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Anotace 

Bakalářská práce „Limity kooperativního federalismu: Role federální vlády 

a jednotlivých států v imigrační politice USA“ pojednává o rozdělení pravomocí mezi 

federální vládu a státy v oblasti imigrační politiky Spojených států. Práce nejdříve 

detailně popisuje zvláštnosti amerického federálního systému a jeho dvě hlavní 

koncepce: duální a kooperativní federalismus. Dále se podrobně věnuje imigrační 

politice, což je jedna z oblastí, ve které je tradičně uplatňován model duálního 

federalismu. Základní teze práce tkví v tvrzení, že federální vláda nedokáže efektivně 

řešit všechny problémy spojené s legální a nelegální imigrací, a že je proto nezbytné 

přijmout reformu imigrační politiky založené na principech kooperativního federalismu. 

Pouze větší zapojení států do vytváření a prosazování imigrační politiky může přispět 

k zlepšení situace. Přijetí takové reformy je však nyní z mnoha důvodů značně obtížné – 

tato práce se pokouší objasnit proč a zároveň nabídnout možná východiska ze současné 

situace. 

 

Annotation 

The bachelor thesis „Limits of Cooperative Federalism: Role of Federal 

Government and Individual States in the United States Immigration Policy” examines 

the separation of powers between the federal government and individual states of the 

United States immigration policy. The onset describes the particular characteristics of 

American federal system and its two main concepts: dual and cooperative federalism.  

It then addresses the issue of immigration policy which is traditionally one of the areas 

in which the principles of dual federalism are applied.  The paper aims to show, that the 

federal government is not capable of effectively solving the problems arising both form 

legal and illegal immigration and that it is therefore necessary to adopt an immigration 

reform based on the principles of cooperative federalism. Only better cooperation 

between both levels of government (federal and state) can help to solve the issue. 
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Adoption of such a reform is however currently highly difficult – this paper strives to 

explain why and propose possible solution.  
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Úvod 

Politický systém Spojených států je založen na federálním principu, podle 

kterého je moc rozdělena mezi centrální vládu a jednotlivé státy. Přestože základní 

rozdělení pravomocí je dáno ústavou, reálné vztahy mezi federací a státy jsou složitější 

a tato práce je blíže popisuje. Pro detailnější popis těchto vztahů slouží dva hlavní 

modely federalismu: duální a kooperativní.  V některých oblastech je uplatňován spíše 

federalismus duální, zatímco v jiných federalismus kooperativní. Imigrační politika 

patří tradičně k těm, ve kterých je upřednostňován model duálního federalismu. V praxi 

to znamená, že imigrační politika spadá do kompetencí federální vlády a státy ji 

oficiálně nemohou ovlivňovat. Federální vládě se v posledních desetiletích nedařilo 

přijmout imigrační legislativu, která by efektivně řešila problémy spojené 

s přistěhovalectvím, a tak si jednotlivé státy našly vlastní cestu, jak imigrační politiku 

ovlivnit. Konají tak ale často v rozporu s oficiální federální imigrační politikou a proti 

duchu duálního federalismu. Ve Spojených státech se nyní vede debata o podobě 

imigrační reformy, která by pomohla řešit problémy spojené se snahou některých států 

regulovat imigraci na svém území.  

Téma této práce se soustředí na modely duálního a kooperativního federalismu 

a na jejich využití v imigrační politice. Pro detailnější analýzu obou modelů je nutné se 

nejdříve seznámit se zvláštnostmi amerického politického systému. Práce proto 

obsahuje stručný výklad formování amerického federalismu. Převážná část práce se 

zabývá soudobým pojetím federalismu a to ve spojení se současnou imigrační politikou. 

Časově se proto věnuje období od roku 1965, kdy byla přijata přelomová imigrační 

legislativa, až do současnosti. 

Cílem práce je analyzovat současnou podobu amerického federalismu 

v oblasti imigrační politiky. Autoři, kteří se věnují imigraci do Spojených států, se 

shodují, že problémy spojené s přistěhovalectvím se vyřeší jen v případě, že federální 

vláda začne úzce spolupracovat s jednotlivými státy. Tento koncept tzv. kooperativního 

federalismu je však v současné době ve Spojených státech nerealizovatelný. Tato práce 

se pokusí vysvětlit, proč tomu tak je, a nastíní možné východisko z tohoto problému. 

Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první kapitole je představen americký 

federalismus, jak se formoval v počátcích existence Spojených států a jak se jeho pojetí 

měnilo v průběhu 19. a 20. století. Důraz klade na dva základní přístupy: na duální a na 
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kooperativní federalismus, a na jejich využití v praxi. Druhá kapitola se zaměřuje na 

imigrační politiku Spojených států. Nejdříve vysvětluje, kdo a jak ji utváří a provádí, 

a poté popisuje hlavní rysy imigrace a imigrační legislativy v druhé polovině 20. století.  

Práce se věnuje tomu, jak na imigraci nahlížejí jednotlivé státy unie a jak se ji snaží 

regulovat. Závěrečná kapitola se snaží odpovědět na otázku, za jakých podmínek by 

bylo možné uplatnit v imigrační politice principy kooperativního federalismu.  

 

Práce vychází z několika hlavních zdrojů. Pro kapitolu týkající se amerického 

federalismu byla bezesporu nejpřínosnější kniha  amerického profesora politologie 

Josepha F. Zimmermana Contemporary American federalism : the growth of national 

power,1 ve které autor představuje nejdůležitější teorie federalismu a ukazuje, jak 

mohou být využity k pochopení současného stavu amerického federálního systému. 

Historickému vývoji amerického federalismu se věnuje kniha States´ Rights and 

American Federalism : A Documentary History,2 která zároveň obsahuje všechny 

důležité dokumenty týkající se tohoto tématu. Posledním důležitým zdrojem informací 

použitých v první kapitole byl soubor studií v knize Úpadek amerického federalismu? 

Posilování federální vlády na prahu 21. století.3 Tato kniha je zároveň jedinou česky 

psanou literaturou použitou při psaní této práce. Nejpřínosnější byly především 

příspěvky Svatavy Rakové (Americký federalismus: Vznik pojmu a vývoj systému 

v koloniálním a raném národním období) a Zdeňka Kühna (Americký federalismus 

a jeho právní vývoj). 

 Informace použité v druhé kapitole pochází z celé řady různorodých zdrojů. 

Citovaná legislativa je dostupná na webových serverech Kongresové knihovny,4 

Ministerstva spravedlnosti5 či Vládního nakladatelství.6 Další vládní zdroje poskytly 

cenné statistiky týkající se legální a nelegální imigrace a jejího dopadu na americkou 

společnost. Jedná se především o údaje Úřadu pro sčítání lidu,7 Výboru Kongresu pro 

                                                 
1 Zimmerman, Joseph F. Contemporary American federalism : the growth of national power. Albany: 
State University of New York Press, 2008. 
2 Drake, Frederick D., a Lynn R. Nelson. States´ Rights and American Federalism : A Documentary 
History. Connecticut: Greenwood Press, 1999. 
3  Kozák, Kryštof; Růžička, Jan (eds.) : Úpadek amerického federalismu? Posilování federální vlády na 
prahu 21. století. Praha: Karolinum, 2008. 
4 Library of Congress (http://www.loc.gov) 
5 US Department of Justice (http://www.justice.gov) 
6 Government Printing Office (http://www.gpo.gov) 
7 US Census Bureau (http://www.census.gov) 
Poznámka k terminologii: Úřad pro sčítání lidu používá dvě hlavní kategorie obyvatelstva: /A/ rodilí 
občané (tj. ti kteří se narodili na území Spojených států nebo kteří se narodili rodičům s americkým 
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rozpočet8 a Ministerstva pro vnitřní bezpečnost.9 Analýzy10 přistěhovalectví byly 

převzaty z International Migration Review, a to především z dvou speciálních vydání 

věnovaných ilegálnímu přistěhovalectví z Mexika a sezónním pracovníkům. Informace 

o dopadech imigračních zákonů přijatých v druhé polovině 20. století jsou čerpány ze 

studií11 vydané Center for Immigration Studies. Státní (nejenom) imigrační legislativu 

mapuje databáze vedená National Conference of State Legislatures.12 Článek Petera 

J. Spira13 obsahuje velice užitečnou klasifikaci imigrační politiky, ze které vychází 

i tato práce. 

                                                                                                                                              

 Cenným a snadno dostupným zdrojem informací byly studie vypracované 

různými zájmovými skupinami. Při používání tohoto typu zdrojů však bylo třeba brát 

v potaz politické zaměření dané zájmové skupiny a přizpůsobit tomu analýzu jejich 

výsledků. V této práci je ze zájmových skupin nejcitovanější konzervativní Federation 

for American Immigration Reform,14 na jejichž webových stránkách je zveřejněna řada 

 
občanstvím mimo území Spojených států) a /B/ obyvatelé narození v zahraničí (tzv. foreign-born 
population). Druhá kategorie se dále dělí na /1/ americké občany, kteří se nenarodili ve Spojených 
státech, ale byli naturalizováni, /2/ obyvatele s legálním trvalým nebo dočasným pobytem a /3/ obyvatele 
bez legálního statusu. V této práci používaným termínem imigranti či přistěhovalci se myslí skupina lidí 
spadající do kategorie /2/ a /3/. 
8 Congressional Budget Office (http://www.cbo.gov) 
9 Department of Homeland Security (http://www.dhs.gov) 
10 Bach, Robert L. „Mexican Immigration and the American State.“ International Migration Review, 
Special Issue: Illegal Mexican Immigrants to the United States. New York: The Center for Migration 
Studies of New York, zima 1978. 
Balistreri, Kelly S., a Jennifer Van Hook. „The More Things Change the More They Stay the Same: 
Mexican Naturalization before and after Welfare Reform.“ International Migration Review. Číslo 38.  
New York: The Center for Migration Studies of New York, jaro 2004. 
Briggs, Vernon M. Jr. „The "Albatross" of Immigration Reform: Temporary Worker Policy in the United 
States.“ International Migration Review, Special Issue: Temporary Worker. Číslo 20. New York: The  
Center for Migration Studies of New, zima 1986. 
11 Camarota, Steven A. „Immigrants in the United States, 2007 : A Profile of America's Foreign-Born 
Population.“ Center for Immigration Studies. listopad 2007. http://www.cis.org/articles/2007/back 
1007.html (přístup získán 26. března 2010). 
Edwards Jr., James R. „Two Sides of the Same Coin : The Connection Between Legal and Illegal 
Immigration.“ Center for Immigration Studies. únor 2006. http://www.cis.org/articles/2006/back106.html 
 (přístup získán 27. března 2010). 
Krikorian, Mark. „Shortfalls of the 1996 Immigration Reform Legislation.“ Center for Immigration 
Studies. 20. dubna 2007. http://www.cis.org/articles/2007/msktestimony042007.html (přístup získán 
27. března 2010). 
„Three Decades of Mass Immigration: The Legacy of the 1965 Immigration Act.“ Center for Immigration 
Studies. Září 1995. http://www.cis.org/articles/1995/back395.html (přístup získán 24. března 2010). 
12 Morse, Ann (ed.). „2009 State Laws Related to Immigration and Immigrants.“ National Conference of 
State Legislatures. 2010. http://www.ncsl.org/default.aspx?tabid=19232 (přístup získán 1. dubna 2010) 
13 Spiro, Peter J. „Federalism and Immigration: models and trends.“ International Social Science Journal. 
Číslo 53, březen 2001. Str. 67-73. 
14 „Border Counties Face Mounting Law Enforcement Costs as a Result of Unchecked Illegal Immigra-
tion.“ Federation for American Immigration Reform. duben 2008. http://www.fairus.org/site/PageServer? 
pagename=research_apr08nl06 (přístup získán 16. dubna 2010). 
„Breaking the Piggy Bank: How Illegal Immigration is Sending Schools into the Red .“ Federation for 
American Immigration Reform. červen 2005. 
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studií zabývajících se dopadem imigrace na jednotlivé státy. Mezi další zájmové 

skupiny, jejichž studie byly použity při psaní této práce, patří American Civil Liberties 

Union,15 Cato Institute16 či Human Rights Watch.17 

 Poslední kapitola čerpá z několika studií, které se věnují federálnímu rozměru 

imigrační politiky. Článek Cristiny Rodriguez The Significance of the Local in 

Immigration Regulation18 detailně analyzuje roli státních a lokálních vlád v současné 

imigrační politice a varuje před čistě federální regulací imigrace. V článku The 

Constitutional Dimension of Immigration Federalism19 se Clare Huntigton zamýšlí nad 

tím, zda Ústava Spojených států a relevantní rozhodnutí federálních soudů povoluje 

větší zapojení států do imigrační politiky. Článek Petera Skerryho20 sice pochází z roku 

1995 a nereflektuje tedy aktuální situaci, ale i tak přichází s několika věcnými 

poznámkami. Skerry se ve svém článku snaží dokázat, že imigrační politika nikdy 

nespadala čistě mezi kompetence federální vlády, ale že se na ní v průběhu 

19. i 20. století podílely státní i místní vlády. 

 

                                                                                                                                               
 http://www.fairus.org/site/DocServer/piggybank05.pdf?docID=2301 (přístup získán 16. dubna 2010).  
„Illegal Immigration and Public Health .“ Federation for American Immigration Reform. www.fairus.org 
/site/PageServer?pagename=iic_immigrationissuecenters64bf (přístup získán 16. dubna 2010). 
„The Costs to Local Taxpayers for Illegal Aliens.“ Federation for American Immigration Reform. 2006. 
http://www.fairus.org/site/News2?page=NewsArticle&id=16723&security=1601&news_iv_ctrl=1007#4 
(přístup získán 16. dubna 2010). 
15 „ACLU Briefing Paper Number 6 "English Only".“ The Lectric Law Library. http://www.lectlaw.com/ 
files/con09.htm (přístup získán 22. dubna 2010). 
16 Simon, Julian L. „Immigration: The Demographic and Economic Facts .“ Cato Institute. 11. prosince 
1995. http://www.cato.org/pubs/policy_report/pr-immig.html#contents (přístup získán 27. března 2010). 
17 „Forced Apart (By the Numbers) : Non-Citizens Deported Mostly for Nonviolent Offenses.“ Human 
Rights Watch. 15. dubna 2009. http://www.hrw.org/node/82173 (přístup získán 27. března 2010). 
18 Rodriguez, Cristina M. „The Significance of the Local in Immigration Regulation.“ Michigan Law 
Review. Číslo 4, únor 2008. 
19 Huntington, Clare. „The Constitutional Dimension of Immigration Federalism.“ Vanderbilt Law 
Review. Číslo 61, ročník 2008. Str. 787-853. 
20 Skerry, Peter. „Many Borders to Cross: Is Immigration the Exclusice Responsibility of Federal 
Government?“ Publius: The Journal of Federalism. Číslo 3, ročník 1995. Str. 71-85. 
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1. Federalismus 

1.1 Definice federalismu 

V závislosti na rozdělení politické moci mezi centrální vládu a jednotlivé 

územní celky tvořící daný stát většina teoretiků rozlišuje tři základní státní zřízení: 

unitární stát, konfederaci a federaci. V unitárním státě je politická moc soustředěná 

v jednom centru: existuje jedna moc výkonná, zákonodárná i soudní. I přesto, že 

unitární stát je často rozdělen do dílčích územních celků, jedná se většinou jen 

o administrativní dělení a jednotlivé provincie, kraje, distrikty, města a další části se 

zodpovídají jednotné centrální vládě. Opakem unitárního státu je konfederace, což je 

státní zřízení, ve kterém se dva a více nezávislých států sdruží a vytvoří centrální vládu. 

Každý stát si však zachová svoji suverenitu a má i nadále kontrolu nad celým svým 

územím, vyjma omezeného počtu pravomocí svěřených centrální vládě. Její právní akty 

jsou závazné pro všechny členy konfederace, což jsou jednotlivé státy a ne přímo jejich 

občané. Federace je státní zřízení, které kombinuje výhody, ale do jisté míry i nevýhody 

unitárního a konfederačního státu. Centrální (federální) vláda a jednotlivé státy (či jinde 

kantony, provincie, spolkové země, …) jsou si rovny a jednotlivé pravomoci jsou mezi 

ně rozděleny ústavou. Existují dvě21 soustavy vládních orgánů - federální a státní; obě 

soustavy se v mnoha oblastech prolínají a vzájemně doplňují, v jiných jsou naopak 

nadřazena jedna druhé. Občané mají povinnosti vůči oběma entitám, zároveň jejich 

individuální práva jsou chráněna jak státem, tak i federální vládou.22 

 Federalismus má mnoho podob, a proto je velice těžké obsáhnout všechny jeho 

aspekty v jedné definici. Brazílie, Indie, Německo, Španělsko a Spojené státy jsou 

demokratické země s federálním zřízením, ale v mnoha aspektech se od sebe významně 

liší. Při studiu federalismu je proto nutné se detailně seznámit především se státním 

zřízením dané země, v tomto případě s federalismem Spojených států.  

 

                                                 
21 Federace může mít i více než dvě soustavy orgánů. Vždy závisí na tom, kolik různých úrovní má daná 
federace. Kromě federální vlády a států se může jednat např. o menší místní samosprávy. 
22 Ve Spojených státech začala platit federální ochrana práv občanů až po Občanské válce. 
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1.2 Formování amerického federalismu 

Federalismus, obdobně jako systém brzd a protiváh či striktní rozdělení politické 

moci na tři složky, je jedním z pilířů amerického politického systému. Formálně byl 

federální model zaveden až přijetím ústavy v roce 1789, v praxi byl však používán 

mnohem dříve a jeho zárodky je podle některých autorů23 možné vypozorovat již 

před počátky osídlování evropskými kolonisty. Podle tzv. teze irokézského vlivu měl na 

pozdější vývoj amerického politického systému vliv i rozhodovací systém Irokézské 

konfederace – konfederace pěti indiánských kmenů, které se spojily ještě před 

příchodem Evropanů.24 

Za první sepsané dokumenty v Severní Americe, ve kterých se objevily některé 

ze základních principů federalismu, jsou převážnou většinou autorů považovány dvě 

listiny upravující zásady existence nově založených osad a kolonií. První z nich je 

Mayflowerská dohoda, kterou v roce 1620 mezi sebou a bohem uzavřela skupinka nově 

příchozích puritánských osadníků. Touto dohodou se její signatáři zavázali k tomu, že 

utvoří občanské politické těleso, které bude řídit život v jimi založené kolonii New 

Plymouth. Jeden ze základních principů federalismu, tj. uzavření smlouvy (později 

ústavy) určující pravidla nově založeného útvaru, tak byl přítomen již při samých 

počátcích osídlování Severní Ameriky Evropany. Druhým, a z hlediska federální tradice 

ještě důležitějším dokumentem, byly connecticutské Základní články z roku 1639. Jedná 

se o první psanou ústavu na celém americkém kontinentu, která navíc jako první 

zavedla federální politický systém. Jednotlivá smluvní města (tzv. townshipy) se 

rozhodla vytvořit společnou vládu, které přenechaly část svých pravomocí; tyto 

pravomoci byly v Základních článcích, obdobně jako později v Ústavě Spojených států, 

jmenovitě vypsány. Základní články obsahovaly ještě jednu zásadu, která byla pro 

budoucí vývoj Spojených států obzvláště důležitá, protože dovolovaly dalším 

                                                 
23 Grinde, Donald A., a Bruce E. Johansen. Exemplar of Liberty : Native America and the Evolution of 
Democracy . Los Angeles: American Indian Studies Center, 1991. 
24 Indiánské kmeny se spojily na základě nepsané ústavy Irokézské ligy, tzv. Velký závazný zákon, která 
zavedla princip federalismu. Všech pět indiánských kmenů si v určitých otázkách zachovalo svoji 
suverenitu, v jiných rozhodování přenechalo nově vytvořenému centrálnímu orgánu, tzv. Radě padesáti. 
Kromě federalismu obsahoval Velký závazný zákon i další základní principy, které byly později součástí 
Ústavy Spojených států (například systém brzd a protiváh). Teze irokézského vlivu však nebyla nikdy 
zcela přijata a existuje řada autorů, kteří vliv Irokézů na politický systém Spojených států popírají. Více 
k tomuto tématu článek Samuela Payna (Payne, Samuel B., Jr. „The Iroquois League, the Articles of 
Confederation, and the Constituion.“ The William and Mary Quarterly. Sv. 53. Williamsburg: Omohundo 
Institute of Early American History and Culture, červenec 1996.) či Philipa Levyho (Levy, Philip A. 
„Exemplars of Taking Liberties: The Iroquois Influence Thesis and the Problem of Evidence.“ The 
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townshipům připojit se k již existující unii, a to jako rovnocenní členové.25 Princip 

rovnosti všech členů nezávisle na vstupu do unie byl v roce 1787 začleněn i do Ústavy 

Spojených států a Severozápadního výnosu, který upravoval pravidla pro vstup nových 

států.  

