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Úvod 

 Ve srovnání s dlouhou a bohatou evropskou historií se nám může jevit vývoj na 

severoamerickém kontinentě jako bleskový. Rozvoj amerického národa začínající 

příchodem kolonistů na nově objevený kontinent přes válku o nezávislost, budování 

nezávislého právního a politického systému, vytvoření jednoho z nejtrvalejších a velmi 

povedených zakládacích dokumentů státu, přes občanskou válku, ekonomickou krizi, dvě 

světové války až do dnešní podoby demokratického a široce svobodného státu, je 

obdivuhodný. Je pro nás přínosem seznámit se s historií Spojených států amerických, 

jejich právním a politickým vývojem, protože pouze náhledem do dějin amerického 

národa pochopíme dnešní výsadní postavení USA na mezinárodním poli ekonomickém, 

politickém a mocenském. 

Při pohledu na majestátní budovu v centru Washingtonu D. C., v níž dnes sídlí 

Nejvyšší soud USA (dále také Nejvyšší soud či SCOTUS), se zdá, jako by tu stála od 

nepaměti. Jako by v ní od objevení se prvních kolonizátorů v Severní Americe zasedala 

nejvyšší autorita nově vznikajícího národa a dohlížela na to, aby se bohatá a rychle se 

formující americká historie psala pod záštitou spravedlnosti a práva. Když se dnes 

podíváme na tuto impozantní stavbu, vzbuzuje v nás respekt a pociťujeme moc, kterou 

tato instituce vládne. Cesta k tomuto postavení a k získání vlastní budovy, která by již 

sama o sobě vzbuzovala úctu, byla však dlouhá a náročná. 

Dnes je již role, postavení, působnost a pravomoc SCOTUS vcelku jasně 

stanovená. V době Ústavodárného shromáždění ale tato otázka nebyla ani zdaleka 

jednoznačně zodpovězena. Otcové zakladatelé (Frameři) neměli jednotnou představu, jak 

by měl federální soudní systém vypadat a neměli ani základy, na kterých by mohli stavět. 

Před americkou revolucí měla každá kolonie svůj samostatný soudní systém a ani Články 

konfederace a trvalé unie, ratifikované v roce 1781, nestanovily společný nezávislý 

soudní orgán, který by vykonával dohled nad roztříštěným soudním systémem v zemi. 

Kongres v této přechodné době mezi závislostí na Anglii a vytvořením jednotné Unie v 

roce 1789 zastával moc zákonodárnou, výkonnou i soudní. Ústava se v této době tedy 

spokojila pouze se stručným vymezením federální soudní moci a Nejvyššího soudu, a 

nechala na budoucím vývoji politickém a právním, aby dodatečně zformoval a upřesnil 

roli nejvýše postavených soudů a soudců. 
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Cílem této diplomové práce je přiblížit specifický vývoj instituce, která má v 

dnešních Spojených státech nezpochybnitelně důležitou roli nejen v otázce ochrany 

ústavnosti. Zastává také funkci ochránce lidských a občanských práv, je poslední 

odvolací instancí v případech odsouzení pachatele k trestu smrti ve státech, kde je tento 

trest přípustný, a obecnou nejvyšší odvolací instancí. Pro čtenáře, kteří neovládají 

anglický jazyk, je u nás velmi obtížné se seznámit s americkým soudním systémem. To 

je velká škoda, poněvadž je toto téma velmi zajímavé i s ohledem na značnou rozdílnost 

evropského kontinentálního práva a amerického práva, které vychází především z 

anglického common law. Proto se zaměřím především na vyložení nesnadného vývoje 

nejvyšší soudní instance Spojených států amerických. Objasním okolnosti, za kterých 

Nejvyšší soud vznikal, politické a historické spojitosti, hledání cesty, kterou se museli 

soudci Nejvyššího soudu prodírat a prostředků, které si museli mnohdy najít a obhájit je. 

Při vykládání historie SCOTUS je nedílnou součástí zaměřit se na první případy, 

o kterých tato instituce rozhodovala, protože pouze svými rozhodnutími si pomalu 

vymezovala své postavení a svou roli vedle výkonné a zákonodárné moci, prezidenta 

Spojených států respektive Kongresu. V americkém soudním systému, kde jsou 

precedenty závaznými prameny práva, jsou proto rozhodnutí Nejvyššího soudu daleko 

významnější a hrají důležitou roli v budoucím právním vývoji země. Nastíním zde proto 

první případy, které se ocitly u Nejvyššího soudu USA, a rozdělím je podle oblastí, ke 

kterým se vážou. Některé z nich byly od té doby naprosto překonány, zvráceny novějšími 

rozhodnutími nebo zákony, některé však mají klíčové postavení i v dnešních procesech u 

Nejvyššího soudu a advokáti na nich stále stavějí svou argumentaci. Ale i rozhodnutí, 

která se dnes již nepoužívají, nebo jsou považována za špatná, jsou velmi důležitá pro 

pochopení soudobé situace a postupného vývoje Nejvyššího soudu. 

V práci se zaměřím na období od vzniku Nejvyššího soudu USA do vypuknutí 

občanské války, která tvoří významný mezník v americké historii. V první části osvětlím 

dobu a okolnosti, za kterých vznikal nový americký stát a všechny jeho instituce, včetně 

Nejvyššího soudu. V další části nastíním životopisy prvních předsedů Nejvyššího soudu, 

kteří svými činy, postavením i vzájemným působením s ostatními složkami federální 

moci ovlivnili podobu instituce, které postupně vtiskli její současnou podobu. V 

posledním úseku vyložím nejdůležitější rozhodnutí, která postavila základní právní 

principy amerického soudního systému a práva.  
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1. Koloniální období amerických dějin 

1.1 Počátky kolonizace na území Severní Ameriky 

Dnes již víme, že Spojené státy americké vznikly na základech, které do Nového 

světa přinesli kolonizátoři z britského impéria. Na osidlování Nového světa se ale angličtí 

osadníci začali podílet mnohem později, než jejich největší evropští kolonizační 

konkurenti, zejména Francie a Španělsko, méně významnější roli bez většího vlivu na 

podobu Nového světa hrálo Nizozemí. Čím to tedy je, že se anglický způsob života 

dokázal prosadit na poli, které bylo již po staletí obydleno domorodým obyvatelstvem a 

od začátku 16. století obklopeno mocnostmi, které si nový kontinent podmaňovaly na 

úkor indiánských kmenů? Největší měrou se na tomto faktu bezesporu podílel způsob, 

jakým angličtí osadníci obydlovali nová území. Vytvářeli úzce spojené osady, kolonie, 

které byly umístěny mnohem blíže u sebe, než tomu bylo ve španělských či 

francouzských oblastech. 

Modelů správy kolonií bylo tolik jako kolonií samotných. Anglie ze začátku volila 

politiku „prospěšné nedbalosti“, kdy nechávala kolonie, aby se o sebe postaraly samy. 

Správa kolonií záležela na způsobu, jakým byly založeny. Nejčastěji se do kolonizačních 

pokusů pouštěly společnosti složené z akcionářů – obchodníků, kteří doufali ve snadný a 

rychlý výnos z bohatých zdrojů Nového světa. Společnost poté „naverbovala“ potenciální 

osadníky, většinou lidi z chudších poměrů, které v Anglii nečekala žádná budoucnost. Ti 

dostali slíbenou půdu v Novém světě a hlavně šanci na lepší život. Kdo neměl prostředky 

na zaplacení dopravy na americké pobřeží, uzavíral smlouvy, že si svůj lodní lístek 

odpracuje v novém místě pobytu – stal se z něj tzv. „smluvní služebník (indentured 

servant)“. K těmto službám se smluvní služebníci upisovali na dobu několika let a jejich 

postavení se v mnoha případech téměř nelišilo od postavení otroků. Měli ale jednu 

výhodu – poté, co si odpracovali svou cestu do Ameriky, z nich byli opět svobodní lidé, 

navíc s novými pozemky.1 

Na území Severní Ameriky začali vstupovat jako první Evropané na konci 15. století 

španělští objevitelé Nového světa. Je všeobecně známo, že Kryštof Kolumbus pod 

záštitou a s financováním španělského královského páru objevil „Nový svět“ v roce 1492, 

                                                           
1 JEFFERSON, Thomas. 2000. Deklarace nezávislosti Spojených států amerických a Ústava Spojených 

států amerických s komentáři M. Krejčího, 1.vyd. Praha: Otakar II., str. 8. 
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když doplul k ostrovům v Bahamách. Kryštof Kolumbus ale až do své smrti v roce 1506 

věřil, že našel východní břeh Asie a objevil tak rychlejší západní cestu k orientálním 

surovinám, které měly jemu a španělským obchodníkům zaručit bohatství a slávu. 

Amerika však dostala svůj název po Amerigu Vespuccim, který první vyřkl myšlenku, že 

země, na kterou se Kolumbus doplavil, není Indie ani Asie, ale zcela nový kontinent. 

První osadníci tedy připluli na ostrov Hispaniola u pobřeží Střední Ameriky společně 

s Kryštofem Kolumbem při jeho první cestě. Další vlna španělských kolonistů na sebe 

nenechala dlouho čekat a na začátku 16. století začala nechvalně proslulá španělská 

kolonizace, která s sebou přinesla rychlou a nenávratnou zkázu pro vysoce vyspělé 

civilizace Aztéků, Inků a ostatních indiánských kmenů, které stály v cestě moci 

ziskuchtivým consquistadorům. 

Španělští dobyvatelé přinesli na dobytá území systém známý jako encomienda, 

prostřednictvím něhož si podmaňovali celé kmeny a vesnice. Zaručovali jim ochranu a 

zprostředkovali misionářské mise výměnou za dodávky surovin a téměř otrockou práci. 

Již během první poloviny 16. století byli indiáni v Západní Indii téměř vyhubeni a bílí 

osadníci si za tuto ztracenou pracovní sílu museli najít náhradu. Proto již na začátku 16. 

století začali na toto území přivážet černé otroky z Afriky.2  

Po celé 16. století nebyli Španělé téměř nikým ohroženi ve svém rozšiřování 

kolonizačních snah na americkém kontinentě. „Nové Španělsko“ postupně zahrnovalo 

obrovské území – Střední Ameriku, severní část Jižní Ameriky a značné území jižních a 

západních států dnešním USA. Francie se sice v polovině 16. století do Nového světa 

podívala, avšak jen krátce a kolonizační úmysly ustoupily mnohem důležitějším 

myšlenkám na zklidnění náboženských reformačních bojů na francouzském území. 

K úspěšnému francouzskému osídlení dochází poté až na začátku 17. století v oblasti 

Nového Skotska a Québecu. 

Také Nizozemsko začalo v polovině 16. století nenápadně podnikat průzkumné 

výpravy do Severní Ameriky. S tichou podporou anglického trůnu, který se nechtěl dostat 

do otevřené války se Španělskem, holandské a britské pirátské lodě přepadávaly 

španělské flotily a tak španělským osadníkům znepříjemňovaly život v koloniích. 

K založení první nizozemské kolonie došlo ale až v první polovině 17. století v oblasti 

dnešního New Yorku, v době nizozemského osídlení New Amsterdamu. 

                                                           
2 TINDALL, George Brown a David E. SHI. 1994. Dějiny států: USA. Praha: Lidové noviny, str. 15. 
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Španělsko mělo zajištěný pravidelný přísun vzácných kovů z dolů v Mexiku a Peru 

a mělo tudíž dostatek finančních zdrojů na ozbrojení svých vojenských jednotek, stavbu 

„nepřemožitelného“ loďstva a zajištění prostředků k vedení bojů s Anglií, Nizozemskem 

a jinými znepřátelenými zeměmi. Vládnoucí vrstvy v Anglii věděly, odkud Španělé 

čerpají prostředky na vyzbrojování svých vojsk, proto se nenápadně pustily do podpory 

anglických a nizozemských pirátských plavidel, které měly za úkol znepříjemňovat 

španělským lodím zaoceánské cesty i nakládání drahých kovů v přístavech Střední a Jižní 

Ameriky. Postupně tyto pirátské mise dosáhly oficiálního charakteru a do čela výbojů se 

dostává John Hawkins, který se svému řemeslu naučil při honech na otroky u západních 

břehů Afriky a při jejich přepravě do španělských kolonií. Ten si vychoval i velmi 

schopného nástupce, pozdějšího oblíbence královny Alžběty I., Francise Drakea. Tento 

„král lupičů neznámého světa“ měl jasný záměr, který se mu nakonec i podařil – vyvolat 

otevřený konflikt mezi Anglií a Španělskem a tak otevřít pro svou mateřskou zemi 

možnost koloniálního obsazení Severní Ameriky.3 

K válečnému střetu mezi Anglií a Španělskem došlo v roce 1588. Španělsko 

dokončilo svůj projekt výstavby nových lodí pro válečné účely a k nim shromáždilo další 

ozbrojené obchodní lodě a středomořské galéry. Armadu tvořilo sto třicet lodí s více než 

třiceti tisíci mužů, z nichž plné dvě třetiny tvořili vojáci.4 Na druhé straně stálo anglické 

královské loďstvo, pro které John Hawkins upravil konstrukce anglických lodí, aby byly 

vhodnější pro boj na moři. Španělská Armada ale v této zkoušce naprosto propadla. 

Vlivem špatného velení vévody de Medina-Sidonia, zmatené organizace, nedostatečných 

a zkažených zásob a dalších okolností zakusila jednoznačnou porážku od nenáviděné 

Anglie. Zničená Armada se po třech měsících na moři vrátila na španělské pobřeží 

v polovičním počtu, zatímco anglické loďstvo nezaznamenalo ztrátu jediné lodě. 

Po drtivé porážce španělské Armady se Angličané mohli konečně pustit do vážných 

úvah o bezpečné cestě na oceán. Již v roce 1584 z Anglie vyrazila první průzkumná 

výprava s cílem probádat americké pobřeží a najít vhodné místo k založení první anglické 

kolonie na tomto kontinentě. Při této expedici byl za vhodné místo k osídlení zvolen 

ostrov Roanoke. Po návratu průzkumné expedice se na cestu vydala další, již osidlovací 

výprava. I když první pokusy o trvalé obydlení první anglické kolonie, nazvané po britské 

                                                           
3 CHURCHILL, Winston. Dějiny anglicky mluvících národů. Díl 2. Nový svět. Vyd. 1. Praha: Český 

spisovatel, 1998, str. 91. 
4 Tamtéž, str. 94. 
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královně ‚Virginie‘, dopadly z různých důvodů neúspěšně, nevzdali se angličtí 

kolonizátoři snah o úspěšné vybudování osady ve Virginii, kde by mohli začít znovu a 

lépe žít, a to v náboženské svobodě, na úrodné půdě a s vidinou nepředstavitelných zdrojů 

blahobytu. Do konce 16. století však všechny pokusy ztroskotaly, a když v roce 1603 

zemřela britská královna Alžběta I., nebyla v Americe založena jediná anglická osada. 

Další kolonizační cesty započaly na začátku 17. století, po uzavření mírových smluv 

se Španělskem, kdy král Jakub I. založil roku 1606 Virginskou společnost, která získala 

oprávnění k založení prvních amerických kolonií. Ta se dělila na dvě pobočky – 

londýnskou, která se zaměřovala na jižní část amerického pobřeží mezi 34. a 41. stupněm 

severní šířky. Druhá pobočka k zakládání severních kolonií náležela městům Bristolu, 

Exeteru, Plymouthu a západní Anglii a zaměřovala se na osidlování amerického pobřeží 

mezi 38. a 45. rovnoběžkou.5 První zmíněná vyslala roku 1607 tři lodě vybavené 

k založení první trvalé anglické kolonie ve Virginii – tak vzniklo první město anglických 

kolonizátorů, které přežilo boje s domorodými obyvateli i počáteční neúspěchy osadníků, 

Jamestown. Po počátečních neúspěších, nedostatku potravin a bojích s indiány poznali 

obyvatelé Jamestownu a okolí klíčovou surovinu důležitou pro jejich hospodářský růst, 

tabák. Ten jim na dlouhou dobu zajistil slušné výdělky a jistotu odbytu do mateřské země, 

kde se tabák brzy rozšířil. 

A v nejstarším městě anglických osadníků také vznikla legenda o lásce mezi 

bělošským kapitánem Johnem Smithem a krásnou dcerou náčelníka indiánského kmene 

Pamunků, Pocahontas, která Johna Smithe měla zachránit před popravou z ruky svého 

otce. Dnešní historikové již na této pověsti leccos zpochybnili, ale pravdivý základ tohoto 

příběhu nalezneme ve Virginii. Pocahontas se později provdala za pěstitele tabáku Johna 

Rolfeho, dosud se někteří významnější obyvatelé Virginie mohou chlubit původem 

odvozeným z tohoto prvního „smíšeného“ svazku. 

Pod příslibem rychlého výdělku právě z pěstování tabáku a přídělů půdy akcionářům 

společnosti (tzv. headrights) lákala Virginská společnost k osidlování Virginie další 

jedince, kteří chtěli začít nový život. Rok 1619 byl důležitý z několika hledisek – poprvé 

se ve Virginii sešel vlastní zastupitelský sbor, do kolonie také dorazily dvě lodě s velmi 

rozdílnými posláními a pasažéry – na první z nich připluly ženy k zajištění populačního 

                                                           
5 RAKOVÁ, Svatava. Dobrodruzi, puritáni a Indiáni: Angličané v Novém světě. 1. vyd. Praha: Libri, str. 

60. 
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růstu, na druhé byly do Virginie dopraveni první černošští otroci.6 Ve Virginii se 

zlepšovala situace jen velmi pomalu a počet trvalých obyvatel velmi kolísal, mnoho 

z prvních osadníků zemřelo velmi brzy po vylodění, mnoho osadníků se také po zklamání 

z nového způsobu života vrátila do rodné Anglie. V roce 1624 zanikla Virginská 

společnost a Virginie se stala královskou kolonií. 

Na severnější část amerického pobřeží, Novou Anglii, se soustředila další pobočka 

Londýnské společnosti, a to Druhá plymouthská kolonie. A zde také došlo k patrně 

nejslavnějšímu vzniku anglické kolonie – na lodi Mayflower připlulo 102 osadníků, 

většina z nich byli puritáni, kteří byli již dříve vypuzeni anglikánskou církví do 

Nizozemska. Odtud poté nespokojeni se svým postavením v Nizozemí prchají do Nové 

země za náboženskou svobodou. Protože dopluli až daleko na sever, k mysu Cod, mimo 

oblast, kterou obhospodařovala Virginská společnost, podepsali svobodní muži z lodě 

Mayflower proslulou smlouvu – Mayflowerská kompaktáta. Ještě jednou věcí je známa 

tato kolonizační etapa amerických dějin – po první zimě, kdy téměř polovina populace 

Plymouthu zemřela na hladomor či nemoci, naučili indiáni žijící poblíž kolonie „bílé 

muže“ pěstovat kukuřici a jiné plodiny, aby přežili další zimu. Osadníci na podzim sklidili 

bohatou úrodu a pozvali indiány ke společnému stolu. Tento vzácný akt přátelství mezi 

anglickými osadníky a původními americkými obyvateli se dnes slaví jako Den 

díkůvzdání. 

Poblíž Plymouthské kolonie brzy vznikla další, na náboženském principu založená 

kolonie – Massachusetts. Na rozdíl od separatistů, puritánů v Plymouthu, se zde usídlili 

tzv. kongregacionalisté, kteří ještě anglikánskou církev zcela nezatratili, ale věřili v její 

možnou nápravu a reformaci. Jako vůdce tohoto hnutí za lepší budoucností vystupoval 

John Winthrop, uznávaný právník, který zkonstruoval myšlenku „města na pahorku“, 

příklad, kterým by se měla řídit ostatní města. Winthrop využil opomenutí v chartě 

Společnosti Massachusettské zátoky, což mu umožnilo přenést správu kolonie s sebou za 

oceán. Po připlutí na pevninu se charta společnosti přeměnila v zastupitelský a vládní 

orgán v kolonii, kterou ovládal Winthrop společně se svobodnými členy společnosti. 

Další kolonie v severní části Ameriky vznikla díky nespokojenosti puritána Rogera 

Williamse, kterému se nelíbily náboženské a společenské podmínky ani v Plymouthu, ani 

                                                           
6 TINDALL, George Brown a David E. SHI. 1994. Dějiny států: USA. Praha: Lidové noviny, str. 20. 

 



13 
 

v Massachusetts, natož v Anglii, kam byl po odsouzení Generálního soudního dvora 

v Massachusetts vyhoštěn. S pomocí indiánů se vyhnul odplutí do Anglie, chvíli se 

schovával před civilizací v Nové Anglii, kde byl už veřejně znám, a v roce 1636 koupil 

od indiánů půdu, na které vytvořil první kolonii, kde byla uzákoněna náboženská svoboda 

– město Providence, první stálou osadu Rhode Islandu. 

Další kolonie vznikaly postupně z různých příčin – buď jako kolonie osadníků, 

nespokojených s náboženským či společenským systémem v jiné kolonii, nebo jako dary 

anglického krále svým věrným, či dobytím území jiných zemí – jako tomu bylo u 

nizozemského New Amsterodamu, ze kterého se velmi snadno stal New York pod 

anglickou správou. Jako poslední britská kontinentální kolonie vznikla v roce 1732 

Georgie. Ta sloužila jednak jako „pokus“, když ji král Jiří II. daroval kuratoriu složenému 

z jednadvaceti poručníků, jednak jako ochranný pás před Floridou, která patřila 

Španělsku. 

 

1.2 Podoba soudnictví v anglických koloniích 

Abychom se mohli zabývat soudním systémem, který vznikl v koloniální Americe, 

musíme se nejprve zaměřit na právo, které v anglických koloniích v Novém světě platilo. 

Osadníci si s sebou přirozeně nesli právo své mateřské země – common law, lokální právo 

území, z něhož pocházeli i národní zvykové právo. V Anglii má tradici zásada nepsaného 

práva, která se přenosem systému do Ameriky postupně vytratila. V nových podmínkách 

společenského života, kde se jen těžko dalo cokoliv předvídat, chtěli zřizovatelé kolonií 

přesně určit, jak se mají jejich obyvatelé právně chovat. Vznikají proto již velmi záhy 

psané zákony, zákoníky, charty, konstituce či ústavy.  

Zpočátku Anglie prohlašovala právo zakládat soudy, které nebyly výslovně ve 

výsadních chartách svěřeny koloniálním společnostem či vlastníkům, za svá výhradní 

práva. Postupem času opadávala pozornost Británie od záležitostí v Severní Americe, 

zvolila politiku „prospěšné nedbalosti“, a správa kolonií měla volnou ruku při tvorbě a 

jmenování soudních institucí. Většinou tyto orgány tvořili a soudce jmenovali guvernéři 

s radami kolonií, kteří byli většinou přímo zmocněni králem k vládnutí nad kolonií. Pouze 

dvě kolonie si již od založení zaručily svými chartami právo zakládat soudy a jmenovat 

soudce svými zákonodárnými sbory, a to Rhode Island a Connecticut. Anglie nikdy 
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neměla ambice sjednotit soudní systém ve svých koloniích.7 Během prvních desetiletí 

byla soudní pravomoc orgánů spíše okrajovou záležitostí, vedlejší činností veřejných 

institucí, které měly na starost záležitosti běžného fungování kolonie. 

Nejvyšší postavení v kolonii měl guvernér – ve vlastnických koloniích vlastník, ve 

výsadních člověk volený společnostmi, které měly nad kolonií pravomoc. V královských 

koloniích, kterých postupem času bylo nejvíce, protože panovník společnostem 

neprodlužoval výsadní listiny, byl guvernér jmenován přímo anglickým panovníkem. 

V prvních letech existence kolonie většinou vykonával soudní pravomoc sám guvernér. 

Později guvernéři zakládali samostatné soudní instituce a jmenovali do nich 

předsedajícího a dva nebo více soudců přísedících. Sami guvernéři s radami poté tvořili 

odvolací instanci k nově vytvořeným soudům. Dalším koloniálním orgánem byla Rada, 

která často představovala i horní komoru zákonodárného sboru. Dolní komora měla 

v každé kolonii jiný název, ale většinou byla přímo volena obyvateli (nejčastěji pouze 

majetnými muži, kteří vlastnili určitou výměru půdy). 

První soudce (nebo soudní činnost guvernéra s radou) provázela řada stížností na 

jejich rozhodování, jak z procesněprávního hlediska, tak na hmotněprávní otázky. 

V nepřehledné a teprve se formující společenské situaci se museli guvernéři se svými 

radami vypořádat s důležitějšími a neodkladnými záležitostmi. Ve většině případů neměli 

zájem na rychlém a spravedlivém procesu a nebylo výjimkou, když rozhodovali podle 

špatných norem, nebo ještě hůře, k vlastnímu prospěchu. Nedostatečné zajištění důkazů 

či nepoučená porota často patřily k příčinám zdlouhavého projednávání případů. 

Jako v každém společenství, které začalo vytvářet soudní instituce, když cítilo 

potřebu vytvořit pro vynášení rozsudků samostatný orgán, i v anglických koloniích byla 

soustava soudů vystavena velmi jednoduše. V tomto období nebylo běžné rozdělení moci 

na tři samostatné složky, jak jej známe z dnešních demokratických států. V některých 

koloniích svíral guvernér i celé desítky let všechny tři složky státní moci ve svých rukách. 

To bylo zapotřebí k přežití prvních těžkých let každé kolonie, bylo nutno vytvořit jasná a 

pevná pravidla pro život osadníků. Postupem času, když se kolonie zabydlela a získala 

jistotu v Novém světě, vyplouvají na povrch potřeby vytvoření zastupitelských sborů. Ty 

pak byly záhy zformovány. 

                                                           
7 SURRENCY, Erwin C.: „The Courts in the American Colonies“. The American Journal of Legal History, 

p. 253. Dostupné z www: http://www.jstor.org/stable/844011. 
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V Anglii již byl v této době rozvinutý soudní systém, který se skládal ze stovky 

soudů. Nejvýše z nich stály soudy královské, které měly široce vymezenou působnost. 

Nižší místní soudy byly většinou úzce specializované na určité předměty sporů a také 

teritoriálně. Tento systém byl samozřejmě k převezení za oceán zbytečně složitý a 

nákladný. Otázka soudnictví byla v každé kolonii vyřešena podle jejich způsobu vzniku 

a potřeb. Postupem času se stal častým vzorem v koloniích nejvyšší soud, který zasedal 

v hlavním městě a který měl všeobecnou pravomoc originární a odvolací. Na nižších 

úrovních fungovaly „county courts“, které byly nejvyššímu soudu podřízeny. Způsob 

budování soudních systémů se ale v každé kolonii značně lišil. Dalším stupněm byly 

v některých koloniích tzv. „justices of peace“, tento institut byl také převzat z anglického 

soudního systému. 

V Massachusetts přijali akcionáři společnosti v roce 1629 chartu, která stanovila 

podobu správy kolonie. Tato smlouva vznikla na základech smlouvy společníků, kteří se 

pustili do kolonizace v podobě Massachusettské obchodní společnosti. Vedení 

společnosti bylo mistrně převedeno do čela kolonie. Akcionáři tvořili Generální soudní 

dvůr, který měl zákonodárnou, výkonnou i soudní pravomoc, hlavně v odvolacím řízení. 

Další spolupracovníci nejvyšších představitelů tvořili dohromady nižší orgán, který měl 

soudní působnost v méně závažných civilních případech. Oblastní soudy disponovaly 

civilní i trestní působností ve věcech, kdy nehrozil trest smrti. Oblastní soudy ale 

vykonávaly pravomoci i v nejrůznějších dalších oblastech veřejného života, nebyly 

striktně odděleny pouze pro soudní záležitosti. 

Tento model správy byl velmi podobný i v koloniích New Hampshire, Connecticut, 

a Rhode Island. Postupem času se vytvářely další orgány, které byly více specializované 

na určité oblasti, a soudní moc začala být více oddělována od ostatní veřejné správy 

kolonie. 

Ve Virginii je v roce 1611 vydán tzv. Daleův zákoník, který byl velmi tvrdý a 

stanovoval trest smrti za banální případy krádeže veřejného majetku. Tento zákoník platil 

do roku 1621, kdy je v Anglii vydán dokument, který upřesňuje strukturu státních orgánů 

ve Virginii, a tak je ke guvernérovi přidán poradní orgán, k nimž se jednou ročně připojují 

zástupci okresů a měst.8 Guvernér a Rada také plnili úlohu Nejvyššího soudu Virginie, 

který se scházel čtyřikrát ročně a rozhodoval v závažných trestních případech a 

                                                           
8 KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. 2007. Dějiny angloamerického práva. Praha: Linde, str. 369.  
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přezkoumával rozhodnutí oblastních soudů. V roce 1634 byla zavedena struktura 

hrabství, kterých bylo vytvořeno osm a v každém z nich fungoval samostatný oblastní 

soud. 

Rozdílné zavedení soudního systému můžeme pozorovat v Marylandu. Zde byl 

vytvořen systém po vzoru Anglie, byly vytvořeny desítky specializovaných soudů, 

z nichž se ale velká část nikdy nesešla. V New Amsterodamu angličtí kolonisté převzali 

soudní systém od Nizozemců, kteří tuto osadu založili a vytvořili zde svůj právní systém. 

