
Abstrakt 

Nejvyšší soud USA, jeho vznik a prvá klíčová rozhodnutí 

Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na éru vzniku Nejvyššího 

soudu USA, zkoumání příčin a východisek jeho pozdějšího politického a mocenského vlivu. 

K porozumění jeho budoucí role je potřeba se nejprve zabývat nejen jeho ranou historií, ale 

i širším kontextem vývoje mladé americké společnosti jako takové. S přihlédnutím k této 

premise je tato diplomová práce dělena na tří základní kapitoly.     

 První z nich si klade za cíl pochopit různé vlivy, které, každý svoji měrou, sloužily 

jako inspirativní zdroje pro zakladatele americké státnosti. Přirozenoprávní teorie, produkt 

osvícenství, poskytla základní kameny americké politické filozofie. Přirozenoprávní ideje 

slavně manifestované v Deklaraci nezávislosti se pak dále vinou celými právními dějinami 

Spojených států. Zakladatelé americké státnosti všechny svoje zkušenosti a vědomosti o jim 

známých státních zřízeních a schématech společnosti přetavili v založení ústavního systému 

reprezentativní demokracie v rámci republikánského zřízení. První kapitola se dále snaží 

o nalezení obecných charakteristik komplikovaného systému soudních orgánů jak britských a 

koloniálních, tak i  vzniklých na základě Článků konfederace. Toto pojednání pak slouží jako 

důkaz, že v době před americkou ústavou vždy existovaly instituce s pravomocí rozhodovat 

jako odvolací instance, a proto pozdější vytvoření Nejvyššího soudu nebylo zcela cizí 

americkému právnímu prostředí ani americké společnosti. Na závěr tato kapitola pojednává o 

americkém právu jeho kořenech, odlišnostech a vlivu anglického práva.   

 Druhá kapitola se zabývá vytvořením a ratifikací samotné ústavy Spojených států se 

zaměřením na formulaci systému dělby moci a role federálního soudnictví v ní, stejně jako 

systému federální vlády a jednotlivých států. Na toto téma plynule navazuje spor mezi 

Federalisty a jejich oponenty ve snaze vykreslit rozporuplné názory na budoucí roli 

federálního soudnictví. Tento spor dal vzniknout prvnímu systému politických stran ve 

Spojených státech a z něj plynoucích konfliktů, které ve svém důsledku značně ovlivnily 

vývoj Nejvyšší soudu v jeho počátcích.       

 Poslední kapitola představuje samotné jádro této práce a zaměřuje se na s rané období 

fungování Nejvyššího soudu USA. Třetí předseda soudu John Marshall, oddaný zastánce 

federalistických myšlenek, prostřednictvím své neúnavné snahy ubránil soud od pokusů 

oslabit jeho pozici v rámci systému státní moci. Marshall, rozsudkem ve sporu Marbury v. 

Madison, získal pro Nejvyšší soud pravomoc soudního přezkumu ústavnosti, která přispěla 



k jeho emancipaci a postavila jej do pozice ochránce ústavy. Následné případy McCulloch v. 

Maryland, Gibbons v. Ogden, Dartmouth College v. Woodward přivedly k životu klíčové 

ústavní principy obsažené v ústavních ustanoveních o obchodu, ustanovení, smluvním 

ustanovení a ustanovení o nezbytných pravomocech.    

 Závěrem lze říci, že raná historie soudu, položila základy pozdějšího významného 

postavení soudu v rámci amerického právního i politického prostředí. Prostřednictvím 

precedentů, sloužících v americkém právu jako pramen práva se tak stala tato rozhodnutí 

živoucí historií Spojených států a v mnoha ohledech ovlivňují život americké společnosti až 

do dnešních dnů. 

 