Nutnost spojení států do vyššího celku částečně pramení i ze skutečnosti, že 

severoamerické kolonie byly po celou dobu své existence spojeny korunou anglického 

panovníka, jakkoliv je tento vliv, zvláště v průběhu Anglické občanské války 

a následných desetiletí, diskutabilní. Jak se ale ukázalo na začátku Francouzsko-

indiánské války (1756-1763),26 ani toto spojení nepřišlo některým koloniálním vůdcům 

dostačující, a proto se pokusili o vytvoření užšího svazku kolonií.27 Tzv. Plán z Albany, 

který měl především zefektivnit obranu proti francouzsko-indiánské koalici, však 

nezískal podporu veřejnosti, londýnského parlamentu ani krále. I přesto, že tento plán 

nebyl nikdy zrealizován, je zřejmé, že určitý vliv na pozdější Ústavu Spojených států 

měl.28 

Poté, co Spojené státy americké vyhlásily nezávislost, začali delegáti Druhého 

kontinentálního kongresu pracovat na sepisování ústavy. Za necelý rok a půl, tedy 

v listopadu 1779, byla nová ústava dána k ratifikaci státům (ratifikace trvala až do roku 

1781). Již samotný název první americké ústavy (Články konfederace) napovídá, jak 

měla být moc rozdělena mezi státy a ústřední vládu: státy se vzdaly části svých 

pravomocí ve prospěch ústřední vlády, ale i nadále zůstaly zcela suverénní. Spojené 

státy americké tak byly unií 13 států, ne však jejich občanů. Ústřední vládu tvořil 

zákonodárný Kongres, ale zcela chyběla moc soudní a výkonná. S tím souvisel i jeden 

z největších nedostatků celého systému: kongres sice mohl rozhodovat o řadě 

záležitostí, ale neměl žádné prostředky, kterými by mohl svá rozhodnutí prosazovat. 

Kongres nemohl vybírat daně přímo od občanů a byl zcela závislý na příspěvcích 

jednotlivých států. Ty navíc velice často neplnily své závazky a ústřední vláda tak měla 

                                                                                                                                               
William and Mary Quarterly. Číslo 53. Williamsburg: Omohundro Institute of Early American History 
and Culture, červenec 1996.) 
25 Drake, str. 12 – 16. 
26 Francouzsko-indiánská válka je součástí evropské Sedmileté války. Pro tu část konfliktu, která se 
odehrávala na americkém kontinentě, se vžilo právě označení Francouzsko-indiánská válka. 
27 Raková, Svatava. „Americký federalimsus: Vznik pojmu a vývoj systému v koloniálním a raném 
národním období.“ V Úpadek amerického federalismu? Posilování federální vlády na prahu 21. století,  
Jan Růžička a Kryštof Kozák (eds.), 26-48. Praha: Karolinum, 2008. 
28 Počítal totiž vedle ustanovení Velké rady (obdoba dnešního senátu) i se zavedením pozice prezidenta, 
který by této radě předsedal. Osoba prezidenta sice nebyla žádnou novinkou (s tou počítal i o téměř 
šedesát let starší plán Williama Penna); důležitá však byla jedna z prezidentových pravomocí – mohl 
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k dispozici jen omezené finanční prostředky.29 Detailní popis politického systému 

Spojených států během tohoto období není tak důležitý jako spíše to, jaký poznatek si 

z něj odnesli tehdejší političtí vůdci: konfederační model se slabou ústřední vládou 

nedokázal efektivně řešit problémy, se kterými se Spojené státy v této době potýkaly.30 

Bylo proto nutné znovu přehodnotit stávající systém. Za tímto účelem byl svolán 

ústavní konvent, kde měli delegáti jednotlivých států možnost vyjádřit svůj názor.  

 Philadelphský ústavní konvent zasedal od léta roku 1787 a po dlouhých 

jednáních v září schválil znění nové ústavy. Ta byla dána státům k ratifikaci a formálně 

vešla v platnost začátkem roku 1789. V nové ústavě byl jasně zakotven princip 

federalismu: již ze samotného znění slavné preambule „My, lid Spojených států, (…) 

ustanovujeme si tuto Ústavu Spojených států amerických.”31 je jasné, že se nejedná jen 

o konfederační unii jednotlivých států, jak tomu bylo v případě předešlé ústavy. Novou 

ústavou byla vytvořena federální zákonodárná (článek 1), výkonná (článek 2) a soudní 

moc (článek 3), čímž byla zaručena větší akceschopnost ústřední vlády. Článek 

č. 4 upravuje vztahy mezi ústřední vládou, státy a občany – od této chvíle měli občané 

práva a povinnosti nejen vůči státu, ve kterém žijí, ale i vůči federaci.  

V článku 1, oddílu 8, jsou vyjmenovány oblasti, které spadají pod pravomoc 

federálního Kongresu (v angličtině enumerated powers). Mezi ně patří například právo 

regulovat zahraniční obchod, vyhlašovat válku, stanovovat jednotná pravidla 

o naturalizaci a další.  Kromě těchto jasně definovaných pravomocí však tato část 

americké ústavy obsahuje i tzv. zbytkovou klauzuli (v angličtině Necessary and Proper 

Clause), podle které má Kongres právo „vydávat všechny zákony nutné a vhodné 

k výkonu shora uvedených pravomocí a všech ostatních pravomocí, propůjčených touto 

ústavou vládě Spojených států, jejím ministerstvům a úředníkům.“32 Na základě této 

klauzule tedy vznikla celá řada tzv. implicitně existujících pravomocí (v angličtině 

implied powers), což jsou pravomoci federální vlády, které nejsou přímo uvedeny 

                                                                                                                                               
vyhlašovat válku indiánským kmenům. Na takto relativně silnou pozici prezidenta však tehdejší americká 
společnost ještě nebyla připravena. Citováno z Drake, str. 23. 
29 Gnazzo, Douglas V. „Articles of Confederation and Perpetual Union.“ Financial Sense. 4. ledna 2006. 
http://www.financialsense.com/fsu/editorials/gnazzo/2006/0104.html (přístup získán 29. ledna 2010). 
30  Madison, James. „Vices of the Political System.“ V States´Rights and American Federalism, autor: 
Frederick D. Drake a Lynn R. Nelson, 38-43. Connecticut: Greenwood Press, 1999. 
31 Celé znění preambule v anglickém originále: „We, the people of the United States, in order to form a 
more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, 
promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain 
and establish this Constitution for the United States of America.” 
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v ústavě, ale které jsou „nutné a vhodné“ k efektivnímu naplňování pravomocí. 

Interpretace zbytkové klauzule byla i v prvních letech existence republiky značně 

kontroverzní a dodnes se její výklady různí. Spory se týkaly především toho, co lze ještě 

považovat za implicitně existující pravomoc a co již omezuje práva jednotlivých států.33  

Na rozdělení pravomocí mezi státy a federaci však mají vliv ještě další tři 

klauzule obsažené v ústavě: klauzule o všeobecném blahobytu, klauzule o nadřazenosti 

a obchodní klauzule. Pro pochopení amerického federálního systému je nutné se 

s těmito klauzulemi seznámit blíže. Klauzule o všeobecném blahobytu (v angličtině 

general welfare clause) je obsažená v článku 1, oddílu 8, kde se píše, že „[v] pravomoci 

Kongresu je (…) pečovat o obranu země a všeobecný blahobyt ve Spojených státech 

(…).“34 Z této formulace vyplývá, že federální vláda má právo zasahovat do všeho, co 

se týká všeobecného blahobytu – díky extensivnímu výkladu této pravomoci má 

federace velice široké pole působnosti.    

Tzv. klauzule o nadřazenosti (v angličtině supremacy clause) v článku 6, oddílu 

2 byla podle odpůrců ústavy Spojených států další spornou částí. Podle klauzule 

o nadřazenosti jsou ústava a federální zákony vydané na jejím základě „vrcholným 

právem země a soudci všech států jsou jimi vázáni, i kdyby se v ústavě či zákonech 

jiného státu vyskytla protikladná ustanovení.“35 Zastánci práv států tvrdili, že tato 

klauzule odporovala principu federalismu, protože ustanovila nadřazenost federace nad 

státy.36 Proti zbytkové klauzuli a klauzuli o nadřazenosti se mimo jiných rázně ohradil 

i antifederalista Robert Yates, když napsal, že tyto klauzule mohou ospravedlnit přijetí 

téměř jakéhokoliv federálního zákona a ve výsledku tak naprosto eliminovat význam 

státní legislativy.37 

 Značně kriticky byla přijata i tzv. obchodní klauzule (v angličtině commerce 

clause), podle které měl Kongres právo „řídit obchod s cizími národy, mezi 

                                                                                                                                               
32 V originále “[t]o make all laws which shall be necessary and proper for carrying into execution the 
foregoing powers, and all other powers vested by this Constitution in the government of the United 
States, or in any department or officer thereof;” 
33 Drake, str. 70. 
34 V originále “The Congress shall have Power To (…) provide for the common Defense and general 
Welfare of the United States (…);” 
35 V originále „This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance 
thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be 
the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the 
Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.” 
36 Drake, str. 70.  
37 Yates, Robert. „Federalist power will ulitmately subvert state authority.“ Common Law - West El Paso 
Information Network. 1996. http://www.wepin.com/articles/afp/afp17.html (přístup získán 31. ledna 
2010). 
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jednotlivými státy federace a s indiánskými kmeny.“38 Již před ratifikací ústavy varoval 

James Winthrop před příliš silnou pozicí federální vlády na úkor států na základě této 

klauzule.39 Jak se později ukázalo, obchodní klauzule byla pro existenci silné federace 

opravdu klíčová.40 

 I přes tyto protesty byla Ústava Spojených států nakonec ratifikována. 

Antifederalistům se však podařilo prosadit přijetí Listiny práv, která byla v podobě 

deseti dodatků přidána k ústavě.  Prvních devět dodatků se obecně zabývá právy občanů 

ve vztahu k federální vládě a pro americký federální systém se zdál zásadní především 

Desátý dodatek. Ten určuje, že „[p]ráva, která ústava nepřiznává Unii ani je nevylučuje 

z pravomoci států, náleží jednotlivým státům nebo lidu.“41 

 Rozložení moci mezi federální vládu a státy později upravily i některé další 

ústavní dodatky. Největší vliv měly především Čtrnáctý, Patnáctý, Šestnáctý 

a Sedmnáctý dodatek. Čtrnáctý dodatek (ratifikován v roce 1868), který je známý 

především kvůli definování občanství Spojených států, omezil práva států ve vztahu k 

jejich obyvatelům. Tento dodatek měl však reálný vliv na pravomoci států až poté, co 

v polovině 20. století Nejvyšší soud do tohoto dodatku začal zahrnovat i Listinu práv.42 

Podle Patnáctého dodatku (ratifikovaného v roce 1870) nesměly státy omezovat volební 

právo občanů. Tento dodatek však nebyl v praxi dostatečně prosazován až do roku 

1965, kdy byl přijat Zákon o volebním právu (v angličtině Voting Rights Act). Šestnáctý 

dodatek (ratifikován v roce 1913) povolil federální vládě vybírat daně z příjmu, čímž 

Kongres získal poměrně velké finanční prostředky. Tyto prostředky použil na dotace 

                                                 
38 V originále “[t]o regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the 
Indian Tribes;” 
39 Winthrop, James. „To the Massachusetts Convention.“ V The Antifederalists, autor: Cecelia M. 
Kenyon, str. 142-143. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, 1966. 
40 Kühn, Zdeněk. „Americký federalismus a jeho právní vývoj.“ V Úpadek amerického federalismu? 
Posilování federální vlády na prahu 21. století, Kryštof Kozák a Růžička Jan (eds.), 52. Praha: 
Karolinum, 2008. 
41 V originále: “The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to 
the States, are reserved to the States respectively, or to the people.” 
Zastánci práv států se snažili prosadit, aby přesné znění desátého dodatku bylo „[p]ráva, která ústava 
výslovně [kurzíva přidána] nepřiznává Unii (…)“; takováto formulace by totiž anulovala zbytkovou 
klauzuli a značně by omezila moc federální vlády. Úspěch antifederalistů tedy závisel na jednom jediném 
slově, výslovně. Díky úsilí Jamesa Madisona, jednoho z nejodhodlanějších zastánců silné federace, však 
nakonec byla přijata verze bez slova výslovně. Desátý dodatek tak pouze opakoval to, co již bylo v ústavě 
jednou řečeno, a neměl významnější reálné důsledky na podobu federálního systému Spojených států. 
Drake, str. 71. 
42 Listina práv byla Nejvyšším soudem posuzována ne jen jako garance práv občanů před federální 
vládou, ale i před státy, což zasahovalo do kompetencí států. Nejvyšší soud tak činil na základě tzv. 
začleňovací doktríny (v angličtině incorporation debate). Více o této doktríně např. Devine, Joseph. 
„Incorporation of the Bill of Rights.“ Ezine Articles. 18. března 2008. http://EzineArticles.com/ 
?expert=Joseph_Devine (přístup získán 6. března 2010). 
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států (v angličtině grants-in-aid system), pomocí kterých mohl částečně ovlivňovat 

rozhodování států (viz dále). Sedmnáctý dodatek (ratifikován v roce 1913) zavedl 

přímou volbu senátorů občany daného státu.43 V praxi tento dodatek znamenal, že 

senátoři již nebyli tolik ve styku se zákonodárnými orgány států, což zapříčinilo, že 

Senátem prošly i takové návrhy zákonů, které přisuzovaly větší moc federální vládě na 

úkor států.44  

 Americký federalismus má ještě jeden důležitý aspekt, který je nutné zmínit. 

Vedle federální vlády a státních vlád se na organizaci země podílejí i místní vlády.  

Mohlo by se tedy zdát, že Spojené státy jsou federací se třemi různými stupni (federální, 

státní a místní); tak tomu ale není, protože místní vlády jsou podřízeny jednotlivým 

státům. Místní vlády nejsou přímo zmíněny v Ústavě Spojených států45; jejich 

pravomoci jsou určeny ústavami států, a plní tak pouze jakousi administrativní a správní 

funkci. I přesto mají v americké společnosti velice důležitou roli, protože rozhodují 

o řadě otázek, které se dotýkají každodenního života občanů (například školství). 

 

1.3 Různá pojetí amerického federalismu 

Jak bylo popsáno v předešlé kapitole, Ústava Spojených států určuje základní 

principy federálního systému. Americký federalismus však nikdy nebyl jen souborem 

statických pravidel, ale spíše dynamickým procesem, během kterého se státy nebo 

federace snažily získat rozhodující slovo. Hlavními hráči v tomto zápase byly, a dodnes 

jsou, především jednotlivé státy a Kongres, v menší míře pak osoba prezidenta; 

Nejvyšší soud zastává roli jakéhosi hlavního rozhodčího.46 Míra zasahování federální 

vlády do záležitostí států vždy záležela především na tom, nakolik se Kongres odvážil 

využít pravomoci jemu svěřené výše uvedenými klauzulemi, a zda se Nejvyšší soud 

proti jeho krokům ohradil, či ne. V průběhu 19. a 20. století Kongres mnohokrát přijal 

zákon, který byl později Nejvyšším soudem vyhodnocen jako neústavní; řada z těchto 

                                                 
43 Do té doby upravoval volbu senátorů Článek 1, oddíl 3 Ústavy Spojených států, podle kterého byli 
senátoři „voleni na šest let zákonodárným orgánem příslušného státu.“  
44 Zimmerman, str. 191. 
45 Za jedinou zmínku se dá považovat právě Desátý dodatek, kde se píše, že „práva, která ústava 
nepřiznává Unii ani je nevylučuje z pravomoci států, náleží jednotlivým státům nebo lidu.“ Právě „lid“ 
představuje nižší správní jednotky a jejich zastupitelstva. Ústava tak předpokládá, že každý stát si vytvoří 
nějakou formu místních vlád, ale již nespecifikuje jejich konkrétní podobu. 
46 Podle Ústavy má Nejvyšší soud rozhodovat o případných sporech mezi státy a federací.  Autoři Ústavy 
počítali s tím, že Nejvyšší soud bude jednou z garancí toho, že federální vláda si neuzurpuje všechnu 
politickou moc na úkor států. Jeho postoj je tak v mnoha věcech klíčový. Jak se ale ukázalo, Nejvyšší 
soud byl v určitých obdobích velice angažovaný a znatelně přispěl k posílení federální vlády. Viz dále. 
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rozhodnutí byla Nejvyšším soudem odůvodněna právě tím, že federální vláda překročila 

svou pravomoc. Přesná podoba vztahu mezi federací a státy záleží na konkrétní oblasti 

politiky a na aktuální politické reprezentaci. I přesto se ale dají obecně rozlišit dva 

základní modely amerického federalismu: duální federalismus a kooperativní 

federalismus.47 Různí autoři uvádějí i další typy federalismu, jako je například kreativní 

federalismus, federalismus tyčkového plotu (v angličtině picket fence federalism), nový 

federalismus, donucovací federalismus (v angličtině coercive federalism)48 či různé 

analogie, pomocí kterých se autoři pokoušeli popsat vztah federace a států na příkladě 

všemožných typů moučníků (marble cake federalism, layer cake federalism, …).49 Tyto 

typy federalismu však více méně vycházejí ze dvou hlavních výše zmíněných teorií.   

