US Senate. 

Looking at the historical development of Supreme Court nominations, one can register vast 

changes in the understanding and use of the Senate’s advice and consent powers – especially 

the rising importance of the Judiciary Committee. The case of Brett Kavanaugh’s confirmation 

hearings offers excellent insight into the details of American political culture and the growing 

partisan clash between the Democrats and the Republicans, as well as the liberal and 

conservative parts of the society.  

Throughout the last presidential elections in autumn of 2020, many commentators 

expressed the opinion that the American society is currently more politically and ideologically 

divided than at any other point in its history. This trend can be also seen in the phenomenon of 
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Supreme Court nominations. A dramatic rise of confirmation votes divided along party lines 

has been recorded in the last two decades. Senatorial consensus, which had been typical for the 

highest court’s nominations in the 70s, 80s and 90s, seems to have gradually vanished. The use 

of the parliamentary procedure called “nuclear option” during President Trump’s first SCOTUS 

appointment can be viewed as a worrying example of declining effort in the search for common 

ground between the senators from both parties. This situation could have a great impact on the 

Senate and its future development. 

The study of Brett Kavanaugh’s nomination offers other interesting insights into 

American politics and culture beyond senatorial polarization. Through Kavanaugh’s successful 

appointment, I explored Donald Trump’s successful strategy to fundamentally strengthen the 

Court’s conservative wing despite the sexual assault allegations against Kavanaugh, and I 

investigated how the influence of the #MeToo campaign reached the highest political levels. 

These allegations became the defining motive of the nomination hearing, which will be 

remembered as the most controversial ones in history. The study of the nomination process 

provides a detailed look into the complexity and interconnection of political mechanisms in 

America. 

The second part of my research applies quantitative methods to the system of checks 

and balances in order to explore the clash between the representatives of executive and 

legislative power, the president and the Senate. Comparing two groups of nominations, I am 

investigating the impact of party division between the president and the Senate majority on the 

duration of the nomination and confirmation process. The dataset is composed of all successful 

and unsuccessful nominations in the period between 1960 and 2020. The results confirm the 

hypothesis that the nomination process duration is influenced by the party affiliation(s) of the 

president and the Senate majority. This influence is generally shown in the confirmation phase 

of the appointments, in which the Senate plays the major role. The results also show that divided 

government has a negative impact on a general success of the nominations. 

Even though the quantitative research results confirm the original hypothesis, as the case 

of Brett Kavanaugh shows, it is necessary to take the general complexity of Supreme Court 

nominations into consideration. The entire process is influenced by a large number of variables, 

and the relation between the president and the Senate is one of many factors that determine the 

duration and final success of the nomination. Kavanaugh’s case, which can be compared to 

Trump’s other appointments of Justices Neil Gorsuch and Amy Coney Barrett, proves that even 

a convenient situation in the Senate does not guarantee a fast and smooth nomination. While 
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Supreme Court nominations follow pre-determined rules, each nominee faces a unique hearing, 

as nomination and confirmation processes and formalities continue to evolve. Therefore, for 

future research I recommend using both quantitative and qualitative methods to acquire further 

insight into and understanding of all processes. 

It will be interesting to follow the development of Supreme Court nominations in the 

reality of ever-increasing polarization of American politics and society. The case of Amy Coney 

Barrett outlined one possible trend, as President Trump was able to appoint a staunchly 

conservative candidate in an unusually short period of time (in cooperation with a close GOP 

majority in the Senate). Will future presidents start appointing more and more ideologically 

distant justices? How will President Biden approach appointments, as he may be forced to 

negotiate with an opposition-controlled Senate?  
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Teze Diplomové práce 

Nominace soudců Nejvyššího soudu USA 

jako prvek systému brzd a rovnovah 

Zdůvodnění výběru práce  

 Americký ústavní systém je svým uspořádáním typickým příkladem dělby moci. 

Tzv. systém brzd a rovnovah funguje na principu působení jednotlivých složek moci 

(exekutivní, legislativní a soudní), které se vzájemně omezují tak, aby ani jedna složka 

nekumulovala politickou moc. Proces nominace soudců Nejvyššího soudu je typickým 

příkladem tohoto systému. Soudci, jejichž pravomocí je mj. přezkoumávání ústavnosti zákonů 

a dalších aktů státní moci, jsou dle ústavy nominováni prezidentem USA s “radou a souhlasem 

Senátu”. To znamená, že na výběru nejvyšších představitelů soudní moci se podílí zástupce 

moci exekutivní i legislativní. 

 Už samotná podstata Nejvyššího soudu jakožto strážce ústavnosti přikládá proceduře 

jeho obsazení velkou důležitost. Vzhledem k nízkému počtu soudců a jejich doživotním 

mandátům není nominace soudců příliš častým jevem, jedná se tedy vždy o velmi významnou 

událost, na kterou je upřena pozornost médií i široké veřejnosti. Výběr soudců Nejvyššího 

soudu je samozřejmě zajímavý také z akademického pohledu, neboť se jedná o velmi 

zpolitizovaný proces, kterým lze přímo ovlivnit budoucí směřování Spojených států 

amerických a jejich právního systému. 