Ostatní anglické kolonie většinou převzaly systémy, které již byly prověřeny jinde, nebo 

alespoň ty části, které fungovaly a které mohly aplikovat na své společenství. 

Poslední kapitolu soudního systému v koloniálním období amerických dějin tvoří 

soudní tribunály, které přímo pocházejí z Britských ostrovů. Zde hovoříme o dvou 

soudních subsystémech – soudech admirality a kancléřství, u nichž dochází k narušování 

samostatnosti amerického soudního systému a ovlivňování tohoto systému vzdálenou 

mateřskou velmocí. Dalším příkladem byla anglická Tajná rada, ke které se mohly 

subjekty koloniálních soudních pří obracet jako k poslední instanci. 
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2. Formování americké státnosti a Nejvyššího soudu USA 

2.1 Události vedoucí k vyhlášení nezávislosti, Deklarace nezávislosti 

Během 18. století se začaly vztahy mezi anglickými koloniemi na americkém území 

a jejich mateřskou zemí vyhrocovat. Anglie, která potřebovala zaplatit náklady na vedení 

války proti Francii v tzv. sedmileté válce (v Evropě 1756-1763, na americkém kontinentu 

byl tento konflikt zažehnut jako tzv. francouzsko-indiánská válka v letech 1754-1760), 

začala na své kolonie klást čím dál větší nároky, zejména co se týkalo finančního toku do 

britské pokladny a co největší produkce surovin, které Anglie mohla prodat do Evropy 

nebo zpracovat ke svému prospěchu. Nezanedbatelná část bojů zmíněné války probíhala 

na severoamerickém kontinentu, kde se střetávaly francouzské jednotky s americkými, u 

kterých působil mladý George Washington a britskými, které na ochranu svých zájmů 

poslala do Severní Ameriky Koruna. 

Z této války sice vyšla Velká Británie jako vítěz a pojistila si tak svou pozici coby 

koloniální a průmyslové velmoci, následující události však dodaly tomuto vítězství hořký 

nádech. Ve svém vítězném opojení a s nástupem Jiřího III. na anglický trůn se začíná 

Británie stále více vměšovat do záležitostí ve svých koloniích, které na tuto politiku 

nejsou zvyklé. Do této doby nechávala Koruna svým koloniím velkou míru samostatnosti 

a jejich existenci regulovala jen, pokud to pokládala za nezbytné. Ve druhé polovině 18. 

století se ale tato politika Velké Británie mění a s každým novým nařízením omezujícím 

volnost kolonií se začíná prohlubovat nepřátelství vůči britskému impériu a 

nespokojenost koloniálního obyvatelstva. 

Uzavřením Pařížského míru, jímž skončila sedmiletá válka, získala Koruna 

rozsáhlé území na západ od svých kolonií. Rozrůstajícímu se obyvatelstvu se otevřely 

nové možnosti obsazení úrodné půdy, a tak začalo osidlování nových teritorií i přesto, že 

král Jiří III. roku 1763 omezil královskou proklamací obchod s těmito pozemky a zakázal 

jejich osidlování. A pozvolné utiskování pokračovalo. Jiným nařízením král určil, že se 

kolonie mají finančně podílet na výdajích státu a platit náklady na vydržování posádek 

v Novém světě. Následovalo rozhodnutí britské vlády zdanit zboží dovážené do kolonií 

a v roce 1764 parlament zpřísnil tzv. cukerní zákon.9  

                                                           
9 CHURCHILL, Winston. Dějiny anglicky mluvících národů. Díl III. Věk revoluce. Vyd. 1. Praha: Český 

spisovatel, 1999, str. 135. 
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V roce 1765 pokračovaly snahy o získání financí od anglických kolonií a byla 

schválena první přímá daň pro Ameriku – kolkovné, které nejvíce doléhalo na vydavatele 

novin a pro které bylo toto opatření velmi zatěžující. Následovaly další zákony uvalující 

cla na nejrůznější výrobky a úměrně k těmto zákonům rostla i opozice v anglických 

koloniích. Začaly se ozývat nespokojené hlasy, docházelo k vydávání pamfletů, nikdo 

však v této době nepomýšlel na odtržení amerických kolonií od Koruny, všechny snahy 

směřovaly k zmírnění anglických opatření a k možnosti zastoupení kolonií v anglickém 

parlamentu. Postupně se začala formovat spolupráce jednotlivých kolonií, zejména 

v bojkotu anglického zboží a snížení exportu do Anglie. Ta reagovala zrušením uvalených 

cel na zboží dopravované na americké pobřeží a ponechala pouze symbolické clo na čaj, 

kterým parlament vyjadřoval svou svrchovanost nad koloniemi. 

Posledními kapkami oleje, přilitými do ohně, který vzplanul mezi britským 

impériem a jeho koloniemi, byly události počátku 70. let v Bostonu. Roku 1770 tzv. 

„bostonský masakr“, při kterém bylo britskými červenokabátníky ve zmatku zabito 

několik amerických civilistů, roku 1773 světoznámá „Boston tea party“, při které byl do 

mořské vody u pobřeží Bostonu vysypán celý náklad lodí s anglickým čajem. Tato událost 

uvalila nová tvrdá opatření zejména na Boston a kolonii Massachusetts, některá z nich 

ale platila pro všechny kolonie – např. povinnost ubytování britských vojenských 

jednotek vyslaných k udržení pořádku. 

Tyto „nesnesitelné zákony“ vedly ke svolání sněmu ve Philadelphii na září roku 

1774. Tento poslední pokus o smírné řešení a zachování celistvosti britského impéria byl 

zakončen zasláním Prohlášení a usnesení Kontinentálního kongresu do Londýna. 

Delegáti požadovali zrušení nesnesitelných zákonů, které byly od roku 1763 zaváděny 

v anglických koloniích. Požadavky 1. kontinentálního kongresu ale na půdě parlamentu 

tvrdě narazily na odpor a žádnou vůli k dohodě. Vše bylo povýšeně odmítnuto a Anglie 

začala přemýšlet, jak své kolonie přimět k poslušnosti.  

Po této marné snaze o usmíření se začaly obě strany připravovat na nevyhnutelný 

střet. Americké kolonie začaly hledat spojence v evropských nepřátelích Anglie, ta začala 

posílat své jednotky za oceán a začala najímat síly i na spřátelených územích – zejména 

v dnešním Německu. Obě strany se připravovaly na konflikt, který měl rozhodnout o 

osudu nově se formujícího amerického národa. 
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V roce 1775, kdy se americký kontinent již nachází ve válečné vřavě, se schází 

Druhý kontinentální kongres, který zasílá králi Jiřímu III. tzv. „Petici olivové ratolesti“, 

navrhující uzavření smíru a klidné vyřešení situace.10 Opakované odmítnutí zpečetí osud 

anglických kolonií a vede k jejich odtržení. Umírnění politici i obyčejní lidé se začínají 

přiklánět na stranu radikálů, kteří požadují nezávislost amerických kolonií a odtržení od 

Koruny. Radikální pamflet Toma Painea „Zdravý rozum“ již bez jakýchkoliv zábran 

útočí na samotného anglického krále, vyjadřuje názory a stanoviska amerických vlastenců 

a vypočítává provinění anglických institucí ve vztahu ke koloniím. Během června se 

k vyhlášení nezávislosti jako jedinému možnému řešení již přiklání většina kolonií a 

vypracováním dokumentu, který zastřeší společné vyjádření nezávislosti, je pověřena 

komise reprezentovaná mladým Thomasem Jeffersonem. 

Spojené státy americké vyhrály boj o svou svobodu, nemalou roli v tomto boji hrál 

George Washington, který se vyznamenal jako moudrý velitel nepočetného amerického 

vojska. Velkou roli ale hráli američtí vzdělanci své doby, kterých se sešlo opravdu hodně 

a v opozici k tvrdohlavým a neústupným protivníkům na druhé straně oceánu vynikali 

obrovskou dávkou schopností a nadprůměrným intelektem. 

Jeden z nejvýznamnějších ústavních dokumentů amerického národa a světových 

dějin vůbec je ratifikován 4. července 1776. Mistrovský jazyk, kterým je Deklarace 

nezávislosti napsána, pochází z největší části z pera Thomase Jeffersona, který se nechal 

inspirovat osvícenskými názory předních evropských myslitelů v čele s Johnem Lockem 

a jeho smluvní teorií vlády. Čerpal ale i z vlastních dřívějších pamfletů. Deklarace 

nezávislosti vyjadřuje právo národa, pro který je již nesnesitelné zůstat v područí jiné 

mocnosti, vyhlásit nezávislost a odtrhnout se od mateřské vlasti. Důležitou část 

dokumentu tvoří výčet důvodů, kvůli kterým se americké kolonie rozhodly pro tento 

radikální krok, výčet, který ospravedlňuje kroky Spojených států, vedoucí k zajištění 

jejich budoucí existence. 

Tímto dokumentem se zformoval nový, sjednocený americký národ, který vytvořil 

jednu z nejvýznamnějších mocností budoucnosti, Spojené státy americké. Ústavní rámec 

nově vzniklého státu byl zakotven roku 1777 v Článcích konfederace, ratifikovaných až 

roku 1781. V situaci, ve které se Spojené státy nacházely, vznikl dokument, který musel 

reflektovat nechuť amerického lidu k silné ústřední vládě. Zákonodárná a výkonná moc 

                                                           
10 KUKLÍK, Jan a Radim SELTENREICH. 2007. Dějiny angloamerického práva. Praha: Linde, str. 380. 
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se soustředila v jediném ústředním orgánu nové konfederace, který vzešel 

z Konfederačního kongresu – Kongresu Spojených států. Ten vykonával i soudní 

pravomoc, ale pouze v případech sporů mezi dvěma státy Unie. Kongres měl plnit mnoho 

povinností, ale Články konfederace mu nezajistily pravomoci k jejich plnění. Kongres 

rozhodoval o zahraničních vztazích, válce a míru, ražbě mincí, poštovní službě, 

indiánských záležitostech a odpovídal za západní území.11 Největší kámen úrazu nové 

vlády spočíval v nemožnosti vymoci z jednotlivých států finanční prostředky 

k financování chodu konfederace, zejména pro činnost Kongresu a konfederačních 

vojenských jednotek. I přes malé pravomoci konfederační Kongres přijal dva významné 

zákony, které upravovaly správu nad severozápadním teritoriem a budoucí postup přijetí 

nově vytvořených států na tomto území ke Spojeným státům. 

Tuto první společnou ústavní americkou listinu ale nečekal dlouhý život a již od 

počátku její platnosti bylo jasné, že se bude muset brzy zrevidovat. K tomu došlo v květnu 

roku 1787, kdy se sjel kongres zástupců dvanácti států Unie s cílem vyřešit problémy, 

které provázely tuto první Ústavu. Největším problémem bylo nemožné jednohlasné 

souhlasné stanovisko k přijetí dodatků k Článkům konfederace a neochota států dodržovat 

pravidla financování společných zájmů. Již brzy se ale delegáti dohodli na novém cíli – 

vytvořit novou Ústavu, která by lépe reflektovala současný stav a umožnila efektivní a 

trvalou existenci amerického národa. 

 

2.2 Ústavodárné shromáždění a přijetí Ústavy Spojených států amerických 

Jak vznikala ústava, která je jednou z nejdéle platných psaných ústav na světě? 

Ústavodárné shromáždění před sebou mělo v horkém létě roku 1787 těžký úkol. Dvacet 

devět delegátů z dvanácti států (na shromáždění se nedostavili zástupci státu Rhode Island 

z důvodů pochybnosti o nutnosti přijmout nový ústavní dokument) se muselo shodnout 

na úpravě nejvyšší státní moci. 

Jádro sporů se ukázalo být v otázce spravedlivého zastoupení států ve federálním 

Kongresu. Zde se střetly dva návrhy. Virginský plán pocházel od zástupců větších států 

a požadoval zastoupení na základě počtu obyvatelstva jednotlivých států. Naproti tomu 

plán z New Jersey požadoval rovné zastoupení všech států v zákonodárném sboru Unie. 

                                                           
11 TINDALL, George Brown a David E. SHI. 1994. Dějiny států: USA. Praha: Lidové noviny, str. 111. 
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Jak už to v podobných záležitostech bývá, bylo potřeba přijmout určitý kompromis a 

vzdát se části svých návrhů. V tomto bodě vyhrál Connecticutský kompromis, který 

navrhl dvoukomorový parlament, jehož dolní komora se bude sestavovat na základě počtu 

obyvatelstva jednotlivých států, do horní komory poté každý stát vyšle dva členy. 

Další problém představovalo vyřešení otázky otroctví, které se delegáti v Článcích 

konfederace sice vyhnuly, na ústavodárném shromáždění ale znovu vyplula na povrch. 

Rozdílné postoje mezi zástupci severních a jižních států se opět dostaly do rozporu a 

vyřešení otázky otroctví v americké Ústavě byla ještě hudba budoucnosti. V tomto 

okamžiku se dostala do popředí otázka, zda do počtu obyvatel, který byl důležitý pro 

stanovení počtu zástupců jednotlivých států v Kongresu a rozdělení vybraných daní mezi 

státy, započítat i černé otroky. Jako kompromis byl přijat návrh, aby se pro tyto výpočty 

otroci počítali třípětinovou vahou. Jako ústupek jižním státům se do Ústavy dostala i 

klauzule o zachování obchodu s otroky minimálně do roku 1808. Již v této době ale 

někteří delegáti předpovídali, že otázka otroctví bude v budoucnosti plnit hlavní úlohu 

možných sporů mezi severními a jižními státy. Slovo „otroctví“ se proto z opatrnosti 

v ústavní listině vůbec nevyskytuje a je nahrazeno jinými výrazy. 

Málo spornými body se většinou stávaly základní principy, na kterých má být 

federální moc postavena. Po vzoru státních ústav se delegáti shodli na principu oddělení 

státních mocí. Tak dali vzniknout odděleným větvím federální moci – zákonodárné, 

výkonné a soudní – a vystavěli pro tento model systém brzd a protivah.  

Větší vlnu diskuze rozpoutala otázka výkonné moci, zejména nejvyššího 

představitele Spojených států. Možnost jediné hlavy státu ve spojení s širokými 

pravomoci vyvolávala v určitých kruzích obavu z monarchistického vedení USA. 

Nakonec ale tato alternativa prošla a volební období prezidenta bylo stanoveno na čtyři 

roky. Prvním představitelem v této funkci byl téměř jednohlasně zvolen George 

Washington. 

Velmi málo pozornosti věnovali delegáti shromáždění třetí odnoži státní moci, 

soudnictví. Oba plány, které si nerozuměly v otázce zastoupení v Kongresu, se shodly, že 

nejvyšší soudní instancí se má stát Nejvyšší soud a do jeho čela má být postaven předseda. 

Otázku obsazení ostatních soudců a konkrétní pravomoci Nejvyššího soudu ponechali 

delegáti k vyřešení budoucímu Kongresu. Ačkoliv soudní přezkum nebyl v Ústavě 

jednoznačně vyjádřen, otcové zakladatelé zde naznačili, že Nejvyšší soud má sehrát 
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hlavní a konečnou úlohu v otázce revize státních a federálních zákonů, při možném 

konfliktu se základním zákonem Unie. Budoucí praxe nejvýše postaveného soudního 

orgánu země tento princip obhájila a uvedla v život. 

Otázku revize Ústavy se po zkušenostech s neproveditelnými úpravami Článků 

konfederace rozhodli delegáti upravit jednodušeji, avšak tak, aby nedocházelo 

k utlačování menších či slabších států při schvalování případných dodatků, kterými mohla 

být Ústava doplňována. 

Otcové zakladatelé předložili návrh Ústavy, na které pracovali bez zbytečných 

průtahů celé měsíce, státům ke schválení dne 28. září 1787. Poslední článek tohoto 

dokumentu stanovil, že Ústava nabývá platnosti v okamžiku přijetí devíti státy. Proces 

ratifikace byl ale ještě dlouhý a panovalo velké množství dohadů, zda všechny státy Unie 

přistoupí k tomuto dílu, které jim sice nechávalo široké pole pravomocí, zaručených práv 

a nevměšování se do státních záležitostí, ale také zavádělo silnější centrální vládu a 

nejistotu v budoucí vývoj federálních institucí. Začaly přesvědčovací boje o přijetí nové 

Ústavy. 

 

2.2.1 Ratifikace federální Ústavy, Listy federalistů 

Dlouhé a namáhavé navrhování, projednávání a schvalování jednotlivých článků, 

odstavců a vět připravované federální Ústavy během léta 1787 bylo pouhým začátkem 

v budování ústavních základů Spojených států amerických. Právě stvořenou Ústavu 

čekala dlouhá cesta k účinnosti, během které se musely desítky osobností postarat o její 

pozitivní přijetí americkými obyvateli. Na podzim pak vyšla z rukou Otců zakladatelů 

listina, která od svých autorů získala velmi zdařilou podobu. Nic nemůže prověřit 

užitečnost a úspešnost jakéhokoliv díla lépe než čas. A toto mimořádné dílo platí již více 

než 225 let. 

Jak jsem již zmínila výše, článek VII. federální Ústavy stanovil, že: „Ratifikace 

konventy devíti států bude postačovat k platnosti této ústavy ve státech, které ji tímto 

způsobem schválí.“12 Protože delegáti ústavodárného shromáždění tušili, že by Ústava 

v některých izolacionistických státech procházela jen velmi těžce, navrhli, aby pro 

                                                           
12 TINDALL, George Brown a David E. SHI. 1994. Dějiny států: USA. Praha: Lidové noviny, str. 798. 
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rozhodování o její ratifikaci byl v každém státě zvolen speciální konvent, odlišný od 

běžného zákonodárného orgánu.13 

Během prosince 1787 Ústavu ratifikovaly tři státy – Delaware, Pensylvánie a New 

Jersey. Následovaly je další menší státy, které byly spokojené s vyslyšením svých 

požadavků hlavně ohledně rovného zastoupení v Senátu a příslibu přijetí Listiny práv, 

která jim měla zajistit zakotvení základních práv států i jednotlivců. Jako poslední stát 

potřebný k splnění požadavku platnosti ratifikoval Ústavu 21. června 1788 stát New 

Hampshire. Stále ale chybělo přijetí Ústavy od největšího státu – Virginie, i od strategicky 

umístěného New Yorku. Virginie ratifikovala dokument 25. června 1788, New York o 

měsíc a den později. Tím byla Ústava posvěcena od nejdůležitějších členů Unie a mohla 

vejít 4. března 1789 v platnost. Severní Karolína vyčkala na přijetí prvních dodatků 

k Ústavě, tzv. Bill of rights, kterými podmínila svůj ratifikační proces a přistoupila 

v listopadu 1789. Jako poslední stát přistoupil na konci května 1790 Rhode Island a to 

hlasovacím rozdílem pouhých dvou hlasů.14 

K zajištění respektu a zabezpečení životnosti Ústavy bylo zapotřebí, aby ji 

ratifikovaly největší a nejvlivnější státy v nově tvořené federaci. Těmi byly především 

severní stát New York a jižní Virginie, kde měli velký vliv odpůrci nově vytvořené 

Ústavy a silné centrální vlády. A právě z tohoto důvodu začaly krátce po přijetí Ústavy a 

po prvních nespokojených esejích pocházejících od nepříznivců silné centrální moci a 

jiných částí nové ústavy – antifederalistů, vycházet v newyorských novinách eseje 

namířené k posílení podpory vytvořeného dokumentu. Autoři Listů federalistů si kladli 

za úkol seznámit širokou veřejnost s důvody, které shromáždění vedly k přijetí zcela 

nového dokumentu, který bude po další desetiletí zaštiťovat existenci nejvyšších institucí 

ve státě. Objasněním fungování nejvyšších orgánů federální moci se federalisté bránili 

útokům ze strany antifederalistů, kteří se snažili zpochybnit strukturu a moc těchto 

institucí i celé Ústavy. 

Díky technologiím 20. století víme, že autorem 85 esejí napsaných pod 

pseudonymem Publius byl z největší části (51 esejů) Alexandr Hamilton, 26 esejů sepsal 

James Madison, 5 budoucí předseda Nejvyššího soudu USA John Jay, 3 eseje byly 

společnou prací prvních dvou zmíněných. Eseje začaly vycházet v říjnu 1787 a 

                                                           
13 CHURCHILL, Winston. Dějiny anglicky mluvících národů. Díl III. Věk revoluce. Vyd. 1. Praha: Český 

spisovatel, 1999, str. 197. 
14 TINDALL, George Brown a David E. SHI. 1994. Dějiny států: USA. Praha: Lidové noviny, str. 134. 
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pokračovaly do konce května 1788. Během těchto měsíců autoři statečně bránili dílo své 

i dalších delegátů konventu proti nedůvěřivým a mnohdy útočným výtkám republikánů. 

Za úspěšnou ratifikaci Ústavy mohli její autoři vděčit dobře organizovanému úsilí těchto 

vzdělaných a literárně velmi zdatných politiků, kteří obhájili své dílo a dokázali 

přesvědčit i počáteční nedůvěřivce o prospěchu této ústavní změny. 

V prvních esejích, které začaly v říjnu 1787 vycházet v New York Journal, se 

Publius věnuje základním změnám, které přináší nová Ústava, výhodám, které přinese 

nové federální uspořádání a pevnější Unie. Zaměřuje se na nedostatky, které přinášely 

Články konfederace. Vyzývá americký lid k volbě mezi dobrou a špatnou vládou. Volbě, 

která musí být učiněna co nejdříve a která ovlivní americké obyvatele na velmi dlouhou 

dobu. V dalších esejích Publius popisuje pravomoci, kterými by měla vládnout nová 

vláda, nový Kongres, a které by měly být v porovnání se slabou konfederační vládou 

posilněny, ale jasně a pevně definovány, aby nemohlo dojít k zneužívání moci. 

Druhá část Federalisty se zabývá jednotlivými institucemi nové federální moci. 

Postupně se zaměřuje na obecné principy a zásady fungování Unie. Zabývá se 

pravomocemi nové vlády, systémem oddělených mocí, fungováním Sněmovny 

reprezentantů a Senátu, postavením prezidenta, a soudnictvím. Popisuje jednotlivé složky 

vlády, aby si americký lid mohl lépe představit, jak bude celý nově vystavěný model 

ústřední moci fungovat a jak se budou jednotlivé složky ovlivňovat a omezovat v 

případných excesech. 

V souvislosti s tématem diplomové práce se zaměřím na Listy číslo 78-83 pod 

autorstvím Alexandra Hamiltona, které se zaměřují na soudní moc a seznamují čtenáře se 

systémem federálních soudů. S těmito listy ještě souvisejí dva předchozí, které se věnují 

obsazování federálních úřadů. To podle Ústavy probíhá tak, že úředníky navrhuje a 

jmenuje americký prezident, který ke svým nominacím potřebuje souhlas Senátu. Takto 

se podle autora pro kandidáty zajistí větší stabilita a míra věrohodnosti, kterou musí 

federální úředník disponovat. Předejde se tím také osobním preferencím jediného 

člověka, které by ovládaly obsazování nejvyšších ústředních postů. S procesem 

jmenování úředníků úzce souvisí i proces jejich odvolávání – tzv. „impeachment“. 

V tomto procesu rozhoduje o zbavení úřadu Senát dvoutřetinovou většinou. 

S funkcí soudců Nejvyššího soudu USA a ostatních federálních soudců pracují 

Listy č. 78 a 79. První z nich se zabývá doživotním vykonáváním povolání federálního 
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soudce, respektive po dobu jeho bezúhonnosti. Tímto ustanovením se má zabránit 

ovlivňování výkonu soudců, kteří by pod příslibem jistých výhod mohli rozhodovat ve 

prospěch vládnoucích vrstev. Pouze dlouhotrvající funkce mohou zabránit spolčování 

soudní moci s jakoukoliv jinou ústřední mocí, které by nutně vedlo k despocii a tyranii a 

ke kumulování složek státní moci do spolčených skupin. Zde proniká hlouběji do principu 

oddělení mocí v „omezeném ústavním systému“ a stáčí pozornost na vztah moci soudní 

a zákonodárné. Zde Publius staví základy soudního přezkumu, když ho neohroženě určuje 

jako jeden z hlavních funkcí Nejvyššího soudu. Poznamenává, že Ústava je základním 

zákonem nové Unie a jako taková musí být dodržována všemi a všude. V případě 

překročení a vyhlášení zákona, který odporuje Ústavě, musí mít někdo pravomoc zrušit 

tento zákon a ochraňovat tak zájmy lidu. Tento princip byl Nejvyšším soudem potvrzen 

a natrvalo zaveden do jeho pravomocí rozhodnutím ve věci Marbury v. Madison roku 

1803. Tímto se ale soudní moc nepovyšuje nad moc zákonodárnou. Pouze ochraňuje lid 

Spojených států, který má právo na to, aby jím zvolení zastupitelé jednali v jeho zájmu a 

v mezích zákona, který je platný pro všechny bez rozdílu. Soudní moc je po právu viděna 

jako ta nejslabší ze tří složek, která sama o sobě nemá sílu ani prostředky podmanit si 

občany státu. Aby ale nebyla ovládána zákonodárnou či výkonnou mocí, musí mít určité 

možnosti, jak ovlivnit jejich špatné rozhodování. A k tomu nejlépe poslouží právě 

pravomoc prohlásit zákony odporující Ústavě za neplatné. 

List č. 79 se zabývá druhou součástí bránící nezávislost soudní moci. Tou jsou platy 

federálních soudců. Na rozdíl od platu prezidenta, který je v úřadě pouhé čtyři roky a 

jehož plat nemůže být dle Ústavy snížen ani zvýšen, platy soudců nemohou být pouze 

sníženy. Toto pravidlo má velmi prosté vysvětlení. V závislosti na neomezeném trvání 

funkce soudce může plat, který mu byl vyměřen na počátku jeho kariéry, po několika 

letech být naprosto nedostatečný pro živobytí. Z toho důvodu je v Ústavě jasně zavedena 

klauzule, díky které si mohou federální soudci s platem pouze polepšit. 

V esejích č. 80 až 82 se dočteme o konkrétní působnosti a pravomocích federálních 

soudů. Publius poukazuje na důležitou roli federálního soudnictví v otázkách sporů mezi 

jednotlivými státy Unie či jejich občany. V těchto případech je nutné, aby spory řešil soud 

nadřazený soudům obou států, zejména z důvodů nepodjatosti a objektivnosti. Popisuje, 

jak by si představoval nastavení systému federálního soudnictví. Podle Publia není 

nutností, aby v každém státě byl samostatný federální soud, ale vytvoření několika 
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federálních obvodů je nutné k efektivnosti tohoto systému. Není možné, aby všechny 

případy, pro které je nastavena působnost u federálních soudů, rozhodoval Nejvyšší soud, 

a ani se s tím do budoucna nepočítalo. Proto se v Ústavě počítá s dodatečným dokreslením 

federální soustavy soudů, které má na starosti Kongres. Dále se autor zabývá dotýkáním 

či částečným překrýváním působnosti federálních a státních soudů, přičemž v této oblasti 

neshledává větší problém. Dospívá k tomu, že originární jurisdikce Nejvyššího soudu 

pokrývá pouze malé procento případů příslušných k federálním soudům a většinu jeho 

činnosti budou představovat odvolání od nižších federálních či státních soudů. 

Poslední list se velmi podrobně vyjadřuje k pošetilým obviněním pocházejícím od 

odpůrců Ústavy, které vyjadřují nesouhlas se zrušením porotního soudnictví 

v občanskoprávních sporech. Publius zde vysvětluje, že mlčení v Ústavě o využití porot 

v těchto sporech neznamená jejich zrušení. Výslovné zakotvení porot v trestněprávních 

řízeních vysvětluje jako záruku spravedlivého řešení pro účastníky těchto sporů. Jasné 

nezakotvení porot v občanskoprávních řízeních ale neznamená zákaz jejich využívání. 

Upřesňuje, že ústavodárci měli v úmyslu ponechat porotní řízení v těchto sporech na 

úpravách jednotlivých států. Jakkoliv se federalisté a antifederalisté rozcházejí 

v desítkách záležitostí nové Ústavy, porotní soudnictví vidí obě skupiny jako záruku 

spravedlnosti a snížení možnosti ovlivňovat konkrétní rozhodnutí.15 

Nakonec autoři Federalisty uspěli a dosáhli svého cíle – 21. června ratifikoval 

Ústavu New Hampshire jako poslední stát potřebný k její platnosti a brzy po něm Ústava 

získala souhlas i dvou nejvýznamnějších států – Virginie a New Yorku. Význam Listů 

federalistů nespočíval pouze v podpoře ratifikace Ústavy. Jejich hodnota spočívá 

především v pozdějším hledání smyslu a úmyslů Otců zakladatelů při sestavování 

jednotlivých článků a institucí. Z těchto esejí čerpáme i dnes při snaze o lepší porozumění 

a pochopení nejvyššího zákona Spojených států. Spolu s Deklarací nezávislosti a Ústavou 

tvoří Listy federalistů nejdůležitější ústavní dokument historie USA. Při zkoumání a 

pozorování americké ústavnosti jej nesmíme opomenout. Ústavu dokážeme správně 

pochopit a docenit pouze s pomocí tohoto jedinečného díla. 