 

1.3.1 Duální federalismus  

Teorie duálního federalismu nahlíží na federaci a na státy jako na dvě naprosto 

oddělené, ale sobě rovné, soustavy vládních orgánů, přičemž každá z těchto soustav je 

v určitých oblastech nadřazena jedna druhé a neexistují žádné oblasti, ve kterých spolu 

spolupracují. Tato teorie interpretuje obchodní, zbytkovou a další ústavní klauzule 

rozdělující pravomoci velice úzce, tj. podle ní náleží federální vládě jen ty pravomoci, 

které jsou přímo vyjmenovány v ústavě.50 Duální federalismus je často spojován 

s konfliktním federalismem, ve kterém je kladen důraz na soupeření jednotlivých složek 

o moc. Termín duální federalismus se používá pro popis amerického federalismu 

v období od přijetí ústavy zhruba do začátku 20. století. Přesné časové ohraničení však 

neexistuje; někteří autoři uvádějí, že duální federalismus převládal jen do občanské 

války, jiní tvrdí, že vydržel až do nástupu Franklina D. Roosevelta na post prezidenta.  

Je důležité poznamenat, že americký federalismus nikdy nebyl zcela duální, a to 

ze dvou důvodů. Zaprvé: z klauzule o nadřazenosti jasně vyplývá, že federální zákony 

jsou vrcholným právem země a legislativy jednotlivých států mohou tyto zákony jen 

velice těžko ovlivňovat. Tento princip neodpovídá teorii duálnímu federalismu, podle 

kterého by státy a federální vláda měly být zcela rovnocennými partnery. Druhým 

                                                 
47 Zimmerman, str. 199. Tomuto tématu se věnuje například i: Boyd, Eugene. „American Federalism, 
1776 to 1997: Significant Events.  About the USA. 6. ledna 1997. http://usa.usembassy.de/etexts/gov/ 
federal.htm (přístup získán 2. března 2010). 
48 Landenhein, Kala. „History of U.S. Federalism.“ University of South Carolina. 16. března 1999. 
http://www.cas.sc.edu/poli/courses/scgov/History_of_Federalism.htm (přístup získán 5. února 2010). 
49 Grondzins, Morton. „American Political Parties and the American System .“ The Western Political 
Quarterly. Sv. 13. Salt Lake City: Western Political Sceince Association , prosinec 1960. 
50 Zimmerman, str. 7. 
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důvodem je skutečnost, že vždy existovaly alespoň některé záležitosti, kvůli kterým 

musely státy a federace spolupracovat.51 Ve výše uvedeném období však těchto 

záležitostí bylo v porovnání s následujícím obdobím podstatně méně. V první polovině 

19. století Kongres nevyužíval řadu pravomocí, které mu byly ústavou svěřeny, čímž se 

pro toto období vžil termín „mlčení Kongresu“ (v angličtině „the silence of Congress“). 

Například výše popsanou obchodní klauzuli Kongres začal ve větší míře uplatňovat až 

ke konci 19. století.52  

 

1.3.2 Kooperativní federalismus 

 Kooperativní federalismus, jak již samotný název napovídá, je naopak 

charakteristický spoluprácí federální vlády a vlád jednotlivých států. Teorie 

kooperativního federalismu interpretuje ústavu o poznání volněji než teorie duálního 

federalismu: podle ní nejsou pravomoci striktně rozděleny a v mnoha oblastech se 

předpokládá interakce obou složek. Nástup kooperativního federalismu je spojován 

s několika událostmi ze začátku 20. století: s představením volebních programů 

v prezidentských volbách roku 1912 (New Nationalism Theodora Roosevelta a New 

Freedom Woodrowa Wilsona)53 a s přijetím Šestnáctého a Sedmnáctého dodatku 

Ústavy Spojených států.54 Definitivně se však kooperativní federalismus ujal až 

v období ekonomické deprese 30. let 20. století a především během prezidentství 

Franklina D. Roosevelta. Federální vláda se začala od této chvíle čím dál více podílet na 

řízení záležitostí, které byly do té doby čistě v pravomoci států (například zemědělství, 

školství a další).  

Kongres začal ovlivňovat řadu rozhodnutí na státní úrovni pomocí dvou 

hlavních nástrojů: využíváním svého přednostního práva (v angličtině preemption right) 

                                                 
51 Zimmerman, str. 8. 
52 Jediným relevantním měřítkem, pomocí kterého můžeme posoudit kontroverznost federálních zákonů 
(t. j. zda Kongres přijal rozhodnutí, které nějak mohlo přesáhnout jeho pravomoci) je kolikrát se tímto 
tématem zabýval Nejvyšší soud. Poprvé se Nejvyšší soud zabýval interpretací obchodní klauzule již 
v roce 1824 ve slavném případu Gibbons v. Ogden, 22 U.S. 1 (1824); v následujících 60 letech se však 
tomuto tématu věnovalo jen minimum soudních pří, podle čehož můžeme usuzovat, že Kongres byl v této 
době v otázkách týkajících se obchodní klauzule relativně nečinný.  K oživení tématu došlo až během 
případů Kidd v. Pearson, 128 U.S. 1 (1888) a Swift v. United States, 196 U.S. 375 (1905). Opravdový 
nárůst soudních pří nastal ve 30. letech 20. století, což koresponduje s tvrzením, že v této době došlo k 
postupné změně federálního modelu z duálního na kooperativní.  
Bork, Robert H., a Daniel E. Troy. „Locating the Boundaries: the Scope of Congress´s Power to Regulate 
Commerce.“ Constitution Society. 10. dubna 2002. http://www.constitution.org/lrev/bork-troy.htm 
(přístup získán 5. března 2010). 
53 I přesto, že programy Theodora Roosevelta a Woodrowa Wilsona byly ve většině bodů protikladné, oba 
shodně zdůrazňovaly nutnost silnější ústřední vlády a větší spolupráci této vlády s jednotlivými státy.  
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a pomocí finančních dotací (v angličtině grants-in-aid system). Přednostní právo 

Kongresu vyplývá z klauzule o nadřazenosti, podle které jsou federální zákony 

nadřízené zákonům státním. V případě, kdy Kongres přijme federální zákon, který je 

v rozporu se zákonem některého státu, Kongres tento státní zákon de facto zruší. 

V období, kdy převládal model duálního federalismu (cca 1789-1900), přijal Kongres 

29 přednostních zákonů. Mezi lety 1900 a 2007 bylo těchto zákonů již 559: tento strmý 

nárůst demonstruje, nakolik se federální vláda začala zapojovat do záležitostí států.55 

Druhý způsob, kterým Kongres začal více zasahovat do státních záležitostí, 

byly, a dodnes jsou, finanční dotace. Státy, pokud chtěly získat dotaci od federální 

vlády, musely splnit určité podmínky. V případě, že se těmto podmínkám nepodřídily, 

dotaci nezískaly. Kongres tak získal velice účinný nástroj, pomocí kterého mohl 

ovlivňovat rozhodnutí států. I přesto, že se tento model federalismu nazývá 

kooperativní, ne vždy se jednalo o spolupráci rovného s rovným; finanční dotace lze 

v tomto případě považovat za účinný donucovací prostředek. 

Za relativním posilováním federace na úkor jednotlivých států však nestál jen 

Kongres, svými rozhodnutími k němu přispěl i Nejvyšší soud. V průběhu 30. a 40. let 

několikrát rozhodoval v soudních přích, které se týkaly rozdělení pravomocí mezi 

federaci a státy, a mnohokrát se postavil právě na stranu federace. Převratné bylo 

především rozhodnutí v případu Wickard v. Filburn, 317 U.S. 111 (1942),56 ve kterém 

Nejvyšší soud zásadně změnil interpretaci obchodní klauzule, čímž došlo ke značnému 

rozšíření pravomoci federální vlády regulovat ekonomické aktivity států.57 Pod 

„ekonomické aktivity států“ však spadaly i oblasti, které s nimi na první pohled 

nesouvisely. Příkladem může být zákon o občanských právech z roku 1964, který mimo 

jiné zakazoval rasovou diskriminaci v hotelích, restauracích a jiných veřejných 

zařízeních. Zákon se odkazoval právě na obchodní klauzuli, protože odmítnutí obsloužit 

                                                                                                                                               
54 Detailnější popis těchto dodatků viz konec předešlé kapitoly. 
55 Zimmerman, str. 56. 
56 Farmář Roscoe Filburn pěstoval obilí pro vlastní potřebu bez záměru toto obilí prodávat. Na základě 
Zákona o regulaci zemědělství z roku 1938 (v angličtině the Agriculture Adjustment Act of 1938), který 
zavedl limity na produkci obilí, byl Filburn nucen vypěstované obilí zničit, protože dané limity překročil. 
Nejvyšší soud toto rozhodnutí podpořil a odůvodnil to tím, že Filburn kvůli pěstování vlastního obilí 
snížil množství prodaného obilí v Ohiu (kdyby si ho nevypěstoval, byl by si nucen obilí koupit) a ovlivnil 
tím obchod mezi jednotlivými státy. Podle Nejvyššího soudu tak federální Zákon o regulaci zemědělství 
byl oprávnění, protože reguloval mezistátní obchod. 
57 Bork. 
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zákazníka na základě jeho rasy mělo vliv na mezistátní obchod; tento názor později 

potvrdil i Nejvyšší soud.58  

 Kooperativní federalismus může mít mnoho různých podob v závislosti na tom, 

do jaké míry je vztah federace a států vztahem rovnocenných partnerů. Někteří autoři se 

domnívají, že v momentě, kdy federální vláda začala zasahovat do rozhodování států, se 

ze dvou rovnocenných partnerů (jak na jejich vztah nahlíží teorie duálního federalismu) 

stal vztah nadřízeného (federace) a podřízeného (státy). Tomuto modelu federalismu, 

podle kterého si federální vláda díky svému nadřazenému postavení vynucuje na státech 

řadu rozhodnutí, se někdy přezdívá donucovací federalismus (v angličtině coercive 

federalism). Donucovací federalismus je však jen jedním z druhů kooperativního 

federalismu: teorie kooperativního federalismu totiž zdůrazňuje především interakci 

federace a států a již nespecifikuje, jaký vztah mezi s sebou tyto dvě složky mají. V této 

práci bude pojem kooperativní federalismus používán jako model, ve kterém se státy 

i federace snaží účinně doplňovat v plnění vytyčených cílů, ale ve kterém je federální 

vláda nadřazená státům.  

 

1.3.3 Využití principů duálního a kooperativního federalismu v praxi 

Duální a kooperativní federalismus jsou dva základní modely amerického 

federálního systému. Duální federalismus klade důraz na rovnocennost federální vlády 

a států a předpokládá, že v určitých sférách jsou státy nadřazené federální vládě 

a naopak v jiných zase federální vláda státům. Kooperativní federalismus vyvrací 

striktní rozdělení pravomocí mezi státy a federální vládu, připouští nadřazenost federace 

na úkor států a je charakteristický spoluprácí obou úrovní. Teorie duálního 

a kooperativního federalismu však nejsou jen teoriemi popisujícími určité období 

vývoje amerického federalismu, ale dají se využít i při snaze porozumět aktuálnímu 

politickému dění ve Spojených státech. Existují oblasti, ve kterých se v praxi uplatňuje 

spíše duální federalismus, a naopak oblasti, ve kterých je relevantnější federalismus 

kooperativní.  

Duální federalismus převažuje v sociálním zákonodárství. Například uzavírání 

sňatku je oblastí, která jasně spadá pod pravomoc států, a státy jsou tedy v této sféře 

fakticky nadřazené federaci. S tímto tématem souvisí i v současnosti tolik diskutované 

registrované partnerství. Záleží jen na vládách jednotlivých států, jak se k danému 

                                                 
58 Viz například: Heart of Atlanta Motel v. United States, 379 U.S. 241 (1964) nebo Daniel v. Paul, 395 
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tématu postaví, a federální vláda nemůže jejich rozhodnutí nijak ovlivnit. V současné 

době můžou osoby stejného pohlaví vstoupit do manželského svazku v 5 státech59 

a v District of Columbia. Některé další státy uznávají určité formy registrovaného 

partnerství, které však nejsou klasifikovány jako manželství.60 Existuje sice federální 

zákon61, podle kterého federace neuznává manželství uzavřené mezi osobami stejného 

pohlaví, ale tento zákon je relevantní jen v případech, kdy se tito občané dostanou do 

styku s federální vládou62 a nijak neomezuje rozhodnutí států. Sociální zákonodárství je 

tedy jedním z příkladů, kde je dnes uplatnitelný model duálního federalismu. 

Větší míra spolupráce je patrná v oblastech, jako je například doprava či 

zemědělství. Dopravní politiku v praxi utvářejí státy i federace, které úzce spolupracují 

především při stavbě pozemních komunikací. Federální vláda ovlivňuje rozhodování 

států pomocí udělování finančních dotací. Obdobná situace je i v oblasti zemědělské 

politiky: federální vláda poskytuje zemědělcům nemalé finanční dotace, čímž ale 

získala větší možnost ovlivňovat zemědělskou politiku. Dopravní a zemědělská politika 

jsou tak výstižnými příklady oblastí, ve kterých se v praxi dá uplatnit model 

kooperativního federalismu. 

Zřejmě nejvhodnějším příkladem využití kooperativního federalismu v praxi je 

Státní program dětského zdravotního pojištění (v angličtině State Children’s Health 

Insurance Program). Tento federální program byl spuštěn v roce 1997 s cílem zajistit 

zdravotní pojištění nezletilým, kteří nebyli pokryti programem Medicaid. V rámci 

tohoto programu Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí (v angličtině Department 

of Health and Human Services) přiděluje státům finanční prostředky a určuje základní 

rámec programu a jednotlivé státy zajišťují vše ostatní. 63     

 Zajímavá a rychle se vyvíjející situace je v oblasti imigrační politiky, kde se 

státy významně, i když nikoli bezkonfliktně, podílejí na řešení problémů spojených 

s imigrací. Spolupráce federace a států při utváření a prosazování imigrační politiky je 

natolik složitá, že se jí bude věnovat zbytek této práce.  

                                                                                                                                               
U.S. 298 (1969). 
59 Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire. 
60 „Same Sex Marriage, Civil Unions and Domestic Partnerships.“ National Conference of State 
Legislatures. duben 2010. http://www.ncsl.org/default.aspx?tabid=16430 (přístup získán 15. dubna 2010). 
61 Zákon a ochraně manželství (v angličtině Defense of Marriage Act of 1996, Public Law 104-199) 
62 Například při odvádění federálních daních. 
63 „The State Children’s Health Insurance Program.“ Congressional Budget Office. květen 2007. 
http://www.cbo.gov/ftpdocs/80xx/doc8092/05-10-SCHIP.pdf (přístup získán 23. dubna 2010). 
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2. Imigrační politika Spojených států 

 Společnost Spojených států se postupně utvářela z několika imigračních vln. 

První přistěhovalci, mezi kterými převažovali protestanti především ze severozápadní 

Evropy (Anglie, Francie, Německa a dalších zemí), se vydávali za oceán s nadějí, že zde 

naleznou politickou a náboženskou svobodu a lepší živobytí. Potomci prvních 

přistěhovalců často nelibě nahlíželi na další vlny přistěhovalců, zejména těch 

z východní a jižní Evropy, kteří do Spojených států přicházeli ve větším množství 

zejména ve druhé polovině 19. století. Problémy způsobovala především skutečnost, že 

na rozdíl od první imigrační vlny pocházeli noví přistěhovalci z mnoha různých zemí 

a vyznávali náboženství, která se dosud v Severní Americe ve větší míře nevyskytovala 

(šlo například o katolíky a židy). Velká část americké společnosti je přijímala s určitými 

rozpaky a zpochybňovala jejich schopnost přizpůsobit se americkému politickému 

systému a osvojit si americké hodnoty.64 Obdobná situace se opakovala i s dalšími 

imigračními vlnami a do jisté míry se opakuje i dnes: někteří Američané se obávají 

přílivu hispánských přistěhovalců, kteří nyní tvoří největší menšinu Spojených států.65 

 Oficiální imigrační politika hrála, a stále hraje, ve Spojených státech důležitou 

roli. Určuje pravidla upravující vstup a pobyt osob jiného občanství na území Spojených 

států. Stanovuje také pravidla pro udělování amerického občanství, povolení k trvalému 

pobytu (tzv. zelené karty), víz a azylů. Imigrační politika v širším významu určuje 

i pravidla pro sezónní pracovníky, zabývá se ochranou hranic, nelegálními přistěhovalci 

a podporuje integraci legálních imigrantů do americké společnosti. V poslední době se 

čím dál více podílí i na ochraně před potenciálními teroristy. Peter J. Spiro rozdělil 

imigrační politiku na 3 dílčí části: oblast zabývající se /1/  právy imigrantů, 

/2/ prosazováním zákonů a /3/ podmínkami pro vstup na území Spojených států 

a naturalizací. Práva imigrantů /1/ se dělí na dvě hlavní skupiny, a to na právo na právní 

ochranu (právo na obhájce, právo používat zákony k ochraně před přečiny ostatních, …) 

a na sociální a hospodářská práva (právo na zdravotní péči, na podporu 

v nezaměstnanosti, na veřejné vzdělání, …). Prosazování imigračních zákonů 

                                                 
64Handlin, Oscar. The Uprooted: The Epic Story of the Great Migrations That Made the American. 2. 
vydání. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002.Str. 182. 
65 Hispánská minorita je od roku 2003, kdy početně přerostla černošskou populaci, nejpočetnější 
minoritou ve Spojených státech. Podrobnější informace viz: „US Census Press Release: Minority 
Population Tops 100 Million.“ US Census Bureau. 17. května 2007. http://www.census.gov/Press-
release/www/releases/archives/population/010048.html (přístup získán 23. března 2010). 
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/2/ zahrnuje ochranu hranic a zadržení a deportace těch, kteří nelegálně překročili 

hranice či poručili vízové podmínky. Do poslední kategorie /3/ spadají pravidla, která 

určují, za jakých podmínek bude žadateli povolen pobyt na území Spojených států, 

a podmínky naturalizace.66 Tato klasifikace je velice užitečná, zvláště chceme-li se 

v této práci detailněji zabývat vztahem mezi státy a federací v uplatňování imigrační 

politiky.   