Předpokládaný cíl 

 Hlavním cílem práce je komplexně představit a popsat průběh nominace soudců 

Nejvyššího soudu. Na té se jako hlavní aktéři podílí prezident navrhující svého kandidáta a 

Senát, který prezidentova kandidáta hlasováním musí potvrdit do funkce. Byť Ústava 

Spojených států se o nominacích soudců vyjadřuje velmi stručně, ve skutečnosti se jedná o 

složitý a dlouhodobý proces, ve kterém hraje roli velké množství různých faktorů. Cílem práce 

je detailně rozebrat veškeré dílčí kroky, které ve finále vedou k potvrzení soudce do funkce 

(nebo jeho odmítnutí) - výběr vhodného kandidáta a jeho nominaci prezidentem, vyšetřování 

soudním výborem Senátu a hlasování o kandidátovi na půdě Senátu.  

Kromě zásadních rolí prezidenta a Senátu by práce měla popsat také další důležité prvky 

celého procesu výběru soudců. Jak důležité je, zdali se prezident a majorita v Senátu rekrutují 
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ze stejné strany? Projevuje se tento faktor na délce procesu výběru soudce? Do jaké míry je pro 

prezidenta složitější prosadit svého kandidáta proti Senátu, ve kterém má většinu konkurenční 

strana? Jaké vlastnosti jsou žádoucí u nominovaných soudců a jakou mají kvalifikaci? Shoduje 

se ideologický a názorový profil soudců s prezidentem, který je nominoval? Jakou roli mohou 

hrát při nominacích faktory jako rasa, náboženství či pohlaví? Které další organizace mohou 

ovlivnit nominaci a průběh hlasování? Na tyto otázky by měla práce přinést odpověď. 

Metodologie práce 

 Vzhledem k charakteru zkoumaného fenoménu by praktická část by měla kombinovat 

metody kvalitativního i kvantitativního výzkumu. Základním metodologickým postupem v 

práci by měla být deskriptivní analýza obecného průběhu procesu nominací vycházející z 

dostupné odborné literatury. Na jejím základě budou determinovány hlavní body a role aktérů 

při nominacích soudců Nejvyššího soudu. S využitím struktury vycházející z této analýzy bude 

následně sledován případ nominace soudce Bretta Kavanaugha, nejnovějšího člena Nejvyššího 

soudu. Průběh této nominace byl velmi kontroverzní a přitáhl zájem široké veřejnosti. Praktická 

část práce by se dále měla věnovat dvěma dílčím výzkumům využívajícím kvantitativních 

metod – zkoumání délky procesu výběru soudců v závislosti na vztahu prezidenta a Senátu 

(divided/unified government) a zkoumání názorové a ideologické shody mezi soudci a 

prezidenty, kteří je nominovali do funkce. 

Základní charakteristika tématu  

 Tématem práce je nominace soudců Nejvyššího soudu USA. Nejvyšší soud je jednou z 

nejvýznamnějších institucí Spojených států systému a typickým prvkem systému brzd a 

rovnovah charakteristického pro americký ústavní systém. Logicky se k němu upírá velká 

pozornost, neboť jeho výroky spoluutvářejí americký právní systém. Byť by se teoreticky mělo 

jednat o nezávislý soud, personální obsazení soudu je vysoce politickým procesem, ve kterém 

hrají hlavní role prezident, jako zástupce exekutivní moci, který nominuje soudce do funkce, a 

Senát jako legislativní orgán s poradní a schvalovací pravomocí. Tento vliv obou složek moci 

na skladbu soudu ve spojení s nepříliš častou obměnou soudců vytváří z nominací členů 

Nejvyššího soudu velmi výjimečnou a pozorně sledovanou událost americké politiky. Právě 

konkrétnímu průběhu tohoto procesu by se měla práce věnovat. 
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Předpokládaná struktura práce 

• Nominace soudců Nejvyššího soudu 

o Prezidentská nominace 

▪ Uvolněné místo soudce 

▪ Kritéria pro výběr vhodného kandidáta 

▪ Zákulisní vyšetřování 

▪ Rychlost nominace 

▪ Dosazení soudce v době, kdy nezasedá Senát 

o Soudní výbor Senátu 

▪ Průběh před slyšením (dotazník, zákulisní vyšetřování, veřejná debata) 

▪ Slyšení 

▪ Zpráva výboru 

o Debata a hlasování na půdě Senátu 

▪ Kritéria pro hodnocení nominovaných 

▪ Filibustery a návrhy na ukončení debaty, nuclear option 

▪ Závěrečné hlasování 

• Praktická část 

o Případová studie: Brett Kavanaugh 

o Délka procesu výběru soudců a závislost na divided/unified government 

o Názorová a ideologická shoda mezi soudci a prezidenty, kteří je navrhují 
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