 

                                                           
15 HAMILTON, Alexander, John JAY a James MADISON. 1994. Listy federalistů. Olomouc: 

Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, str. 411-466. 
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2.2.2 Moc soudcovská v americké Ústavě – článek III. 

Základy pro vytvoření Nejvyššího soudu USA položila Ústava v poněkud stručném 

článku III., který je rozdělen do tří oddílů. Při zakotvování soudní moci v Ústavě delegáti 

usilovali zejména o vytvoření rovného postavení nejslabší jednotky se silnější 

zákonodárnou a výkonnou mocí. Na začátku jednání o federální soudní moci neexistovala 

shoda delegátů o potřebnosti soudního systému odlišného od státních soudů, které by 

mohli rozhodovat i o federálních záležitostech. Argument zastánců vytvoření jednoho 

soudu, který by byl nadřazen všem ostatním a zastával funkci dozorce nad ústavností 

zákonů a rozhodnutí soudů nakonec zvítězil, a tak je v Ústavě Nejvyšší soud USA jako 

jediný výslovně ustaven. 

První z nich stanoví, že: „Moc soudcovská přísluší ve Spojených státech Nejvyššímu 

soudu a takovým nižším soudům, které zřizuje Kongres. Soudcové Nejvyššího soudu i 

nižších soudů jsou ustavováni trvale; za svou službu dostávají náhradu, která nesmí být 

během trvání jejich služby snížena.“16 O existenci jednoho nejvýše postaveného soudu 

nebyly mezi zakladateli přílišné dohady. Určité neshody se projevily při stanovení, zda 

mají existovat na federální úrovni ještě soudy podřízené Nejvyššímu soudu. Tyto spory 

byly nakonec vyřešeny formulací, která umožňuje Kongresu takové soudy zřídit, ale 

zároveň mu to nepřikazuje. Toto řešení je také někdy nazýváno „Madisonovým 

kompromisem“.17 Tento oddíl stanovuje základní předpoklady pro nezávislý výkon 

soudců, a to trvalý výkon funkce (during good Behaviour), a zákaz snižování platu soudců 

po dobu trvání jejich služby. O počtu soudců se tento článek nezmiňuje, jediný odkaz na 

postavu předsedy Nejvyššího soudu nalezneme v Ústavě v článku I., oddíle 3., který 

stanoví, že je-li souzen prezident Spojených států, řídí jednání předseda Nejvyššího 

soudu. Zmínku o ostatních soudcích poskytuje článek II., oddíl 2., který začleňuje do 

prezidentských pravomocí jmenování soudců Nejvyššího soudu, a to na radu a se 

souhlasem Senátu. 

Druhý oddíl vyjmenovává případy, na které se vztahuje federální soudní moc a dále 

určuje okruh sporů, ke kterým je příslušný v první instanci Nejvyšší soud USA. Těmi 

jsou spory „týkajících se vyslanců, konzulů nebo jiných zástupců Unie a také tehdy, 

                                                           
16 TINDALL, George Brown a David E. SHI. 1994. Dějiny států: USA. Praha: Lidové noviny, str. 796. 
17 HALL, Kermit L. 1992. The Oxford companion to the Supreme Court of the United States. New York: 

Oxford University Press, str. 47. 
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vystupuje-li stát jako jedna ze stran.“18 V ostatních případech vystupuje Nejvyšší soud 

jako instance odvolací. V této části je také zakotvena příslušnost poroty a to ve všech 

případech přestupků s výjimkou velezrady. Velezrada je pro tyto účely definovaná rovnou 

v dalším a posledním oddíle III. článku Ústavy. 

Tímto byly položeny základy pro vytvoření dnes již jednoho z nejmocnějších soudů 

na planetě Zemi. Aby ale mohl soud začít fungovat, musel Kongres co nejdříve přijmout 

zákon, který by upravoval pravidla pro činnost Nejvyššího soudu, případně nižších 

federálních soudů, které mohl dle Ústavy Kongres založit. Tuto úlohu měl plnit Soudní 

řád přijatý roku 1789. 

 

2.3 Zákon o soudnictví z roku 1789 a změny do roku 1869 

Aby mohl začít fungovat systém federálního soudnictví, jehož základy byly 

zakotveny ve III. článku americké Ústavy, musel prvně zvolený Kongres co nejdříve 

přijmout soudní řád, podle kterého by byly soudy založeny, obsazeny a mohly začít 

pracovat. Článek III. Ústavy USA pevně určil pouze vytvoření Nejvyššího soudu USA a 

případné založení nižších stupňů federální soudní soustavy nechal na zvážení Kongresu. 

První základní zákon, určující podobu federálního soudnictví, byl Soudní řád z roku 

1789, vytvořený výborem pod vedením budoucího předsedy Nejvyššího soudu Olivera 

Ellswortha.19 Zákon o zřízení federálních soudů Spojených států podepsal prezident 

Washington 24. září 1789 a posléze navrhl své první kandidáty na posty soudců.20 

V soudním řádu Kongres stanovil podobu celé federální soudní soustavy, kterou rozdělil 

do tří stupňů. Tato struktura vydržela v USA v mírně pozměněné podobě dodnes. 

Nejnižším a základním stupněm bylo třináct okresních soudů (district courts)21, ve 

kterých zasedal jediný soudce, který vykonával obecnou federální jurisdikci v první 

instanci. Okresní soudy také převzaly působnost dřívějších soudů admirality a námořní 

spory. Místo a doby zasedání byly podrobně popsány v článku 3. 

                                                           
18 TINDALL, George Brown a David E. SHI. 1994. Dějiny států: USA. Praha: Lidové noviny, str. 796. 
19 Jako další známé navrhovatele zákona můžeme uvést právníky Williama Patersona (později soudce 

Nejvyššího soudu) nebo Caleba Stronga. 
20 WHEELER Rusell R., HARRISON Cynthia. Creating the Federal Judicial Systém. Dostupné z: 

http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/creat3ed.pdf/$file/creat3ed.pdf 
21 Každý stát měl jeden vlastní „district court“, s výjimkou Massachusetts a Virginie, které měly po dvou 

těchto soudech. Severní Karolína a Rhode Island do této doby ještě neratifikovaly Ústavu. 

http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/creat3ed.pdf/$file/creat3ed.pdf
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Okresní soudy byly rozděleny do tří obvodních soudů (circuit courts), které tvořily 

mezistupeň mezi okresními soudy a Nejvyšším soudem USA. Obvodní soud pro 

Východní oblast působil pro státy New York, Connecticut, Massachusetts a New 

Hampshire22, obvodní soud Jižní oblasti zahrnoval státy Jižní Karolínu a Georgii23, 

poslední obvodní soud pro Střední státy seskupoval Pensylvánii, New Jersey, Delaware, 

Maryland a Virginii.24 Obvodní soudy vykonávaly působnost nad spory mezi občany 

dvou různých států, mezi Spojenými státy a cizinci a spory přesahujícími hodnotu $500.25 

Způsob a místo zasedání obvodních soudů bylo podrobně popsáno v článku 5. Složení 

obvodních soudů bylo jednou z hlavních příčin sporů a v průběhu času se častokrát 

měnilo. V těchto soudech totiž zasedal jeden soudce z okresního soudu a dva soudci 

z Nejvyššího soudu USA, pro které byla povinnost objíždět dvakrát ročně zasedání těchto 

soudů velmi vyčerpávající. 

Toto opatření mělo za cíl přiblížit soudce z nejvýše postaveného orgánu pro 

kontrolu a dozor nad uplatňováním federálních norem k obyčejným lidem a problémům, 

které se řešily na nižších stupních federálních soudů. Na přelomu 18. a 19. století však 

byl tento úkol pro většinu starších soudců, kteří byli členy Nejvyššího soudu, 

neproveditelný. Dlouhé cestování do místa zasedání obvodního soudu po neudržovaných 

cestách, přechodné bydlení ve špinavých hostincích a zasedání ve špatných podmínkách 

a pochybných budovách bylo neustálým podnětem stížností nejvyšších soudců. Z výše 

uvedeného rovněž vyplývá, že nejvyšší stupeň federálního soudnictví vytvářel Nejvyšší 

soud USA, který sestával z jednoho předsedy a pěti soudců. Počet soudců a zasedání 

dvakrát ročně (první pondělí v únoru a první pondělí v srpnu) byly stanoveny v prvním 

článku Soudního řádu. 

Federální soudy fungovaly jako soudy obecné, pro občanské i trestní řízení. 

Obvodní soudy mohly v odvolacím řízení znovu posuzovat a objasňovat faktické otázky. 

Tato pravomoc byla Soudním řádem odejmuta pouze Nejvyššímu soudu, který mohl 

přezkoumávat pouze právní posouzení nižšího soudu a musel se spoléhat na jeho faktická 

                                                           
22 Rhode Island a Vermont byly k tomuto obvodu přičleněny zároveň s jejich přijetím do Unie v roce 

1790, respektive 1791. 
23 Severní Karolína vstoupila do Unie roku 1790, poté byla začleněna do Jižního federálního obvodu. 
24 PADDOCK, Lisa Olson a Paul BARRETT. 1996. Facts about the Supreme Court of the United States. 

New York: H.W. Wilson, p. ix-x. 
25 Tamtéž, str. 265. 
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zjištění. Toto opatření bylo přijato zejména pro uklidnění odpůrců centralismu, kteří se 

obávali překonání porotního rozhodnutí soudci Nejvyššího soudu.26 

Soudní řád z roku 1789 rozehnal obavy odpůrců federálního soudnictví a jasně z něj 

vyplynulo, že většina soudních sporů se bude i nadále odehrávat před státními soudy a 

federální soudy budou spíše doplňkem k předešlému fungování soudů. Přesně tak systém 

fungoval a největší část případů s federálními prvky se až do roku 1875 rozhodovala u 

státních soudů. Hlavní změna v postavení státních soudů se projevila v pravomoci 

federálních soudů zakotvené v článku 25 Soudního řádu. V něm se jasně stanovilo, že 

federální soudy disponují pravomocí zrušit státní zákony, které odporují Ústavě 

Spojených států, federálním zákonům či platným mezinárodním smlouvám. Státy se 

několikrát pokoušely přimět Nejvyšší soud USA, aby toto ustanovení prohlásil za 

neústavní, ten ale vždy obhájil právo federálních soudů na zrušení zákonů odporujících 

výše zmíněným normám. Nejvýznamnější pokusy zrušit toto ustanovení jako neústavní 

se objevily v případech Martin v. Hunter's Lessee v roce 1816 nebo Cohens v. Virginia 

z roku 1821. Stejné ustanovení, které by opravňovalo Nejvyšší soud USA ke zrušení 

federálního zákona, který odporuje nejvyššími zákonu země – Ústavě USA – ale 

neexistovalo. 

Již brzy po vydání Soudního řádu se našlo mnoho odpůrců této úpravy a bylo jasné, 

že bude potřeba revize. K té došlo v roce 1801, ale nikoliv z důvodu vylepšení fungování 

soudního systému, ale jako politické zajištění upadající moci federalistů. Na přelomu 

století se začínala čím dál více projevovat upadající sláva federalistů a po volbách v roce 

1800, ve kterých s převahou vyhráli republikáni, byl jasný její brzký zánik. Než ale 

federalisté museli předat moc nastupujícím republikánům v čele s nově zvoleným 

prezidentem Jeffersonem, stačili si prosadit nový Soudní řád, který byl schválen na 

začátku roku 1801 a do posledního dne úřadování dosavadního prezidenta Johna Adamse 

byli nominováni, schvalováni a jmenování noví federální soudci. Jako eso z rukávu 

vytáhli federalisté do čela Nejvyššího soudu USA předsedu Johna Marshalla, který byl 

kovaný centralista a udržel ducha federalismu v instituci Nejvyššího soudu po dalších 35 

let. Republikánští demokraté, kteří si dovolili proti tomuto postupu cokoliv namítat, byli 

                                                           
26 HALL, Kermit L. 1992. The Oxford companion to the Supreme Court of the United States. New York: 

Oxford University Press, p. 472. 
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ihned postaveni před soud a souzeni za pobuřování podle Zákona o pobuřování z roku 

1798, který byl užíván jako zbraň proti opozici. 

Největší změnu nabídl nový Soudní řád nespokojeným soudcům Nejvyššího soudu, 

když vyslyšel jejich stížnosti a prosby o zrušení nenáviděného „circuit duty“27. Povinnost 

dojíždět na zasedání obvodních soudů zanikla a bylo vytvořeno 16 nových, stálých míst 

obvodních soudců, na něž byli dosazeni další federalisté. Z tohoto obsazování obvodních 

soudů se vynořil jeden z nejdůležitějších případů, kterému se budu podrobně věnovat 

v další části práce, Marbury v. Madison. Významná změna postihla také počet soudců u 

Nejvyššího soudu, který byl snížen na pět. Tím chtěli federalisté zabránit jmenování 

případného uvolněného místa republikány a narušení soudu ovládaného pouze 

federalismem. 

Ihned po nástupu republikánů do úřadu prezidenta i obsazení Kongresu se rozhořela 

debata o okamžitém zrušení Soudního řádu z roku 1801 a jeho nahrazení novým. 

Federalisté, kteří zákon na poslední chvíli schválili, se nyní prudce ohrazovali proti jeho 

zrušení a namítali protiústavnost takového jednání od právě zvoleného Kongresu. 

Federalisté také upozorňovali na svou převahu v soudnictví a na to, že Nejvyšší soud by 

zrušení Soudního řádu z roku 1801 mohl prohlásit za neústavní, protože to spadá do jeho 

pravomoci a musí ochraňovat zájmy lidu a bránit soudní moc před politickým 

ovlivňováním a zasahováním do soudní působnosti. Republikáni samozřejmě takovou 

pravomoc Nejvyššího soudu vyvraceli a odvolávali se na pravomoc Kongresu schvalovat 

zákony o fungování a změnách federálního soudnictví. 

Jelikož již federalisté neměli na činnost Kongresu téměř žádný vliv, byl ihned roku 

1802 schválen zákon zrušující Soudní řád z roku 1801. Počet soudců Nejvyššího soudu 

byl znovu navýšen na šest, „circuit duty“ byla obnovena s malými změnami. Bylo 

zavedeno 6 obvodních soudů, do každého z nich jezdil předsedat jeden soudce Nejvyššího 

soudu. Tyto obvody byly menšího rozsahu a znamenaly tak pro soudce Nejvyššího soudu 

daleko menší zátěž. Při rozdílném názoru soudce Nejvyššího soudu a obvodního soudce 

mohly strany předložit spor k rozhodnutí Nejvyššímu soudu USA. 

Další změna v počtu obvodních soudů přišla v roce 1807, kdy byl rozšiřováním 

území Spojených států poprvé rozšířen počet soudců Nejvyššího soudu a přidán sedmý 

                                                           
27 V roce 1793 byla provedena novela v oblasti „circuit riding“, která již povinnost dojíždět na obvodní 

soud ukládala pouze jednomu soudci na každý obvod, počet stížností sice klesl, ale požadavek po úplném 

zrušení této povinnosti stále trval. 
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obvod. Zajímavostí této normy je, že SCOTUS poprvé a naposledy v historii určil, že 

soudcem tohoto sedmého obvodu a případně jeho zástupcem na půdě Nejvyššího soudu 

může být pouze občan USA, který v něm sídlí. Přestože bylo později ještě několikrát 

zvyšován počet obvodů, podobné omezení se již nikdy neuplatnilo.28 

V roce 1837 přibyly další dva obvody a další dva soudci k Nejvyššímu soudu. Po 

dlouhých debatách, kdy již bylo jasné, že pouze okresní soudy, které byly v nových 

oblastech vytvořeny, nemohou zvládat počet případů a jejich častou složitost, byly 

založeny obvodní soudy i ve státech za Apalačským pohořím a navýšen počet soudců na 

devět. 

Zajímavá situace nastala v roce 1850, kdy byla do Unie přijata Kalifornie, která se 

nacházela na západním pobřeží a kterou od hlavního města dělily tisíce kilometrů bez 

možnosti bezpečné a spolehlivé cesty. Byly zde proto vytvořeny soudy mající působnost 

okresních i obvodních soudů. Tuto situaci bylo ale potřeba co nejdříve vyřešit, a tak byl 

v roce 1855 přijatý zákon, který zřizoval samostatný obvodní soud, na který ale neměli 

soudci Nejvyššího soudu povinnost dojíždět. 

Fungování obvodního soudu bez přítomnosti soudců Nejvyššího soudu rozvířilo 

další debatu o zrušení tohoto institutu. Stále ale přetrvávaly obavy z odtržení Nejvyššího 

soudu od běžných obyvatel a běžného života v Americe a jeho izolace v hlavním městě. 

Tato záležitost byla vyřešena až po občanské válce. Roku 1869 proběhla jedna 

z největších novel Soudního řádu a „circuit riding“ bylo nadobro zrušeno. Mimo jiné zde 

byl také ustálen počet soudců Nejvyššího soudu na devět, a tento počet vydržel dodnes. 

Toto období je ale již za dějinným úsekem, kterému se v této práci chci věnovat, proto 

zde kapitolu o vývoji úpravy federálního soudnictví ukončuji.  

  

                                                           
28 KUST, Jan. 2013. Nejvyšší soud USA. Praha: Ústav práva a právní vědy, str. 73. 
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3. Role a fungování Nejvyššího soudu USA v počátcích jeho 

existence 

Z výše uvedeného již vyplývá, že začátky nebyly pro soudce SCOTUS jednoduché. 

V prvních desetiletích jeho existence záleželo na každém rozhodnutí, které mohlo nejvýše 

postavený soudní orgán země posunout na laťce váženosti výše nebo ho nechat 

propadnout do temných hlubin. Nejvyšší soud USA si musel doslova vybojovat své místo 

vedle silnější moci zákonodárné i výkonné, které mu často stavěly tak vysoké překážky, 

že musel vymýšlet různé odbočky, aby se neztratil ze své cesty k vybudování postavení, 

které zaujímá v dnešní době. Z instituce, která více než století neměla k dispozici vlastní 

budovu a sídlila v prvních rocích své existence, kde se dalo, postupně vytvořili její 

členové vysoce uznávaný a respektovaný federální orgán. Je to zásluha především 

předsedů Nejvyššího soudu USA, zejména Johna Marshalla, kteří pro úřad svůj a svých 

kolegů vybudovali zařízení k prosazování a střežení spravedlnosti a dodržování 

ústavnosti.  

 

3.1 Jmenování a odvolávání předsedy a soudců Nejvyššího soudu 

Proces jmenování soudců Nejvyššího soudu USA, jakož i dalších federálních 

úředníků, je upraven v článku II, oddíle 2., odstavci 2. Ústavy USA, kde jsou popsány 

pravomoci prezidenta USA, a skládá se ze tří fází. Prvním krokem je nominace soudce 

osobou prezidenta USA, který má volné ruce pro vybrání svých kandidátů na tento post.29 

Následuje doručení nominace do Senátu, který musí kandidáta vybraného prezidentem 

schválit. Pokud se tak nestane, prezident musí vybrat jiného zájemce o působení na 

Nejvyšším soudu a Senát opět hlasuje. Jakmile dá Senát s výběrem kandidáta souhlas, je 

prezidentem jmenován do úřadu a skládá slib dle článku VI. Ústavy a druhý slib skládá 

dle aktuálního znění Soudního řádu.30 

                                                           
29 Není bez zajímavosti, že nejvyšší počet soudců v historii fungování Nejvyššího soudu nominoval první 

prezident USA George Washington, a to 11. Na pomyslné druhé příčce v počtu nominovaných soudců 

stojí Franklin Delano Roosevelt s počtem devíti soudců. Na opačné straně žebříčku figurují prezidenti 

William Henry Harrison, Zachary Taylor (tito dva zastávali svůj úřad pouze 1, respektive 16 měsíců) a 

Jimmy Carter, kteří neměli možnost nominovat jediného soudce Nejvyššího soudu. Informace z www: 

http://www.history.com/news/history-lists/7-things-you-might-not-know-about-the-u-s-supreme-court 
30 Dle Soudního řádu z roku 1789 slavnostní slib zněl: I, A. B., do solemnly swear or affirm, that I will 

administer justice without respect to persons, and do equal right to the poor and to the rich, and that I will 
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V historii SCOTUS se také několikrát stalo, že soudce, či předseda Nejvyššího 

soudu, který byl nominován prezidentem a poté i schválen Senátem, se vzdal nabízeného 

místa a zejména v počátcích fungování Nejvyššího soudu se raději věnoval významnějším 

funkcím ve svém domovském státě či v jiném federálním úřadu nebo diplomacii. Jako 

příklad uvedu prvního předsedu Nejvyššího soudu, Johna Jaye, který roku 1795 z této 

funkce odchází a raději využívá nabídku stát se guvernérem státu New York. I když je 

mu roku 1800 znovu nabízeno předsednictví Nejvyššího soudu, odmítá a věnuje se raději 

státní politice. 

Jak jsem již uvedla výše, federální soudci jsou jmenováni natrvalo, po dobu jejich 

dobrého chování, během jejich působení v úřadě jim také nesmí být snížen plat. Trvalost 

mandátu soudce bývá vykládána tak, že má ostatním složkám státní moci bránit 

v ingerenci do moci soudní, soudům má pak proces impeachmentu připomínat, že 

v případě závažného porušení jejich povinností mohou o svůj post přijít.31 

Působení v Nejvyšším soudu končí odstoupením soudce z vlastní vůle, jeho 

odchodem do důchodu, či jeho odvolání procesem impeachmentu, který je popsán 

v článku I., oddíle 2. a 3. Ústavy. Důvody pro zproštění funkcí jsou vyjmenovány v článku 

II., oddíle 4. Těmito důvody byly Framery ustanoveny velezrada, úplatkářství nebo jiné 

těžké zločiny a trestné činy. Jiný návrh zastával možnost zbavení úřadu i z důvodu 

zanedbání povinností (neglect of duty či maladministration), tato alternativa však byla 

nakonec odmítnuta pro snadné zneužití Kongresem. Návrh na zbavení úřadu může podat 

pouze Sněmovna reprezentantů a o těchto návrzích hlasuje Senát, který se na zbavení 

úřadu musí shodnout dvoutřetinovou většinou. Pokud je proces impeachmentu 

vykonáván proti prezidentu Spojených států, předsedá tomuto jednání ve Sněmovně 

předseda Nejvyššího soudu. Trestem po odsouzení úředníka Spojených států je odvolání 

z úřadu a zbavení možnosti zaujímat a vykonávat jakoukoli čestnou či placenou funkci 

ve službách USA. Odsouzený ale dále podléhá žalobě a trestu podle práva. 

Proces impeachmentu byl proti soudci Nejvyššího soudu veden pouze jednou za 

celou historii USA. Po nástupu Thomase Jeffersona do prezidentského úřadu začala další 

éra boje mezi republikány a federalisty. Po úspěšném odvolání Soudního řádu z roku 

                                                           
faithfully and impartially discharge and perform all the duties incumbent on me as, according to the best 
of my abilities and understanding, agreeably to the constitution, and laws of the United States. So help me 

God." 
31 KUST, Jan. 2013. Nejvyšší soud USA. Praha: Ústav práva a právní vědy, str. 29. 
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1801, se další potenciální výhra v procesu Marbury v. Madison roku 1803 nekonala. 

Jeffersonovci (stoupenci Jeffersona) se proto znovu zaměřují na federální soudnictví, 

které si odstupující prezident Adams roku 1801 pojistil obsazením federalisty. Úspěšný 

začátek boje proti federalistickým soudcům znamenal pro republikány impeachment, 

který v březnu roku 1804 skončil odsouzením a odvoláním soudce okrskového soudu 

Johna Pickeringa. Ten byl odvolán z důvodu častého alkoholového opojení, v důsledku 

čehož svou práci nevykonával zodpovědně a profesionálně. Takto si republikáni v čele 

s Thomasem Jeffersonem položili základy pro široce interpretované důvody pro odvolání 

úředníků v procesu impeachmentu, za které chtěli pokládat i etické pochybení a 

nezodpovědné politické výroky. Po úspěchu na poli okrskového soudu si republikáni 

zvolili mnohem náročnější sousto. Tím byl pokus o odvolání soudce Nejvyššího soudu, 

Samuela Chase.32 U tohoto soudce byla přece jen větší šance na úspěch, než kdyby se 

republikáni otočili přímo proti největšímu představiteli federalismu a tím i největšímu 

protivníkovi na poli Nejvyššího soudu, kterým byl předseda John Marshall. 

Samuel Chase byl jmenován nejvyšším soudcem roku 1796. Jeho chování jakožto 

soudce u obvodního soudu, u kterého vykonával své povinnosti circuit riding, se staly 

základem pro jeho obvinění a proces impeachmentu. Nejvýznamnější body jeho obžaloby 

se týkaly jeho libovůle a ovlivňování poroty při procesech vedených za porušení zákona 

o cizincích a zákona o pobuřování, který Chase s radostí používal proti kritikům federální 

vlády před nástupem republikánů. V roce 1800 veřejně podporoval federalistického 

kandidáta Johna Adamse při prezidentských volbách. Poslední kapkou byla Chaseova 

doporučení baltimorské velké porotě, ve kterých otevřeně kritizoval činnost 

republikánské strany a jejího předního představitele, prezidenta Thomase Jeffersona. Ten 

si tuto kritiku nemínil nechat líbit a vynutil si obvinění Samuela Chase a proces 

impeachmentu, který byl Sněmovnou reprezentantů schválen v březnu 1804, první slyšení 

v Senátu připadlo na leden 1805.33 

Soudu předsedal z titulu svého postavení viceprezident Aaron Burr. Naneštěstí pro 

republikány byla obžaloba proti Samuelu Chaseovi vedena velmi slabě a žalobce John 

                                                           
32 BISKUPIC, Joan, Elder WITT a Elder WITT. 1997. Guide to the U.S. Supreme Court. 3rd ed. 

Washington, D.C.: Congressional Quarterly, p. 244. 
33 JOST, Kenneth. 1998. The Supreme Court, A to Z. 2nd ed. Washington, D.C.: Congressional Quarterly, 

xiii, p. 218. 
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Randolph si proti dobře organizované obhajobě vedl přinejmenším neobratně.34 Na 

začátku března došlo na konečné hlasování v Senátu, který byl obsazen 34 přítomnými 

senátory, z nichž bylo 25 republikánů a 9 federalistů. Pro odsouzení Chase stačilo 23 

hlasů. Chase byl ale všech osmi obvinění zproštěn a funkci soudce Nejvyššího soudu 

vykonával až do své smrti roku 1811.35 Tento proces byl výsledkem politického boje mezi 

republikánem Thomasem Jeffersonem a Nejvyšším soudem, v té době zastoupeným 

federalisty. Samuel Chase také viditelně vystupoval proti republikánům jak v roli soudce 

Nejvyššího soudu, tak i jako soudce u obvodního soudu. I přes veškerou snahu Jeffersona 

o odvolání Samuela Chase a dokázání moci své a moci Kongresu nad slabou soudní 

složkou, skončil tento proces pro Nejvyšší soud dobře a nadále bylo jasné, že pouhé 

politické důvody nestačí k zasahování do nezávislosti SCOTUS prostřednictvím 

odvolávání nežádoucích soudců.  

 

3.2 Pravomoc a příslušnost Nejvyššího soudu36 

Pravomoci soudů ustavených dle článku III. Ústavy USA jsou vyjmenovány ve 

druhém oddíle tohoto článku. Mezi tyto pravomoci náleží „všechny případy práva a 

spravedlnosti, spadající pod ustanovení této ústavy, zákonů Spojených států a 

mezinárodních smluv, ať už existujících, nebo těch, které budou uzavřeny jménem 

Spojených států; vztahuje se dále na všechny záležitosti vyslanců, jiných zástupců Unie a 

konzulů - na otázky admiralitní a námořní jurisdikce; na spory, v nichž jsou jednou 

stranou Spojené státy; na spory dvou nebo více států; na spory mezi občany různých států 

Unie; na spory mezi občany téhož státu, kteří si činí nároky na pozemky ležící v různých 

státech Unie; na spory mezi státem nebo jeho členy a cizími státy nebo jejích občany a 

poddanými.“37  

Následuje výčet případů, které spadají do originární pravomoci Nejvyššího soudu 

USA, tzn. kde je Nejvyšší soud první a poslední instancí. Těmi jsou spory, které se týkají 

velvyslanců, konzulů nebo jiných zástupců Unie, a v případech, kdy jako jedna ze stran 

                                                           
34 SELTENREICH, Radim: "Zakladatelský věk": federální soudnictví a ústavní problematika v USA na 

sklonku 18. a v prvé čtvrtině 19. století. Právník, 7/2013, str. 688. 
35 JOST, Kenneth. 1998. The Supreme Court, A to Z. 2nd ed. Washington, D.C.: Congressional Quarterly, 

xiii, p. 218. 
36 V USA se tyto dva české pojmy slučují ve výraz „jurisdiction“. 
37 TINDALL, George Brown a David E. SHI. 1994. Dějiny států: USA. Praha: Lidové noviny, str. 797. 
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vystupuje stát Unie. Těchto případů se ale nikdy nevyskytovalo mnoho a Nejvyšší soud 

tak plní nejčastěji pravomoc odvolací (jak právně, tak fakticky), kterou má nad ostatními 

spory vyjmenovanými v první části tohoto oddílu. 