 

2.1 Imigrační politika: kdo ji ze zákona utváří a provádí 

Ústava Spojených států nezmiňuje sice přímo imigrační politiku, zato se ale 

vyjadřuje k záležitostem týkajícím se udělování amerického občanství (v angličtině 

naturalization). Podle Článku I, oddílu 8. je v pravomoci Kongresu stanovit jednotná 

pravidla o naturalizaci. Jak bylo popsáno v předešlé kapitole, pod pojem imigrační 

politika spadá daleko více záležitostí než jen udělování občanství. Ve Spojených státech 

však od konce 19. století vládne všeobecný konsensus, že termínem naturalizace se míní 

všechny záležitosti spojené s imigrací.67 Proto je imigrační politika jednou z oblastí, 

které z právního hlediska spadají pod pravomoc federální vlády. Ústava obsahuje ještě 

jednu klauzuli týkající se imigrace, a to konkrétně Dodatek XIV., Oddíl 1. podle kterého 

jsou „[v]šechny osoby narozené nebo naturalizované ve Spojených státech a podřízené 

jejich jurisdikci“ občany Spojených států.68  

  Federální vláda imigrační politiku nejen vytváří, ale dohlíží i na to, aby byla 

řádně prováděna: Kongres přijímá zákony týkající se imigrace a federální úřady tyto 

zákony prosazují v praxi. Prvním federálním úřadem, který měl řídit záležitosti spojené 

s imigrací, byla Kancelář vrchního inspektora pro imigraci (v angličtině Office of 

Superintendent of Immigration). Byla založena v roce 1891 a původně spadala pod 

Ministerstvo financí. V následujících letech tato kancelář několikrát změnila jméno 

a ministerstvo, pod které spadala. V roce 1933 se z ní vytvořil Úřad pro imigraci 

                                                 
66 Spiro, str. 67-73. 
67 Především v první polovině 19. století státy relativně hodně ovlivňovaly imigrační politiku: přijímaly 
opatření zakazující vstup zločinců, zaváděly poplatky pro vstup na své území nebo určovaly podmínky 
karantény. V druhé polovině 19. století začala federální vláda postupně tyto praktiky omezovat, až byly 
nakonec ve dvou přelomových rozhodnutích Nejvyššího soudu zakázány úplně. Na základě rozhodnutí v 
případech Chae Chan Ping v. United States (1889) a Fong Yue Ting v. United States (1893) se imigrační 
politika stala jednou z oblastí, které spadaly výhradně pod pravomoc federální vlády. Rodriguez, Cristina 
str. 567. 
68 Z této klauzule vyplývá, že občanem Spojených států je i ten, kdo se narodí na území Spojených států 
rodičům bez legálního povolení k pobytu. V současné době tato praxe vzbuzuje značnou kontroverzi, 
protože tak umožňuje nelegálním přistěhovalcům zlegalizovat svůj pobyt. 
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a naturalizaci (v angličtině Immigration and Naturalization Service), který od roku 1940 

patřil pod Ministerstvo spravedlnosti. Tento úřad fungoval celých 70 let až do roku 

2003, kdy byl zrušen a nahrazen třemi úřady spadajícími pod nově vzniklé Ministerstvo 

vnitřní bezpečnosti: Úřadem pro občanství a imigraci (v angličtině United States 

Citizenship and Immigration Services), Úřadem pro cla a ochranu hranic (Customs and 

Border Protection) a Imigrační a celní správou (Immigration and Customs 

Enforcement).69  

 

2.2 Imigrace a imigrační legislativa druhé poloviny 20. století  

Imigrace do Spojených států byla až do poloviny 19. století neomezená; 

federální zákony týkající se imigrace stanovovaly pouze obecné předpisy spojené 

s příchodem přistěhovalců, ale nijak neomezovaly jejich počet.70 Přelom znamenal až 

rok 1875, kdy byl přijat první z mnoha zákonů znemožňující určitým skupinám 

imigrovat do Spojených států (mezi tzv. nepřijatelné cizince patřili zločinci, prostitutky, 

ale později například i Číňané, Japonci a další). V roce 1921 byl přijat zlomový zákon, 

který zavedl početní limity na přistěhovalce podle jejich národnosti (tyto limity 

upřednostňovaly přistěhovalce ze severní a západní Evropy a naopak diskriminovaly ty 

z východní a jižní Evropy a Asie).71 

 

2.2.1 Zákon o imigraci a národnosti (1965) a jeho důsledky 

Diskriminační limity byly zrušeny až Zákonem o imigraci a národnosti v roce 

1965 (v angličtině Immigration and Nationality Act, též Hart-Celler Act).72 Početní 

limity byly sice zachovány, ale již neobsahovaly kvóty pro jednotlivé národnosti: roční 

                                                 
69 „Our History.“ U.S. Citizenship and Immigration Services. 3. září 2009. http://www.uscis.gov/portal/ 
site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=e00c0b89284a3210VgnVCM100
000b92ca60aRCRD&vgnextchannel=e00c0b89284a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD (přístup 
získán 24. března 2010). 
70 Podle Zákonu o neutralizaci z roku 1790 (v angličtině Neutralization Act) se občanem Spojených států 
mohl stát každý bílý muž dobrého morálního charakteru, který žil na území Spojených států minimálně 
dva roky. Imigrace tedy nebyla v pravém slova smyslu neomezená, protože se tento zákon vztahoval jen 
na bílé muže.  
71 Emergency Quota Law of 1921. Plné znění zákona dostupné na: „1921 Emergency Quota Law.“ 
University of Washington-Bothell : US Immigration Legislation Online. podzim 2007. http://library. 
uwb.edu/guides/USimmigration/1921_emergency_quota_law.html (přístup získán 15. dubna 2010). 
72 Immigration and Nationality Act of 1965 (Pub.L. 89-236) je ve skutečnosti dodatek k imigračnímu 
zákonu z roku 1952. Zákon vstoupil v platnost k 1. červenci 1968. Plné znění zákona dostupné na: „An 
Act to amend the Immigration and Nationality Act, and for other purposes: Public Law 89-236.“ Library 

26 
 



Bakalářská práce 

počet imigrantů, kterým měla být vydány víza, byl stanoven na 300 tisíc (z toho 170 

tisíc pro přistěhovalce z východní polokoule). V zákonu se praví, že „[ž]ádná osoba 

nesmí získat jakoukoliv výhodu a nesmí být diskriminována při vydávání 

přistěhovaleckého víza kvůli své rase, pohlaví, národnosti, místu narození nebo místu 

trvalého pobytu, (…).“73 Tento zákon nejenže umožnil dříve diskriminovaným 

skupinám (především příslušníkům asijských a východoevropských národů) imigrovat 

do Spojených států, ale zároveň stanovil oddělené limity pro uprchlíky (6% z celkového 

počtu přidělených víz) a zavedl systém preferencí, podle kterého dostali například 

příbuzní amerických občanů přednost před ostatními.  

Je paradoxní, že při podpisu tohoto zákona prezident Lyndon Johnson prohlásil, 

že tento zákon je sice jedním z nejdůležitějších výsledků jeho administrativy 

a Kongresu, ale že „[n]ení revolučním zákonem. Nedotýká se životů milionů, nezmění 

naše každodenní životy a ani nepřispěje k našemu blahobytu či síle.“74 Ve skutečnosti 

nemohl být dále od pravdy. Tento zákon totiž položil základy dnešní imigrační politiky 

a v důsledku jeho přijetí se znatelně změnil charakter následné imigrační vlny, která 

výrazně ovlivnila americkou společnost. Motiv přistěhovalectví zůstal sice stejný 

(většina imigrantů stále přicházela za prací a byla ochotna pracovat i za nižší mzdu než 

američtí občané), ale razantně vzrostl počet neevropských přistěhovalců. 

Zatímco například v roce 1910 tvořili 87,4 % přistěhovalců Evropané75, obecným 

trendem 70. let a 80. let byl zvyšující se počet přistěhovalců z Latinské Ameriky a Asie 

a naopak snižující se počet přistěhovalců z Evropy.  V 70. letech bylo přistěhovalců 

pocházejících z Evropy již jen 25%; 22% pocházelo z Mexika, 21% z ostatních zemí 

Latinské Ameriky a 15% z východní a jihovýchodní Asie.76 Mezi imigranty vzrostl 

počet kvalifikovaných pracovníků a expertů; stále šlo však jen o menšinu a obecně se 

                                                                                                                                               
of University of Washington. 3. října 1965. http://library.uwb.edu/guides/USimmigration/79%20stat% 
20911.pdf (přístup získán 24. března 2010). 
73 „No person shall receive any preference or priority or be discriminated against in the issuance of an 
immigrant visa because of his race, sex, nationality, place of birth, or place of residence, (…)”  
74 V originále: „This bill that we will sign today is not a revolutionary bill. It does not affect the lives of 
millions. It will not reshape the structure of our daily lives, or really add importantly to either our wealth 
or our power.“ Citováno z: Lyndon, Johnson. „Remarks at the Signing of the Immigration Bill, Liberty 
Island, New York.“ Lyndon Baines Johnson Library and Museum. 3. října 1965. http://www.lbjlib. 
utexas.edu/johnson/archives.hom/ speeches.hom/651003.asp (přístup získán 24. března 2010).  
75 Gibson, Campbell, a Emily Lennon. „Region of Birth of the Foreign-Born Population: 1850 to 1930 
and 1960 to 1990.“ U.S. Bureau of the Census. 9. března 1999. http://www.census.gov/ 
population/www/documentation/ twps0029/tab02.html (přístup získán 25. března 2010). 
76 Camarota. 
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rozdíl ve vzdělanosti amerických občanů a přistěhovalců dále prohluboval.77 Také 

přibývali přistěhovalci, kteří se ve Spojených státech usazovali natrvalo (dříve nebylo 

neobvyklé vrátit se po několika letech zpět do vlasti).78 

Je důležité poznamenat, že poté, co nový imigrační zákon vešel v roce 1968 

v platnost, došlo k celkovému nárůstu počtu nejen legálních, ale i nelegálních 

přistěhovalců. V průběhu 70. let přicházelo stále více přistěhovalců bez řádných 

dokumentů, a to především z Mexika. Přesná čísla nejsou dostupná, ale podle odhadů 

provedených na základě sčítání lidu, bylo v roce 1969 0,3 % z celkové populace 

Spojených států nelegálních přistěhovalců. V roce 1974 jich bylo 0,5% a o šest let 

později již 1,3%.79  Rostoucí počty nelegálních přistěhovalců odpovídaly zvyšující se 

poptávce po levné pracovní síle ve Spojených státech, zejména v zemědělství a ve 

zpracovatelském průmyslu. Nelegální přistěhovalci obsazovali nejméně placené 

a nejméně atraktivní pozice amerického pracovního trhu, čímž se podnikům, které je 

zaměstnávaly, dařilo zvyšovat své zisky. Díky nelegálním imigrantům, kterým bylo 

snadné platit pouze minimální mzdy, mohly tyto podniky navyšovat svoji produktivitu 

bez navýšení konečné ceny svých produktů.80 

 

2.2.2 Zákon o imigrační reformě a kontrole přistěhovalectví (1986) a 

jeho důsledky 

Zvyšující se počet nelegálních přistěhovalců rozpoutal ve Spojených státech 

veřejnou debatu, která vedla k přijetí nové imigrační legislativy. V roce 1986 byl přijat 

Zákon o imigrační reformě a kontrole přistěhovalectví (Immigration Reform and 

Control Act)81, který byl výsledkem několikaleté spolupráce demokratických 

a republikánských kongresmanů a který obsahoval tři hlavní opatření. Zaprvé tento 

                                                 
77 V roce 1980 byla u přistěhovalců dvakrát větší pravděpodobnost, že nedokončí střední školu, než u 
studentů narozených ve Spojených státech. Citováno z: „Three Decades of Mass Immigration: The 
Legacy of the 1965 Immigration Act.“  Center for Immigration Studies. Září 1995. 
http://www.cis.org/articles/1995/back395.html (přístup získán 24. března 2010). 
78 Daniels, Roger. „The Immigration Act of 1965: Intended and unintended consequences of the 20th 
Century.“ America.gov. 3. dubna 2008. http://www.america.gov/st/educ-english/2008/April/200804232 
14226eaifas0.9 637982.html (přístup získán 24. března 2010). 
79 „Population Estimates of Undocumented Immigrants in the US, 1970 - 2006.“ Pros and Cons of 
Controversial Issues. 3. září 2009. http://immigration.procon.org/view.resource.php?resourceID=00084 
4#IV (přístup získán 26. března 2010). 
80 Bach, str. 537. 
81 Immigration Reform and Control Act of 1986 (Pub.L. 99-603) je také známý pod jménem Simpson-
Mazzoli Act a ve skutečnosti se jedná o dodatek k imigračnímu zákonu z roku 1952. Plné znění zákona 
dostupné na: „An Act to amend the Immigration and Nationality Act to revise and reform the immigration 
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zákon zavedl sankce pro zaměstnavatele, kteří vědomě najmou nelegálního 

přistěhovalce, a nařídil zvýšení bezpečnostních opatření na hranicích, které by zabránily 

nelegálním přechodům hranic. Zadruhé, na základě tohoto zákona vznikl nový typ 

pracovního programu pro sezonní zemědělské pracovníky, kterým byl povolen dočasný 

pobyt na území Spojených států (po skončení programu měli povinnost vrátit se).82 

Zatřetí, velké skupině nelegálních přistěhovalců bylo umožněno legalizovat svůj pobyt. 

 Během několika let následujících po přijetí Zákona o imigrační reformě 

a kontrole přistěhovalectví se mnoho odborníků snažilo odhadnout jeho reálný dopad na 

ilegální přistěhovalectví. Nemůže být pochyb o tom, že v důsledku přijetí zákona 

významně klesl počet nelegálních přistěhovalců ve Spojených státech, protože přes tři 

milióny nelegálních přistěhovalců využilo možnosti zlegalizovat svůj pobyt. Počet 

nelegálních přistěhovalců jednorázově klesl, ale naopak stoupl počet těch legálních. Je 

však otázkou, do jaké míry se zákonu podařilo omezit příliv imigrantů. Podle údajů 

Úřadu pro imigraci a naturalizaci mezi lety 1986 a 1988 klesl počet zadržených osob 

snažících se překročit hranici o 42%,83 ale údaje z poloviny 90. let poukazují na to, že 

v dlouhodobém měřítku tento zákon problém nelegální imigrace nevyřešil. Naopak se 

ukázalo, že program pro sezonní pracovníky, který měl snížit počet nelegálních 

přistěhovalců a uspokojit vysokou poptávku po levnější pracovní síle, nelegální 

přistěhovalectví ještě umocnil.84 Zatímco podle odhadů Ministerstva pro vnitřní 

bezpečnost přišlo mezi lety 1980-1984 do Spojených států 910 000 nelegálních 

přistěhovalců, v letech 1990-1995 jich bylo již 3 240 000.85 Romano Mazzoli a Alan 

Simpson, navrhovatelé zákona, se v reakci na častou kritiku vyjádřili, že věří, že 

základní principy zákona byly správné a že za nezlepšující se situaci můžou spíše 

republikánské a demokratické administrativy po roce 1986, protože se jim nepodařilo 

                                                                                                                                               
laws, and for other purposes.“ Office of Inspector General. 6. listopadu 1986. https://www.oig.lsc.gov/ 
legis/irca86.htm (přístup získán 25. března 2010). 
82 Kromě zavedení tohoto programu však zákon nepřizpůsobil početní limity pro přistěhovalce vzrůstající 
poptávce po pracovní síle. Početní limity zůstaly na 270 tisících víz ročně.  
83  Specialisté však poukazují na to, že pokles zadržených neznamená nutně pokles nelegálních 
přistěhovalců, protože příslušníci pohraniční stráže se v této době soustředili hlavně na potírání obchodu 
s drogami, a tak měli přistěhovalci větší šanci překročit hranici, aniž by byli chyceni. Určitý vliv má 
bezesporu i skutečnost, že mnohým z těch, kdo dříve nezákonně přecházeli hranice, se podařilo 
zlegalizovat svůj pobyt. Citováno z: White, Michael J., Frank D. Bean, a Thomas J. Espenshade. „The 
U.S. 1986 Immigration Reform and Control Act and undocumented migration to the United States.“ 
Population Research and Policy Review. Číslo 9. Dordrecht: Springer Netherlands, květen 1990. 
84 Vysoké procento těch, kteří obdrželi víza pro sezónní pracovníky, se rozhodlo ve Spojených státech 
zůstat i po vypršení platnosti víza. Tím tedy počet nelegálních přistěhovalců dale vzrůstal. Citováno z: 
Briggs, str. 999-1000. 
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zákon účinně aplikovat v praxi.86 Zákon měl určitý dopad i na pracovní trh Spojených 

států, protože legalizace velkého počtu přistěhovalců vedla sice k jednorázovému 

zvýšení mezd, ale pokuty za zaměstnávání nelegálních přistěhovalců mzdy se naopak 

dlouhodobě snížily.87 

 

2.2.3 Imigrační zákon (1990) a jeho důsledky 

Vzhledem k tomu, že nová legislativa z roku 1986 nenavýšila početní limity pro 

trvalé přistěhovalce, kritika se často týkala i toho, že nereflektuje dostatečně pracovní 

poptávku ve Spojených státech. Proto byl v roce 1990 přijat další Imigrační zákon 

(v angličtině Immigration Act),88 který početní limity zvýšil na 700 tisíc ročně. Víza 

byla rozdělena na neimigrační (tj. pro sezónní pracovníky, kteří se po čase vrátí zpět do 

své vlasti) a imigrační (pro přistěhovalce, kteří se chtěli ve Spojených státech usadit 

natrvalo). Tato druhá kategorie byla rozdělena tak, že určitý počet víz byl rezervován 

pro kvalifikované pracovníky, investory či osoby na manažerských pozicích. Přednost 

při udělování víz měli i nadále příbuzní amerických občanů a těch s trvalým pobytem ve 

Spojených státech. Zároveň byla spuštěna loterie, na jejímž základě mohli víza získat 

lidé ze zemí s nízkým počtem imigrantů do Spojených států. 

