
Abstrakt 

 

 Nejvyšší soud USA dnes ve svém domovském státě zastává významnou a 

nezastupitelnou roli při ochraně ústavnosti, výkladu federálních zákonů, a jakožto 

poslední odvolací instance v rámci americké soustavy soudů. Dnes již nikoho nemusí 

přesvědčovat o své příslušnosti a jednotlivých pravomocích, ale v prvních letech svého 

fungování nebylo vůbec jisté, jakou pozici bude Nejvyšší soud USA zastávat v nově se 

formující společnosti a zda vůbec překoná počáteční překážky, které mu byly stavěny do 

cesty. Tato diplomová práce se zabývá právě počáteční existencí Nejvyššího soudu USA, 

jeho vymezení v rámci federálního systému moci Spojených států a jeho postupným 

začleněním coby rovnocenného partnera vedle zákonodárné a výkonné moci, Kongresu 

USA respektive prezidenta. Cílem práce bylo především přiblížit systém federálního 

soudnictví ve Spojených státech amerických z hlediska jeho odlišnosti od kontinentálního 

systému a významu precedentů. První část práce se věnuje historii Spojených států od 

kolonizace britskými občany, přes americkou válku za nezávislost, vyhlášení Deklarace 

nezávislosti a formování americké státnosti v 80. letech 18. století, které vyústilo v přijetí 

jedné z nejdéle platných psaných ústav na světě. Po historickém exkurzu se v diplomové 

práci věnuji zákonným základům, na kterých byl Nejvyšší soud postaven a podle kterých 

v počátcích své existence fungoval. Po této části jsem zařadila kapitolu o pravomoci a 

příslušnosti Nejvyššího soudu, způsob jmenování a odvolávání soudců Nejvyššího soudu 

a vymezení jejich pracovní náplně v prvních desetiletích činnosti soudu. Ve čtvrté 

kapitole diplomové práce jsem se věnovala předsedům Nejvyššího soudu, kteří 

Nejvyššímu soudu vtiskli a dodali jeho podobu i autoritu. Krátké životopisy prvních pěti 

předsedů Nejvyššího soudu mohou přiblížit postoje, které tato instituce zaujímala ve 

svých rozhodnutích. Pochopení pozice Nejvyššího soudu a jeho rozhodování je možné 

pouze se současným prostudováním významných případů, které dodnes slouží jako 

precedenty. Proto se nejdůležitějšími rozhodnutími prvních sedmdesáti let existence 

Nejvyššího soudu zabývám v poslední části diplomové práce, kterou jsem rozdělila do 

kategorií podle předmětu, ke kterým se spory vážou. 

 