Pravomoc SCOTUS se vztahuje pouze na případy a spory, které se nějakým 

způsobem dotýkají ústavních či federálních norem. Nedisponuje však pravomocí 

rozhodovat hypotetické spory či vyslovovat jakékoliv rady či názory směřující k ostatním 

složkám federální moci. Toto své postavení si Nejvyšší soud vybudoval již v počátcích 

svého působení, když odmítl posoudit mezinárodní smlouvy, které se chystaly USA 

uzavřít s Anglií a Francií, a to na žádost státního sekretáře Thomase Jeffersona (na pokyn 

prezidenta Washingtona). 

Originární pravomoci Nejvyššího soudu nemůže Kongres omezovat ani rozšiřovat. 

Tato zásada byla vyřčena v zásadním rozhodnutí Marbury v. Madison, kdy Nejvyšší soud 

označil ustanovení Soudního řádu z roku 1789, které podle jeho názoru nedovoleně 

rozšiřovalo originární pravomoc Nejvyššího soudu a zasahovalo tak do pravomocí 

ústřední vlády, za neústavní a zrušil ho. Na rozdíl od originární pravomoci Nejvyššího 

soudu může Kongres odvolací pravomoc upravovat dle svého uvážení pomocí zákonů. 

Jeden z prvních velkých případů Nejvyššího soudu se týkal jeho původní 

pravomoci a řešil otázku, zda možnost občana jednoho státu žalovat jiný suverénní stát, 

neznamená porušení této státní suverenity. V případě Chisholm v. Georgia se roku 1793 

Nejvyšší soud přiklonil k názoru, že suverenita jednotlivých států Unie je základním 

kamenem federace a nezpochybnitelnou vlastností států, ale nelze ji vykládat tak, že by 

státy byly imunní vůči žalobám proti nim vznesených. Státy jsou stejnou stranou jako 

občané USA a mají stejná procesní práva i povinnosti, jako oni. Toto rozhodnutí vyvolalo 

velkou nevoli států a bylo záhy překonáno přijetím XI. dodatku k Ústavě, který nadále 

zrušil možnost občana žalovat cizí stát bez jeho souhlasu, a jednotlivé státy se mohly 

postavit pouze na stranu žalující. 

S otázkou pravomocí Nejvyššího soudu USA úzce souvisí institut soudního 

přezkumu, který se nakonec přiřadil pod implementované pravomoci Nejvyššího soudu. 

Ačkoliv výslovně není zakotven ani v Ústavě ani v Soudním řádu (s výjimkou soudního 

přezkumu státních zákonů), zakotvil se tento princip jako nejdůležitější činnost soudu, 

který si tím zajistil důležité místo v ústřední moci. Otázka „judicial review“ byla nicméně 

probíraná již v Listech federalistů, kde se jí zabývá Alexandr Hamilton a zastává se 
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soudního přezkumu jako nedílné součásti činnosti nejvýše postaveného soudu v zemi, bez 

kteréžto pravomoci by mohl jen těžko fungovat. Orgán, který by přezkoumával soulad 

vydaných zákonů, jak státních, tak i federálních, musí v demokratické a právní 

společnosti bezpochyby fungovat. A kdo jiný by to měl být než ten, kdo se na vydávání 

těchto zákonů nepodílí, a kdo tak může objektivně zjistit jejich soulad či nesoulad se 

základním zákonem země? Můžeme se jen domnívat, zda by se pravomoc soudního 

přezkumu dokázala prosadit bez osoby Johna Marshalla, ale dnes již neodmyslitelně patří 

k činnosti Nejvyššího soudu. 

 

3.3 Zasedání Nejvyššího soudu, činnost soudců Nejvyššího soudu 

Soudní řád z roku 1789 upravoval dobu zasedání Nejvyššího soudu USA, které 

stanovil na první pondělí v únoru a první pondělí v srpnu. Zpočátku Nejvyššímu soudu 

stačilo na probrání případů k němu došlých pár dní v obou těchto měsících. Postupně se 

počet případů, které měly být projednány před Nejvyšším soudem, zvyšoval a tak se 

prodlužovala i doba zasedání tohoto soudu. 

Prvním zasedacím dnem se měl stát 1. únor 1790, avšak sešli se pouze tři soudci 

(předseda John Jay, James Wilson, William Cushing), proto John Jay o den odložil 

zasedání, kdy se k nim přidal soudce Blair, čímž bylo splněno usnášeníschopné kvorum.38 

Na tomto prvním zasedání Nejvyšší soud řešil pouze organizační otázky, jmenoval soudní 

úředníky a advokáty příslušné k Nejvyššímu soudu. První dvě zasedání v termínech 1.–

10. února a 2.–3. srpna 1790 probíhala v budově Exchange Building v New Yorku, které 

bylo zvoleno jako hlavní město Spojených států. Po přesunutí hlavního města do 

Philadelphie, zasedal Nejvyšší soud až do roku 1800 v budově radnice v centru města 

(pouze první zasedání ve Philadelphii v únoru 1791 proběhlo v Independence Hall).39 Po 

přesunutí federálních orgánů do nového hlavního města, Washingtonu D. C., byla 

Nejvyššímu soudu přiřazena místnost v Kapitolu, kde s jednou přestávkou kvůli vyhoření 

budovy Kapitolu zůstal až do vystavění vlastního sídla. Své budovy se soud dočkal až 

v roce 1935, kdy se přestěhoval o pár bloků dál do svého „antického chrámu“. 

                                                           
38 BISKUPIC, Joan, Elder WITT a Elder WITT. 1997. Guide to the U.S. Supreme Court. 3rd ed. 

Washington, D.C.: Congressional Quarterly, p. 6. 
39 Informace dostupné z www: http://supremecourthistory.org/history-of-the-court/home-of-the-court/ 
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V prvních letech fungování Nejvyššího soudu byla jeho zasedání často rušena, ať 

už kvůli epidemii žluté horečky nebo kvůli novelizaci soudního řádu a přesouvání 

zasedacích období na jiné měsíce (z tohoto důvodu se Marshallův soud více jak rok 

nesešel – mezi 1801 – 1802). Proto mohla být jeho pozice ve federální moci jen velmi 

těžce zakotvena a předsedové Nejvyššího soudu i jeho soudci dostali velmi málo času a 

prostoru k tomu, aby během svých společných zasedání vtělili do této instituce svého 

ducha a vymezili její místo v americkém systému. O tomto těžkém období, kdy zasedání 

trvala pouhých pár dní a řešily se na nich pouze organizační věci, svědčí nejlépe fakt, že 

prvním případem, kterým se soudci mohli vážně zabývat, byl až roku 1791 případ West 

v. Byrnes. 

V prvních desetiletích se větší část činnosti soudců odehrávala na úrovni obvodních 

soudů, kde rozhodovali odvolání od okrskových soudů. Jak již bylo popsáno výše, soudci 

Nejvyššího soudu tuto svou povinnost neměli ani zdaleka v lásce a již od jejího založení 

v Soudním řádu z roku 1789 usilovali o její zrušení či alespoň co největší usnadnění. 

Nezřídka se stávalo, že postarší soudci, kteří se po dnech strastiplného cestování konečně 

dostali do místa zasedání Obvodního soudu, nebyli ve stavu, který by jim dovoloval 

zúčastnit se soudních jednání. Do cílových měst dorazili naprosto vyčerpáni, často 

nemocní či po úrazu, ke kterému přišli po cestě. Dle zákonodárců ale i takováto námaha 

nejvyšších soudců byla zapotřebí, aby se příliš nevzdálili od každodenního života 

obyčejných lidí a mohli vykonávat svou činnost co nejlépe. 

Takto tedy vypadal život prvních soudců SCOTUS. K vytíženosti současných 

soudců, kdy se musejí případy, které bude Nejvyšší soud projednávat, velmi důkladně 

vybírat z tisíců došlých podání, měl velmi daleko. Funkce soudce u Nejvyššího soudu 

nebyla v této době vnímána jako vrchol soudcovské či politické kariéry a soudci, kteří 

statečně čelili pokusům o znevážení svého úřadu, se museli často překonávat, aby 

vydrželi nápor povinností a útoků na své funkce. Dnešní soudci mohou být svým 

předchůdcům velmi zavázáni za urputnost, se kterou vybudovali budoucí tvář, ducha a 

postavení Nejvyššího soudu USA. 
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4. Stručné životopisy předsedů Nejvyššího soudu od jeho 

založení do vypuknutí občanské války 

Nejdůležitější osobou Nejvyššího soudu je jeho předseda, který zastupuje tuto 

instituci a hlavně na něm záleží, jakým směrem se rozhodovací činnost soudu bude ubírat 

a jak bude vnímán širokou veřejností. Mezi předsedy Nejvyššího soudu konce 18. či první 

poloviny 19. století a současným nejvyšším soudcem je obrovský rozdíl, ale i spousta 

podobností. Jedno mají však společné – svými schopnostmi a způsobem vedení soudu mu 

vtělují individuální podobu a tím i postavení v soudobé společnosti. 

 

4.1 John Jay (předsedou SCOTUS v období 1789 – 1795) 

První předseda Nejvyššího soudu se narodil v New Yorku 12. prosince 1745 jako 

nejstarší syn Petera a Mary Jay. V roce 1764 dokončil své vzdělání na King´s College, 

dnešní Kolumbijské univerzitě, načež začal praktikovat právo u Benjamina Kissama. O 

čtyři roky později byl přijat do newyorské advokátní komory a založil si vlastní úspěšnou 

praxi. V roce 1774 se oženil se Sarah Van Burgh Livingstone, dcerou guvernéra státu 

New York Williama Livingstona. John Jay se zúčastnil obou Kontinentálních kongresů, 

přičemž se roku 1778 stal předsedou Druhého kontinentálního kongresu. V roce 1776 stál 

u zrodu státní ústavy New Yorku a do roku 1779 vykonával funkci předsedy Nejvyššího 

soudu New Yorku. Roku 1783 byl vyslán společně s Johnem Adamsem a Benjaminem 

Franklinem jako člen vyjednávající skupiny k dojednání Pařížské mírové dohody, která 

oficiálně ukončila válku o nezávislost. Anglie v ní uznala nezávislost Spojených států 

amerických, postoupila jim území mezi Apalačským pohořím a řekou Mississippi a 

udělila Američanům právo rybolovu ve vodách Newfoundlandu a Nového Skotska.40 Po 

návratu do Spojených států bylo jasné, že se John Jay velmi hodí do diplomatických 

služeb a roku 1784 byl jmenován ministrem zahraničních věcí Spojených států 

amerických a tuto funkci vykonával až do roku 1789, kdy byl jmenován prvním 

předsedou Nejvyššího soudu USA. Jako zapálený federalista se pěti eseji v rámci Listů 

federalistů zapojil do přesvědčování zejména Newyorčanů o potřebě ratifikovat novou 

Ústavu. V roce 1789 mu prezident George Washington nabídl místo Secretary of State, 

                                                           
40 HEIDEKING, Jürgen a Christof MAUCH. 2012. Dějiny USA. Vyd. 1. Praha: Grada, str. 60. 
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které ale John Jay odmítl. Jako odpověď na toto odmítnutí dostal novou nabídku, a to stát 

se prvním předsedou Nejvyššího soudu USA. 

John Jay měl jasný cíl, když v roce 1789 nastupoval jako předseda do nově 

ustaveného orgánu Spojených států – chtěl z Nejvyššího soudu vybudovat respektovanou 

instituci, která bude dohlížet na dodržování federálního práva a přezkoumávat rozhodnutí 

nižších instancí federálního soudnictví. John Jay si ale za dobu svého působení v čele 

Nejvyššího soudu nedokázal tuto pozici vybudovat a nedokázal se vzepřít nepřátelským 

útokům a ponižování této instituce z řad ostatních federálních orgánů. Poté, co byl po 

jeho nejzásadnějším rozhodnutí v případu Chisholm v. Georgia z roku 1793 předložen 

státy návrh na přijetí XI. Dodatku k Ústavě, který by toto jeho rozhodnutí převrátil a 

znehodnotil, se začíná odvracet od své funkce předsedy Nejvyššího soudu a opět se začíná 

věnovat diplomatické kariéře. 

V roce 1794, zatímco stále předsedá Nejvyššímu soudu, se vydává do Anglie 

vyjednat Dohodu o přátelských vztazích, obchodě a plavbě, známou pod názvem Jayova 

smlouva. Cílem této dohody bylo urovnat nepřátelské vztahy mezi Velkou Británií a 

USA, které vzplály po četných útocích na nezávislé americké obchodní lodě ze strany 

Anglie. Tato smlouva dala vzniknout třem rozhodčím komisím, které se skládaly 

z představitelů obou zemí a řešily spory vyplývající z námořních otázek. Smlouva, která 

urovnala vztahy a zamezila případným dalším bojům, byla kvůli velkým americkým 

ústupkům v USA velmi neoblíbená, ale její význam a vzájemná výhodnost zabezpečila 

Spojeným státům navýšení tržeb díky otevřenějším trhům. Na druhé straně tato smlouva 

uspíšila odcizení USA s Francií a následné námořní bitvy.41 

Jay byl za své nepřítomnosti roku 1795 zvolen guvernérem svého domovského 

státu New York. Velmi rád rezignoval na své místo předsedy Nejvyššího soudu, 

ve kterém neviděl budoucnost. V roce 1800 mu bylo toto místo ještě jednou nabízeno, ale 

i přes potvrzení Adamsovy nominace Senátem se John Jay rozhodl odmítnout tuto 

nabídku a setrval na svém guvernérském místě. V New Yorku usiloval všemi dostupnými 

prostředky o zlepšení postavení otroků a o jejich postupné osvobození. Již roku 1785 

založil a vedl Společnost pro manumissi otroků, která organizovala bojkoty novin, 

časopisů a obchodníků, kteří se podíleli na obchodování s otroky. Na konci 18. století je 

v New Yorku přijat zákon, který stanovuje osvobození dětí narozených otrokům, kteří ale 

                                                           
41 PURVIS, Thomas L. Encyklopedie dějin USA. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 1999, str. 206. 
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museli sloužit pánům svých rodičů do věku 25, respektive 28 let u mužů. Tento zákon 

také zakazoval obchodování s těmito černochy. Dva roky před svou smrtí se John Jay 

dočkal největšího plošného osvobození černochů v Severní Americe před rokem 1861. 

Stalo se tak 4. července roku 1827. V New Yorku se na třetí pokus zasloužil o přijetí 

zákona osvobozujícím otroky a jeho protiotrokářská politika velmi ovlivnila celý New 

York. Guvernérem byl až do roku 1801, kdy kvůli chatrnému zdraví odešel ve věku 55 

let na odpočinek. Ten si užíval ještě více než další čtvrtstoletí, než dne 17. května 1829 

umírá v Bedfordu. 

 

4.2 John Rutledge (1795) 

Druhý předseda Nejvyššího soudu zastával svou funkci pouze v srpnovém zasedání 

roku 1795. Senát jeho nominaci v prosinci téhož roku zamítl a Rutledge se poté 

definitivně stáhl z veřejného života. 

Rutledge se narodil jako nejstarší syn do velké rodiny v Charlestonu v Jižní 

Karolíně. Po smrti svého otce roku 1750 soukromě vyučoval Rutledge anglický kněz, 

v roce 1760 se vydává na dokončení svých studií do Londýna. Po svém návratu do 

rodného Charlestonu velmi úspěšně vykonává právnickou praxi a v roce 1763 se šťastně 

žení s Elizabeth Grinké, se kterou zplodí 10 potomků. Toto manželství končí roku 1792 

Elizabethinou smrtí, se kterou se John Rutledge velmi špatně a dlouho srovnává. V této 

době se mění na výstředního, lehce šíleného postaršího muže, a v důsledku toho je i roku 

1795 odmítnut Senátem na post předsedy Nejvyššího soudu. 

Rutledge roku 1764 vykonává po dobu 10 měsíců funkci nejvyššího státního 

zástupce ve svém domovské státě. Svou politickou kariéru začíná jako účastník prvního 

koloniálního Kongresu, který se roku 1765 schází, aby projednal zákon o kolkovném, 

který prosazuje anglický parlament. Po neúspěšném výsledku tohoto Kongresu, kdy 

anglický parlament odmítá stížnost proti zákonu o kolkovném, se Rutledge vrací ke své 

právnické profesi, ve které díky svým schopnostem velmi dobře vydělává. 

V sedmdesátých letech je posílán na Kontinentální kongresy, kde se ale více prosazuje 

jeho bratr Edward, který podepisuje Deklaraci nezávislosti. Rutledge je poté zvolen 

předsedou dolní komory a rok poté guvernérem Jižní Karolíny. Tuto funkci vykonává do 

roku 1782, kdy rezignuje a usedá do státního zákonodárného sboru. V době své vlády 

v Jižní Karolíně však musel čelit útokům anglických vojsk, svůj domovský stát však 
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neměl šanci ubránit. Utíká proto do Severní Karolíny a domů se vrátí až po znovudobytí 

Charlestonu a zklidnění situace. Za války přichází o velkou část svého jmění, které už 

znovu nikdy neshromáždí. 

V roce 1787 se vydává na Ústavodárné shromáždění, kde obhajuje jižanské zájmy 

a aktivně se zapojuje do diskuzí. O dva roky později se jako prezidentský volitel zasazuje 

o zvolení George Washingtona prvním prezidentem USA. Washington o něm dokonce 

uvažuje jako o možném kandidátovi na prvního předsedu Nejvyššího soudu USA, 

nakonec ho však nominuje pouze jako soudce této instituce. Rutledge se ale neúčastní ani 

jediného slyšení jakéhokoli případu a roku 1791 rezignuje, aby se mohl stát předsedou 

Nejvyššího soudu Jižní Karolíny. 

Po odstoupení Johna Jaye z funkce předsedy Nejvyššího soudu jmenuje prezident 

Washington do této funkce Rutledge na jeho vlastní přání. Ten se ujímá této pozice bez 

souhlasu Senátu, který je v této době nově volen. Z důvodu jeho otevřeného vystupování 

proti uzavřené Jayově smlouvě v kostele v rodném Charlestonu, kde se měl vyjádřit ve 

smyslu, že by měl prezident raději zemřít, než podepsat Jayovu smlouvu, ho však 

federalisticky orientovaný Senát odmítá v prosinci roku 1795 potvrdit a Rutledge tak 

v této své činnosti končí. Dalším důvodem pro výsledek hlasování 14-10 proti potvrzení 

Rutledge jako předsedy Nejvyššího soudu bylo jeho zhoršující se duševní zdraví. 

Za dobu jeho krátkého působení u Nejvyššího soudu stačil projednat pouze dva 

případy. Prvním z nich, United States v. Peters42, se týkal pravomoci federálních soudů 

projednávat trestné činy proti Američanům v mezistátních vodách, která byla soudem 

popřena. Ve druhém případě, Talbot v. Janson43 soud potvrdil možnost dvojího státního 

občanství.44 

John Rutledge se krátce po odmítnutí Senátem pokusí o sebevraždu skokem do 

zátoky v Charlestonu. Umírá v červnu roku 1800 ve svém rodném městě.45 

 

                                                           
42 United States v. Peters, 3 U.S. 3 Dall. 121 (1795). Dostupné z www: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/3/121/case.html 
43 Talbot v. Jansen, 3 U.S. 3 Dall. 133 (1795). Dostupné z www: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/3/133/case.html 
44 KUST, Jan. 2013. Nejvyšší soud USA. Praha: Ústav práva a právní vědy, str. 190. 
45 BISKUPIC, Joan, Elder WITT a Elder WITT. 1997. Guide to the U.S. Supreme Court. 3rd ed. 

Washington, D.C.: Congressional Quarterly, p. 750-751. 
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4.3 Oliver Ellsworth (1796 – 1800) 

V pořadí třetí předseda SCOTUS se narodil 29. dubna 1745 ve městě Windsor, stát 

Connecticut, do významné rodiny jako druhý syn kapitána Davida Ellswortha a jeho ženy 

Jemimy Leavitt. Ačkoliv svá studia zahájil na Yale, dokončil je na Princetonské 

univerzitě roku 1766. Do advokátní komory byl zapsán v roce 1771, a ve stejném roce se 

oženil s Abigail Wolcott. Jeho kariéra advokáta se ale poté rozbíhala jen velmi pomalu a 

k úspěšnějšímu vedení advokátní praxe se dostává až po svém působení u soudu 

v Hartfordu a vybudování postavení v Kontinentálním kongresu. Brzy se začal zapojovat 

do politického života a stal se hlasitým příznivcem vyhlášení nezávislosti na Velké 

Británii. Mezi lety 1773 a 1776 zasedal v zákonodárném sboru státu Connecticut, poté ho 

zastupoval na Kontinentálním kongresu.46 

V kontinentálním kongresu jako již velmi uznávaný právník vykonával řadu funkcí 

v různých komisích, včetně Komise pro odvolání od soudů admirality různých států. Tři 

měsíce po jmenování do této komise se zde objevil případ lodi Active, na které se 

vzbouřili vězňové, které loď převážela, a kteří poté loď nasměrovali do pro ně 

výhodnějšího přístavu. Po cestě byla ale loď zastavena brigádou z Philadelphie, která si 

vynutila její navedení do tamního přístavu. U admiralitního soudu ve Philadelphii poté 

vyvstal spor o vlastnictví nákladu této lodi, který si nárokovalo hned několik osob. Tento 

soud pak náklad rozdělil na čtyři díly, které dle svého uvážení rozdělil. Nespokojené 

subjekty se odvolaly ke Komisi pro odvolání, která přehodnotila rozhodnutí nižšího soudu 

a přiřkla náklad pouze původnímu kapitánu lodi. Philadelphie ale rozhodnutí odmítla 

akceptovat a tento spor se vlekl po další desetiletí.47 Pro Ellswortha to byla ale první 

zkušenost s federálním soudem a odvolací pravomocí, kterou vykonával. Uvědomil si, že 

systém federálního soudnictví a určitý typ nejvyššího soudu, který by přezkoumával 

rozhodnutí nižších soudů, jsou nutné pro dobré fungování Unie. 

V roce 1785 se stal soudcem Nejvyššího soudu státu Connecticut, a jako zástupce 

svého domovského státu se zapojil i do Ústavodárného shromáždění, kde navrhl tzv. 

„Connecticutský kompromis“, který vyřešil spory velkých a malých států ohledně 

                                                           
46 HALL, Kermit L. 1992. The Oxford companion to the Supreme Court of the United States. New York: 

Oxford University Press, p. 252. 
47 Pro více informací viz www: http://founders.archives.gov/documents/Madison/03-01-02-0117 
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zastoupení ve federálním zákonodárném sboru. Po přijetí Ústavy byl zvolen jako člen 

Senátu a stal se jedním z hlavních autorů Soudního řádu z roku 1789. 

Předsedou Nejvyššího soudu byl jmenován prezidentem Washingtonem v březnu 

roku 1786. Nebyl to ovšem první kandidát, kterého si Washington vybral na uvolněné 

místo po Johnu Rutledgovi. Prvním kandidátem, kterého poté schválil i Senát, byl soudce 

Nejvyššího soudu, William Cushing, který nominaci odmítl z důvodu vysokého věku.48 

Dalším kandidátem byl tedy autor Soudního řádu, Oliver Ellsworth.  

V těchto letech se již objem projednávaných případů SCOTUS začal rozrůstat. Za 

působení Olivera Ellswortha zmíním čtyři nejdůležitější případy, které SCOTUS 

projednával v tomto období. V roce 1796 se k Nejvyššímu soudu dostal spor Hylton v. 

United States, ve kterém SCOTUS položil základy ústavního přezkumu, v případu 

Hollingsworth v. Virginia soud nerozhodl ve věci samé, ale konstatoval, že k platnosti 

ústavního dodatku není vůle a podpis prezidenta nutný. V témže roce potvrdil zákaz 

retroaktivity, který je vyjádřen v Ústavě USA v článku I., oddíle 9., odstavci 3. v případu 

Calder v. Bull. Poprvé také použil svou originární pravomoc, popsanou v článku III, 

oddíle 2. Ústavy, když předsedal soudu dvou států Unie, a to New York v. Connecticut.4950 

Velkou zásluhou tohoto předsedy SCOTUS je také opuštění tradice seriatimních 

vyjádření, podle které každý soudce psal své vlastní stanovisko k rozhodnutému případu. 

Oliver Ellsworth se pokusil zavést systém jednotného rozhodnutí, přičemž každý soudce 

má možnost sepsat své odlišné stanovisko k věci – disentní. Tento systém převzali i 

budoucí předsedové Nejvyššího soudu a tím zůstal zachovaný do přítomnosti. 

Prezident Adams poslal Ellswortha tři roky po jeho jmenování předsedou 

Nejvyššího soudu do Paříže, aby s Napoleonem vyjednal konec nevyhlášené námořní 

války mezi Spojenými státy a Francií. Tato jeho mise nakonec dopadla dobře a vztahy 

mezi Francií a USA se relativně uklidnily. Ellsworthovi cesta přes Atlantik sebrala mnoho 

sil a v roce 1800, ještě za svého pobytu v Evropě, rezignuje na svůj post u Nejvyššího 

soudu a uvolňuje tím tak cestu pro jmenování nástupce, který jeho zásluhy u Nejvyššího 

soudu brzy zastíní. Tímto nástupcem je totiž jmenován státní tajemník John Marshall, 

                                                           
48 V této době mu bylo 64 let a jako soudce SCOTUS sloužil ještě dalších 14 let. 
49 New York v. Connecticut, 4 U.S. 4 Dall. 1 (1799). Dostupné z www: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/4/1/case.html 
50 KUST, Jan. 2013. Nejvyšší soud USA. Praha: Ústav práva a právní vědy, str. 191. 
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který nastupuje do funkce předsedy SCOTUS na dlouhých 34 let a svým vedením značně 

ovlivní postavení a podobu Nejvyššího soudu. 

Oliver Ellsworth se po svém návratu do USA stahuje z veřejného života kvůli stále 

se zhoršujícímu zdraví a ve svém rodném Windsoru umírá 26. listopadu 1807. 

 

4.4 John Marshall (1801 – 1835) 

Patrně nejvýznamnější představitel Nejvyššího soudu USA, John Marshall, 

narozený jako Virgiňan ve městě Germantown 24. září 1755, dokázal z jen málo 

respektované instituce vybudovat tribunál, který vzbuzoval úctu a konečně disponoval 

mocí, kterou mu svěřili Otcové zakladatelé v Ústavě. Jeho nejdůležitějším odkazem 

zůstává prosazení principu judicial review, a to i na federální zákony vzešlé z federálního 

zákonodárného sboru. 

Během americké války za nezávislost se aktivně účastnil mnoha bojů, po válce 

dokončil své studium práv, které do té doby praktikoval spíše jako samouk, na Koleji 

Williama a Mary a roku 1780 začal vykonávat svou právnickou praxi. Jako zástupce 

Virginie byl roku 1787 vyslán na Ústavodárné shromáždění. Od počátku 80. let až do 

roku 1797 působil v zákonodárném sboru Virginie. V roce 1797 byl vyslán jako zástupce 

vyjednávání do Francie, které se ale nevyvíjelo podle očekávání. Tato nevydařená 

diplomatická mise, které se zúčastnil i John Marshall, je známá pod názvem „XYZ aféra“ 

a kvůli francouzským požadavkům úplatků a jiných „půjček“ se vztahy mezi Spojenými 

státy a Francií na delší dobu zhoršily až do podoby nevyhlášené války. 

Po svém návratu mu byla roku 1798 nabízena pozice soudce u Nejvyššího soudu 

USA. Marshall ale tuto nabídku odmítl s tím, že by se raději věnoval své praxi. O rok 

později byl zvolen do Sněmovny reprezentantů a o další rok později byl jmenován 

ministrem zahraničních věcí. Plnil také roli státního tajemníka (Secretary of state). Tuto 

funkci vykonával až do odchodu federalistického prezidenta Johna Adamse, i když už byl 

jmenován předsedou Nejvyššího soudu, a na žádost Jeffersona pracoval jako jeho státní 

tajemník ještě krátkou dobu po inauguraci. 

Jmenování Johna Marshalla probíhalo ve vypjaté situaci, kdy již bylo jasné, že 

federalisté si neudrží většinu v Kongresu ani post prezidenta USA. V tuto chvíli se 

prezidentu Adamsovi velmi hodila rezignace nemocného Olivera Ellswortha. Tuto situaci 

hodlal využít k obsazení místa předsedy federálního Nejvyššího soudu přesvědčeným 
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federalistou. První nabídku tohoto místa dostal první předseda tohoto orgánu, John Jay, 

který ji však nehodlal využít. Poté se Adams obrátil na svého státního tajemníka Johna 

Marshalla, a ten toto místo obsadil na téměř tři a půl dekády. Odstoupivší prezident 

Adams se ale nehodlal smířit před svým odchodem pouhým dosazením Marshalla do 

vedení nejsilnějšího soudního orgánu v zemi. Na schůzi Senátu, který ještě zasedal ve 

starém složení, než byli noví zástupci uvedeni do svých funkcí – tzv. Lame duck session 

– prosadil přijetí nového Soudního řádu, který snížil počet soudců Nejvyššího soudu a 

zároveň změnil soustavu nižších federálních soudů, jak je popsáno v kapitole o vývoji 

úpravy federálního soudnictví. Na poslední chvíli tedy Adams jmenoval do nových úřadů 

na posty obvodních a okrskových soudců další federalisty, kteří jsou označování spolu 

s Johnem Marshallem za tzv. „midnight judges“. Situace kolem jmenování těchto 

půlnočních soudců vyústila v první důležitý proces pod předsednictvím Johna Marshalla. 