Navýšení počtů víz dostupných pro přistěhovalce mělo jeden hlavní cíl: snížit 

nelegální imigraci. To se však nepodařilo. Po dočasném snížení mezi lety 1986 a 1990, 

ke kterému došlo kvůli zákonu z roku 1986, začala v první polovině 90. let nelegální 

imigrace opět stoupat, a to přibližně o 350 tisíc přistěhovalců ročně. Státy s největší 

populací nelegálních přistěhovalců ležely při hranici s Mexikem (Kalifornie, Texas, 

Arizona, …). Mezi státy s tradičně vysokým počtem nelegálních přistěhovalců patřily 

                                                                                                                                               
85 Hoefer, Michael, Nancy Rytina, a Christopher Campbell. „Estimates of the Unauthorized Immigrant 
Population Residing in the United States: January 2006.“ Department of Homeland Security. 
www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/ill_pe_2006.pdf (přístup získán 25. března 2010). 
86 Mazzoli, Romano L., a Alan K. Simpson. „Enacting Immigration Reform, Again.“ The Washington 
Post. září. 15 2006. http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/09/14/AR20060914 
01179.html (přístup získán 24. března 2010). 
87 Protože jednorázově klesl počet nelegálních pracovníků, byli zaměstnavatelé nuceni navýšit mzdy 
(skutečnost, že poptávka pro levné pracovní síle přesahovala nabídku nelegálních pracovníků, vedla ke 
zvýšení mezd). Nový zákon však zároveň zavedl sankce pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávali 
pracovníky bez řádných dokumentů, Tyto sankce fungovaly jako jakési dodatečné daně, které 
zaměstnavatel musel platit za své zaměstnance, a tudíž v dlouhodobém hledisku mzdy opět snižoval. 
Podrobněji k tomuto tématu: Cobb-Clark, Deborah A., Clinton R. Shiells, a B. Lindsay Lowell. 
„Immigration Reform: The Effects of Employer Sanctions and Legalization on Wages.“ Journal of Labor 
Economics. Chicago: The University of Chicago Press, 1995. 
88 Immigration Act of 1990 (Pub.L. 101-649) je ve skutečnosti dodatkem k imigračnímu zákonu z roku 
1952. Plné znění zákona dostupné na: „Pub. L. 101-649 Immigration Act of 1990.“ US Department of 
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i New York, New Jersey, Florida, Georgie, Illinois a Severní Karolína. Nejvíce 

nelegálních přistěhovalců stále přicházelo z Mexika a dalších zemí Latinské Ameriky.89 

Experti jen těžko hledali příčiny vzrůstající nelegální imigrace v 90. letech. Někteří se 

domnívali, že za ni mohou nedostatečné postihy zaměstnavatelů, kteří najímali nelegální 

přistěhovalce, a zdlouhavý proces udělování víz.90  Jiní spatřovali hlavní problém 

v upřednostňování rodinných příslušníků, protože to podněcovalo tzv. řetězový efekt: 

čím více přistěhovalců přicházelo, tím více rodinných příslušníků je následovalo, ať již 

legálně či nelegálně.91 Mnoho Američanů se také domnívalo, že přistěhovalce přitahují 

především snadno dostupné sociální dávky, rostoucí ekonomika v USA, transformace 

v Mexiku či přetrvávající rozdíly v příjmech.92 

 

2.2.4 Nová imigrační legislativa (1996) a její důsledky 

Z těchto důvodů byla v roce 1996 přijata série tří zákonů, které se opět pokusily 

řešit problémy spojené s přistěhovalectvím. Zákon o reformě ilegálního přistěhovalectví 

a o zodpovědnosti přistěhovalců (v angličtině Illegal Immigration Reform and 

Immigrant Responsibility Act)93 zpřísnil podmínky pro legální pobyt ve Spojených 

státech a zavedl vyšší sankce za jejich porušení. Na základě tohoto zákona bylo 

v následujících deseti letech deportováno téměř 900 tisíc přistěhovalců, kteří tyto 

podmínky nesplňovali. Často se jednalo o legální přistěhovalce, kteří měli trvalý pobyt 

a žili ve Spojených státech po mnoho let. Podle studie Human Rights Watch bylo až 

77% legálních imigrantů vyhoštěno za relativně drobné delikty, jako je například držení 

marihuany či dopravní přestupky.94 Tento zákon také zakázal státům poskytovat 

nelegálním přistěhovalcům slevy na školném na vysokých školách. Podle Zákona 

o sladění osobní zodpovědnosti a pracovních příležitostí (v angličtině The Personal 

                                                                                                                                               
Justice. 29. listopadu 1990. http://www.justice.gov/eoir/IMMACT1990.pdf (přístup získán 26. března 
2010). 
89 „Estimates of the Unauthorized Immigrant Population Residing in the United States: 1990 to 2000.“ 
Department of Homeland Security. 2000. http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/ 
Ill_Report_1211.pdf (přístup získán 27. března 2010). 
90 Edwards, str. 11. 
91 Mnoho lidí přicházelo do Spojených států za svými rodinnými příslušníky bez řádných dokladů a 
doufalo, že se jim podaří svůj pobyt zlegalizovat. Citováno z: Edwards, str. 13. 
92 Sachs, Susan. „Immigration fury dims after 5 years / 1996 laws quietly being overturned.“ New York 
Times. 1. července 2001. http://articles.sfgate.com/2001-07-01/news/17607582_1_overhaul-of-federal-
immigration-immigrant-responsibility-act-immigration-policy (přístup získán 27. března 2010). 
93 „Public Law 104–208.“ Government Printing Office. 30. září 1996. http://frwebgate.access. 
gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=104_cong_public_laws&docid=f:publ208.104.pdf (přístup získán 27. 
března 2010). 
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Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act)95 nemají legální přistěhovalci 

po dobu pěti let po obdržení trvalého pobytu právo na žádné veřejné dávky a po dobu 

deseti let nemohou žádat o sociální dávky či zdravotní pojištění v rámci Medicare.96 

Nelegální přistěhovalci nemají podle tohoto zákona právo na žádné federální dávky. 

Zákon proti terorismu a o efektivním trestu smrti (v angličtině The Antiterrorism and 

Effective Death Penalty Act)97 zavedl nová pravidla pro deportaci cizinců: přistěhovalci 

podezřelí z terorismu můžou být drženi nebo deportováni i na základě „tajných 

důkazů“, které nemusí být sděleny podezřelému ani jeho právníkovi. 

Legislativní změny v roce 1996 však nevedly k výrazným změnám v trendech 

přistěhovalectví. I přesto, že od tohoto roku neměli nelegální přistěhovalci přístup 

k federálním sociálním dávkám ani podpůrným programům, nijak se to neprojevilo na 

jejich snaze pokusit se zlegalizovat svůj pobyt98 a ročně jich do Spojených států 

přicházelo zhruba stejně jako před rokem 1996.99 Podle mnohých studií je legální 

a nelegální přistěhovalectví natolik propojené, že nelze docílit snížení počtu 

přicházejících nelegálních přistěhovalců bez snížení počtu těch legálních. Tímto 

argumentem někteří autoři zdůvodňují, proč nedošlo v druhé polovině 90. let k poklesu 

nelegální imigrace: nové zákony sice zhoršily podmínky pro nelegální přistěhovalce 

a zavedly mnohé represivní opatření, ale nesnížily limity pro přistěhovalce legální.100 

 

2.2.5 Vývoj federální legislativy v posledních letech 

V posledních deseti letech bylo v Kongresu představeno několik návrhů 

imigračních zákonů, ale žádný z nich nebyl kvůli nedostatečné podpoře přijat. Byly sice 

přijaty dva zákony, které se imigrace dotýkají, ale ani jeden z nich nelze považovat za 

                                                                                                                                               
94 „Forced Apart (By the Numbers) : Non-Citizens Deported Mostly for Nonviolent Offenses.“ Human 
Rights Watch. 15. dubna 2009. http://www.hrw.org/node/82173 (přístup získán 27. března 2010). 
95 „Public Law 104–193.“ Government Printing Office. 22. srpna 1996. http://frwebgate.access. 
gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=104_cong_public_laws&docid=f:publ193.104.pdf (přístup získán 27. 
března 2010). 
96 Medicare je federální program poskytující bezplatné zdravotní pojištění všem osobám nad 65 let. Tento 
program vznikl na základě Zákona o sociálním pojištění v roce 1965. 
97 „Public Law 104-132.“ Government Printing Office. 24. dubna 1996. http://frwebgate.access. 
gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=104_cong_public_laws&docid=f:publ132.104 (přístup získán 27. 
března 2010). 
98 Balistreri, str. 128. 
99 “Estimates of the Unauthorized Immigrant Population Residing in the United States: 1990 to 2000.“ 
Department of Homeland Security. 2000. http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/Ill_ 
Report_1211.pdf (přístup získán 27. března 2010). 
100 Tento argument objasňuje i to, proč nedošlo k poklesu nelegálních přistěhovalců po roce 1990, kdy 
byly na základě nového imigračního zákona navýšeny limity pro legální přistěhovalce. Edwards, str. 6. 
Více k tématu: Krikorian. 
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komplexní imigrační zákon. V roce 2006 byl přijat Zákon o bezpečnostní zdi 

(v angličtině Secure Fence Act)101, který nařídil stavbu 1 100 kilometrů dlouhé 

bezpečnostní zdi při hranici Spojených států s Mexikem. Hlavní záměr tohoto zákona 

bylo snížit počet nelegálních přistěhovalců z Mexika.  Dalším novým zákonem, který se 

do určité míry dotýká imigrace, je Zákon o dodatečném navýšení rozpočtu na obranu, 

válku s terorismem a pomoc pro oběti tsunami (v angličtině Emergency Supplemental 

Appropriations Act for Defense, the Global War on Terror, and Tsunami Relief).102 

Nejdůležitější, a zcela jistě i nejkontroverznější, ustanovení tohoto zákona se týkalo 

nových norem pro vydávání řidičských průkazů a dalších průkazů totožnosti. Podle 

těchto nových podmínek by nelegální přistěhovalci ztratili mimo jiné možnost získat 

řidičský průkaz. Protože však řidičské průkazy a ostatní průkazy totožnosti vydávají 

státy, a ne federální vláda, zákon se setkal s ostrou kritikou – byl vnímán jako přílišné 

zasahování do záležitostí států. Kvůli odmítavému postoji většiny států bylo však 

datum, kdy má zákon vejít v platnost, několikrát odloženo.103  

Ve Spojených státech se vede živá diskuze o tom, zda je legální imigrace pro 

americkou ekonomiku přínosná či je spíše přítěží a zda by ji tedy měla americká vláda 

podporovat či ne. Existuje řada autorů a skupin, které se otevřeně staví proti imigraci 

a upozorňují na řadu negativních jevů provázejících přistěhovalectví, jako je chudoba 

a kriminalita.104 Na druhé straně existuje i mnoho zastánců imigrace, kteří zdůrazňují, 

že imigrace ke Spojeným státům neodmyslitelně patří a že dnešní procento příchozích 

imigrantů je v poměru s počtem obyvatel jen třetinové oproti tomu, kolik imigrantů 

přicházelo na začátku 20. století.105  

Tato debata se však týká jen legální imigrace, protože řada lidí se shoduje, že 

nelegální imigrace (ač je pro některé státy ekonomicky výhodná) s sebou přináší řadu 

nepříznivých jevů. A federální vládě se nedaří problém nelegální imigrace uspokojivě 

vyřešit. Někteří viní špatnou legislativu, jiní zase nepochopnost federálních úřadů tuto 

                                                 
101 Plné znění zákona dostupné na: „ Public Law 109-367 - Secure Fence Act of 2006 .“ The Library of 
Congress. http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d109:HR06061:@@@L&summ2=m&|TOM:/bss/d1 
09query.html (přístup získán 15. dubna 2010). 
102 Zákon je spíše znám pod názvem REAL ID Act. Plné znění zákona dostupné na: „Public Law 109–
13.“ Government Printing Office. 11. května 2005. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109pub 
l13/pdf/PLAW-109publ13.pdf (přístup získán 28. března 2010). 
103 Gaouette, Nicole. „Real ID is postponed for 5 years .“ Los Angeles Times. 12. ledna 2008. http://arti 
cles.latimes.com/2008/jan/12/nation/na-realid12 (přístup získán 28. března 2010). 
104 Beck, Roy. „The Case Against Immigration.“ The Washington Post. 1996. 
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/style/longterm/books/chap1/againsti.htm (přístup získán 27. 
března 2010). 
105 Simon. 
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legislativu řádně prosazovat. Dopady problémů spojených s imigrací však federální 

vláda příliš nepociťuje; vyrovnávat se s nimi totiž musí v prvé řadě jednotlivé státy. 

Proto není překvapující, že se řada států pokouší řešit tyto problémy po svém, přestože 

by se podle americké ústavy měla imigrací zabývat výhradně federální vláda.  

 

2.3 Imigrační politika a jednotlivé státy unie  

Pro neschopnost federální vlády uspokojivě řešit problémy spojené s imigrací 

byly státy nuceny se s nimi pokusit vypořádat po svém. Z údajů Národní konference 

státních zákonodárných sborů je patrný vzrůstající počet navržených i schválených 

zákonů na státní úrovni, které se dotýkají imigrace. Zatímco v roce 2005 navrhly státní 

zákonodárné orgány 300 imigračních zákonů, v roce 2009 to byl již pětinásobek.106 

Tyto zákony se nejčastěji zabývaly imigrací v souvislosti s následujícími tématy: 

vzdělání, práce, zdraví, nelegální převádění uprchlíků a vydávání průkazů totožnosti. Ne 

každý stát má samozřejmě na imigraci stejný názor; stejně jako se státy mezi sebou 

odlišují v celé řadě dalších oblastí, liší se i jejich přístup k imigrantům. 

 

2.3.1 Faktory ovlivňující postoj státu vůči imigraci 

Pro bližší pochopení postojů jednotlivých států federace vůči imigraci je vhodné 

se nejdříve alespoň obecně seznámit s tím, jak ve vybraných státech imigrace ovlivňuje 

tamní společnost. Které faktory vedou k tomu, že některé státy se k přistěhovalectví 

staví liberálně a jiné naopak přijímají řadu restriktivních opatření? Detailní analýzou 

těchto faktorů by se měla zabývat samostatná studie, protože není v možnostech této 

práce se jim podrobně věnovat. I přesto je pro pochopení rozmanitosti přístupů 

jednotlivých států důležité uvést alespoň některé z těchto faktorů, jakkoli bude jejich 

výčet neúplný. Mezi faktory, které do jisté míry mohou ovlivňovat přístupy států, patří 

/1/ růst populace, /2/ procento přistěhovalců vůči celkové populaci, /3/ růst počtu 

přistěhovalců, /4/ poměr legálních a nelegálních přistěhovalců, /5/ ekonomické dopady 

imigrace a /6/ sílící tzv. nový nativismus. 

 

 

 

                                                 
106 Morse. 
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2.3.1.1 Vliv růstu populace 

Podle odhadů amerického Úřadu pro sčítání lidu (v angličtině U.S. Census 

Bureau), který provádí každých deset let sčítání lidu, došlo mezi lety 2000 a 2005 ve 

všech státech k populačnímu nárůstu. Výjimkou je jen Severní Dakota, kde počet 

obyvatel klesl o 0,9 %. Mezi státy s nejrychleji rostoucí populací patří Nevada (21%), 

Arizona (16 %) a Florida (11%). Více než desetiprocentní narůst zaznamenal i Utah, 

Georgie a Idaho. Naopak Západní Virginie, Ohio, Pensylvánie, Louisiana, Iowa, New 

York a Michigan jsou státy s nejmenším přírůstkem (všechny tyto státy mají přírůstek 

méně než 2%).107 Dalo by se očekávat, že státy s nižším přírůstkem obyvatelstva budou 

mít k imigraci vstřícnější přístup, protože se podporou imigrace budou snažit zamezit 

úbytku své populace. 

Podle databáze státních zákonů týkajících se imigrace108, kterou vytvořil 

Migration Policy Institute ve spolupráci s New York University School of Law, můžeme 

alespoň orientačně analyzovat dopady různých faktorů na imigrační politiku států. 

Porovnáním zákonů přijatých v roce 2007 šesti státy s nejvyšším přírůstkem 

přistěhovalců se zákony přijatými šesti státy s nejnižším přírůstkem je patrné, že státy 

s nižším přírůstkem jsou k imigraci vstřícnější. Zatímco z imigračních zákonů přijatých 

ve státech s vysokým přírůstkem tvořily jen 16 % zákony, které rozšiřovaly práva 

imigrantů, ve státech s nejnižším přírůstkem to bylo 33 %.109 

 Příkladem může být Iowa, kde koncem 90. let vzniklo několik návrhů, jejichž 

cílem bylo přilákat imigranty. Populace Iowy stárla a mnoho mladých lidí odcházelo do 

okolních států. Přistěhovalectví tak bylo jedno z východisek, jak tento trend zvrátit. 

                                                 
107 „Population Distribution in 2005.“ US Census Bureau. červen 2007. http://www.census. 
gov/population/www/pop-profile/files/dynamic/PopDistribution.pdf (přístup získán 29. března 2010). Str. 
2. 
108 Tato databáze obsahuje všechny jak navržené, tak přijaté státní imigrační zákony z roku 2007. 
Všechny zákony jsou rozděleny do kategorií podle témat, států či dopadu na imigranty (zda daný zákon 
jejich práva omezuje či naopak rozšiřuje).  Aby byly výsledky opravdu směrodatné, musely by se vzít 
v potaz i imigrační zákony z předchozích a následujících let. Databáze, které by takováto data 
poskytovaly, však zatím neexistují. 
„State Responses to Immigration: A Database of All State Legislation.“ Migration Policy Institute and 
New York University School of Law. 2007. http://www.migrationinformation.org/datahub/statelaws.cfm 
(přístup získán 9. dubna 2010). 
109 Mezi státy s nejvyšším přírůstkem patřily Nevada, Arizona, Florida, Utah, Georgie a Idaho. Tyto státy 
přijaly v roce 2007 celkem 31 nových imigračních zákonů; 16% z těchto zákonů rozšiřovalo práva 
imigrantů, 16% z nich je omezovalo, 10% zákonů regulovalo zaměstnanost, 26% regulovalo trestní 
soudnictví a vymáhání zákonů a zbylých 32% tvořily zákony spadající do kategorie „různé“. Mezi státy 
s nejnižším přírůstkem patřily Severní Dakota, Západní Virginie, Ohio, Pensylvánie, Louisiana a Iowa.  
Tyto státy přijaly 9 nových imigračních zákonů; 33% z těchto zákonů rozšiřovalo práva imigrantů, 11% 
z nich je omezovalo, 33% zákonů regulovalo zaměstnanost, zbylých 22% tvořily zákony spadající do 
kategorie „různé“. 
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Většina navržených projektů nebyla sice pro odmítavý postoj obyvatel uskutečněna, ale 

i tak je Iowa  příkladem státu, který je k legálním imigrantům relativně vstřícný.110 

 

2.3.1.2 Vliv procenta přistěhovalců 

 Dalším faktorem, který významně ovlivňuje přístup daného státu k imigraci, je 

počet imigrantů. Během posledního sčítání lidu v roce 2000 tvořili přistěhovalci 11% 

z celkové populace Spojených států. Mezi státy s nejvyšším procentem přistěhovalců 

patřila Kalifornie (25,9%), New York (19,6%), Florida (18,4%), Havaj (16,1%) 

a Nevada (15,2%). Mezi státy s více než 10% přistěhovalci dále patřilo New Jersey, 

Arizona, Massachusetts a Texas. Na druhé straně žebříčku byla Montana, Mississippi, 

Západní Virginie, Wyoming, Jižní Dakota a Severní Dakota – v žádném z těchto států 

nepřesáhl počet přistěhovalců 1,5%. Devět států s nevyšším procentem přistěhovalců 

přijalo v roce 2007 53 imigračních zákonů, zatímco devět států111 s nejnižším 

procentem přistěhovalců jich přijalo jen 23.112 Z dostupných dat není jednoznačně 

patrné, zda tyto státy přijaly spíše restriktivní či naopak liberální zákony. Již samotný 

počet přijatých zákonů ve státech s vysokým procentem přistěhovalců však jasně 

vypovídá o větší snaze vypořádat se s problémy spojenými s imigrací. Je důležité 

zdůraznit, že přes 60% všech přistěhovalců ve Spojených státech žije jen ve čtyřech 

státech;113 v některých státech je tak otázka imigrace velice aktuální, zatímco v jiných 

nepředstavuje důležitý společenský jev.  