Můžeme ho označit i za nejdůležitější proces v jeho kariéře a jeden z nejdůležitějších 

případů za celé fungování SCOTUS – Marbury v. Madison. 

Během 35 let působení Johna Marshalla jako předsedy SCOTUS se u moci 

vystřídalo šest prezidentů, s některými Marshall vycházel lépe, s jinými měl občas 

nějakou rozepři. Vybudoval si ale rovnocenné postavení s mocí výkonnou i zákonodárnou 

a to si udržel po celou dobu své funkce. Marshall pokračoval ve vydávání jednoho 

stanoviska, ke kterému se mohli jednotlivý soudci samostatně vyjadřovat tak, jak se o to 

pokoušel jeho předchůdce Ellsworth. Marshall se ve většině rozhodnutí snažil o 

sjednocení soudců, se kterými spolupracoval tak, aby soud vystupoval jednohlasně a jeho 

rozhodnutí tím měly i větší váhu. Za jeho předsednictví bylo SCOTUS rozhodnuto přes 

tisíc případů, přičemž u více než poloviny byl Marshall buď výhradním autorem, nebo 

spoluautorem.51 Pouze u pár případů stál Marshall se svým disentním stanoviskem na 

druhé straně soudu.  

Marshall zavedl nový režim zasedání Nejvyššího soudu, který se začal scházet dva 

měsíce v roce, únoru a březnu, nyní již ve Washingtonu, kde byli soudci ubytováni 

v jednom penzionu a mohli tak o případech diskutovat prakticky neustále. 

Marshall by silným zastáncem kapitalismu a věřil v potřebnost bank (založení První 

i Druhé Národní banky se setkaly s tuhým odporem politiků). Marshallovým cílem bylo 

chránit soukromý majetek, dodržování smluv a to vše hlavně za pomoci ústavních 

                                                           
51 KUST, Jan. 2013. Nejvyšší soud USA. Praha: Ústav práva a právní vědy, str. 193. 
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ustanovení, kteroužto nedotknutelnost čím dál více ohrožovaly zákonodárné sbory 

jednotlivých států.52 

Protože většina klíčových případů, které spadají do období zpracovaném v této 

diplomové práci, a které byly rozhodnuty za předsednictví Johna Marshalla, bude 

popsána v následující kapitole, nebudu zde popisovat jeho úspěchy, kterých díky těmto 

rozhodnutím dosáhl. 

John Marshall vykonával svou funkci nejdéle ze všech předsedů a nejvyšších 

soudců SCOTUS, a to až do své smrti 6. července 1835 ve věku 79 let, jako jeden 

z nejdéle žijících otců zakladatelů USA.53 

 

4.5 Roger Brooke Taney (1836-1864) 

Druhým nejdéle sloužícím předsedou Nejvyššího soudu se stal muž, který nastoupil 

po čtyřiatřicetiletém funkčním období svého slavného předchůdce Johna Marshalla, 

Roger Brooke Taney. Narodil se 17. května roku 1777 ve státě Maryland rodině, která ve 

velkém pěstovala tabák, jako druhý syn. Roku 1806 se oženil s Anne Phoebe Charlton 

Key, s níž měl sedm potomků. 

Studia práv dokončil na Dickinsonově koleji roku 1795 a o čtyři roky později byl 

přijat do advokátní komory svého rodného státu. Ve stejném roce se stal zástupcem 

v zákonodárném sboru státu Maryland na jednoroční volební období.54 Později vykonával 

svou advokátskou praxi ve městech Annapolis a Frederick. S rozvíjením své právnické 

praxe stačil vykonávat i funkci ředitele pobočky státní banky Marylandu ve Fredericku 

v letech 1810-1815, v letech 1818-1823 banky oblasti Frederick. Do horní komory státu 

Maryland byl zvolen roku 1816 ještě za federalistickou stranu, ve které působil do roku 

1821. Protože nebyl tak zarytým federalistou, jako například John Marshall nebo John 

Adams a byl zastáncem širšího spektra státních pravomocí, hladce přešel do demokratické 

strany, ve které poté zastával vysoké funkce. Taneyho další příčkou v  právnické kariéře 

bylo jmenování nejvyšším státním zástupcem státu Maryland. Tuto funkci vykonával 

v letech 1827-1831. 

                                                           
52 JOHNSON, Paul. Dějiny amerického národa. 1. vyd. v nakl. Leda. Praha: Rozmluvy, 2014, str. 188. 
53 KUST, Jan. 2013. Nejvyšší soud USA. Praha: Ústav práva a právní vědy, str. 192. 
54 JOST, Kenneth. 1998. The Supreme Court, A to Z. 2nd ed. Washington, D.C.: Congressional Quarterly, 

p. 462. 
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V prezidentských volbách roku 1824 se přiklonil na „správnou“ stranu vítěze 

Andrewa Jacksona, který mu později za jeho podporu a rady nabízel místa ve federální 

sféře. V roce 1831 rezignoval na funkci nejvyššího státního zástupce domovského státu, 

aby přijal místo nejvyššího státního zástupce Spojených států. V této funkci zůstal do 

roku 1833, kdy ho prezident Andrew Jackson jmenoval ministrem financí proto, aby mu 

pomohl zlikvidovat Druhou banku Spojených států.55 Poté, co mu Taney pomáhal 

sepisovat odůvodnění prezidentského veta zákona na obnovení banky Spojených států, 

chtěl Jackson vybrat všechny vládní prostředky a převést je do státních bank. Do doby, 

než Senát Taneyho po devíti měsících ve funkci ministra financí stačil odmítnout, stihl 

tento úkol bez problému splnit. Tímto jednáním chtěl činnost Druhé banky Spojených 

států ukončit bez vyslovení zákazu její činnosti federálním zákonem. 

Po krátkém působení ve federální vládě se Taney vrátil ke své soukromé praxi, ale 

hned v roce 1835 byl prezidentem Jacksonem nominován na soudce Nejvyššího soudu. 

Senát, který byl ve stejném složení, jako když nepotvrdil Taneyho ve funkci ministra 

financí, rozhodl stejně i v případě nominování tohoto kandidáta k Nejvyššímu soudu a 

zamítl jej. Složení Senátu se ale brzy poté změnilo a po smrti Johna Marshalla dostal 

Roger B. Taney od prezidenta Jacksona druhou šanci k probojování se do sféry 

federálního soudnictví a to rovnou jako nový předseda Nejvyššího soudu USA. Senát tuto 

nominaci v březnu 1836 schvaluje a Roger Brooke Taney je 15. března 1836 jmenován 

na post předsedy Nejvyššího soudu. 

Hlavní rozdíl mezi Taneym a předešlým předsedou Marshallem tkvěl zejména 

v míře práv přiznaných jednotlivým státům. Taney byl jednoznačně zastáncem silnějších 

práv států a slabší federální vlády a tato tendence se projevovala zejména ve sporech, ve 

kterých se jednalo o práva států regulovat obchod na jejich území.56 Mezi nejdůležitější 

případy, které SCOTUS rozhodoval pod předsednictvím Rogera B. Taneyho, 

jednoznačně patří případy Charles Bridge v. Warren Bridge, týkající se otázky tzv. 

„contract clause“, upravené v Ústavě a nechvalně proslulý případ týkající se otroctví, 

Dred Scott v. Sandford57. Ten byl druhým případem, ve kterém byl za neústavní prohlášen 

a rušen federální zákon. Oba případy detailněji popíši v další kapitole diplomové práce. 

                                                           
55 Předešlý ministr financí William J. Duane raději rezignoval, než aby splnil příkaz prezidenta na zničení 

Druhé banky. 
56 KUST, Jan. 2013. Nejvyšší soud USA. Praha: Ústav práva a právní vědy, str. 201. 
57 Scott v. Sandford, 60 U.S. 19 How. 393 (1857). Dostupné z www: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/60/393/ 
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Roger Brooke Taney vykonával funkci předsedy Nejvyššího soudu po dobu 28 let. 

Zemřel v úctyhodném věku 87 let 12. října 1864 v hlavním městě, Washingtonu D. C.  

  



51 
 

5. Klíčová rozhodnutí Nejvyššího soudu USA v období 

předsednictví výše uvedených 

Pro optimální pochopení postavení a činnosti Nejvyššího soudu USA nám bezesporu 

slouží rozbor klíčových případů, které se před něj v průběhu jeho existence dostaly. 

Způsob, jakým SCOTUS vyřešil tyto klíčové spory, nám odhalí metody jeho 

rozhodování. Jednotlivá rozhodnutí soudu, jakož i disentní stanoviska přísedících soudců, 

nám pomohou pochopit důvody a pohnutky, kterými se soud a jednotliví soudci zabývali 

při přemítání, jakým směrem by se měl soud nadále ubírat, kolik práv a kolik povinností 

mohou přiřknout jednotlivým státům a jakým způsobem má soud vykládat jednotlivá 

ustanovení Ústavy Spojených států a další federální legislativy. V neposlední řadě musel 

Nejvyšší soud několikrát řešit otázku otroctví, která již od prvních ústavních dokumentů 

byla raději opomíjena a v zájmu dohody severních a jižních států se v této záležitosti 

vytvářely nejrůznější kompromisy, za kterých byla Unie schopná fungovat a přežít. 

Ať již z dnešního pohledu s jednotlivými rozhodnutími soudu souhlasíme, či je 

označujeme za chybná či dokonce skandální, musíme si u každého jednotlivého případu 

uvědomit dobu a okolnosti, ve kterých soudci spory řešili a vydávali svá rozhodnutí. Pro 

objektivnější názor na daná rozhodnutí musíme nahlédnout do historie Spojených států. 

Ta, ač není v porovnání s jinými národy nijak dlouhá a její vývoj je spíše hektický a 

překotný než klidný a plynulý, nám poodhalí možné spojitosti mezi událostmi a 

rozhodnutími, která spolu zdánlivě nesouvisejí. Pro tento účel jsem v předešlých částech 

práce popsala z mého pohledu nejdůležitější mezníky vývoje Spojených států. A mezi 

těmito událostmi se různým tempem a různými způsoby proplétá dějinná linka soudního 

orgánu, který byl zakotven v americké ústavě již před více než 220 lety, kdy nikdo netušil, 

jakým způsobem bude tato instituce fungovat, jestli vůbec bude na federální úrovni 

potřebná, a jak se postaví k potenciálním případům, které se před ni dostanou. 

I přes počáteční velmi pomalý rozjezd se Nejvyšší soud dokázal prosadit mezi svými 

„kolegy“ na federální úrovní vládnutí, a posílit soudní moc, která byla mnohými Framery 

i ostatními politiky a občany právem považována za nejslabší prvek státní moci. Dnes by 

se jistě mnozí tito lidé, kteří nezažili prudký nárůst moci Nejvyššího soudu za vedení 

svého nejsilnějšího předsedy Johna Marshalla, divili, jaké postavení si tato instituce 

v průběhu času dokázala vybudovat. 
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5.1 Soudní přezkum ústavnosti – judicial review 

Dnes je již pravomoc soudního přezkumu federálních zákonů v činnosti Nejvyššího 

soudu nezpochybnitelně zakotvena, ale stále si najde své odpůrce. Před dvě stě lety spolu 

ale strany sporu o zavedení této praxe do působení SCOTUS tvrdě bojovaly a nebylo 

zdaleka jasné, která z nich zvítězí. Co by bylo, kdyby tehdy Nejvyššímu soudu 

nepředsedal John Marshall, se již nedozvíme, ale byl to právě on, který se nadmíru přičinil 

o další nezpochybňování této pravomoci, která je od té doby s Nejvyšším soudem pevně 

spojena. 

Soudní přezkum státních zákonů na tom byl od počátku jinak. V článku 25. 

Soudního řádu z roku 1789 bylo jasně stanoveno, že federální soudy mají právo 

rozhodovat ve sporech, kdy se jedná o soulad státních zákonů se zákony federálními, 

mezinárodními smlouvami či samotnou Ústavou USA. 

První případ Nejvyššího soudu byl také prvním potenciálním případem, ve kterém 

mohl Nejvyšší soudu uplatnit svou pravomoc soudního přezkumu státních zákonů. West 

v. Barnes58, stanul před soudem v roce 1791, ale jeho projednávání bylo zamítnuto pro 

procesní nedostatky.59 V tomto sporu šlo mezi dlužníkem Williamem Westem a jeho 

věřiteli (původně Jenckes, poté syn Crawford, po jeho smrti jeho dědicové – sourozenci, 

k federálnímu soudu se dostal pod jménem právníka Barnese, aby byla splněna podmínka 

diversity jurisdiction) o způsob splacení dluhu, na kterém vázla hypotéka na Westův 

majetek. West si půjčil na obchodování s melasou, které mu z neznámých důvodů 

nevyšlo. Po nabytí splatnosti dluhu sehnal papírové peníze, které začal Rhode Island 

vydávat a za platnosti zákona, který přikazoval věřitelům přijmout splacení dluhu v těchto 

papírových penězích namísto drahých kovů, zaplatil přes instituci státního soudu tento 

dluh Jenckesovi. Ten měl poté lhůtu deseti dnů na vyzvednutí splátky, po které soud vydal 

dlužníkovi potvrzení o zaplacení a zániku dluhu. Později vyšlo najevo, že Jenckens 

daroval tuto pohledávku v roce 1788 svému synovi Crawfordovi, který ale zemřel během 

                                                           
58 West v. Barnes, 2 U.S. 401 (1791). Pod tímto číslem je v oficiálním sborníku Nejvyššího soudu 

omylem veden jiný případ, přesto se toto číslo vztahuje i na tento spor. 
59 Odvolání bylo podáno u obvodního soudu a ne přímo u Nejvyššího soudu tak, jak to požadoval Soudní 

řád z roku 1789. Toto ustanovení bylo později zrušeno, protože bylo pro stranu, která chtěla podat 

odvolání nepřiměřeně náročné. Poté stačilo odvolání podat u soudu, proti jehož rozhodnutí se stěžovatel 

odvolává. 
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plynutí lhůty na vyzvednutí dluhu. Crawfordovi dědicové ohledně této záležitosti nic 

nekonali do roku 1791, kdy zemřel Jenckens. West měl za to, že svůj dluh řádně a včas 

splnil. Roku 1791 podal Barnes (manžel jedné ze sester Crawforda) žalobu na Westa a 

požadoval splacení dluhu, a to ve zlatě či stříbře, jak bylo smluveno roku 1763, či 

vyklizení hypotékou zatížené nemovitosti. West se u soudu hájil sám tím, že již roku 1789 

splatil dluh u státního soudu a považuje jej tudíž za splněný. Proti tomuto vznesl žalobce 

námitku, i když jistě nevěděl, zda Westova výpověď není pravdivá. Záležitost byla poté 

postoupena obvodnímu soudu, ve kterém zasedali John Jay a William Cushing 

z Nejvyššího soudu společně se soudcem Henrym Marchantem. Z důvodu nedostatečné 

dokumentace ohledně splacení svého dluhu bylo vyhověno žalobci a Westovi bylo 

přikázáno, aby splatil svůj závazek. West se rozhodl pro okamžité odvolání, ale vzhledem 

k zmatkům, které provázely doručení odvolání k Nejvyššímu soudu, byla desetidenní 

lhůta pro jeho doručení prohlášena za nedodrženou. Slyšení u Nejvyššího soudu se konalo 

2. srpna roku 1791, o den později soud rozhodl o zamítnutí z důvodu procesních 

nedostatků. V tomto případu mohl Nejvyšší soud poprvé prohlásit státní zákon, v tomto 

případě Rhode Islandu, za neústavní. West měl totiž tu smůlu, že pouhé tři dny od jeho 

splacení dluhu u státního soudu roku 1789 Rhode Island zrušil zákon, který umožňoval 

placení dluhů v papírových penězích namísto drahých kovů. West tedy neměl ani peníze, 

ani zlato na zaplacení. Možnost prohlášení zákona, který suspendoval předešlý zákon o 

platbách v papírových penězích, však nebylo možné, protože nebyly splněny procesní 

otázky k projednání případu u Nejvyššího soudu. 

Na federální úrovni se již v prvních letech po účinnosti americké Ústavy objevovala 

vyjádření federálních soudců o jejich právu prohlásit federální zákon za neústavní. 

Jedním z prvních případů, kdy se k této otázce vyjádřili i soudci Nejvyššího soudu, byl 

v roce 1792 případ Hayburn´s case.60 Zde pět soudců Nejvyššího soudu a tři soudci 

obvodních soudů došli k závěru, že federální zákon, který ukládá federální soudní moci 

nejudiciální povinnosti, porušuje tímto systém dělby moci a je proto neústavní. Po 

dopisech, které obdržel prezident Washington ohledně této záležitosti, a ve kterých soudci 

požadovali zrušení uvedeného zákona, Kongres nakonec vyhověl těmto stížnostem a 

změnil proceduru rozhodování o záležitostech, které nadále nespadaly do příslušnosti 
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federálních soudů. Vyloučil tak potenciální možnost zrušení zákona Nejvyšším soudem 

pro jeho neústavnost.  

Již v prvních letech platnosti Ústavy a Soudního řádu, byla otázka soudního 

přezkumu několikrát řešena, a v této době nikdo nezpochybňoval pravomoc federálního 

soudnictví prohlásit státní či federální zákon, který odporuje Ústavě, za neplatný.61 Jak 

již bylo řečeno výše, konečné zakotvení soudního přezkumu ústavnosti i na úrovni 

federálních zákonů má na bohatém seznamu svých přispění Nejvyššímu soudu jeho třetí 

oficiální předseda John Marshall, který tak učinil ve známém rozhodnutí Marbury v. 

Madison. I přes tento úspěch již za svou dlouhou praxi předsedy SCOTUS žádný další 

federální zákon za neústavní neprohlásil. Druhou kauzou, ve které SCOTUS tuto svou 

pravomoc použil, byl až roku 1857 neméně významný případ Dreda Scotta, který byl 

rozhodnut již za předsednictví Rogera Brooka Taneyho. 

 

5.1.1 Hylton v. United States (1796)62 

První jednoznačnou výzvou ohledně otázky ústavnosti zákonného aktu Kongresu 

se v roce 1796 stal případ Hylton v. United States. Jednalo se o ústavnost zákona uvalující 

federální daně na kočáry (povozy) určené k soukromým či podnikatelským účelům. Dle 

článku I., oddílu 2. se „přímé daně rozdělí mezi jednotlivé členské státy Unie podle počtu 

jejich obyvatel, který se určí tak, že k celkovému počtu všech svobodných osob, včetně 

těch, které jsou v časově omezeném služebním poměru, a kromě Indiánů, kteří neplatí 

daně, se připočtou tři pětiny všech ostatních osob.“63 Dle článku I., oddílu 9. americké 

Ústavy však Kongres nesměl zavádět žádnou přímou daň, která by nebyla počítána 

proporčně podle počtu obyvatel jednotlivých států. Vyvstala tak otázka, zda je výše 

zmíněná daň přímá a tedy zavedena v rozporu s Ústavou, nebo zda je to daň nepřímá, 

kterou měl Kongres pravomoc zavést.64 

Případ se objevil u obvodního soudu ve Virginii ve chvíli, kdy Spojené státy 

vznesly žalobu proti Danielu Hyltonovi, který odmítl zaplatit daň z kočáru. Argumentoval 

                                                           
61Saikrishna B. Prakash and John C. Yoo: The origins of judicial review, The University of Chicago Law 
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62 Hylton v. United States, 3 U.S. 3 Dall. 171 (1796). Dostupné z www: 
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63 TINDALL, George Brown a David E. SHI. 1994. Dějiny států: USA. Praha: Lidové noviny, s. 792. 
64 WILLIAM MICHAEL TREANOR.: Judicial Review before "Marbury". Stanford Law Review, Vol. 58, 

No. 2 (Nov., 2005), pp. 88-89. 
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tím, že Kongres nemá právo uvalovat přímé daně bez současného proporčního rozdělení 

této daně mezi státy.65 Problém nastal již ve věci definování přímé daně a názoru, jak 

přímou daň chápe Ústava. Soudci Nejvyššího soudu se přikláněli k názoru, že všechny 

daně, které jsou uvaleny na majetek odlišný od půdy a na spotřební zboží, jsou daně 

nepřímé. Za přímé daně považovali pouze daň z hlavy a daň z půdy.  

Při projednávání tohoto sporu u obvodního soudu se soudci, kteří případ 

projednávali, neshodli, načež se případ dostal na půdu Nejvyššího soudu, který měl 

rozhodnout. Na úrovni obvodního soudu o této věci rozhodoval soudce Nejvyššího soudu 

Wilson při své povinnosti circuit riding, který tuto daň považoval za nepřímou a tím i 

federální zákon o této dani v souladu s Ústavou. V opozici k němu smýšlel obvodní 

soudce Griffin, který byl opačného názoru a zákon o daních z kočáru viděl jako neústavní. 

Nejvyšší soud však jednohlasně zákon o dani z kočárů podpořil a daň viděl jako 

nepřímou. Před soudem vystoupil i Alexandr Hamilton, který ve svém proslovu podpořil 

pravomoc Kongresu na zavedení této nepřímé daně. 

Ohledně možnosti vyslovit se pro neústavnost federálního zákona a prohlásit ho 

za neplatný, se soudci vyjádřili v tom smyslu, že takovouto pravomocí Nejvyšší soud 

disponuje, ale v případě prohlášení takového zákona za neústavní musí jít o jasný případ 

rozporu zákona s Ústavou. V tomto případě se Nejvyšší soud rozhodl pro opatrnější 

rozhodnutí a podporu Kongresu, kterou v prvních letech fungování Unie potřebovaly 

všechny složky federální moci. Soudci ve svých vyjádřeních podpořili doktrínu soudního 

přezkumu ústavnosti, která byla podpořena již soudci roku 1792 v případě Hayburn´s 

Cases, který nakonec skončil změnou daného zákona. V roce 1796 tedy následoval 

případ, který ústavní zákon podpořil a na poslední alternativu, kterou bylo prohlášení 

federálního zákona za protiústavní, došlo až roku 1803. 

 

5.1.2 Marbury v. Madison (1803)66 

Nejzásadnější rozhodnutí prvních desetiletí fungování SCOTUS vzešlo ze situace 

kolem prezidentských voleb konaných roku 1800. Výsledkem tohoto procesu bylo 
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upevnění zásady soudního přezkumu ústavnosti Nejvyšším soudem USA tak, jak již bylo 

vytyčeno v předchozích rozhodnutích týkajících se této otázky. Dodnes představuje 

rozhodnutí ve věci Marbury v. Madison jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, na které ještě 

při současných jednáních odkazují američtí právníci. 

Jak již bylo řečeno, základem, z něhož vznikla situace vedoucí k tomuto procesu, 

byla změna v politickém složení vládnoucích vrstev Spojených států amerických na 

přelomu 18. a 19. století. Doposud vládnoucí strana Federalistů začala postupně ztrácet 

na své popularitě a v prezidentských volbách roku 1800 zvítězil republikán Thomas 

Jefferson. Protože bylo jasné, že federalisté se neudrží u moci ani v legislativní sféře 

federální moci, prezident John Adams, úřadující do 3. března roku 1801, vymyslel plán, 

jak si federalisté ponechají poslední složky federální moci –soudnictví – co nejdéle pod 

svým vlivem. V Kongresu prosadil přijetí nového Soudního řádu, který zaváděl mnoho 

změn. Snižoval počet soudců Nejvyššího soudu ze šesti na pět, rušil povinnost soudců 

SCOTUS dojíždět na zasedání obvodních soudů a místo toho zavedl stálé funkce 

obvodních soudců. Na všechna nově vytvořená soudcovská místa dosadil Adams 

příslušníky federalistů, přičemž věřil, že s pomocí soudcovské moci si federalisté 

ponechají alespoň část svého dosavadního vlivu na život v USA.67 

Jako vrchol maratonu jmenování nových soudců Adams dosadil na uvolněné 

místo předsedy Nejvyššího soudu státního tajemníka a svého nejbližšího poradce, Johna 

Marshalla. Tím, aniž to v době jmenování mohl předvídat, naprosto naplnil svou 

představu o federalistickém Nejvyšším soudu. Poslední jmenovací listiny nových 

federálních soudců prezident Adams podepisoval a John Marshall pečetil a odesílal až 

v posledních dvou dnech Adamsova prezidentského úřadování. V tomto shonu se několik 

jmenovacích listin „zatoulalo“ a nedošlo svým adresátům, takže jim chybělo potvrzení o 

dosazení na místa soudců.68 

V této situaci se ocitl i soudce William Marbury, který měl nastoupit na místo 

smírčího soudce v hlavním městě, Washingtonu D. C. Když mu nepřišel jmenovací 

dekret, požádal Jamese Madisona, který nově zastával post Secretary of State po Johnu 

Marshallovi, aby mu jmenovací dekret dodatečně zaslal. James Madison ale po domluvě 

                                                           
67 BALKIN, JACK M., AND SANFORD LEVINSON. "What are the facts of Marbury v. Madison? (1)." 

Constitutional Commentary Summer 2003. p. 256-257. 
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s novým prezidentem Thomasem Jeffersonem odmítl potvrdit soudce - federalisty, které 

jmenoval předešlý prezident hlavně proto, aby ztížil pozici nově nastupujících 

republikánů. William Marbury a několik dalších soudců, kteří se ocitli ve stejné situaci, 

se proto obrátili na Nejvyšší soud USA, který jim podle jejich mínění měl pomoci, už jen 

pro stejné politické smýšlení a stejný způsob nástupu předsedy SCOTUS do federálního 

soudnictví. Paradoxně byl předseda Nejvyššího soudu John Marshall zodpovědný za 

včasné nedoručení jmenovacích dekretů do rukou stěžovatelů. Po Nejvyšším soudu 

požadovali vydání soudního příkazu (writ of mandamus), který by James Madison musel 

uposlechnout a jmenovací dekrety odeslat. Právě toto ustanovení, konkrétně oddíl 13. 

Soudního řádu z roku 1789, se stalo hlavním tématem tohoto sporu. Kvůli změnám 

v zasedacích obdobích Nejvyššího soudu se projednávání tohoto případu oddálilo až na 

únorový termín roku 1803. 

V této těžké situaci se musel John Marshall rozhodnout, jakým směrem má 

orientovat svůj postup. Pokud by vyhověl stěžovatelům, riskoval by, že James Madison 

bude vydaný soudní příkaz ignorovat a jmenovací dekrety neodešle. Protože Nejvyšší 

soud nedisponuje žádnými donucovacími prostředky, mohl by na sebe tímto rozhodnutím 

uvalit stín nerespektované instituce, jejíž rozhodnutí nemají žádnou váhu a její postavení 

zůstává vedle ostatních složek státní moci jen zanedbatelné. Na druhou stranu si Nejvyšší 

soud nemohl dovolit dát za pravdu Madisonovi, potažmo republikánům, kteří by svého 

takto posilněného postavení jistě dokázali náležitě využít. 

Zde využívá John Marshall svůj pověstný talent vyhnout se palčivé otázce a 

problematickému rozhodnutí a zaměřuje svou pozornost na záležitost, kterou strany sporu 

nezpochybňovali – na pravomoc SCOTUS požadovaný soudní příkaz vydat. A zde 

dochází k závěru, že ustanovení Soudního řádu o vydání soudního příkazu jde nad rámec 

Ústavy a v rozporu s ní rozšiřuje originární pravomoc Nejvyššího soudu, pro kterou nemá 

v článku III. Ústavy žádnou oporu. Z tohoto důvodu Marshallův soud rozhodnutím 

v poměru hlasů 5-0 sice uznal Marburyho právo na doručení jmenovacího dekretu, odmítl 

ale svou pravomoc vynutit toto doručení soudním příkazem podle neústavního principu, 

a proto zamítnul Marburyho žádost.69 Oddíl 13 Soudního řádu z roku 1789 prohlašuje za 

neústavní a neplatný. 
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Tímto způsobem se John Marshall vyhnul nabídnutému souboji s republikánskou 

exekutivou a zároveň zachoval tvář Nejvyššího soudu, který tak posílil svou pozici na 

federálním poli a potvrdil svou pravomoc soudního přezkumu nad federálními zákony. 

Marshall tento princip uvádí slovy: „Je výsostnou doménou a povinností soudní instance 

vyslovit, co je zákon.“ 70 V odůvodnění rozhodnutí ohledně soudního přezkumu 

ústavnosti Marshall čerpal zejména z Listů federalistů, konkrétně z č. 78, který sepsal 

Alexandr Hamilton.71 Bez pravomoci soudního přezkumu ústavnosti aktů Kongresu by 

neexistovala kontrola nad federální legislativou a systém brzd a protivah by nemohl 

fungovat. Pokud jakákoliv složka federální moci porušuje ustanovení Ústavy a vydává 

akty v rozporu s Ústavou, musí existovat způsob, jak tomuto jednání zabránit a prohlásit 

tyto akty za neplatné.72 Tímto Marshall poznamenal, že Nejvyšší soud není jedinou 

instancí, která by měla ústavnost posuzovat, ale je na všech složkách federální moci 

kontrolovat a hlídat soulad aktů ostatních dvou složek státní moci s Ústavou. 

 

5.1.3 Fletcher v. Peck (1810)73 

Prvním případem, kdy SCOTUS prohlásil za neústavní a zrušil státní zákon 

(konktrétně státu Georgia), se stal případ Fletcher v. Peck. V rozhodnutí John Marshall 

vyjádřil podporu a ochránil soukromé vlastnictví, které bylo v tomto případě nabyté 

v dobré víře a které nesmí být libovolně omezováno autoritativními zásahy státní moci. 

Skutkový stav této záležitosti spočíval v obchodování s půdou o rozloze asi 

140 000 km2, kterou Georgie po revoluční válce zabrala kmeni Yazoo.74 Legislativa státu 

Georgie v roce 1795 půdu rozdělila na čtyři části, které stát prodal developerským 

společnostem za souhrnnou částku $500.000, a ty ji dále rozprodaly soukromníkům. Na 

tomto obchodě nejvíce vydělaly právě developerské firmy, které pozemky nakoupily za 

minimální ceny od zkorumpované vládnoucí vrstvy Georgie. Podle dostupných informací 
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byli podplaceni téměř všichni členové dolní komory zákonodárného sboru, dva senátoři 

z federálního senátu i několik státních a federálních soudců (mezi nimi i přísedící soudce 

Nejvyššího soudu, James Wilson).75 Společnosti pak s vysokým ziskem půdu rozdělily a 

prodaly soukromým vlastníkům za mnohonásobně vyšší cenu. 

O rok později na povrch prosákla fakta o podplacení státních úředníků, kteří pak 

umožnili společnostem tento výhodný obchod, a v dalších volbách již tito zkorumpovaní 

politici nevyhráli. Nově zvolená vláda rozhodla o zrušení zákona, který dovolil tyto 

spekulativní operace, a rozhodl se, že zruší i všechny obchody, které souvisely s těmito 

podplacenými transakcemi s půdou. Toto rozhodnutí se samozřejmě nejvíce dotklo 

menších vlastníků půdy, kteří ji v dobré víře odkoupili od velkých společností a kteří na 

ni chtěli svobodně žít a pěstovat suroviny. 

Roku 1800 získal John Peck původní část půdy, která byla prodána roku 1795 

developerským společnostem. O tři roky později ji prodal Robertu Fletcherovi prohlašuje, 

že půdu nabyl zákonnými prostředky. Poté, co se Fletcher dozvěděl o tom, že původní 

zákon byl hned roku 1796 zrušen a Peck tedy neměl právní titul k půdě, tudíž ani právo 

mu ji prodat, se obrátil na obvodní soud ve Virginii. Zde požadoval náhradu škody, kterou 

utrpěl, protože mu Peck zatajil informace, které svědčí o nezákonnosti prodeje této půdy. 

Podle Fletchera půda patřila Spojeným státům, a ne Georgii, která půdu prodala.76 

Obvodní soud vyhověl Peckovi, načež se Fletcher odvolal k Nejvyššímu soudu USA. 

Před Nejvyšším soudem vyvstala otázka, zda zrušení zákona o prodeji půdy z roku 

1795 o rok později a s ním i všech smluv, které byly pod tímto zákonem uzavřeny, 

neporušuje Ústavu, a to konkrétně článek 1., oddíl 10. Toto ustanovení zakazuje státům 

mimo jiné přijmout zákon porušující závazky smluv. Otázka zněla, zda smlouva o 

převodu půdy, která je chráněna státem, spadá pod toto ustanovení a závazky z ní nesmí 

být státem zrušeny. 

Předseda SCOTUS, John Marshall, sepsal majoritní stanovisko, kde vyhověl 

Peckovi. Tímto rozhodnutím sice podpořil zákon, který byl vydán podplacenými státními 

úředníky, pro Marshalla byla ale důležitější ochrana soukromého vlastnictví, dodržování 

a platnost uzavřených smluv a vyloučení možnosti států do smluv zasahovat. Podle tohoto 
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rozhodnutí Georgia neměla právo anulovat převod půdy, a to z důvodu ústavní ochrany 

uzavřených smluv. Podle Ústavy každý zákon, který ruší smlouvy mezi dvěma subjekty 

práva, porušuje smluvní klauzuli. Tato klauzule navíc chrání jak smlouvy 

soukromoprávní, tak i veřejnoprávní, ke kterým bychom přiřadili smlouvu o přidělení 

půdy soukromé společnosti státem. Tímto se také zdůvodňuje možnost prohlásit takový 

zákon za neplatný, což také Nejvyšší soud udělal. 

Přísedící soudce Johnson sepsal disentní stanovisko, ve kterém vyjadřuje 

nesouhlas s takovouto interpretací smluvní klauzule, kterou John Marshall zbavuje státy 

významné složky jejich moci, a to zabrat soukromý majetek pro veřejné účely.77 

Tento případ nebyl pouze prvním případem u Nejvyššího soudu, kdy tento vyjádřil 

neplatnost státního zákona pro rozpor s Ústavou, byl to také první případ, kdy použil 

„Contract Clause“. Tato podoba výkladu smluvní klauzule byla uplatňována do roku 

1837, kdy byla Nejvyšším soudem dále modifikována v rozhodnutí Charles River Bridge 

v. Warren Bridge. Ve sporu Fletcher v. Peck také předseda SCOTUS poprvé vyslovil 

názor, že domorodé obyvatelstvo USA nemá originární vlastnický titul vůči půdě, na 

které sídlí.78 

 

5.1.4 Dred Scott v. Sandford (1857)79 

Jak již bylo naznačeno výše, druhým rozhodnutím v historii SCOTUS, kterým byl 

federální zákon prohlášen za neústavní a následně zrušen, byl roku 1857 rozhodnutý 

případ Scott v. Sandford. Tento případ vedl k dalšímu vyhrocení situace mezi Severem a 

Jihem čtyři roky před vypuknutím občanské války, po které byla otázka otroctví 

definitivně vyřešena přijetím XIV. – XVI. dodatku k americké ústavě, přičemž XIV. 

dodatek převrátil rozhodnutí v případu Dreda Scotta. Otázka, kterou řešil Nejvyšší soud 

USA, zněla, zda mohou být černí obyvatelé Spojených států občany USA, jestli je 

Missourský kompromis přípustným prostředkem k účelu nerozšiřování otroctví nad 

36˚30´ severní šířky. 

                                                           
77 HARTMAN, Gary R, Roy M MERSKY a Cindy L TATE. 2004. Landmark Supreme Court cases: the 

most influential decisions of the Supreme Court of the United States. New York: Facts on File, p. 143. 
78 KUST, Jan. 2013. Nejvyšší soud USA. Praha: Ústav práva a právní vědy, str. 78. 
79 Scott v. Sandford, 60 U.S. 19 How. 393 (1856). Dostupné z www: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/60/393/case.html 
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Historie případu se začala psát na počátku 30. let 19. století, kdy Dred Scott a jeho 

žena, Harriet, patřili do majetku Dr. Johna Emersona. Ten byl převelen na sever od 

hranice, kterou určoval Missourský kompromis jako linii, nad kterou se nesmí v nových 

teritoriích rozšiřovat otroctví a Scottovi odjeli s ním. V severních teritoriích zůstali další 

čtyři roky, během kterých Scott často pracoval mimo Emersonův dům, když byl jeho pán 

na dlouhých pracovních cestách. Po několika dalších letech cestování doktor Emerson 

v roce 1843 zemřel a otroky zdědila jeho žena Eliza Irene. Dred Scott po letech práce 

jako otrok a našetření peněz doufal, že sebe, svou ženu a děti vykoupí z otroctví a začne 

žít svobodný život. Se svým návrhem ale u paní Emerson neuspěl a poté se obrátil na 

státní soud, kde požadoval potvrzení jeho svobodného statusu, protože on i jeho rodina 

několik let žili jako svobodní lidé ve státech, kde bylo otroctví zakázáno, čímž svobodu 

všichni získali. Státní soud vyhověl Scottovi a uznal svobodu jemu i celé rodině. 

V průběhu procesu se paní Emerson znovu provdala a záležitost ohledně procesu 

s Dredem Scottem nechala na svém bratrovi, Johnu Sanfordovi. Protože byl během řízení 

u státního soudu Scottovi zadržen plat pro případnou úhradu nákladů řízení, který Sanford 

nebyl ochoten Scottovi po jeho výhře u soudu proplatit, rozhodl se pro odvolání 

k Nejvyššímu soudu státu Missouri. Tento soud rozhodnutí nižšího soudu zrušil a vyhověl 

Sanfordovi.  

 Scott poté podal další žalobu, tentokrát u federálního obvodního soudu, který 

rozhodl, že protože Dred Scott nebyl Nejvyšším soudem státu Missouri prohlášen za 

svobodného a zůstal v postavení otroka, nemůže se obracet na federální soudy a žalobu 

zamítl. 

 Scott se nehodlal smířit s obrazem doživotní otrocké práce sebe a své rodiny u 

Sanfordů a zkusil poslední možnost, jak zvrátit rozhodnutí ve věci svého otrockého 

postavení – roku 1856 se odvolal k Nejvyššímu soudu USA.80 Předseda Roger Brooke 

Taney stanul před nejvýznamnějším rozhodnutím svého působení u Nejvyššího soudu, 

které je dnes označováno za jedno z nejchybnějších v jeho historii. 

 Nejvyšší soud rozhodl na základě procesního nedostatku. Scott jako černý otrok, 

jehož předci byli jako otroci přivedeni do USA, a jehož děti se jako otroci v USA narodili, 

nikdy nemůže získat americké občanství a z toho důvodu nemá právo se obracet na 

                                                           
80 V tomto okamžiku se také objevila chyba v pravopisu Sanfordova jména, který Nejvyšší soud přepsal 

na jméno Sandford. 
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federální soudy. Nejvyšší soud má navíc svou působnost vytyčenou v Ústavě, článku III., 

do které tento případ nespadá. 

 Přestože Nejvyšší soud nevydal rozhodnutí ve věci samé, rozhodl se alespoň pro 

vytyčení pojmu otroctví a občanství Spojených států, jakož i pro neústavnost 

Missourského kompromisu (který byl roku 1854 částečně nahrazen zákonem o Kansasu 

a Nebrasce), který omezoval vlastnictví tím, že na sever od hranice tohoto kompromisu 

nesměli občané vlastnit otroky. Toto rozhodnutí tedy umožnilo jižanským otrokářům 

expandovat otroctví na sever a do nových teritorií a vyhrotilo vztahy mezi abolicionisty 

a jižanskými otrokáři. 

 Rozhodnutí, které sepsal předseda Taney, bylo rozsouzeno poměrem hlasů 7:2. 

Velmi ostře se proti tomuto rozhodnutí ve svém disentním stanovisku vyjádřil přísedící 

soudce Benjamin Curtis.81  

 Další osud Dreda Scotta se zdál být lepší – v roce 1857 ho z otroctví vykoupil jeho 

dřívější vlastník Blow, který Scottovi pomáhal během soudních stání. Scott si však 

svobody dlouho neužil a umírá v říjnu 1858. 

 Jak by vypadal osud tohoto černocha, který se téměř až do smrti tvrdě bil za svou 

svobodu, a jak by spor dopadl, kdyby se o svou svobodu hlásil již ve 40. letech, kdy bydlel 

ve svobodných severních teritoriích za platnosti Missourského kompromisu, se dnes již 

nedozvíme. Je dost dobře možné, že by mu tamní soudy vyhověly, prohlásily ho za 

svobodného a umožnily mu prožití důstojného života. Další možnost měl Scott alespoň 

na osvobození své dcery, která se narodila na území svobodných teritorií a měla by tedy 

být svobodná. K ničemu z toho se ale Dred Scott neodhodlal a o svou svobodu se začal 

hlásit až po návratu do jižanského otrokářského státu Missouri. Tam již byl rozhodnut 

jiný případ ohledně otroctví a od té doby soudy zastávaly doktrínu „jednou svobodný, 

navždy svobodný“.82 

 

                                                           
81 Více viz https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/60/393#writing-USSC_CR_0060_0393_ZD1. 
82 BISKUPIC, Joan, Elder WITT a Elder WITT. 1997. The Supreme Court and individual rights. 3rd ed. 

Washington, D.C.: Congressional Quarterly, vii, p. 235. 
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5.2 Soudní výklad Ústavy USA a specifikace působnosti a pravomocí 

vyplývajících z federální moci 

Nově sepsaná Ústava USA, jakkoliv dobře byla napsána, se nemohla vyhnout 

sporům, které vyvstaly u méně jasných ustanovení či tam, kde byla možná odlišná 

interpretace. A jedním z důvodů, proč je americká ústava nejdéle platnou ústavou na 

světě, je i to, že otcové zakladatelé mysleli na určitou možnost pružnosti dokumentu, 

který vytvářeli, a mnoha ustanovením dodali podobu, která umožňovala určité mírné 

přizpůsobení podmínkám ve společnosti, které se neustále měnily a mění. Proto, když 

původní interpretace určitého ustanovení přestala být ve stále se vyvíjející americké 

společnosti aktuální, mohl se Nejvyšší soud USA vydat jinou cestou, která lépe 

vyhovovala modernější Americe. 

Ústava USA ve svém třetím článku stanoví, že „Moc soudcovská vztahuje se na 

všechny případy práva a spravedlnosti, spadající pod ustanovení této ústavy,…“.83 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že případy, na které se aplikuje Ústava USA, rozhodují 

federální soudy. Aby mohly soudy tyto spory rozhodovat, musí disponovat pravomocí 

interpretovat ustanovení Ústavy Spojených států. 

 

5.2.1 Chisholm v. Georgia (1793)84 

První významný případ, který se před soudci Nejvyššího soudu objevil, Chisholm 

v. Georgia, se týkal určení toho, zda suverénní stát, v tomto případě Georgie, může být 

žalována jednotlivcem u federálního soudu. V únorovém zasedání roku 1793 bylo 

poměrem hlasování 4-185 rozhodnuto, že stát, jehož suverenita je odvozena od lidu 

Spojených států amerických, ji může využívat pouze ve prospěch Unie a amerického lidu. 

Státní suverenitu tudíž nelze namítat jakožto důvod, pro který občan Spojených států 

nesmí žalovat konkrétní stát u federálního soudu. 

V této době byl Nejvyšší soud USA zastoupen výhradně federalisty a i to byl 

důvod, proč se soudcové nezastali výsadního suverénního práva jednotlivých států Unie 

                                                           
83 TINDALL, George Brown a David E. SHI. 1994. Dějiny států: USA. Praha: Lidové noviny, str. 797. 
84 Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 2 Dall. 419 (1793). Dostupné z www: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/2/419/case.html 
85 Seriatimní stanovisko sepsali soudci Jay, Cushing, Wilson a Blair, soudce Iredell sepsal disentní 

stanovisko. 
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a místo toho se postavili na stranu občanů, kteří se svých práv mohou domáhat jak proti 

jinému jednotlivci, tak ve stejném rozsahu i proti státu Unie, který porušuje své závazky 

ze smluv či jinak porušuje občanská práva. 

Jádro tohoto sporu vyvstalo po americké revoluci, za které stát Georgia uzavřel 

smlouvu na dodávku zboží s jihokarolínským obchodníkem, britským občanem, 

Robertem Farquharem. Georgia za zboží ale nezaplatila a po skončení americké revoluce 

se dovolávala na federální zákon, který perzekuoval britské loajalisty, kteří pod tíhou 

tohoto zákona přicházeli o svůj majetek. 

Po smrti tohoto obchodníka vykonavatel závěti, Alexander Chisholm, podal u 

Nejvyššího soudu žalobu na stát Georgia kvůli stále nezaplacenému dluhu. Georgia se 

odmítla zúčastnit zasedání soudu kvůli namítané nepůsobnosti federálních soudů proti 

suverénnímu státu, který disponuje imunitou proti takovýmto žalobám. Avšak Nejvyšší 

soud se držel dikce ústavního článku III., oddíl 2., podle kterého se „Moc soudcovská… 

dále vztahuje na…, na spory mezi státem nebo jeho členy a cizími státy nebo jejích občany 

a poddanými.“86 Na základě uvedeného ustanovení Nejvyšší soud rozhodl, že se na stát 

Georgia nevztahuje imunita a nařídil, aby splatila svůj dluh do rukou vykonavatele závěti, 

pana Chisholma.87 

Po tomto rozsudku se po celých Spojených státech zvedla vlna kritiky a 

nespokojenosti jednotlivých států. Státy Unie tento krok považovaly za útok proti jejich 

suverenitě a snahu federální moci dále oslabovat jejich postavení, které bylo už takhle 

podle republikánů a jednotlivých států velmi slabé. Toto rozhořčení států vyvrcholilo 

přijetím 11. dodatku k Ústavě USA, který nabyl platnosti na začátku roku 1798 a který 

zní: „Soudní moc Spojených států nesmí být vykládána v tom smyslu, že se vztahuje na 

jakýkoli soudní proces, rozhodovaný podle obecného práva nebo spravedlnosti, započatý 

nebo vedený občany jednoho státu proti jinému státu nebo občany nebo poddanými cizího 

státu.“88 

Tento případ, i když je považován za první velký případ, který se objevil u 

nejvyšší soudní stolice Spojených států, se nemůže pyšnit dlouhou použitelností. Může si 

zato připsat jedno prvenství, a to, že to byl první případ Nejvyššího soudu, jehož výsledek 

                                                           
86 TINDALL, George Brown a David E. SHI. 1994. Dějiny států: USA. Praha: Lidové noviny, str. 797. 
87 HARTMAN, Gary R, Roy M MERSKY a Cindy L TATE. 2004. Landmark Supreme Court cases: the 

most influential decisions of the Supreme Court of the United States. New York: Facts on File, xii, p. 481-

483. 
88 Tamtéž, str. 800. 
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byl zvrácen pozdějším přijetím ústavního dodatku, který zakotvoval naprostý opak toho, 

čeho chtěl soud dosáhnout v roce 1793. 

 

5.2.2 Hollingsworth v. Virginia (1798)89 

Nejvyšší soud USA se v tomto případě poprvé zabýval upřesněním pravomocí, 

které náleží prezidentu Spojených států, a také procesem přijímání nových dodatků 

Ústavy. Ve svém únorovém zasedání roku 1798 ve Philadelphii rozhodoval o otázce 

významu podpisu nejvyššího představitele Unie na dokumentu, kterým Kongres přijímá 

dodatek k Ústavě. Tato záležitost byla soudu předložena proto, aby ujasnil, zda je podpis 

prezidenta na dodatku k Ústavě nutný k platnosti jeho přijetí, či zda je podpis pouze 

přídatnou složkou, která ale na platnost a účinnost dodatku nemá žádný vliv. Druhá 

důležitá otázka, které se tento případ dotýkal, byla, zda ratifikovaný XI. dodatek Ústavy 

platí i pro případy, které byly zahájeny před účinností dodatku – tedy zda má retroaktivní 

charakter – nebo se bude aplikovat až na případy, které se u soudu objeví po účinnosti 

tohoto dodatku. 

Dodatek XI., kterého se tento případ týkal, byl přijat roku 1798 v návaznosti na 

výše popsaný případ Chisholm v. Georgia, a jeho znění je uvedeno v této kapitole, proto 

na ni zde pouze odkáži. 

Levi Hollingsworth byl pensylvánský obchodník, který vlastnil akcie ve 

společnosti Indiana Company, která se přela s Virginii o určité pozemky. Tento spor před 

soud proti Virginii přinesl William Grayson, který byl ale občan Virginie. Po rozhodnutí 

ve věci Chisholm v. Georgia Levi Hollingsworth nahradil v roli žalobce Graysona, aby 

se tento spor mohl ocitnout před federálním soudem a to dle dikce ústavního článku III., 

oddílu 2., který byl Nejvyšším soudem roku 1793 v uvedeném rozsudku potvrzen a který 

umožňuje občanu jednoho státu žalovat jiný stát u federálního soudu. 

Soudní jednání v tomto případu se stále prodlužovalo, až na začátku roku 1798 

prezident John Adams informoval veřejnost o ratifikaci XI. dodatku, který rozhodnutí ve 

věci Chisholv. Georgia, o které opíral svůj nárok na projednání žaloby u federálního 

soudu i Levi Hollingsworth, obrátilo. Po postoupení věci k Nejvyššímu soudu právní 

zástupci Hollingswortha přednesli soudu dvě námitky, týkající se XI. dodatku a jejich 

                                                           
89 Hollingsworth v. Virginia, 3 U.S. 3 Dall. 378 (1798). Dostupné z www: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/3/378/case.html 
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případu. Za prvé, dodatek by neměl být ratifikován způsobem, který byl použit, a to bez 

toho, aby byl nejdříve postoupen prezidentu Spojených států amerických k schválení a 

podepsání, případně uplatnění práva veto. A za druhé, platnost právě přijatého dodatku 

se nemůže vztahovat na případ Hollingsworth v. Virginia, který je projednáván před 

soudy již pár let. 

Nejvyšší soud svým jednomyslným rozhodnutím nevyhověl ani jedné této 

námitce a rozhodl ve věci tak, že XI. dodatek Ústavy byl přijat v souladu s Ústavou a 

odmítl další projednávání případu kvůli nepříslušnosti, která vyvstala z tohoto dodatku, 

podle něhož nemůže občan žalovat jiný stát bez jeho souhlasu. 

Ve věci předložení projednávaného dodatku prezidentovi Spojených států se 

SCOTUS vyslovil ve smyslu, že prezident nemá žádný vliv na navrhování ani přijetí 

dodatků Ústavy. Ani u dříve přijatých deseti dodatků, známých jako Bill of rights, nebyl 

uplatněn postup podle žalobce a tyto dodatky nebyly předloženy prezidentu k podpisu či 

případnému vetu, proto nemůže být tento proces vyžadován u pozdějších dodatků. Pasáž 

Ústavy, která se zabývá procesem navrhování a přijímání dodatků, článek V., se 

k nutnosti podpisu prezidenta nevyjadřuje, pouze v článku I., oddíle 7. stanoví, že: 

„Každý návrh zákona, který byl schválen Sněmovnou reprezentantů a Senátem, musí být 

předložen, dříve než se stane zákonem, prezidentu Spojených států; prezident jej pak buď 

podepíše, nebo vrátí s námitkami té komoře, ze které tento návrh vyšel… Každé nařízení, 

usnesení nebo rozhodnutí, které vyžaduje souhlas Senátu a Sněmovny reprezentantů (s 

výjimkou otázek odročení zasedání), je předloženo prezidentu Spojených států; dříve než 

se stane účinným, musí být schváleno;…“90 

Rozhodnutí o tom, zda žaloby občanů proti jinému státu, které se ocitly u 

federálních soudů před ratifikací XI. dodatku, budou odmítnuty z důvodu nedostatku 

příslušnosti, či zda se dodatek bude aplikovat pouze na případy, které se u federálních 

soudů objeví po datu přijetí dodatku, přijal soud ve prospěch první varianty. 

První případ, který se týkal platnosti a účinnosti dodatku Ústavy, tedy skončil 

podpořením platnosti procesu ratifikace Kongresu bez předložení tohoto návrhu 

prezidentovi a Nejvyšší soud se nemusel zabývat otázkou pravomoci soudního přezkumu 

dodatků Ústavy. 

                                                           
90 TINDALL, George Brown a David E. SHI. 1994. Dějiny států: USA. Praha: Lidové noviny, str. 793-

794. 
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5.2.3 Calder v. Bull (1798)91 

V únorovém zasedání roku 1798 (rozhodnutí vynesl až v srpnovém termínu) řešil 

Nejvyšší soud USA také další důležitý případ, kterým upřesnil výklad ústavního článku 

I., oddílu 10., který zní: „Žádný stát nesmí… přijmout zákon, jehož obsahem by byl soudní 

rozsudek, zákon se zpětnou platností…“92 Právě zpětná účinnost neboli retroaktivita (ex 

post facto law) byla stěžejním bodem tohoto případu. 

Bull a jeho žena, kteří byli obmyšlení v závěti Normana Morrisona, neuspěli se 

svým požadavkem u connecticutského soudu, který rozhodoval ve věcech dědických a 

který dědictví přiznal Calderovým. Bullovi se poté rozhodli, že se odvolají, přičemž 

zjistili, že byl schválen zákon, který umožňuje odvolání v těchto záležitostech pouze ve 

lhůtě 18 měsíců od rozhodnutí, kterou již zmeškali. Obrátili se proto na zákonodárný sbor, 

aby tento zákon zrušil a umožnil jim odvolání proti rozhodnutí o dědictví. Connecticut 

jim vyhověl a usnesením obnovil případ, který byl již uzavřený a pravomocný. 

Bullovi obnovený soudní spor vyhráli a získali dědictví, které dřívější soud 

„přiklepl“ Calderovým. Ti se proto nespokojeni odvolali proti novému rozhodnutí a 

obrátili se na Nejvyšší soud se žalobou na porušení zmíněného ustanovení Ústavy USA, 

které zakazuje přijetí retroaktivních zákonů. Nejvyšší soud přijal toto podání, poněvadž 

v Connecticutu dříve působil jako odvolací soudní orgán zákonodárný sbor, přičemž 

Connecticut do této doby neschválil novou ústavu, která by ustavovala odvolací soudní 

orgán. 

Soudci SCOTUS se shodli na tom, že usnesení zákonodárného sboru 

Connecticutu lze považovat za „zákon“, kterého se dotýká ustanovení o zákazu přijímání 

retroaktivních zákonů jednotlivými státy. Zároveň ale stanovil, že toto omezení platí 

pouze na zákony trestněprávní, zejména na vytyčení trestných činů a trestů před tím, než 

došlo ke spáchání konkrétního činu a neuplatní se na občanskoprávní zákony. 

K výkladu pojmu „ex post facto law“ soudci Nejvyššího soudu použili zejména 

metodu historickou, přičemž se dovolávali na používání tohoto pojmu již před americkou 

válkou za nezávislost pouze ve vztahu k trestněprávním zákonům, a proto tvůrci Ústavy 

měli nepochybně na mysli zachování kontinuity této právní zásady pouze ohledně 

                                                           
91 Calder v. Bull, 3 U.S. 3 Dall. 386 (1798). Dostupné z www: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/3/386/ 
92 TINDALL, George Brown a David E. SHI. 1994. Dějiny států: USA. Praha: Lidové noviny, str. 795. 
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trestněprávních norem. Tento výklad byl nepochybně zvolen i kvůli provázání s 

„Contract Clause“, která by ztratila význam, pokud by zákaz retroaktivity platil i pro 

občanskoprávní zákony.93 

SCOTUS se zároveň vyjádřil ve smyslu, že mu nepřísluší rozhodovat o souladu 

státních zákonů se státními ústavami a toto rozhodování spadá do příslušnosti státních 

soudů. V tomto případě tedy nevyhověl odvolání Calderových a vyhověl Bullovým, 

kterým potvrdil řádné nabytí dědictví. 

 

5.2.4 Martin v. Hunter's Lessee (1816)94 

Spor, který se objevil u Nejvyššího soudu USA v březnu roku 1816, měl své 

základy již v americké válce o nezávislost. SCOTUS se s tímto případem také nesetkal 

poprvé v roce 1816, ale již o tři roky dříve ve sporu Fairfax's Devisee v. Hunter's Lessee95.  

Britský občan, loajalista, lord Fairfax, vlastnil pozemky ve Virginii. Během války 

se odstěhoval do Anglie a své pozemky v USA ponechal svému synovci Denny 

Martinovi, který byl rovněž britským občanem. Po americké válce za nezávislost vydala 

Virginie zákon, kterým konfiskovala veškerý majetek, který patřil loajalistům, a dále ho 

prodala americkým občanům. Tyto pozemky získal shodou okolností známý Johna 

Marshalla, který se ocitl před jeho soudem roku 1813, kdy na něj podal žalobu dědic lorda 

Fairfaxe, když požadoval, aby mu byly pozemky vráceny. Tento spor trval již od počátku 

90. let, kdy se poprvé objevil u Obvodního soudu Virginie ve Winchesteru. Státní moc 

ve Virginii potvrdila konfiskaci majetku loajalistů. 

Nakonec se tedy tento spor objevil roku 1813 u Nejvyššího soudu, kde se 

odvolával na smlouvy (zejména Jayovu smlouvu) mezi USA a Británií, které mimo jiné 

chránily majetek loajalistů nabytý ve Spojených státech a nemožnost jeho konfiskace po 

válce za nezávislost. 

Nejvyšší soud rozhodl, že popření vlastnických práv Fairfaxe soudem ve Virginii 

bylo nezákonné z důvodu rozporu s mezinárodními smlouvami mezi USA a Británií a 

                                                           
93 HALL, Kermit L. 1992. The Oxford companion to the Supreme Court of the United States. New York: 

Oxford University Press, p. 114. 
94 Martin v. Hunter's Lessee, 14 U.S. 1 Wheat. 304 (1816). Dostupné z www: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/14/304/case.html 
95 Fairfax's Devisee v. Hunter's Lessee, 11 U.S. 603 (1813). Dostupné z www: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/11/603/case.html 
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vrátil věc soudům ve Virginii k dalšímu jednání s instrukcemi, že má rozhodnout ve 

prospěch Fairfaxe. Soud, kterému byla věc vrácena, se nehodlal smířit s tímto 

rozhodnutím a vyslovil názor, že Nejvyšší soud USA nemá žádnou pravomoc nad 

případy, které byly rozhodnuty u státního soudu. Oddíl 25. Soudního řádu z roku 1789, 

dle kterého má Nejvyšší soud odvolací pravomoc nad rozhodnutími soudů jednotlivých 

států, prohlásil za neústavní a nehodlal se instrukcemi SCOTUS jakkoliv řídit. 