 

2.3.1.3 Vliv růstu počtu přistěhovalců 

           Zanedbatelné není ani to, jak je daný stát na imigraci zvyklý. Státy s tradičně 

vysokým počtem přistěhovalců, jako je například New York či Kalifornie, se dokážou 

s problémy spojenými s imigrací vypořádat lépe než státy, které se s imigrací začaly 

potýkat jen v posledních letech. V roce 1960 bylo vysoké procento přistěhovalců v New 

Yorku, Massachusetts, Connecticutu, New Jersey a Rhode Islandu. V těchto tradičně 

imigračních státech je dodnes zhruba stejné procento přistěhovalců (procento imigrantů 

                                                 
110 Rodriguez, Cristina. Str. 592. 
111 Montana, Mississippi, Západní Virginie, Wyoming, Jižní Dakota, Severní Dakota, Jižní Karolína, 
Tennessee a Alabama.  
112 „State Responses to Immigration: A Database of All State Legislation.“ 
113 V těchto čtyřech státech (Kalifornie, New York, Florida a Texas) žije sice přes 60% všech 
přistěhovalců, ale populace těchto států tvoří jen 32% celkové populace Spojených států. Citováno z: 
„Nativity and Parentage of the Population for Regions, Divisions, and States: 2000.“ U.S. Census Bureau. 
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se mezi lety 1960 a 2000 nezměnilo o víc než 2,5 %). Dá se očekávat, že obyvatelé 

těchto států budou k imigrantům otevřenější, protože je považují za nedílnou součást 

společnosti. Odlišný přístup budou mít zřejmě státy, ve kterých dříve nebylo 

přistěhovalectví tak výrazné a které zaznamenaly v posledních desetiletí výrazný nárůst 

přistěhovalců; mezi lety 1960 a 2000 razantně vzrostlo procento přistěhovalců na 

Floridě (z 5,5% na 12,9 %), v Texasu (z 3,1 % na 9,7 %), ve federálním distriktu 

District of Columbia (z 5,1 % na 9,7 %) nebo v Nevadě (ze 4,6 % na 8,7 %). Případ 

Kalifornie je natolik ojedinělý, že nespadá ani do jedné z výše uvedených kategorií: 

procento přistěhovalců bylo poměrně vysoké již v roce 1960 (8,5%) a do konce století 

se navýšil o dalších 13,2 % na již zmiňovaných 21,7 %.114 Tradičně imigrační státy115 

v roce 2007 nepřijaly žádný zákon, který by omezoval práva přistěhovalců. Naproti 

tomu ve státech116, které zaznamenaly velký nárůst, plných 20 % přijatých imigračních 

zákonů omezovalo práva přistěhovalců.117  

 

2.3.1.4 Vliv poměru legálních a nelegálních přistěhovalců 

Určitou roli zajisté hraje i poměr legálních a nelegálních přistěhovalců v daném 

státě. Státy, ve kterých se vyskytuje velké procento nelegálních přistěhovalců, budou 

k imigraci přistupovat odlišně, než státy, kde má většina přistěhovalců legální status. 

Největší procento ilegálních přistěhovalců je v Georgii: 66 % ze všech přistěhovalců je 

v tomto státu nelegálně. Vysoké procento je dále v Severní Karolíně (61 %), Jižní 

Karolíně (59 %), Arkansasu (57 %) a Utahu (55 %). Mezi 40 a 50 % nelegálních 

přistěhovalců je v Tennessee, Arizoně, Oklahomě a Texasu. Naproti tomu existují 

i státy, kde nelegální přistěhovalectví nepředstavuje vážnější problém, jako například 

Havaj, kde nelegální přistěhovalci tvoří jen 1%.118  

 

                                                                                                                                               
únor 2002. http://www.census.gov/population/www/socdemo/foreign/ppl-145.html (přístup získán 4. 
dubna 2010). 
114„Nativity and Parentage of the Population for Regions, Divisions, and States: 2000.“ U.S. Census 
Bureau. únor 2002. http://www.census.gov/population/www/socdemo/foreign/ppl-145.html (přístup 
získán 4. dubna 2010). 
„Nativity of the Population, for Regions, Divisions, and States: 1850 to 1990.“ U.S. Census Bureau. 9. 
března 1999. http://www.census.gov/population/www/documentation/twps0029/tab13.html (přístup 
získán 7. dubna 2010). 
115 New York, Massachusetts, Connecticut, New Jersey a Rhode Island. 
116 Florida, Texas, Nevada, Virginia, Maryland. 
117 „State Responses to Immigration: A Database of All State Legislation.“ 
118 „Nativity and Parentage of the Population for Regions, Divisions, and States: 2000.“ 
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2.3.1.5 Ekonomické dopady přistěhovalectví 

Pro pochopení postojů států, kde přistěhovalci tvoří významné procento 

populace, je důležité si uvědomit fiskální dopady přistěhovalectví, a to zejména 

přistěhovalectví nelegálního. Řada studií poukazuje na to, že v dlouhodobém měřítku 

příjmy z daní vybraných od nelegálních přistěhovalců převyšují náklady vynaložené, na 

služby, které jsou jim poskytovány. Tyto studie ovšem počítají s celkovými příjmy 

a výdaji v celonárodním měřítku a neberou v potaz rozložení příjmů a výdajů mezi 

jednotlivé státy a federaci. Podrobnější výzkumy později prokázaly, že finanční 

břemeno dopadá převážně na státy, které imigrantům poskytují řadu služeb (školství,119 

zdravotní péči,120 náklady spojené s vymáháním práva,121 a další).122 Drtivá většina 

těchto výdajů je nevyhnutelná a státy je nemohou razantně snížit. Příjmy států z daní123 

nepokryjí všechny výdaje, a tak ve státech, které mají vysoké procento přistěhovalců, 

doplácejí na nelegální přistěhovalce daňoví poplatníci. Na základě studie provedené 

v roce 2004 měly největší problémy Kalifornie, Arizona, Texas a Florida.124 

                                                                                                                                               
 „Estimated number of Illegal Immigrants (most recent) by state .“ State Master. 2000. 
http://www.statemaster.com/graph/peo_est_num_of_ill_imm-people-estimated-number-illegal-
immigrants (přístup získán 9. dubna 2010). 
119 Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu v Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982) jsou státy povinné 
poskytovat primární a sekundární vzdělání všem bez ohledu na jejich status (bez ohledu na to, zda jsou ve 
Spojených státech legálně či ne).  
Studie provedená Federací pro americkou imigrační reformu (Federation for American Immigration 
Reform), která je známá svými postoji proti ilegální imigraci, ukázala, že v roce 2004 státy Unie 
vynaložily na vzdělání dětí bez legálního statusu téměř 12 miliard dolarů. Připočteme-li i děti narozené na 
území Spojených států, jejichž rodiče však nemají legální status, náklady vzrostou na 28,8 miliard. 
Nejvyšší náklady měla Kalifornie (7,7 miliard dolarů), Texas (3,9 miliard), New York (3,1 miliard) 
a Illinois (2 miliardy).  
„Federation for American Immigration Reform Piggy Bank: How Illegal Immigration is Sending Schools 
into the Red.“ Federation for American Immigration Reform. červen 2005. http://www.fairus.org/ 
site/DocServer/piggybank05.pdf?docID=2301 (přístup získán 16. dubna 2010). 
120 Podle studie Federace pro americkou imigrační reformu, bylo v roce 2004 ve Spojených státech zhruba 
9,4 miliónů nepojištěných přistěhovalců. Náklady na pokrytí lékařské péče pro tyto přistěhovalce byly 
v roce 2004 v Kalifornii 1,4 miliardy dolarů, v Texasu 850 miliónů dolarů a v Arizoně 400 miliónů 
dolarů. 
„Illegal Immigration and Public Health.“ Federation for American Immigration Reform. http://www. 
fairus.org/site/PageServer?pagename=iic_immigrationissuecenters64bf (přístup získán 16. dubna 2010). 
121 Několika násobně vyšší náklady mají státy při hranici s Mexikem, a to především ty okresy, které leží 
bezprostředně u hranic. Náklady na zadržení a věznění osob, které nelegálně překročili hranice, se 
v Kalifornii, Arizoně a Nevadě v roce 2004 vyšplhaly na 1,6 miliard dolarů.  
„Border Counties Face Mounting Law Enforcement Costs as a Result of Unchecked Illegal Immigration.“ 
Federation for American Immigration Reform. duben 2008. http://www.fairus.org/site/PageServer 
?pagename=research_apr08nl06 (přístup získán 16. dubna 2010).  
122 „The Impact of Unauthorized Immigrants on the Budgets of State and Local Governments.“ 
Congressional Budget Office. prosinec 2007. http://www.cbo.gov/ftpdocs/87xx/doc8711/12-6-
Immigration.pdf (přístup získán 16. dubna 2010). Str. 9. 
123 Nelegální přistěhovalci přispívají do státních pokladen především placením daní z přidané hodnoty.    
124 Výdaje státu Kalifornie na služby pro nelegální přistěhovalce byly v roce 2004 o 8,8 miliard dolarů 
vyšší než příjmy z daní (1 183 dolarů na jednu domácnost), v Texasu o 3,73 miliard dolarů vyšší (725 
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Oproti tomu federální vláda vybere na daních od nelegálních imigrantů více,125 

než kolik utratí na službách pro imigranty (toto se ještě umocnilo po roce 1996, protože 

od té doby nemají na základě nové imigrační legislativy přistěhovalci přístup k řadě 

federálním sociálním podpůrným programům – více viz kapitola o federální imigrační 

legislativě). Vzniká tak situace, kdy na několik málo států dopadá výrazná finanční 

zátěž vznikající z nelegální imigrace, zatímco federace jako celek na nelegální imigraci 

celkově vydělává.126 I přestože existuje řada federálních programů, pomocí kterých 

státy nejvíce zasažené nelegálním přistěhovalectvím dostávají od federální vlády 

dodatečné finanční příspěvky na vzdělávání, zdravotní péči a na vymáhání práva, tyto 

federální příspěvky zdaleka nepokryjí náklady států.127 Dotčené státy sice tlačí na 

federální vládu, aby kompenzovala náklady na nelegální imigraci,128 ale vzhledem 

k tomu, že se jedná jen o několik států (Kalifornie, Texas, Arizona a Florida), nemají 

velkou šanci na úspěch.  

Při zvažování ekonomických dopadů imigrace je nutné zmínit ještě několik 

faktorů. Ač nelegální přistěhovalectví představuje pro některé státy a jejich rozpočty 

značnou finanční zátěž, může mít přistěhovalectví na ekonomiku daného států kladný 

dopad. Ve státech s vysokým procentem imigrantů je řada podniků na imigrantech 

závislá, protože tvoří nezanedbatelnou část jejich klientely. Příkladem může být stát 

Oregon, kde mnoho podniků oznámilo velký pokles zákazníků poté, co státní vláda 

přijala restriktivní imigrační zákon.129 Přímý ekonomický dopad má i práce 

přistěhovalců, a to těch kvalifikovaných i nekvalifikovaných. Řada nelegálních 

                                                                                                                                               
dolarů na jednu domácnost), v Arizoně o 1,03 miliard dolarů (717 dolarů na jednu domácnost) a na 
Floridě o 910 milionů dolarů (315 dolarů na jednu domácnost). 
„The Costs to Local Taxpayers for Illegal Aliens.“ Federation for American Immigration Reform. 2006. 
http://www.fairus.org/site/News2?page=NewsArticle&id=16723&security=1601&news_iv_ctrl=1007#4 
(přístup získán 16. dubna 2010). 
125 Nelegální přistěhovalci přispívají do federální pokladny především placením daně z příjmu. Přesná 
částka vybraná na dani z příjmů nelegálních přistěhovalců není známa. Odborníci se však domnívají, že 
například v roce 2007 imigranti zaplatili až 9 miliard dollarů na dani z příjmu.  
Loller, Travis. „Many illegal immigrants pay up at tax time.“ USA Today. 11. dubna 2008. 
http://www.usatoday.com/money/perfi/taxes/2008-04-10-immigrantstaxes_N.htm (přístup získán 15. 
května 2010). 
126 „The Impact of Unauthorized Immigrants on the Budgets of State and Local Governments.“ Str. 9. 
Harvard Law Review 108, č. 7. „Unenforced Boundaries: Illegal Immigration and the Limits of Judicial 
Federalism .“ květen 1995. Str. 1643. 
127 „The Impact of Unauthorized Immigrants on the Budgets of State and Local Governments.“ Str. 18. 
128 V minulosti několik států dokonce zažalovalo federální vládu za nedostatečné prosazování imigrační 
legislativy a požadovalo kompenzaci za vzniklé náklady. Více o tomto tématu:  Chavez, Ken. „States Sue 
Federal Government.“ Migration News. květen 1994. http://migration.ucdavis.edu/MN/more.php? 
id=297_0_2_0 (přístup získán 16. dubna 2010). 
129 Bazar, Emily. „Strict immigration law rattles Okla. businesse.“ USA Today. 1. října 2008. 
http://www.usatoday.com/news/nation/2008-01-09-immigcover_N.htm (přístup získán 18. dubna 2010). 
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přistěhovalců představuje levnou pracovní sílou, kterou využívá mnoho firem sídlících 

v daném státě. Proto firmy lobují u daného státu, aby imigraci nepotlačoval, protože by 

přišly o zaměstnance. Přistěhovalectví však není přínosné jen díky levné pracovní síle. 

Nedávné průzkumy vyvracejí obecnou představu, že většinu imigrantů tvoří 

nekvalifikovaní pracovníci. Zejména v metropolitních oblastech pracuje mnoho 

kvalifikovaných přistěhovalců, kteří jsou často zaměstnáni na vysokých postech či 

úspěšně podnikají. Jejich ekonomický přínos v dané oblasti je nesporný: ekonomický 

růst v metropolitních oblastech je jasně propojen se vzrůstem procenta imigrantů.130 

Ekonomicky prospěšní jsou tedy jak kvalifikovaní, tak nekvalifikovaní přistěhovalci. Je 

však zřejmé, že imigrace je natolik komplexním fenoménem, že její celkový reálný 

ekonomický dopad jde jen těžko odhadnout.  

 

2.3.1.6 Nativismus 

Postoje států bohužel neovlivňují jen výše uvedené objektivní faktory, ale 

i politický populismus. Imigrace je téma, které je (zvláště před volbami) často 

zneužíváno politiky, kteří doufají, že díky razantnímu postoji vůči nelegálním 

přistěhovalcům získají více hlasů. Mnoho voličů slyší na populistická hesla volající po 

tvrdších imigračních zákonech a již si neuvědomují hlubší dopady těchto zákonů. 

Příkladem je balíček exekutivních opatření vydaný minnesotským guvernérem za 

Republikánskou stranu Timem Pawlentym  v lednu 2006, jejichž cílem bylo tvrdě 

zakročit proti přistěhovalcům. Mnoho komentátorů ihned projevilo své domněnky, že 

Pawlenty se tímto krokem pouze snažil získat voliče pro nadcházející volby a že nová 

nařízení ilegální přistěhovalectví nijak efektivně neřeší.131 V některých státech sílí tzv. 

nový nativismus,132 jehož představitelé tvrdě vystupují proti nelegálnímu 

přistěhovalectví. Jedním z nich je Tom Tancredo, bývalý republikánský kongresman 

z Colorada, který se proslavil svými proti-imigrantskými postoji. Podle některých 

                                                 
130 Preston, Julia. „Immigrants in Work Force: Study Belies Image.“ The New York Times. 15. dubna 
2010. http://www.nytimes.com/2010/04/16/us/16skilled.html?th&emc=th (přístup získán 16. dubna 
2010). 
131 Defiebre, Conrad. „Pawlenty takes aim at illegal immigration.“ Star Tribune. 3. ledna 2006. 
http://www.startribune.com/politics/11222841.html (přístup získán 16. dubna 2010). 
132 Nativismus byl směr silný v 19. století v politice Spojených států, který upřednostňoval zájmy 
starousedlíků před nově příchozími. O novém nativismu se mluví především ve spojení s xenofobními 
náladami v některých státech unie v 90. letech.  
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názorů se v některých státech „vyplatí“ politicky vystupovat proti ilegální imigraci bez 

ohledu na to, zda jsou nelegální přistěhovalci pro daný stát přínosní či nikoliv.133 

 

2.3.2 Konkrétní snahy států o regulaci imigrace   

Jak již bylo zdůrazněno, imigrační politika spadá pod pravomoc federální vlády. 

Ta však v současné době reguluje především podmínky pro vstup cizinců na území 

Spojených států. Řada dalších problémů spojených se začleňováním nově příchozích 

imigrantů do ekonomického, společenského a občanského života však spočívá na 

bedrech jednotlivých států. Ty mají sice za úkol řídit se federálními imigračními 

zákony, ale zároveň se musí starat o blaho všech osob žijících na svém území (těch 

legálních i nelegálních). Řada států tak přijímá vlastní imigrační zákony134 a zvláště 

v posledních pěti letech počet těchto zákonů razantně stoupá. Ne vždy však tyto zákony 

odpovídají oficiální federální imigrační politice a několikrát se již stalo, že se spor 

ohledně takového zákonu dostal až před federální soud.135 Zřejmě nejznámějším 

příkladem je kalifornský restriktivní imigrační zákon (v angličtině známý jako 

California Proposition 187) přijatý na základě kladného vyjádření občanů v referendu 

v roce 1994, který byl následně zrušen rozhodnutím federálního soudu. Soudce Mariana 

R. Pfaelzer odůvodnila toto rozhodnutí tím, že kalifornský zákon se pokouší regulovat 

imigraci, která spadá mezi federální pravomoci, a proto je daný zákon neústavní.136 

Každý stát se (z výše uvedených důvodů) k imigraci staví odlišně: Jsou státy, 

které se k imigraci staví velice liberálně, a naopak existují i státy, které přijímají velice 

restriktivní zákony. Velice různorodé jsou samozřejmě i přístupy na lokální úrovni. 

V jednom státě jsme svědky toho, že některé okresy ilegální imigraci tvrdě potlačují, 

zatímco jiné (především metropolitní oblasti) přijímají tzv. azylové zákony (v angličtině 

sanctuary laws), které vycházejí nelegálním přistěhovalcům vstříc. Problémům imigrace 

na lokální úrovni se však tato práce nevěnuje, protože se soustředí na vztahy mezi státy 

a federací.  

                                                 
133 „The New Nativism.“ The Nation. 10. srpna 2006. http://www.thenation.com/doc/20060828/editors3 
(přístup získán 8. dubna 2010). 
134 V situaci, kdy řada států přijímá vlastní imigrační zákony, vyvstává otázka, zda tak jednají v souladu 
s Ústavou. Podle Ústavy totiž imigrační politika spadá čistě pod pravomoc federální vlády a státy by se 
neměly na jejím utváření podílet. Tato problematika je natolik rozsáhlá a komplikovaná, že není 
v možnostech této práce se ji věnovat. Je však zřejmé, že v současné době není na federální úrovni větší 
vůle přijmout komplexní imigrační zákon, který by řešil  všechny aspekty imigrace. 
135 „Lopez v. Gonzales & Toledo-Flores v. United States .“ Duke Law University.  http://www.law.duke. 
edu/publiclaw/supremecourtonline/certgrants/2006/lopvgon (přístup získán 20. dubna 2010). 
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2.3.2.1 Liberální státy 

Snad nejvíce se mezi sebou státy liší v přístupu k nelegálním přistěhovalcům. 