Denny Fairfax se již jako Denny Martin obrátil na Nejvyšší soud podruhé v roce 

1816. SCOTUS popřel vyjádření virginského soudu o tom, že by Nejvyššímu soudu 

scházela pravomoc rozhodovat spory, které se k němu dostanou od státních soudů, neboť 

dle článku III. Ústavy USA rozhodují federální soudy o otázkách spadající pod 

ustanovení Ústavy i mezinárodních smluv. 

Tohoto sporu se nezúčastnil předseda Nejvyššího soudu John Marshall, poněvadž 

měl na výsledku sporu osobní zájem, když se společně s bratrem domluvili na koupi 

pozemku od Martina. Jednomyslné stanovisko k tomuto případu sepisoval Joseph Story. 

Ten se vyjádřil k otázce odvolací pravomoci Nejvyššího soudu nad rozhodnutími 

státních soudů tak, že již článek III. Ústavy USA zakládá jeho odvolací pravomoc nad 

případy, ke kterým není příslušný přímo v první instanci. A jelikož byla státním soudům 

svěřena pravomoc rozhodovat i spory, které se týkají federálního práva, není možné, aby 

měly tyto soudy ve federálních otázkách konečné slovo, ale je namístě, že poslední 

instancí je Nejvyšší soud USA. Story se odvolal také na oddíl 25. Soudního řádu z roku 

1789, který výslovně stanovil odvolací pravomoc Nejvyššího soudu nad rozhodnutími 

státních soudů, které se týkají federálního práva.  

Story se také vyjádřil k výkladu mezinárodních smluv a také Ústavy USA, a to 

tak, že státy si nemohou tyto normy vykládat dle své libovůle, uvážení a zájmů, ale musí 

dbát na jednotný výklad ustanovení Ústavy tak, jaký smysl mají dle Ústavy a dle 

rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, který je poslední instancí ohledně federálních norem 

a jeho stanoviska jsou závazná. 

Nejvyšší soud USA znovu potvrdil svou nadřazenost jak nad samotnými soudy 

jednotlivých států, tak i nad jejich rozhodnutími. Virginie, stejně jako další jižní státy 

Unie, to samozřejmě pociťovaly jako další útok na svou suverenitu a další oslabovaní 

jejich „osekaných“ pravomocí. Toto rozhodnutí bylo tedy přilitím další lžíce oleje do 

ohně, který se pomalu rozhoříval mezi jižanskými státy a jejich protivníky na severu. 



70 
 

 

5.2.5 Cohens v. Virginia (1821)96 

Virginie, která ve výše popsaném případě spor o ústavnost 25. oddílu Soudního 

řádu z roku 1789 prohrála, se v podobném postavení objevila u Nejvyššího soudu o pět 

let později, a to v případu Cohens v. Virginia. Zde se Virginie znovu dovolávala 

nemožnosti Nejvyššího soudu USA revidovat rozhodnutí nejvyšších tribunálů 

jednotlivých států, neboť to podstatným způsobem omezuje jejich suverenitu, která je 

jedním ze základním kamenů federálního systému vládnutí. Odvolávala se také na XI. 

dodatek Ústavy, který brání federálním soudům přijímat odvolání od soudů státních, 

pokud je jednou ze stran vláda státu. 97 

Virginie i v tomto případě musela vyslechnout stanovisko SCOTUS, které znělo 

proti jejím argumentům a ve kterém Nejvyšší soud opět potvrdil svou nadřazenost a 

pravomoc přezkumu státních rozhodnutí. Protože státy dobrovolně omezily svou 

suverenitu členstvím ve Spojených státech amerických, přijaly Ústavu, která je základním 

zákonem země a kterou musí každý stát bezpodmínečně dodržovat. Také si nemohou 

nárokovat nepřezkoumatelnost rozhodnutí státních soudů vyšší federální instancí, zvlášť, 

jde-li o otázku federálního práva nebo ustanovení Ústavy. Nejvyšší soud také stanovil 

nutnost soudního přezkumu Nejvyššího soudu v případech, kdy strana namítá porušení 

jejích ústavních práv ze strany státu. 

Na rozdíl od případu Martin v. Hunter´s Lessee, se tento týkal otázky trestního 

práva. Kongres přijal zákon, který dovoloval prodej loterijních lístků pro území 

Kolumbie, přičemž vykonavateli této loterie se měly stát státní orgány Kolumbie a 

výtěžek měl jít na rozvoj této oblasti. Virginie ve stejné době přijala svůj zákon o loteriích, 

ve kterém zřizovala vlastní státní loterie a zakazovala obchod s loterijními sázenkami 

z jiných států. 

Bratři Cohenovi, kteří provozovali loterii v několika amerických státech, začali 

využívat nový zákon, který jim umožňoval obchodovat s novými sázenkami 

z kolumbijského okrsku. Ve Virginii ale s těmito sázenkami neuspěli, byli zatčeni a 

odsouzeni k pokutě $100 zejména z toho důvodu, že zkracovali výnosy státních loterií, 

                                                           
96 Cohens v. Virginia, 19 U.S. 6 Wheat. 264 (1821). Dostupné z www: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/19/264/case.html 
97 PURVIS, Thomas L. Encyklopedie dějin USA. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 1999, s. 77. 
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když nabízeli k prodeji zákonem zakázané sázenky z jiných států. Bratři Cohenovi se 

s tímto rozsudkem nesmířili a najali si jedny z nejlepších právníků k podání odvolání 

k Nejvyššímu soudu v jejich prospěch. Zejména se odvolávali na povolení loterie ze 

strany Kongresu, se kterým nemůže být státní zákon v rozporu, neboť federální zákony 

mají nadřazenou povahu. 

Jak již bylo výše řečeno, Virginie se opět odvolávala na nemožnost soudního 

přezkumu rozhodnutí, v tomto případě trestního, státních soudů ze strany Nejvyššího 

soudu, neboť to porušuje státní suverenitu jednotlivých států. Nejvyšší soud opět 

argumentoval ústavností oddílu 25. Soudního řádu z roku 1789 a také článkem III, 

oddílem 2. (Supremacy Clause), která Nejvyšší soud výslovně stanovuje nejvyšší instancí 

v případech práva a spravedlnosti, které spadají pod ustanovení Ústavy, zákonů 

Spojených států či mezinárodních smluv. 

V tomto případě se mohl k odvolací pravomoci Nejvyššího soudu konečně 

vyjádřit i jeho předseda, John Marshall, který se nezúčastnil případu Fairfax's Devisee v. 

Hunter's Lessee ani v navazujícím Martin v. Hunter's Lessee kvůli své zaujatosti. Ve 

stanovisku, které k tomu Marshall sepsal, opět potvrdil odvolací pravomoc SCOTUS nad 

rozhodnutími státních soudů a to jak v soukromoprávních sporech, tak i v případech, které 

se týkají práva trestního. Stejně tak ale stanovil, že předpis, který vydal Kongres o 

povolení loterie, se vztahoval pouze na okres Kolumbie a Virginie tedy není nijak 

omezována ve své suverenitě vydávat zákony v této otázce podle svého uvážení. Zákon, 

který zakazoval loterijní obchod se sázenkami z jiných států, zůstal nedotčen v platnosti 

a i odsouzení bratrů Cohenů bylo provedeno podle práva. 

 

5.3 Ekonomické pravomoci Kongresu USA – Contract Clause, Commerce 

Clause, Necessary and Proper Clause 

Jednou z nejpalčivějších otázek, která čím dál tím víc rozpoutávala nepřátelství 

nejdříve mezi federalisty a republikány, později mezi demokraty a republikány, se stala 

otázka regulace obchodu. Protože tato oblast znamenala peníze pro toho, kdo si prosadí 

právo o těchto záležitostech rozhodovat a určit, co je a co již není v pravomoci 

jednotlivých států, boje o jednoznačné upřesnění těchto pravomocí začaly již velmi záhy 

po založení Spojených států. 
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Právě z obav o to, že státy budou jednat způsobem, který bude prospěšný hlavně 

pro státní kasy, vložili Otcové zakladatelé do Ústavy klauzule, které by těmto jednáním 

zamezily, pokud budou správně vyloženy a aplikovány. 

Tzv. Contract Clause nalezneme v americké ústavě v článku I., oddíle 10.: „Žádný 

stát nesmí… přijmout… zákon porušující závazky smluv…“98 Tato klauzule měla zabránit 

zejména jednání států, které se rozmohlo po americké válce za nezávislost. Po této válce 

státy přijímaly zákony, kterými rušily závazky ze smluv uzavřených během války 

vládami jednotlivých států či jednotlivými občany s britskými občany či loajalisty. Tato 

praxe nejenže porušovala základní zásadu o dodržování smluv, ale také odrazovala cizí 

obchodníky od investování v USA z důvodu obav o návratnost investic. Jedním 

z největších obránců této klauzule se stal předseda Nejvyššího soudu John Marshall a 

prvním větším případem, kdy se na ni odvolal, byl již zmíněný případ Fletcher v. Peck. 

V tomto sporu se Marshall zastal této zásady, i když znamenala podporu jednání, jež mělo 

základ v podplácení úředníků, kteří rozhodovali o rozdělení pozemků. Přesto stanovil, že 

uzavřené smlouvy se nemohou měnit nově vydaným zákonem a musí být dodrženy v tom 

smyslu a účelu, ve kterém byly uzavřeny. 

Mezi vyjmenovanými pravomocemi Kongresu v článku I., oddíle 8., nalezneme 

další zmíněnou klauzuli, a to tzv „Commerce Clause“: „V pravomoci Kongresu je… řídit 

obchod s cizími národy, mezi jednotlivými státy federace a také s indiánskými kmeny…“99 

Pravomoc řídit obchod s cizími národy a s indiánskými kmeny nebyla veřejností ani 

jednotlivými státy většinou nijak zpochybňována. Jinak tomu bylo u obchodu mezi 

jednotlivými státy federace. Tato část Ústavy vyvolala před americkými soudy, 

nevyjímaje Nejvyšší soud USA, mnoho sporů.100 Zklidnění situace ohledně výkladu, 

které obchody mezi jednotlivými státy může Kongres svými zákony řídit, nastalo až roku 

1852, kdy Nejvyšší soud vyjádřil v případu Cooley v. Board Wardens of Philadelphia,101 

kde byl vyjádřen princip „selective exclusivness“, který znamenal, že státy si mohou 
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upravit tu část obchodních pravomocí, ve kterých Kongres nerozhodnul federálními 

zákony.102 

S výše zmíněnou klauzulí souvisí i poslední klauzule, o které se zde budu zmiňovat 

a která souvisí s obchodními pravomocemi, a to tzv. „Necessary and Proper Clause“, 

která je zakotvena v Ústavě také v článku I., oddíle 8.: „V pravomoci Kongresu je… 

vydávat všechny zákony nutné k uskutečňování shora uvedených pravomocí a všech 

ostatních pravomocí, propůjčených touto ústavou vládě Spojených států,…“103 Právě tato 

část Ústavy byla jednou z nejvíce kritizovaných ze strany antifederalistů, kteří ji 

označovali za prostředek k libovůli Kongresu vydávat vše, co sám uzná za nutné 

k provedení svých již tak dosti širokých pravomocí. James Madison se specificky této 

části věnuje v Listech federalistů a to konkrétně v listu č. 44, kde toto ustanovení obhajuje 

jako jediné možné řešení výčtu pravomocí Kongresu. „Bez obsahu této pravomoci bude 

celá ústava mrtvou literou.“104 Toto ustanovení se mnohokrát stalo jablkem sváru mezi 

republikány a federalisty. Jedním z prvním případů se stal zákon o založení První banky 

Spojených států, kterýžto byl odůvodňován právě klauzulí „Neccesary and Proper 

Clause“.105 

Předseda Nejvyššího soudu John Marshall se ve většině případů, které měly základ 

ve výkladu pravomocí Kongresu podílet se na regulaci obchodu států, zasazoval o širší 

vymezení pravomocí federální vlády a omezení státní suverenity v těchto záležitostech. 

Tato tendence je dobře patrná z dále popsaných případů, z nichž první tři se objevily u 

Nejvyššího soudu právě za předsednictví Johna Marshalla. 

 

5.3.1 Dartmouth College v. Woodward (1819)106 

První a jeden z nejdůležitějších případů týkajících se „Contract Clause“ vyslyšel 

Nejvyšší soud v průběhu roku 1818 a rozhodnutí v poměru 5-1107 ve prospěch 
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Dartmouthské vyšší školy učinil v únoru 1819. V tomto případě šlo o rozhodnutí platnosti 

pokusu parlamentu New Hampshiru změnit výsadu, kterou byla Dartmouthská vyšší 

škola roku 1769 králem Jiřím III. založena. Podle této zakládací výsady volil sbor 

kurátorů univerzity sám sebe, což se po více jak třiceti letech od skončení koloniálního 

způsobu života v Americe a překonání monarchistického způsobu vládnutí přestalo 

parlamentu v New Hampshiru zamlouvat. Roku 1816 tedy guvernér státu New Hampshire 

jmenoval nový sbor kurátorů, který nahradil dosavadní, z velké části federalistický.108 

Odvolaní kurátoři Dartmouthské školy se rozhodli soudit o svá práva u státního 

soudu, který jejich nároky nevyslyšel a prohlásil legislativní krok parlamentu o nahrazení 

výsadní listiny za zákonný. Tímto zákonem se mimo jiné ze soukromé instituce stala 

veřejná, kterou mohl svými rozhodnutími ovládat přímo guvernér státu. Daniel Webster, 

bývalý student školy, který zastupoval odvolané zástupce této instituce, uspěl při získání 

slyšení u Nejvyššího soudu. 

Klíčová otázka zněla, zda výsadní listinu, kterou král Jiří III. udělil Dartmouthské 

škole, lze požadovat za smlouvu z hlediska omezení zásahů ze strany států nebo zda musí 

být udělení výsadní listiny bráno jako legislativní akt, který může být jiným zákonem 

změněn či zrušen. Marshall došel k závěru, že nezáleží na právním postavení stran, které 

smlouvu uzavírají, proto smlouvy mohou být platně uzavírány jak mezi soukromými 

osobami, tak mezi soukromou osobou a veřejným činitelem (zahrnujíce i samotný stát). 

Marshall ve svém stanovisku konstatoval, že výsadní listiny, ať již byly uděleny 

před americkou válkou za nezávislost, během ní, či již po založení Spojených států 

amerických, jsou platnými smlouvami, které musí zákonodárci států dodržovat tak, jak 

stanovuje Ústava ve svém čl. I., oddíle 10. Toto ustanovení parlament státu New 

Hampshire porušil, a zákon, který vydal, je proto protiústavní.109  

Toto rozhodnutí tedy nadále zapovídalo státům zasahovat do statutů existujících 

společností, které se toto omezení snažily obcházet udílením dodatečných statutů, které 

poté mohly jejich legislatury ve zvláštních případech měnit.110  

SCOTUS tímto rozhodnutím posílil smluvní klauzuli, kterou již předtím uplatnil 

v kauze Fletcher v. Peck. Opětovně tím ale prohloubil nespokojenost států s jeho 

rozhodováním, a to zejména kvůli dalšímu omezení, které se rozšířením pojmu „Contract 

                                                           
108 TINDALL, George Brown a David E. SHI. 1994. Dějiny států: USA. Praha: Lidové noviny, s. 188. 
109 Tamtéž. 
110 PURVIS, Thomas L. Encyklopedie dějin USA. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 1999, s. 99. 
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Clause“ začalo dotýkat dalších smluv, do kterých státy nemohly zasahovat. Nejvyšší 

soud tímto krokem ale posílil jistotu mezi obchodníky, že do jejich smluv nesmí být 

libovolně zasahováno, což vedlo k pozvednutí ekonomiky a obchodu. 

 

5.3.2 McCulloch v. Maryland (1819)111 

Ve stejném roce, ve kterém Nejvyšší soud vydal rozhodnutí ve věci Dartmouthské 

školy, vydal další rozhodnutí, za nějž se na SCOTUS snesla další vlna kritiky od 

nespokojených států. V případu McCulloch v. Maryland se nejednalo pouze o otázku, zda 

má stát právo zdanit federální instituci, ale především o to, zda zřízení Druhé banky 

Spojených států bylo v kompetenci Kongresu.112 Protože již vytvoření První banky 

Spojených států vyvolávalo spory mezi politickými protivníky, nebylo žádným 

překvapením, že založení Druhé banky Spojených států se neobešlo bez podobných 

potíží. První banka Spojených států byla založena na dvacetiletý termín roku 1791 a již 

od začátku se potýkala s útoky od republikánů, zejména kolem Thomase Jeffersona. Když 

První bance roku 1811 tato lhůta uplynula, odmítl Kongres, v té době složený převážně 

z republikánů, jí obnovit licenci a ta zanikla. Následovala finanční krize, načež roku 1816 

Kongres změnil názor a schválil zákon o založení Druhé národní banky. I přesto 

republikáni pokračovali ve své kritice a některé státy (Ohio, Pensylvánie, Kentucky, 

Maryland, Severní Karolína a Georgia) přijaly zákony, které pobočky federální banky na 

jejich území danily.113 

Tento případ se rozpoutal roku 1818 mezi státem Maryland a pobočkou federální 

banky, která se nacházela v tomto státě. Poté, co zde začala Druhá banka Spojených států 

fungovat, zákonodárný sbor Marylandu přijal zákon, který poměrně značně zdaňoval ty 

banky, které nebyly oficiálně autorizovány přímo státem Maryland. Shodou okolností se 

tento zákon aplikoval pouze na jedinou banku, která podmínky oficiální autorizace 

nesplňovala – a to právě Druhá banka Spojených států. Proto se na ní vztahovaly mnohem 

přísnější daňové předpisy než na ostatní banky a jejich pobočky ve státě. 

                                                           
111 McCulloch v. Maryland, 17 U.S. 4 Wheat. 316 316 (1819). Dostupné z www: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/17/316/case.html 
112 JOHNSON, Paul. Dějiny amerického národa. 1. vyd. v nakl. Leda. Praha: Rozmluvy, 2014, s. 189. 
113 HALL, Kermit L. 1992. The Oxford companion to the Supreme Court of the United States. New York: 

Oxford University Press, p. 537. 
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Problém nastal, když do marylandské pobočky federální banky přišel vybrat daně 

státní úředník. Provozní pobočky Druhé banky ve městě Baltimore, James McCulloch, 

odmítl daň zaplatit, protože je zjevně protiústavní. Maryland ho ihned žaloval u státních 

soudů, kde uspěl v první instanci i při odvolacím řízení. 

Případ se posléze dostal před Nejvyšší soud USA, který se jednohlasným 

rozhodnutím potvrdil pravomoc Kongresu zřídit Banku Spojených států, a to jako 

z ústavy odvozenou pravomoc podle článku I., oddílu 8. Ústavy – „Neccesary and Proper 

Clause“. Zároveň odmítl jednání státu Maryland, když se pokusil tuto banku zdanit. 

Vyvrátil také argument Marylandu, že federální vládu vytvořily jednotlivé státy Unie, 

které tím neztratily svou suverenitu, která je nyní popírána a potlačována federální mocí. 

Nejvyšší soud se opět postavil za své tvrzení, že zdrojem federální moci je sám lid, z jehož 

vůle byla schválena i Ústava. Suverenita byla rozdělena mezi státy a federální vládu, která 

je ve výkonné moci nadřazena.114 

Záměr státu Maryland zdanit pobočku Druhé banky Spojených států je tedy 

v rozporu s Ústavou. V právu zdanit je obsaženo i právo zničit, což měl parlament 

Marylandu v úmyslu.115 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu se stavělo proti stanovisku přísného 

konstrukcionismu, podle kterého federální vláda může vykonávat pouze pravomoci, které 

jí jsou výslovně svěřeny Ústavou, ostatní kompetence zůstávají v moci jednotlivých států. 

Nejvyšší soud se namísto toho zastal principu volného konstrukcionismu, podle kterého 

může Kongres konat ve všech záležitostech, které mu Ústava výslovně nezakazuje.116 

Další nepopulární rozhodnutí Marshallova soudu o posílení moci federální vlády 

mělo účinek do zvolení Andrewa Jacksona prezidentem USA roku 1829. Ten se začal 

silně zasazovat o posílení pravomocí jednotlivých států a ovlivňovat činnost Nejvyššího 

soudu i dalších institucí tak, aby se role federální vlády a Nejvyššího soudu spíše 

snižovala. Andrew Jackson se také na počátku 30. let 19. století se svým stoupencem, 

později předsedou Nejvyššího soudu Rogerem B. Taneyem, zasadil o zrušení Druhé 

banky Spojených států. Po občanské válce opět zvítězila tendence oslabování státních 

                                                           
114 HARTMAN, Gary R, Roy M MERSKY a Cindy L TATE. 2004. Landmark Supreme Court cases: the 

most influential decisions of the Supreme Court of the United States. New York: Facts on File, xii, p. 499-

500. 
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pravomocí a posilování postavení federální vlády, která umožnila znovuužívání tohoto 

zásadního rozhodnutí Marshallova soudu. 

 

5.3.3 Gibbons v. Ogden (1824)117 

Případ Gibbons v. Ogden se týkal „Commerce Clause“, a to konkrétně řízení 

obchodu mezi státy Spojených států amerických. Jako u výše popsaných případů, 

předseda Nejvyššího soudu John Marshall i zde podpořil obsáhlejší výklad pravomocí 

Kongresu a rozhodl v neprospěch státu, který chtěl samostatně rozhodovat o obchodních 

záležitostech na svém území. 

Jádrem tohoto sporu bylo výlučné právo na provozování přívozu přes řeku 

Hudson mezi New Yorkem a New Jersey, udělené roku 1808 státem New York 

paroplavební společnosti Livingstona, pod kterou poté provozoval plavby i Aaron Ogden. 

Na ostatní obchodníky se vztahovaly vysoké poplatky. Jeho konkurent, Thomas Gibbons, 

začal s licencí udělenou mu federálními úřady na základě zákona o pobřeží provozovat 

na stejné trase své parníky a zajišťovat lodní dopravu, na kterou byl Ogdenovi udělen 

monopol. Ten se proto obrátil na státní soudy v New Yorku a požadoval, aby se Gibbons 

zdržel svého jednání a přestal porušovat výlučné obchodní právo, kterou pro danou oblast 

získal Ogden. Gibbons naproti tomu namítal, že provozuje svou obchodní činnost po 

právu a to v souladu s federálním zákonem o pobřežních obchodech, který Kongres vydal 

již roku 1793 a který má vyšší postavení než newyorské udělení monopolu Ogdenovi. 

V prvé instanci u newyorského soudu jakož i v odvolacím řízení vyhrál Aaron Ogden a 

Gibbonsovi byl vydán zákaz provozovat paroplavební dopravu, neboť je v rozporu 

s uděleným monopolem.118 

Gibbons, nespokojen s rozhodnutími státních soudů v New Yorku, se dovolal 

k Nejvyššímu soudu, kde žádal zrušení monopolu udělenému Ogdenovi z důvodu, že stát 

nemá právo takový monopol udělit. Řízení u Nejvyššího soudu se opět zúčastnil Daniel 

Webster a to na straně Gibbonse.  

                                                           
117 Gibbons v. Ogden, 22 U.S. 9 Wheat. 1 (1824). Dostupné z www: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/22/1/case.html 
118 HARTMAN, Gary R, Roy M MERSKY a Cindy L TATE. 2004. Landmark Supreme Court cases: the 

most influential decisions of the Supreme Court of the United States. New York: Facts on File, xii, p. 246-

247. 
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John Marshall se ujal příležitosti vyložit „Commerce Clause“ ve prospěch 

federální vlády a ve věci vyhověl Gibbonsovi. Stanovil, že udělením monopolu Ogdenovi 

stát New York porušil federální zákon o pobřeží z roku 1793, ve kterém Kongres 

vymezuje federální podmínky udělení licence a státy se proto nemohou od tohoto zákona 

odchýlit.119 

Protože pojem „Contract Clause“ Nejvyšší soud vykládal poprvé, musel nejdříve 

vymezit, co se rozumí obchodem mezi jednotlivými státy Unie. SCOTUS stanovil, že 

obchodem ve smyslu článku I., oddílu 8. Ústavy se nerozumí pouze obchod, ale i jiný 

styk, který se obchodu dotýká, mezi státy Unie, a do tohoto pojmu spadá i přeprava 

cestujících parními loděmi. Pojem „mezi jednotlivými státy Unie“ neznamená pouze 

obchody mezi státními institucemi navzájem, ale jakýkoliv obchodní styk, který se dotýká 

území dvou různých států.120 

Jednomyslné rozhodnutí ve prospěch Gibbonse, kterým Nejvyšší soud USA 

otevřel cestu pro budoucí široký výklad záležitostí, na které se vztahuje „Commerce 

Clause“, otevřelo cestu pro rychlý rozvoj dopravní infrastruktury a provozování přepravy 

nejen na úrovni paroplavby, ale rovněž železniční dopravy. 

 

5.3.4 Charles River Bridge v. Warren Bridge (1837)121 

Odchýlení od dosavadní praxe rozhodování v případech, které se týkaly zmíněných 

obchodních klauzulí, nastalo po značné obměně obsazení Nejvyššího soudu ve 30. letech 

19. století. SCOTUS, který byl od doby svého založení někdy celý, jindy z větší části, 

obsazen federalisty se silnými centralistickými tendencemi v rozhodování, zažil v této 

době přeměnu do republikánské podoby. Za svého prezidentského působení dostal 

Andrew Jackson poměrně hodně příležitostí na jmenování uvolněných míst u Nejvyššího 

soudu USA, které využil především k dosazení svých příznivců z řad republikánů. Tuto 

příležitost využil i po smrti přesvědčeného federalisty Johna Marshalla roku 1836, 

kterého nahradil svým spolupracovníkem Rogerem Brookem Taneym. Tímto způsobem 

si Jackson zajistil poměrně spřátelenou podobu Nejvyššího soudu, se kterým vycházel 
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daleko lépe, než ve složení pod předsednictvím nespolupracujícího Johna Marshalla. A 

právě spoluprací prezidenta USA s předsedou SCOTUS Taneym dosáhl Jackson řady 

rozhodnutí, která očekával, zejména v případech práv domorodých Američanů a jejich 

odsunu z bohaté půdy, nebo v otázkách otroctví. Z velké části nově obsazený Nejvyšší 

soud dostal první příležitost k vybočení z dosavadní praxe rozhodování SCOTUS 

v oblasti „Contract Clause“ právě ve sporu Charles River Bridge v. Warren Bridge. 

V roce 1785 povolil stát Massachusetts společnosti Charles River Bridge postavení 

mostu přes řeku Charles River mezi městy Charlestown a Boston. Tato charta, která se 

stala základním dokumentem k postavení mostu, opravňovala Společnost k vybírání cel 

při použití mostu k přepravě, a to na 40 let. Postavení mostu a vybírání cel zajistilo 

akcionářům Společnosti vysoké zisky, avšak s dalším navyšováním poplatků rostla 

nespokojenost obyvatel měst s monopolním postavením Společnosti, které jí umožňovalo 

stálé zdražování. 

Na tyto protesty zareagoval stát Massachusetts tím, že vydal povolení k postavení 

dalšího mostu jiné společnosti, která o něj zažádala na konci 20. let 19. století. Tento most 

měl být zpoplatněn do té doby, než sbírka poplatků pokryje náklady na jeho postavení a 

zajistí určitý zisk akcionářům společnosti, načež měl být převeden do státního vlastnictví 

a užíván volně, bez jakýkoliv poplatků.122 Společnost Charles River Bridge zažalovala 

druhou společnost a požadovala zastavení stavebních prací. Odvolávala se na chartu, 

kterou získala od státu Massachusetts, která musí být pokládána za smlouvu chráněnou 

„Contract Clause“ dle Ústavy. I když v chartě není výslovně zakotveno monopolní 

postavení společnosti na provoz mostů mezi městy Charlestown a Boston, je v ní toto 

postavení implicitně zahrnuto a tím pádem je povolení stavby jiného mostu porušením 

této smlouvy a ústavně zaručené ochrany před zákonem vydaným porušováním závazků. 

Žalobci se svým návrhem u státního soudu v Massachusetts neuspěli a obrátili se 

proto na Nejvyšší soud USA, kde se odvolávali na rozhodnutí ve věci Dartmouth College 

v. Woodward. Případ se poprvé objevil u SCOTUS roku 1831, avšak kvůli nedostatečné 

obsazenosti soudu z různých důvodů, nemohl soud vydat rozsudek, i když se předseda 
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soudu John Marshall neoficiálně postavil na stranu žalujících, když uznal, že tato charta 

spadá pod ochranu „Contract Clause“.123 

Než byl případ roku 1837 znovu předvolán ke slyšení u Nejvyššího soudu, situace 

u něj byla značně odlišná. Jak již bylo výše řečeno, předsedou soudu se stal Roger B. 