Zatímco některé státy jsou k nelegálním přistěhovalcům relativně vstřícní,137 jiné jsou 

k nim naopak velice nekompromisní. Liberální státy zavedly řadu opatření, na základě 

kterých mohou imigranti obdržet řidičské průkazy, slevu na školném, být zaměstnáni ve 

státní správě, či být v kontaktu s policií bez strachu z deportace. Řidičské průkazy mohli 

v roce 2005 získat obyvatelé bez legálního statusu v 15 státech.138 Jednou z hlavních 

motivací bývá snaha zvýšit bezpečnost na silnicích, protože řada imigrantů by jinak 

řídila bez řádných dokladů (tj. i bez řádného vzdělání) a bez povinného ručení.139 

 Zatímco státy jsou ze zákona povinny zajistit primární a sekundární vzdělání140 

pro děti, které jsou ve Spojených státech nelegálně, tyto děti již nemají automatické 

právo na terciární vzdělání. Některé státy141 však za určitých podmínek poskytují 

nelegálním přistěhovalcům snížené školné na státních vysokých školách (tzv. in-state 

tuition je školné pro obyvatele státu, ve kterém se daná státní škola nachází, a které 

bývá několikanásobně nižší než řádné školné). Federální Zákon o reformě ilegálního 

přistěhovalectví a o zodpovědnosti přistěhovalců z roku 1996 sice zakazuje státům 

poskytovat nelegálním přistěhovalcům slevu na školném, nicméně některé státy tento 

                                                                                                                                               
136McDonnel, Patrick J. „Prop. 187 Found Unconstitutional by Federal Judge .“ Los Angeles Times. 15. 
listopadu 1997. http://articles.latimes.com/1997/nov/15/news/mn-54053 (přístup získán 15. května 2010). 
137 Žádný ze států nelegální přistěhovalectví otevřeně nepodporuje, ale jsou státy, které se snaží ulehčit 
život nelegálním přistěhovalcům, kteří již v daném státě pobývají. 
138 Aljaška, Havaj, Illinois, Maryland, Michigan, Nevada, New York, Oregon, Rhode Island, Texas, Utah, 
Vermont, Washington, Západní Virginie a Wisconsin.  
139 Na druhou stranu však vyvstává problém s tím, že řidičský průkaz je jedinou formou průkazů 
totožnosti, a tak v některých případech může nelegální přistěhovalec vystupovat jako legální obyvatel 
daného státu. Řidičský průkaz v mnoha státech opravňuje ke koupi či pronájmu nemovitostí, auta a 
podobně. Odpůrci vydávání řidičských průkazů nelegálním přistěhovalcům poukazují zejména na 
skutečnost, že je tím ohrožena národní bezpečnost a že tato praxe jen podporuje přistěhovalce, aby 
zůstávali na území Spojených států bez legálního statusu. 
Smith, Alison M. „CRS Report for Congress : Summary of State Laws on the Issuance of Driver’s 
Licenses to Undocumented Aliens.“ ILW. 13. září 2005. http://www.ilw.com/weekly/editorial/2005,1011-
crs.pdf (přístup získán 17. dubna 2010). 
140 Státy musí na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 1982 zajistit tzv. K-12 vzdělání, což je 
vzdělání zahrnující mateřskou školu (kindergarten) a 12 ročníků základní a střední školy. 
141 Kalifornie, Illinois, Kansas, Nebraska, New Mexico, New Jersey, New York, Texas, Utah, 
Washington.   
Russell, Alene. „In-State Tuition for Undocumented Immigrants: States’ Rights and Educational 
Opportunity.“ American Association of State Colleges and Universities. srpen 2007. 
http://www.aascu.org/media/pm/pdf/in-state_tuition07.pdf (přístup získán 17. dubna 2010). Str. 3. 
Wood, Daniel B. „States move against in-state tuition for illegal immigrants.“ The Christian Science 
Monitor. 3. dubna 2009. http://www.csmonitor.com/USA/2009/0403/p02s01-usgn.html (přístup získán 
17. dubna 2010). 
Fleisher, Lisa. „N.J. Assembly committee approves bill allowing undocumented immigrants to pay in-
state tuition.“ NewJerseyOnline. 4. ledna 2010.http://www.nj.com/news/index.ssf/2010/01/nj_assembly_ 
committee_approves_4.html (přístup získán 17. dubna 2010). 
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zákon obcházejí. Daří se jim to především proto, že slevy poskytují všem studentům, 

kteří studovali minimálně tři poslední ročníky střední školy v daném státě, a nezjišťují 

jejich imigrační status. Poskytování slev na školném má jeden hlavní cíl: pomoci zapojit 

nově příchozí do americké společnosti a zlepšit jejich sociální situaci. Bohužel podle 

některých specialistů zůstává nabídka levnějšího školného z větší části nevyužitá, 

protože i tak je školné pro rodiny imigrantů velice drahé a nelegální imigranti se na sebe 

bojí jakkoliv upozorňovat.142 

 Některé státy zaměstnávají nelegální přistěhovalce ve státní správě na základě 

hesla „Don’t ask, don’t tell“ (které zhruba odpovídá českému “Kdo se moc ptá, moc se 

doví“): při výběru zaměstnanců není zjišťován imigrační status daného uchazeče, čímž 

nerozlišují mezi legálními a nelegálními obyvateli.143 Na obdobném principu funguje 

i kontakt občanů se státní policií na Aljašce a v Oregonu. Tyto státy přijaly legislativu, 

která zakazuje používání státních prostředků na prosazování federální imigrační 

politiky. Hlavním motivem je především snížení kriminality: při kontaktu občanů 

s policií není zjišťován status daného občana, čímž je zaručena větší vůle spolupracovat 

s policií. Uvedená praxe existuje často na lokální úrovni, ale v případě států je 

ojedinělá.144 

 

2.3.2.2 Státy s restriktivní imigrační politikou 

 Vedle řady liberálních opatření jsou v mnoha státech přijímány restriktivní 

imigrační zákony. Často se jedná o pravý opak těch opatření, která jsou přijímána 

v liberálních státech (nevydávání řidičských průkazů, neposkytování slev na školném, 

úzká spolupráce státní policie s federálními institucemi, kontrolování statusu při 

jakémkoliv kontaktu s policií či jinými státními činiteli, apod.). Nejvíce restriktivních 

imigračních zákonů se snaží zabránit zaměstnávání nelegálních přistěhovalců tím, že 

vyžaduje, aby firmy, než zaměstnají nového pracovníka, zkontrolovaly jeho status. 

V případě porušení hrozí pokuty a firmám, které se ucházejí o státní zakázky, dokonce 

                                                 
142 „States Grapple With In-State Tuition for Illegal Immigrants.“ FOX News. 6. března 2006. 
http://www.foxnews.com/story/0,2933,186876,00.html (přístup získán 17. dubna 2010). 
143 Walsh, James H. „Sanctuary Cities, States Undermining the American Republic.“ The Social Contract. 
jaro 2005. http://www.thesocialcontract.com/pdf/fifteen-three/xv-3-192.pdf (přístup získán 17. dubna 
2010). Str. 194. 
144 V Oregonu nicméně platí i zákon, podle kterého státní policie může (ale nemusí) sdílet s federálními 
úřady informace o statusu osob zadržených za trestný čin.  
Carpenter, Amanda B. „'Sanctuary Cities' Embrace Illegal Immigrants .“ Human Events. 4. května 2007. 
http://www.humanevents.com/article.php?id=20547 (přístup získán 17. dubna 2010). 
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i ztráta licence.145 Další státní zákony zpřísňují federální postihy za převádění 

nelegálních přistěhovalců přes hranice či za prodej falešných dokladů.  

 Každodenní život přistěhovalců ovlivňuje i to, zda stát, ve kterém žijí, má 

uzákoněnou angličtinu jako oficiální jazyk. V roce 2000 bylo ve Spojených státech 

téměř 47 milionů obyvatel, jejichž mateřský jazyk není angličtina; 10 milionu  jich 

uvedlo, že anglicky mluví „málo“ nebo „vůbec“.146 Ve státech, kde je angličtina 

uzákoněna jako jediný oficiální jazyk, mají tito lidé značně komplikované podmínky 

pro styk s vládními úřady. Zajímavá je skutečnost, že ve větším měřítku začaly státy 

přijímat zákony týkající se oficiálního jazyka až v 80. a 90. letech 20. století. V roce 

1980 mělo angličtinu jako oficiální jazyk uzákoněno jen pět států (Havaj, Illinois, 

Louisiana, Massachusetts a Nebraska), zatímco v současné době jich je již třicet.147 

Tento vzestup ilustruje možné vzrůstající obavy občanů o ztrátu své identity 

a poukazuje na to, jak je imigrace snadno politicky využitelné téma. Mnohá občanská 

sdružení zabývající se ochranou práv imigrantů však upozorňují na to, že zákony 

ustanovující angličtinu jako oficiální jazyk porušují 14. Dodatek Ústavy. Například 

podle Americké unie pro občanské svobody (v angličtině American Civil Liberties 

Union) tyto zákony omezují právo volit (kvůli zákazu dvojjazyčných volebních lístků), 

právo na spravedlivý soudní proces (protože soudní jednání jsou výlučně v angličtině) 

nebo právo na vzdělání (pro zákaz používat při výuce na státních školách jiný jazyk než 

angličtinu).148 

 Do jisté míry průlomový imigrační zákon byl přijat na jaře roku 2010 

v Arizoně;149 zastánci i odpůrci tohoto zákona se shodují, že se jedná o nejpřísnější 

státní imigrační zákon ve Spojených státech. Podle této nové legislativy je nelegální 

pobyt na území Arizony proti státním zákonům (a ne jen proti těm federálním) 

                                                 
145 Toto opatření se týká například Oklahomy, Georgie či Arizony. Citováno z: Bazar. 
146 „Language Use and English-Speaking Ability: 2000.“ US Census Bureau. říjen 2003. 
http://www.census.gov/prod/2003pubs/c2kbr-29.pdf (přístup získán 22. dubna 2010). Str. 4. 
147 Alabama (1990), Aljaška (1998), Arizona (2006), Arkansas (1987), Kalifornie (1986), Colorado 
(1988), Florida (1988), Georgie (1986, 1996), Havaj (1978), Idaho (2007), Illinois (1969), Indiana (1984), 
Iowa (2002), Kansas (2007), Kentucky (1984), Louisiana (1812), Massachusetts (1975), Mississippi 
(1987), Missouri (1998, 2008), Montana (1995), Nebraska (1920), New Hampshire (1995), Severní 
Karolína (1987), Severní Dakota (1987), Jižní Karolína (1987), Jižní Dakota (1995), Tennessee (1984), 
Utah (2000), Virginie (1981, 1996) a Wyoming (1996). 
V Oklahomě rozhodne o tom, zda angličtina bude či nebude oficiálním jazykem, referendum v listopadu 
2010. 
„States with Official English Laws.“ US English. 22. dubna 2010. http://www.us-english.org/view/13 
(přístup získán 22. dubna 2010). 
148 „ACLU Briefing Paper Number 6 "English Only". The Lectric Law Library. http:/ /www. 
lectlaw.com/files/con09.htm (přístup získán 22. dubna 2010). 
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a umožňuje státní policii okamžitě zadržet kohokoliv, kdo se neprokáže příslušnými 

dokumenty. Tyto osoby pak mohou být uvězněny až na 6 měsíců a zároveň pokutovány 

až do výše 2 500 amerických dolarů. Nově bude postihováno i převážení nelegálních 

přistěhovalců v dopravním prostředku, jehož řidič si je vědom jejich nelegálního 

statusu. Lidé před pracovními centry pro nekvalifikované dělníky (v angličtině day-

labor centers), blokují-li dopravu, budou pokutováni za přestupek.150  

 Nelegální přistěhovalci jsou tak vystavováni různorodým imigračním politikám: 

od velice liberálních (Aljaška, Illinois, New York, Oregon, …), až po velice restriktivní 

(Arizona, Georgie, Oklahoma, ….). Ostatní státy se přiklánějí k jednomu či druhému 

přístupu a výjimkou nejsou ani státy, které svou imigrační politiku často mění 

v závislosti na aktuální politické situaci ve snaze najít optimální řešení. Státy se tak 

stávají jakýmisi laboratořemi, ve kterých se testují různé přístupy k imigraci. 

Různorodost státních imigračních politik je však přinejmenším překvapivá, zvážíme-li, 

že imigrační politika by měla být určována federální vládou. Je zřejmé, že jednotlivé 

státy se ve svých přístupech liší natolik, že dosažení konsensu při přijímání případné 

nové federální imigrační reformy bude problematické.  

                                                                                                                                               
149 Návrh imigračního zákona S.B. 1070 byl arizonskými zákonodárci přijat 13. dubna 2010 a nyní čeká 
na podpis guvernéra. 
150 Cooper, Jonathan J. „Arizona may crack down hard on illegal immigrants.“ The Washington Post. 15. 
dubna 2010. www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/14/AR2010041404347.html 
(přístup získán 17. dubna 2010). 
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3. Kooperativní federalismus a imigrační politika 

 V současné debatě o reformě imigrační politiky je důležité připomenout její 

federální a státní rozměr. Úvaha o účinném rozdělení pravomocí v imigrační politice 

mezi státy a federaci nás nutně přivede až k podstatě federalismu samotného a k jeho 

dvěma základním modelům: duálnímu a kooperativnímu federalismu. Mluvíme-li 

o reformě imigrační politiky, je třeba zvážit, který z modelů odpovídá současné praxi 

imigrační politiky a nakolik je vhodný.  

Vzhledem k tomu, že imigrační politika spadá oficiálně mezi kompetence 

federální vlády, je zřejmé, že vychází z modelu duálního federalismu. V praxi je ale 

často ovlivňována jednotlivými státy, které se i přes federální exkluzivitu imigrace snaží 

řešit situaci nepřímo po svém. V žádném případě se však nejedná o vzájemnou 

spolupráci, protože zásahy států jsou značně nekoordinované, některé z nich obcházejí 

federální nařízení a často se dostávají až na samou hranici federálního zákona. Je pak na 

posouzení soudů, zda dané státní opatření překračuje státní pravomoci či naopak.151 

Výsledkem je, že v rámci imigrační politiky založené na modelu duálního federalismu 

mezi sebou státy s federací soupeří, čímž se z imigrační politiky v praxi stává 

nepřehledná změť navzájem si odporujících pravidel. Je proto zřejmé, že koncepce 

duálního federalismu není nejvhodnější a měla by být změněna. Vzhledem k tomu, že 

kooperativní federalismus je opakem federalismu duálního, je nasnadě zvážit, zda by 

druhý koncepční model nebyl vhodnější.  

 

3.1 Důvody ospravedlňující zavedení modelu kooperativního 

federalismu 

Myšlenku uplatnit kooperativní federalismus v imigrační politice podporuje řada 

autorů,152 kteří poukazují na regionální aspekty imigrace a imigrační politiky 

                                                 
151 Vhodným příkladem je již zmiňované rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Plyler v. Doe, 457 U.S. 
202 (1982).  Nejvyšší soud zakázal tímto rozhodnutím státům odepřít nezletilým nelegálním přistěho-
valcům právo na primární a sekundární vzdělání.  
152 Collins, Davon M. „Toward a More Federalist Employment-Based Immigration System.“ Yale Law & 
Policy Review, jaro 2007: 349 -389. 
Huntington, str. 787-853. 
Rodriguez, Cristina. Str. 567. 
Skerry, str. 71-85. 
Spiro, str. 67-73. 
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a zdůrazňují důležitost zapojení států. Státy by se měly podílet na vytváření 

a prosazování imigrační politiky z několika důvodů. Za prvé, imigrace má v různých 

státech různé podoby, a proto je důležité, aby imigrační politika brala tyto regionální 

odlišnosti v potaz. Ukázalo se, že není možné stanovit jednotná pravidla pro všechny 

státy: například tradičně imigrační státy, ve kterých jsou přistěhovalci velmi důležitým 

ekonomickým faktorem, mají jiné potřeby a nároky než státy, ve kterých počet 

přistěhovalců začal narůstat až v posledních letech. Imigrační politika musí brát tyto 

odlišnosti v úvahu a federální vláda by je ve spolupráci s jednotlivými státy měla 

zapracovat do celonárodní imigrační politiky. 

Druhý důvod, proč by se státy měly více angažovat, je skutečnost, že státy jsou 

na rozdíl od federální vlády v  bezprostřednějším kontaktu s imigranty. Státní a lokální 

vlády se s přistěhovalci dostávají do kontaktu ve školách, úřadech, občanských 

sdruženích a ve zdravotnických zařízeních. Kontakt imigrantů s federálními 

imigračními úřady je ve srovnání s tím značně omezený. Státy tak mají 

s přistěhovalectvím větší praktické zkušenosti a dokážou lépe odhadnout, co je pro 

imigranty a pro společnost, ve které žijí, prospěšné. 

Třetí důvod souvisí se samotnou podstatou federalismu: státy často slouží jako 

praktické laboratoře, které zkoušejí různé programy. Osvědčí-li se určitý program, může 

se rozšířit i na federální úrovni. To platí i o imigrační politice. Státy své přístupy 

k imigrační politice často mění a není výjimkou, že v průběhu několika let přijmou 

protichůdné programy. Státy tak mají možnost sledovat v praxi dopady své politiky 

a zhodnotit, do jaké míry pomohly řešit dané problémy. Naproti tomu federace není tak 

flexibilní, protože zásadnější imigrační reformy je obtížné v Kongresu prosadit. V praxi 

se tak podaří přijmout federální imigrační zákony jen přibližně jednou za deset let. 

Zhodnotit dopady federálních reforem je těžší a trvá několik let, než se reforma projeví 

v praxi. Státy by se proto měly zapojit do vytváření federální imigrační politiky, protože 

mohou přispět svými cennými zkušenostmi. Tento význam by se ovšem neměl 

přeceňovat, protože federální a státní zákony jsou přece jen odlišné: státní zákony 

nemusí brát v potaz dopady na okolní státy a mohou se tedy zaměřit na problémy 

specifické pro daný stát. Federální zákony jsou naopak mnohem komplexnější, protože 

musí být uplatnitelné na všech 50 států unie.   

                                                                                                                                               
Wells, Miriam J. „The Grassroots Reconfiguration of U.S. Immigration Policy.“ International Migration 
Review. Číslo 4, zima 2004. Str. 1308-1347. 
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Za čtvrté, integrace imigrantů nezáleží jen na nich samotných, ale i na 

společnosti, která je přijímá. Komunita, ve které se přistěhovalci usazují, se tomu musí 

přizpůsobit. Je především na státech, aby tuto integraci skrze lokální vlády podporovaly, 

protože federální instituce nemohou reflektovat různorodé hodnoty dané komunity.153 

V případě, že místní obyvatelstvo imigraci odmítá, má státní či místní vláda větší 

předpoklady k tomu, že se jí podaří přístup dané komunity změnit. 

Přes nesporné výhody zapojení států do imigrační politiky je nutné připomenout, 

že imigrační politiku by měla řídit federální vláda. Imigrační politika je úzce spojena se 

zahraniční politikou i s národní bezpečností a jako taková by měla být koordinována na 

federální úrovni.154 Přistěhovalectví je natolik složitou problematikou, že nemůže být 

řešena jen na úrovni států. Na základě restriktivního nebo naopak liberálního přístupu 

některých států by totiž mohly vznikat externality, které by negativně ovlivňovaly 

okolní státy. Vhodným příkladem může být nová restriktivní imigrační legislativa 

v Arizoně. Dá se předpokládat, že velké množství nelegálních přistěhovalců se na 

základě nového imigračního zákona rozhodne opustit Arizonu. Je nepravděpodobné, že 

by se všichni tito imigranti vrátili do svých rodných zemí; mnoho nelegálních 

přistěhovalců se zřejmě vydá do okolních států. Takový nárazový příliv přistěhovalců, 

na který nebudou dané státy připraveny, však může způsobit značné sociální 

a ekonomické problémy. Arizonská legislativa tak vytváří negativní externalitu 

vzhledem k okolním státům. Obdobné situace může efektivně řešit jedině koordinující 

zásah federální vlády. Nová koncepce imigrační politiky založená na principech 

kooperativního federalismu by tedy musela vyhovět specifickým požadavkům 

jednotlivých států, ale zároveň zachovat federální dominanci v této oblasti.  

 

3.2 Nástin možné formy spolupráce federace a jednotlivých 

států 

Reforma imigrační politiky je tak složitou problematikou, že ji v žádném případě 

nelze v této práci detailně rozebrat. Přesto je důležité alespoň rámcově nastínit, jak by 

v budoucnosti bylo možné rozdělit pravomoce mezi federaci a státy podle modelu 

kooperativního federalismu.  Podle Petera Spira lze vycházet z rozdělení imigrační 

                                                 
153 Rodriguez, Cristina. Str. 581. 

48 
 



Bakalářská práce 

politiky na tři části: na práva imigrantů, prosazování imigračních zákonů a na podmínky 

pro vstup a pobyt imigrantů na území Spojených států. 

První oblast imigrační politiky nabízí zřejmě nejvíce možností spolupráce mezi 

federální vládou a státy. Zatímco některá práva by měla být garantována federální 

vládou (zejména právo na právní ochranu), jiná (například právo na zdravotní péči, na 

podporu v nezaměstnanosti, na veřejné vzdělání, …) mohou být garantována 

jednotlivými státy. Vzhledem k tomu, že většinu sociálních, zdravotních a vzdělávacích 

programů spravují státní vlády, je rozumné, aby tuto agendu měly na starosti státy i ve 

spojitosti s přistěhovalectvím. Jednotlivé státy by samy rozhodovaly, za jakých 

podmínek umožní přistěhovalcům čerpat sociální dávky, studovat na vysokých školách 

s určitým finančním zvýhodněním a podobně. Vzhledem k tomu, že by se o těchto 

záležitostech rozhodovalo na státní úrovni, podmínky pro přistěhovalce by se lišily stát 

od státu. Tím by se zachovaly specifické přístupy jednotlivých států. Benefity jako 

levnější školné či levnější zdravotní pojištění by tak v oblastech, které ekonomicky 

závisejí na přistěhovalectví, mohly sloužit jako motivace pro přistěhovalce usadit se 

právě tam. 

Druhou oblastí je prosazování imigračních zákonů. Tato oblast zahrnuje ochranu 

hranic a zadržení a deportaci těch, kteří překročili hranice nelegálně či porušili vízové 

podmínky. V současnosti se federální vláda v prosazování imigračních zákonů 

nespoléhá jen na federální Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, ale i na pomoc orgánů 

jednotlivých států. 155 Vždy ale záleží na vůli daného státu, zda s federálními úřady bude 

či nebude spolupracovat. Tak vzniká situace, že v některých oblastech je menší či 

naopak větší pravděpodobnost, že budou nelegální přistěhovalci deportováni.  Je 

žádoucí, aby na celém území Spojených států panovaly stejné podmínky pro zadržení a 

deportaci, a proto by v prosazování imigračních zákonů (které často úzce souvisejí 

i s národní bezpečností) měla mít federální vláda rozhodující slovo. Stavu, kdy na celém 

území budou stejné podmínky, může federální vláda dosáhnout dvěma způsoby: sama 

nebo s pomocí států. Rozhodne-li se prosazovat imigrační zákony sama, musí dojít 

k razantnímu navýšení finančních prostředků, protože by federální vláda v této oblasti 

financovala vše, co teď částečně zajišťují jednotlivé státy. V případě, že by federální 

vláda chtěla spolupracovat se státy, musela by zajistit, aby spolupráce se všemi státy 

                                                                                                                                               
154 Rodriguez, Adrian J. „Punting on the Values of Federalism in the Immigration Arena? Evaluating 
Operation Linebacker, a State and Local Law Enforcement Program along the U.S.-Mexico Border.“ 
Columbia Law Review. Číslo 2, březen 2010. Str. 1267. 
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byla jednotná (tj. aby se všechny státy řídily stejnými pravidly). Toto řešení ale 

předpokládá, že by se všechny státy dohodly na jednotných pravidlech, což by rozhodně 

kvůli velice rozdílným přístupům jednotlivých států k imigraci nebylo jednoduché. 

Zároveň by zvýšená aktivita lokální policie směrem k vyhledávání ilegálních imigrantů 

významně snížila důvěru nelegálních imigrantů v policii, což by negativně ovlivnilo její 

schopnost potírat zločin v oblastech s vysokým procentem imigrantů. Nelegální 

imigranti by se snažili co nejvíce vyhýbat kontaktu s policií i s dalšími státními orgány, 

což by výrazně snížilo ochotu těchto lidí poskytovat informace směřující k dopadení 

zločinců a nutně tedy vedlo ke  zvýšení kriminality v daných oblastech. Obzvláště 

negativní důsledky by to mělo pro oběti domácího násilí, které by se ze strachu 

z deportace často neměly na koho obrátit.156  

Do poslední kategorie spadají pravidla, která určují, za jakých podmínek bude 

žadateli povolen pobyt na území Spojených států, a stanovují podmínky jejich 

naturalizace. I tato oblast by měla zůstat v pravomoci federální vlády; určitá poradní 

činnost států by však mohla být prospěšná. Týká se to především kvót stanovených pro 

pracovní víza a víza pro sezonní pracovníky. Pro řadu států je pracovní síla imigrantů 

velice důležitá, a tak by pomohlo, aby mohly na federální vládu vznést své požadavky 

na počet a kvalifikaci pracovníků z řad imigrantů. Muselo by být však zaručeno, že ti, 

kdo dané vízum dostanou, se usadí opravdu ve státě, který onen požadavek vznesl. 

Vzhledem k tomu, že na celém území Spojených států mohou všichni svobodně 

překračovat hranice jednotlivých států, nelze případným imigrantům jednoduše zakázat, 

aby opustili stát, ve kterém se měli usadit. Šlo by je ale k tomu motivovat různými 

zvýhodněními, čímž by se zajistilo, že imigranti by se usadili jen v těch oblastech, kde 

jsou potřební a pro které pracovní vízum získali. 

 

3.3 Limity kooperativního federalismu a možná řešení 

Při úvahách nad kooperativním federalismem v imigrační politice je důležité 

neopomenout finanční stránku případné spolupráce. Státy s nejvyšším procentem 

přistěhovalců nesou výraznou finanční zátěž, zatímco federace jako celek na imigraci 

spíše vydělává.  Prohloubení spolupráce mezi státy a federací na základě modelu 

                                                                                                                                               
155 Rodriguez, Adrian. Str. 1228. 
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kooperativního federalismu by vedlo k dalšímu navýšení výdajů těchto států. Aby 

spolupráce byla oboustranně prospěšná a nekonfliktní, musely by se výdaje na konkrétní 

programy jasně vyčíslit a musely by být následně uhrazeny federální vládou. Bylo by 

tedy nutné stanovit jasná pravidla a způsoby financování. Zde ale číhá největší úskalí 

celého konceptu: dá se totiž očekávat, že státy, které nejsou výrazně zasaženy imigrací, 

odmítnou nepřímo doplácet na státy s vysokým procentem imigrantů. V takovém 

případě by federální vláda nemohla státy k ničemu nutit a imigrační reforma založená 

na principu kooperativního federalismu by neměla velkou naději na úspěch.157  

Šanci má tedy imigrační reforma založená na modelu kooperativního 

federalismu, jen pokud by s ní většina států souhlasila. Konsensus se ale bude 

v současné politické situaci hledat jen velice obtížně. Přesto existuje několik možných 

východisek. První možností je využít federální finanční dotace k prosazení vůle 

federace, tak jak je federální vláda používá v řadě jiných oblastí. Federální vláda by 

podmínila udělování federálních dotací spoluprácí států na imigrační politice. Pokud by 

státy odmítly spolupracovat, federální vláda by jim mohla dotace odebrat. To by 

fungovalo jen za předpokladu, že by podmíněné federální dotace byly vyšší než 

případné finanční ztráty států plynoucí ze spolupráce na imigrační politice. Kdyby totiž 

dotace nepřevyšovaly případné ztráty, státy by se na imigrační politice nejspíše odmítly 

podílet. 

Druhou možností, jak dosáhnout spolupráce států a federace, je, aby je ke 

spolupráci donutil politický tlak voličů. Dá se předpokládat, že otázka imigrace 

a imigrační politiky zůstane i nadále závažným politickým tématem. Pokud se nepodaří 

do několika let prosadit efektivní reformu imigrační politiky, je možné, že se situace ve 

státech s vysokým procentem imigrantů může dále vyostřovat, až se postupně vymkne 

kontrole. V takovém případě by politický tlak donutil ostatní státy přistoupit na reformu 

imigrační politiky na základě kooperativního federalismu, což by znamenalo, že na 

novou imigrační politiku by nepřímo doplácely i státy, které nejsou imigrací výrazně 

ovlivněny. 

                                                                                                                                               
156 Pendleton, Gail. „Local Police Enforcement of Immigration Laws and its Effects on Victims of 
Domestic Violence.“ National Immigration Project. www.nationalimmigrationproject.org/.../DVSA_ 
CLEAR_Article.doc (přístup získán 30. dubna 2010). 
157 I přesto, že státy se podle klauzule o nadřazenosti musí řídit federálními zákony, je značně obtížně 
přijmout federální zákon bez podpory států. Příkladem může být federální zákon známý pod názvem 
REAL ID Act (Public Law 109-13), jehož přijetí v roce 2005 ostře kritizovala řada států. Mnoho států se 
odmítlo federálnímu zákonu podřídit a přijalo zákony, které s ním byly v přímém rozporu. Federální 
vláda se na základě odmítavé reakce států následně rozhodla odložit platnost zákona. 
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K dosažení konsensu by přispěla i skutečnost, že imigrační politika založená na 

konceptu kooperativního federalismu by přenesla část pravomocí na státy, a tím zvýšila 

jejich autonomii. V posledních desetiletích získávají po celém světě popularitu 

myšlenkové směry propagující devoluci (proces přenesení pravomocí z centra na nižší 

úroveň) a tato myšlenka je přijímána kladně i ve Spojených státech.158 Dá se proto 

očekávat, že posílení svých pravomocí by státy přivítaly a i mezi voliči by toto 

rozhodnutí bylo populární.159 Je tedy nutné najít rovnováhu mezi zájmy federace 

zastřešovat imigrační politiku a zájmy států se na ní autonomně podílet. 

                                                 
158 Experti poukazují na to, že termín devoluce není v případě Spojených států úplně výstižný. V druhé 
polovině 20. století totiž došlo ke značnému posílení vlivu federální vlády na úkor států a tak by případné 
nynější posílení vlivu států bylo spíše obnovením rovnováhy mezi státy a federací než devolucí v pravém 
slova smyslu. 
159 Tannenwald, Robert. „Devolution: New Federalism - An Overview.“ New England Economic Review, 
květen/červen 1998: 1-12. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat americký federalismus v oblasti imigrační 

politiky. Ve Spojených státech je tradičně uplatňován duální federalismus, podle 

kterého je imigrační politika utvářena a prosazována federální vládou. Základní 

charakteristice federálního systému a dvěma hlavním modelům amerického federalismu 

se věnovala první kapitola. Současnou situaci v imigrační politice mapovala druhá 

kapitola, která také analyzovala, proč se federální vládě nedaří přijmout adekvátní 

imigrační reformu, která by pomohla řešit současné problémy spojené 

s přistěhovalectvím do Spojených států. Tato kapitola se zároveň zabývala tím, jak se 

kvůli neschopnosti federální vlády snaží jednotlivé státy vypořádat s imigrací samy. 

I přestože nemohou imigrační zákony oficiálně přijímat, našly si způsoby, jak na svém 

území imigraci regulují alespoň nepřímo. Tyto způsoby byly blíže popsány 

v závěru druhé kapitoly.  

Ve třetí kapitole bylo vysvětleno, proč je model duálního federalismu 

pro současnou imigrační politiku nevhodný. Jeho uplatňování vedlo totiž k tomu, že 

federace a státy mezi sebou soupeří o vliv. Státy se snaží zasahovat do oblasti, která 

oficiálně spadá mezi exkluzivní pravomoci federální vlády a tím vzniká nepřehledná 

změť navzájem si odporujících pravidel a celý systém je značně neefektivní. Výsledkem 

je, že imigranti žijí v jednotlivých státech v naprosto rozdílných podmínkách a federální 

vláda nezvládá vše koordinovat.  

V práci bylo navrženo i možné řešení celé situace: Uplatnění konceptu 

kooperativního federalismu, které by vedlo k užší spolupráci mezi jednotlivými státy 

a federální vládou. Hlavním důvodem, proč by ke změně mělo dojít, je skutečnost, že 

imigrace má v různých státech různé podoby, a proto je důležité, aby imigrační politika 

brala regionální odlišnosti v potaz. Státy jsou v porovnání s federální vládou v užším 

kontaktu s imigranty, a tak dokážou lépe odhadnout důsledky různých imigračních 

programů. Federální vláda by spoluprácí se státy mohla využít jejich zkušeností. Větší 

zapojení států by však nemělo být na úkor vlivu federální vlády – ta by měla i nadále 

mít hlavní slovo a plnit koordinační funkci. Nová koncepce imigrační politiky založená 

na principech kooperativního federalismu musí vyhovět specifickým požadavkům 

jednotlivých států, ale zároveň zachovat federální dominanci.  

Třetí kapitola také nastínila, jak by v praxi mohla vypadat možná spolupráce 

jednotlivých států a federace, a upozornila na možná úskalí tohoto návrhu: jeho finanční 
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stránku. Zvýšená spolupráce by přinesla vyšší náklady států a bylo by nutné, aby jim 

federace tyto náklady zpětně proplácela. Vznikla by situace, kdy státy, které nejsou 

významně poznamenáni imigrací, by nepřímo doplácely na státy s vysokým procentem 

přistěhovalců. V závěru kapitoly byly nabídnuty možnosti, jak tyto státy motivovat ke 

spolupráci.  

Případná změna federálního rozdělení pravomocí by v imigrační politice byla 

revolučním krokem a s ohledem na rozdílné názory jednotlivých států by ji bylo velice 

těžké prosadit. Aby byla přijata, musela by mít na federální úrovni jednoznačnou 

podporu celého politického spektra. Jen jednotný postoj federální vlády může přesvědčit 

státy k vzájemné spolupráci.  

V debatě o imigrační reformě by bylo do budoucna zajímavé porovnat imigrační 

politiku Spojených států s imigrační politikou jiného federálního státu. Jako vhodný 

příklad se jeví Kanada, která je také národem přistěhovalců a která stejně jako Spojené 

státy má federální uspořádání státní moci. Kanada od počátků své nezávislosti 

umožňovala provinciím zasahovat do imigrační politiky; hlavní slovo však měla vždy 

kanadská vláda. Tento model je podobný modelu kooperativního federalismu. Studie, 

která by analyzovala rozdělení pravomocí mezi kanadské provincie a federální vládu, by 

byla bezesporu přínosem a mohla by přispět do současné debaty o imigrační reformě ve 

Spojených státech. 
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Summary 

One of the key principles of the American political system is the separation of 

powers between federal and state governments. The basis of the federal system is 

outlined in the United States Constitution which lists the powers delegated to the federal 

government and those delegated to the individual states. The actual relationship between 

the two levels of government is however very complex and there are many theoretic 

concepts aiming to describe the unique relationship. The two main concepts are dual 

and cooperative federalism. According to the model of dual federalism, the federal and 

state governments are split into their own spheres, and each of them is supreme within 

its respective sphere. The two levels of government are equal to each other and rarely 

cooperate. Contrary to dual federalism, cooperative federalism emphasizes the 

importance of cooperation, rejects the clear separation of powers and is characterized by 

the dominance of the federal government. The United States immigration policy is 

traditionally one of the areas in which the principles of the dual federalism are applied: 

it is an exclusive power of the federal government to adopt immigration legislation and 

to enforce it. States have officially no power to interfere with the federal government in 

matters of immigration policy. 

In the second half of the twentieth century, new trends in immigration to the 

United States emerged and the federal government was forced to enact several 

immigration laws to adapt the immigration policy to these new trends. None of these 

laws however managed to efficiently resolve all the problems arising from legal and 

illegal immigration and the debate over immigration reform continues until today.  

Immigration is a very complex phenomenon and has different effects across the 

United States; each of the individual states of the union affronts very diverse 

immigration issues. In some states, immigration is welcomed as a means of maintaining 

a steady population growth and immigrants are recognized as an important economic 

force. In others, immigration is viewed as undesirable and immigrants are thought to 

take jobs away from the American native-born population.  

As federal immigration legislation did not manage to resolve all the immigration 

issues, the states are forced to deal with them on their own. Even though, the states 

officially can’t adopt their own immigration policies, they found other ways to regulate 

immigration. Liberal states’ pro-immigrant programs include issuing drivers’ licenses 

without enquiring on legal status, in-state tuition to illegal immigrants, and non-
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compliance of state police with federal agencies dealing with immigration. At the other 

end of the scale there are states with rather restrictive immigration policies such as 

adopting English as an official language, close cooperation of state police with federal 

authorities, and strict laws compelling employers to check the legal status of all 

employees.   

 The concept of dual federalism led to the present situation in which the federal 

government and the individual states compete with each other over the power to 

regulate immigration. States try to affect an area that is officially among exclusive 

powers of the federal government. This rivalry caused that the immigration policy is just 

a set of chaotic rules that are contradicting each other and the system is highly 

ineffective.  

 Many authors therefore suggest changing the very basis of the United States 

immigration policy. Instead of using the concept of dual federalism, they argue, the 

federal government and the individual states should start to cooperate. The main reason 

for adopting the concept of cooperative federalism is the fact, that the effects of 

immigration vary in each state and that federal immigration policy should therefore 

reflect these regional differences.  

States are also in much closer and more frequent contact with the immigrants 

and can therefore better respond to their needs and to the needs of the community they 

live in. The federal government could profit from the states’ experience with 

immigrants. Broader involvement of states in creating and implementing immigration 

policy should not however be at the expense of weaker federal government; federal 

government should still maintain its dominant role. New immigration policy based on 

principles of cooperative federalism must therefore address the specific demands of 

individual states while preserving the federal dominance.  

The idea of immigration policy based on cooperative federalism has nevertheless 

one major catch: the fiscal aspect of such cooperation. Since greater involvement of 

individual states (especially those with a high percentage of immigrant population) 

would inevitably lead to an increase of their spending, the federal government would 

have to reimburse these states. That would however mean that states where immigration 

is not a particular issue would indirectly (through federal budget) pay more than states 

with big immigrant population. As the immigration reform can be successfully 

implemented only if all the states agree to cooperate, the question is how to motivate 

even those states that would indirectly lose money from such cooperation?  
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There are three possible ways that could help to achieve the cooperation of all 

states. First, the federal government could use federal grants-in-aid as a means of 

motivation. If a state refused to cooperate, the federal government could condition an 

appropriation of federal grants with such cooperation. Second, it is to be expected that if 

an adequate immigration reform is not adopted soon, the problems in states with rising 

immigrant population will escalate and citizens will become rather displeased with the 

situation. Political pressure of voters would then force states to cooperate with the 

federal government. Third, broader involvement of states would mean devolution of 

some federal powers to states and hence the increase of the states’ autonomy. Many 

states would undoubtedly welcome such a move.  

It is nevertheless certain that immigration reform based on principles of 

cooperative federalism represents a rather radical change in United States politics. To 

successfully enforce such a measure, there would have to be a strong support on federal 

levels from all across the political spectrum.  
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