Taney, který se mnohem více stavěl na stranu ochrany práv států a rozšiřování jejich 

pravomocí než předchozí předseda John Marshall. Taney, který sepsal většinové 

stanovisko, se odvolal k případu z roku 1830 Providence Bank v. Billings124, ve kterém 

bylo rozhodnuto, že zásadní ustanovení, které není ve smlouvě mezi dvěma stranami 

výslovně uvedeno, nemůže být považováno za implicitně zakotvené ve smlouvě, a strany 

se na něj nemohou dovolávat. Toho Taney využil u tohoto případu, když stanovil, že 

monopolní postavení nemůže být ze smlouvy vyvozováno jako implicitně zakotvené 

ustanovení. 

Taney nakonec stanovil, že povolení stavby dalšího mostu státem Massachusetts 

není porušením „Contract Clause“ a je v platnosti. Předseda Nejvyššího soudu také 

vyjádřil princip, podle kterého by ustanovení, které není jednoznačné, mělo být 

vykládáno v neprospěch soukromé společnosti a ve prospěch obecného blaha. 

U tohoto případu proti sobě také stála dvě ekonomická hlediska případu. Pokud by 

bylo rozhodnuto ve prospěch Charles River Bridge Company, posílila by se jistota a 

záruka dodržování smluv uzavřených ohledně dopravních systémů, avšak mohlo by to 

znamenat také zastavení pokroku v nově se tvořících dopravních prostředcích a cestách. 

Naproti tomu rozhodnutí ve prospěch Warren Bridge by mělo znamenat pokrok v nově 

se vyvíjejících cestách, zejména železniční dopravě, a nebránění vývoji dodržováním 

monopolního postavení již existujících, ale pomalu nemoderních způsobech přepravy, 

což by bylo v rozporu s požadavkem prospěchu pro společenství občanů. 
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5.4 Postavení a práva indiánů (Native Americans) 

Změna v životě domorodých obyvatel Severní Ameriky po příchodu Evropanů byla 

obrovská a dnes existují pouze dohady, kolik obyvatel na území dnešních USA žilo před 

kolonizací. Odhaduje se, že během zabydlování nově se tvořícího amerického národa a 

jeho expanze od východního pobřeží k Tichému oceánu, přežilo pouze kolem 15% 

původních obyvatel. Následky touhy po prosperující půdě a lepších podmínkách pro 

pěstování surovin tvoří jednu z temných kapitol dějin amerického národa, před kterými 

mnozí obyvatelé USA raději přivírají oči. 

Spory mezi kolonizátory a indiány (jak je nazval Kryštof Kolumbus) začaly hned 

v prvních okamžicích po vylodění Evropanů na území Severní Ameriky. Nově příchozí 

národy necítily úctu k domorodým obyvatelům a bez ohledu na ně šly za svým cílem, 

kvůli kterému se většina kolonizátorů do Ameriky vypravila – za půdou. Nejvíce bojů 

v tzv. indiánských válkách, které trvaly po celá tři století, od příchodu kolonizátorů do 

Nového světa v 17. století, až do uzavření mírových smluv a vytyčení bezpečných 

rezervací pro indiány ve 20. letech 20. století, zapříčinily spory o půdu. 

Indiáni, kteří byli seskupení pouze do relativně malých kmenů v porovnání 

s americkými koloniemi, se neúspěšně bránili proti expanzi bílých obyvatel. Ti si s sebou 

přivezli své právní tradice, principy vlastnického práva, vytyčování svých pozemků, 

čemuž domorodí obyvatelé nerozuměli. Kolonizátoři postupně skupovali půdu od 

indiánů, a ve většině případů to byly obchody výhodné zejména pro kolonizátory. Příchod 

kolonizátorů do Nového světa samozřejmě měl i světlejší stránky, a to zejména pro obě 

strany výhodné poznání nových technologií, zvířat, nebo plodin. 

Zcela devastující účinek mělo pro indiánské obyvatelstvo zavlečení nemocí 

z Evropy, proti kterým tělo nemělo absolutně žádné protilátky. Jednalo se zejména o 

neštovice, spalničky či zarděnky. Zpočátku docházelo k nakažení od kolonizátorů 

nahodile, ovšem když Evropané zjistili, jaký účinek má rozšíření nemoci na organismus 

indiánů, začali viry zneužívat ve svůj prospěch.125 Často jsou tato jednání označována za 

první biologické zbraně v dějinách lidstva a uvádí se, že v některých oblastech bylo tímto 

způsobem vyvražděno až 90% indiánů. 

                                                           
125 Časté byly v tomto období výhodné obchody s látkami, dekami a jinými kusy oblečení, které byly 

nakaženy virem neštovic či spalniček. 
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Indiánské kmeny byly zatlačovány stále více na západ, a ty, kteří se odmítli 

přizpůsobit americkému způsobu života či odejít spolu se svými kmeny na západ, čekala 

ve většině případů smrt. USA získávaly půdu různými způsoby – smlouvami 

s indiánskými kmeny, vítězstvím v bitvách v rámci indiánských válek nebo odsunem 

indiánů na zatím neobydlená a nezajímavá území. Domorodé obyvatelstvo Severní 

Ameriky začalo postupně tvořit menší část celkového obyvatelstva Spojených států a 

jejich vítězství tak již bylo téměř nemožné. V roce 1830 Kongres schválil a prezident 

Andrew Jackson (známý svým otevřeným a tvrdým bojem proti indiánům a otrokům) 

s radostí podepsal zákon o odsunu indiánů. Podle tohoto zákona měly být všechny 

indiánské kmeny z jihovýchodní části Spojených států odsunuty na západ za řeku 

Mississippi. Tato „stezka slz“ stála život další tisíce indiánů. 

Výsledkem těchto po staletí vyhrocených vztahů a válek bylo roku 1924 přidělení 

amerického občanství všem indiánům a vytvoření rezervací, kde mohou žít svým 

vlastním způsobem. Tento systém funguje v USA dodnes, i když většina indiánských 

obyvatel již žije mimo rezervace ve větších amerických městech. V indiánských 

rezervacích se dnes musí vypořádávat s velkým množstvím problémů, a to zejména 

s nedostatkem pracovních míst,  alkoholismem, gamblerstvím a z toho pramenící velkou 

mírou kriminality. Otázka, zda by život indiánů vypadal jinak, kdyby se místo válek a 

vybíjení šlo cestou mírových smluv a dohod o rozdělení území, již zůstane 

nezodpovězena. Můžeme však předpokládat, že některá z mnoha jiných řešení by pro 

indiány vyzněla lépe než dnešní omezený život v rezervacích zřízených cizími národy na 

historicky indiánských územích. 

 

5.4.1 Johnson v. M´Intosh (1823)126 

Rozhodnutí, kterým Nejvyšší soud ukončil tento případ, se stalo prvním 

rozhodnutím, které vytyčovalo omezenou suverenitu domorodých Američanů, a jejich 

vztah k Spojeným státům. V tomto případě vyjádřil nezpůsobilost převést pozemky, které 

indiáni užívali po příchodu evropských kolonizátorů do Nového světa, na soukromé 

osoby. V tomto období rychlého osidlování a obdělávání půdy dále na západ země, která 

prozatím neměla konce, se musel John Marshall vypořádat s problémy, které vyvstaly 

                                                           
126 Johnson & Graham's Lessee v. McIntosh, 21 U.S. 8 Wheat. 543 (1823). Dostupné z www: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/21/543/case.html 
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ohledně nabývacích a převáděcích práv k pozemkům. Půdu od indiánských obyvatel 

získávali buďto soukromí spekulanti, nebo federální vláda, která se snažila s indiánskými 

kmeny uzavírat smlouvy o převodu těchto pozemků. A když indiáni nechtěli uzavřít se 

Spojenými státy smlouvu, vložila se do vyjednávání vojenská síla. 

Tento případ se týkal pozemků, které v 70. letech 18. století zakoupil Thomas 

Johnson od domorodého kmene Piankeshaw. Stejné pozemky ale roku 1818 získal od 

federální vlády William M´Intosh. Nájemci, kteří užívali pozemky patřící potomkům 

Johnsona, se obrátili na obvodní soud ve státě Illinois, kde podali žalobu proti 

M´Intoshovi. Otázku lepšího titulu k půdě, kterou obývaly indiánské kmeny, zodpověděl 

obvodní soud ve prospěch M´Intoshe, když stanovil, že indiáni sice mají právní titul 

k užívání půdy, kterou obývají, ale nemohou svá práva platně převádět na soukromé 

osoby.127 Johnson a jeho syn Graham se proto obrátili na Nejvyšší soud USA.128 

Ten potvrdil rozhodnutí nižšího federálního soudu, a to jednomyslným 

rozhodnutím. John Marshall sepsal majoritní stanovisko, kde stanovil doktrínu objevení, 

podle které získaly vlastnické právo na půdu Severní Ameriky a tím i právo nakládat 

s touto půdou, země, které tuto půdu objevili a obsadili.129 Britská Koruna, která se ujala 

osidlování Nového světa, obydlováním nových částí země získala vlastnické právo k ní a 

na USA, jako na nástupce Britského Impéria na tomto území, přecházejí nabytá práva 

k pozemkům. Indiánským kmenům byla propůjčena pouze práva tuto zem obydlovat, 

disponovat s tímto právem mohou pouze se Spojenými státy a to formou smluv. Další 

možností přechodu užívacích práv je dobytí těchto území v bitvách mezi Spojenými státy 

a indiány. Na soukromé osoby ale tituly k půdě platně převést nemohou. 

Indiáni jakožto divoké domorodé obyvatelstvo z titulu objevení a osídlení stejná 

práva nabýt nemohou. Převod vlastnických práv na individuální vlastníky tudíž nemá 

žádné právní následky. Indiáni mohou vyjednávat o americké půdě, kterou obývají, pouze 

se Spojenými státy a ty je podle svého uvážení mohou dále rozdělovat soukromým 

osobám.130 

                                                           
127 HEIDEKING, Jürgen a Christof MAUCH. 2012. Dějiny USA. Vyd. 1. Praha: Grada, s. 122. 
128 RILEY, AR. The History of Native American Lands and the Supreme Court. Journal of Supreme 

Court History. 38, 3, 370-372. 
129 KADES, ERIC. "History and Interpretation of the Great Case of Johnson v. M'Intosh" (2001).Faculty 

Publications.Paper 50. http://scholarship.law.wm.edu/facpubs/50. 
130 HALL, Kermit L. 1992. The Oxford companion to the Supreme Court of the United States. New York: 

Oxford University Press, p. 451. 
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5.4.2 Cherokee Nation v. Georgia (1831)131 

Další z mála případů týkajících se indiánských kmenů, dorazil k Nejvyššímu 

soudu v březnu roku 1831. Rozhodnutí v tomto případě ale učiněno nebylo. John Marshall 

odmítl podání kmenu Cherokee z důvodu chybějící příslušnosti k rozhodování nad 

indiánskými kmeny.132 Marshall rozhodnutí soudu odůvodnil tím, že kmen domorodých 

indiánů nemůže být považován za cizí národ ve smyslu ustanovení článku III., oddílu 2. 

Ústavy USA. Spíše než jako cizí národ musí být indiánské kmeny považovány za domácí 

závislé národy, které nedisponují suverénní mocí a nemají ani právo na slyšení u 

Nejvyššího soudu USA.133 

Indiáni kmene Cherokee se obrátili na Nejvyšší soud zejména proto, aby dosáhli 

ochrany proti zákonům, které přijímal stát Georgie, na jehož území se nacházela oblast 

indiánů tohoto kmene a které tvrdě zasahovaly do jejich práv. Na konci 20. let 19. století 

ale Georgia rozdělila zákonem území, jež kmen Cherokee v míru užíval, na oblasti, které 

dále přerozdělila mezi stále se zvyšující počet bílých obyvatel. Příslušníci kmene 

namítali, že Georgia neuznává jejich suverenitu i přesto, že už se z velké části asimilovali 

na způsob života bílých obyvatel - přijali svou vlastní ústavu, na svém území pěstovaly 

plodiny, zavedli písmo a někteří z nich dokonce vlastnili otroky.  

Krátce nato prošel Kongresem zákon o odsunu indiánů. Příslušníci kmene 

Cherokee, kteří cítili potřebu bránit se stále se zvyšujícím útokům na jejich způsob života 

a území, na kterém žili po staletí, se obrátili na Nejvyšší soud, a požadovali, aby zabránil 

vykonávání těchto zákonů. Již po desetiletí před zákonem o odsunu indiánů přicházeli 

blízko jejich území zejména hledači zlata, které bylo na tomto území nalezeno a s nimi i 

farmáři a jiní obyvatelé. Většinou tu indiáni s těmito obyvateli vycházeli velmi dobře, 

vznikala smíšená manželství, zakládaly se nové rodiny. 

Jak již bylo výše řečeno, Nejvyšší soud odmítl podání od indiánského kmene, 

domácího závislého národa, který k podání žaloby k Nejvyššímu soudu není dle Ústavy 

legitimován. Znovu zde předseda soudu John Marshall vyjádřil nadřazené postavení 

                                                           
131 Cherokee Nation v. Georgia, 30 U.S. 5 Pet. 1 (1831). Dostupné z www: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/30/1/case.html. 
132 RILEY, AR. The History of Native American Lands and the Supreme Court. Journal of Supreme 

Court History. 38, 3, 372. 
133 HEIDEKING, Jürgen a Christof MAUCH. 2012. Dějiny USA. Vyd. 1. Praha: Grada, s. 122. 
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Spojených států jako takových i jednotlivých států Unie nad postavením indiánů stejně 

tak, jako to učinil v případu Johnson v. M´Intosh. Mínění Johna Marshalla se ale o rok 

později v případu Worcester v. Georgia změnilo, když v něm vyjádřil právo indiánů na 

to, aby poměry uvnitř jejich teritoria nemohly být upravovány zákony jednotlivých států 

a to bez jakýkoliv jednání s indiánskými kmeny. 

 

5.4.3 Worcester v. Georgia (1832)134 

Spory mezi indiánskými kmeny, které měly být na základě zákona o odsunu 

indiánů deportovány za řeku Mississippi, a státem Georgie pokračovaly roku 1832 

případem Worcester v. Georgia. Protože v tomto případě nefiguroval na straně sporu 

indiánský kmen, mohl Nejvyšší soud případ projednat a vyjádřit svou podporu 

indiánským kmenům, které byly bezdůvodně pronásledovány a vykořisťovány 

obyvatelstvem toužícím po další úrodné půdě. 

Během 20. a 30. let 19. století se u indiánských kmenů ve Spojených státech začali 

objevovat misionáři, kteří nabízeli indiánům pomoc, křesťanskou víru i jiné různé služby 

zahrnujíce i poradenství v otázkách práv indiánů, které jim zaručovaly smlouvy uzavřené 

se Spojenými státy. Vliv bílých misionářů na život indiánů se postupně přestal líbit 

jednotlivým státům a stát Georgie za účelem omezení tohoto vlivu vydala zákon, podle 

něhož musel mít každý bílý občan, který se chtěl zdržovat na indiánském teritoriu na 

území Georgie, placené povolení od státních úřadů. Někteří misionáři, mezi nimiž byl 

Worcester, který poté zastupoval žalující stranu u Nejvyššího soudu, odmítli tento 

požadavek splnit a na indiánských územích se zdržovali i bez požadovaného povolení. 

Georgia ale měla dostatek prostředků, aby tento zákon vymohla a tyto misionáře 

zadržela, uvěznila a odsoudila k trestu nucených prací v délce čtyř let. Worcester se 

obrátil na Nejvyšší soud USA, kde žádal o zrušení tohoto trestu, který označil za 

nezákonnou sankci udělenou mu dle zákona, který byl přijat protiústavně a nemůže být 

tedy platný. SCOTUS se v tomto případě poprvé zastal indiánů, když stanovil, že 

kmenům, se kterými Spojené státy zacházejí jako s cizími národy a uzavírají s nimi 

smlouvy, musí být přiznána určitá míra suverenity, kterou je třeba dodržovat. Dále 

stanovil, že zákon, vynucující určité chování v rámci uzavřeného teritoria indiánského 

                                                           
134 Worcester v. Georgia, 31 U.S. 6 Pet. 515 (1832). Dostupné z www: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/31/515/case.html. 
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kmene, je neplatný, a Worcester a další uvězněný misionář musí být propuštěni na 

svobodu.135 

Výsledek tohoto rozhodnutí ale nebyl pro misionáře ani pro indiány nijak 

uspokojivý. Georgia odmítla rozhodnutí Nejvyššího soudu uposlechnout a vykonat ho 

(zejména na popud demokratického republikána a prezidenta Andrewa Jacksona, který 

s Marshallem pramálo vycházel) a Nejvyšší soud neměl žádné prostředky, kterými by 

mohl vykonání rozhodnutí zabezpečit. 136 Misionáři byli propuštěni až o dva roky později 

a to zejména díky nově zvolenému guvernérovi, který se zasadil o jejich osvobození. 

Vyřčení názoru Nejvyššího soudu o suverenitě indiánských kmenů nezabránilo ani jejich 

plánovanému odsunu, který se uskutečňoval do konce 30. let 19. století a jehož 

nejhrůznější podoba je vyjádřena označením „stezka slz“, při které roku 1838 zahynulo 

při bedlivě hlídaném a vynuceném odsunu na 4000 indiánů ze 17000 deportovaných. 

Po vynesení rozsudku prezident Andrew Jackson údajně pronesl větu: „Marshall 

se rozhodl, tak ať se také postará o prosazení svého rozhodnutí.“137 Ať již Jackson toto 

prohlášení učinil či nikoli, práva indiánů nebyla rozhodnutím Nejvyššího soudu nijak 

posílena a stála tuto instituci malý kousek respektu, když ho nedokázala vymoci proti 

svým politickým oponentům. 

  

                                                           
135 HEIDEKING, Jürgen a Christof MAUCH. 2012. Dějiny USA. Vyd. 1. Praha: Grada, s. 122. 
136 HALL, Kermit L. 1992. The Oxford companion to the Supreme Court of the United States. New York: 

Oxford University Press, 139. 
137 "Well, John Marshall has made his decision, now let him enforce it." BISKUPIC, Joan, Elder WITT a 

Elder WITT. 1997. Guide to the U.S. Supreme Court. p. 246. 
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5.5 Otázka otroctví u Nejvyššího soudu USA 

Instituce otroctví, která měla ve Spojených státech dlouhou tradici sahající daleko 

před jejich založení, se stala jedním z hlavních důvodů rozkolu mezi Severem a Jihem, 

který vyústil až v občanskou válku. Pravdou je, že černí otroci byli do anglických kolonií 

přiváženi již velmi brzy po jejich vzniku a to zejména z důvodu navýšení počtu pracovní 

síly, které bylo zapotřebí k rozvoji hospodářského života v Novém světě. Z Anglie se 

větší příliv pracovníků nemohl očekávat, a to zejména kvůli nejistému živobytí za 

Atlantským oceánem, dále také kvůli drahému lodnímu lístku, který však nezaručoval 

úspěšnou cestu do Nového světa. První pracovní sílu na plantážích anglických kolonií 

představovali tzv „letitude servitudes“, kteří si svou cestu za oceán museli odpracovat po 

dobu několika let v postavení jen málo odlišném od černošských otroků. 

Pěstování tabáku nebylo na počet pracovní síly ani drahé technologie tak náročné, 

ale zavedením pěstování cukrové třtiny se poptávka po levné pracovní síle začala 

zvyšovat. Na pobřeží anglických kolonií začaly přijíždět lodě s černošským 

obyvatelstvem, které bylo zajato a naloženo většinou v Africe a mělo zajistit hospodářský 

růst a rozvoj zemědělské výroby. 

Již před vypuknutím americké revoluce žilo na území kolonií několik stovek tisíc 

otroků. Británie i anglické kolonie se snažily černochy najímat do svých vojsk, a černoši 

opravdu bojovali na obou stranách této války podle toho, co dostali za svou službu 

slíbeno. Černoši bojující na straně loajalistů byli po válce většinou převezeni jako 

svobodní lidé do Kanady či britských kolonií v Karibiku, černochům bojujícím na straně 

revolucionářů byla přislíbena část půdy a svoboda. 

Ti, kdo sepisovali Deklaraci nezávislosti a poté i Otcové zakladatelé sepisující 

Ústavu USA, se ale otázce otroctví ve svých prohlášeních spíše vyhýbali. Deklarace 

nezávislosti sice obsahuje ustanovení o rovnosti lidí, ovšem jestli je tuto rovnost možné 

aplikovat i na černochy, to vzbuzovalo velké pochybnosti. Rovněž Ústava Spojených 

států se použití pojmu otroctví vyhnula a odkaz na tento institut nalezneme pouze nepřímo 

v ustanoveních o výpočtu obyvatel v souvislosti s počtem zástupců jednotlivých států 
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ve Sněmovně reprezentantů138, a dále v ustanovení, které zakazovalo Kongresu přijetí 

zákona, který by omezoval přistěhovalectví nebo dovoz osob až do roku 1808.139 

Již při příležitosti formování Spojených států amerických byly slyšet hlasy, které 

volaly po zrušení instituce otroctví. Kritika směřovala zejména proti revolucionářům a 

autorům Deklarace nezávislosti, kteří hrdě bojovali proti „zotročování“ amerických 

kolonií britskou Korunou a zároveň byli sami otrokáři jiných. Aby ale mohl být dokončen 

proces založení a mírového fungování nového státu, byla tato otázka ponechána 

nezodpovězena a postoupena k rozhodnutí jednotlivým státům, do jaké míry budou 

otroctví dovolovat či tolerovat. 

Po další desetiletí nebylo v otázce otroctví mnoho pozměněno. Roku 1808 byl 

vydán Kongresem zákon, který zakazoval další dovoz otroků z cizích zemí, ten byl ale 

často obcházen a otroci byli dále ilegálně do Spojených států dováženi a prodáváni na 

otrokářských trzích zejména v jižních částech Unie. Missourský kompromis z roku 1820 

opět na chvíli zklidnil budoucí vývoj v rovnováze pro a protiotrokářských států, když 

stanovil pevnou hranici pomocí zeměpisné šířky, nad kterou bylo otroctví zakázáno. 

Během první poloviny 19. století se začala zakládat abolicionistická hnutí, která 

volala po zrušení otroctví a nevolnictví, přiznání občanství a dalších práv, které s tím 

souvisejí, všem černochům. V tomto období bylo ve většině severních států otroctví silně 

omezeno nebo zakázáno, ale i tak neměli svobodní černoši stejné postavení jako bělošské 

obyvatelstvo. Srovnání s černošskými otroky na jihu bylo ale nemyslitelné. Postavení 

černochů na jihu se nejvíce odvíjelo od vůle jejich vlastníků. Někteří černoši mohli 

vykonávat práci v továrnách a svému pánovi odevzdávat velkou část své mzdy, některým 

bylo umožněno si svou svobodu vykoupit. Ti, kteří se narodili ve Spojených státech, a 

ovládali jazyk, mohli být využíváni k práci v domě, která byla lepší alternativou práce na 

plantážích.140 

Rozhodnutí v případech, které se objevily u Nejvyššího soudu USA a které měly 

souvislost s institucí otroctví, téměř vždy vyvolaly odpor buď u severských států, nebo 

                                                           
138 Protože severní státy Unie měli sice vysoký počet svobodných bílých obyvatel, ale pokud by se 

v jižních státech započítával každý nesvobodný černoch, měly by výraznou početní převahu právě 

jižanské státy. Proto byl nakonec stanoven kompromis, který připočítával ke svobodnému bílému 

obyvatelstvu tři pětiny počtu osob ostatních. 
139 Článek I., oddíl 9, Ústavy Spojených států. 
140 KŘÍŽOVÁ, Markéta. Otroctví v Novém světě od 15. do 19. století. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 2013, s.230-261. 
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otrokářských jižanských států a postupně směřovaly k nevyhnutelnému a jasnému konci 

v otázce boje o zrušení otroctví.141 Tímto okamžikem byla občanská válka, která vypukla 

v roce 1861, trvala čtyři dlouhé roky a stála život tisíců vojáků. I přesto ale bylo vyřešení 

otázky otroctví jedním z vedlejších následků vypuknutí války. Hlavním problémem byl 

úmysl jižanských států vyčlenit se z Unie a svobodné fungování bez zasahování federální 

vlády do státních záležitostí. Když vypukla válka Severu proti Jihu, nebylo stanoveno, že 

povede ke zrušení otroctví. Během války se ale Lincolnův úmysl ohledně této záležitosti 

změnil a roku 1863 bylo otroctví jednou provždy zrušeno. Dodatek XIII. potvrzující 

zrušení otroctví byl ratifikován v prosinci roku 1865, XIV. dodatek, který zaručuje všem 

občanům stejná práva, byl ratifikován o tři roky později. Ještě jedno další století ale trvalo, 

než bylo přes etapu rasové segregace dosaženo faktické rovnosti černých a bílých občanů. 

Desetiletí po skončení občanské války byli černí obyvatelé zejména v jižních státech 

pronásledováni a tvrdě omezováni na svých právech, a to zejména prostřednictvím tzv. 

„černošských zákoníků“. 

 

5.5.1 The Amistad (1841)142 

La Amistad byla španělská loď, která převážela otroky nakoupené na Kubě za 

účelem dalšího prodeje na plantáže karibských ostrovů. Otroci, kteří byli přivezeni na 

Kubu, byli ale násilně zajatí černošští obyvatelé z Afriky, zejména ze státu Sierra Leone, 

kde byli nezákonně odvlečeni na otrokářskou loď a odvezeni za účelem prodeje do 

Havany. V roce 1839, kdy se tento případ odehrál, bylo otroctví zakázáno ve všech 

anglických koloniích a mezinárodní smlouvy, které byly uzavřeny mezi Španělskem, 

Velkou Británií a USA, zakazovaly obchod s otroky na všech jejich územích. 

Španělští obchodníci s otroky, kteří nakoupili tyto nelegálně dovezené černochy 

na Kubě, je naložili na loď La Amistad, aby je dovezli na další otrokářské trhy. Během 

cesty se ale černochům podařilo osvobodit z řetězů a přepadnout posádku lodě, z níž 

přežili pouze dva a to za jediným účelem – aby loď navedli zpět do Afriky. Tito navigátoři 

ale obelstili novou posádku lodi a směřovali k pobřežním vodám Spojených států 

                                                           
141 Posledním rozhodnutím, které rozdmýchalo další vlnu sporů, byl rozsudek z roku 1857 ve věci Dred 

Scott v. Sandford. 
142 United States v. The Amistad, 40 U.S. 15 Pet. 518 (1841). Dostupné z www: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/40/518/case.html. 
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amerických. U pobřeží Long Islandu si lodě povšimla posádka lodi Washington, která ji 

po kontrole zajala a dopravila do Connecticutu, kde bylo otroctví stále ještě legální. Zde 

byli černošští obyvatelé uvězněni a obviněni ze vzpoury a vraždy posádky lodě La 

Amistad. 

Případ se ocitl u okresního federálního soudu v Connecticutu, kde byla nejdříve 

potvrzena příslušnost tohoto soudu k slyšení případu. První problém nastal, když 

navrácení „zboží“ z lodě La Amistad požadovalo hned několik stran: kapitán lodě 

Washington na základě práva, které měl z titulu ukořistění této lodě dané zákonem. 

Dalším stěžovatelem byli kapitáni španělské lodě, která černochy převážela, z důvodu 

vlastnictví nákladu této lodě. Španělská královna se prostřednictvím amerických 

federálních úřadů také dožadovala vrácení otroků na základě uzavřených mezinárodních 

smluv o vydávání nákladů ukořistěných lodí. Dále namítala, že příslušnost k projednání 

tohoto případu mají pouze španělské soudy, které vraždy svých občanů projednají samy. 

Údajní černí otroci se prostřednictvím svých obhájců, kteří jim byli poskytnuti 

abolicionisty, se domáhali, aby jim byla navrácena svoboda a umožněno se navrátit do 

svých domovů, kde byli nezákonně zadrženi a odvlečeni na Kubu. 

U okresního soudu byli úspěšní černošští vězni, když je soud prohlásil za 

svobodné osoby, které měly právo na vzpouru a obranu všemi možnými prostředky, když 

jim toto právo na osobní svobodu bylo svévolně odejmuto. Případ byl postoupen 

obvodnímu soudu, který potvrdil rozhodnutí nižšího soudu. 

Úřadující prezident Martin Van Buren se s tímto rozhodnutím nehodlal smířit a 

zařídil odvolání k Nejvyššímu soudu, u kterého doufal v opačné rozhodnutí, neboť většina 

soudců pocházela z jižanských rodin, kde bylo otroctví běžným jevem. V době, kdy 

usiloval o znovuzvolení do prezidentského úřadu, si nemohl dovolit ztratit ohromnou 

voličskou sílu jižanských států precedentem, který osvobodí černé „otroky“. Prezident 

usiloval o vydání „otroků“ Španělsku, čímž si nakloní španělskou královnu a neztratí 

v očích jižanského obyvatelstva oblibu, kterou by ztratil „osvobozením“ těchto lidí. 

Takto se případ ocitl u Nejvyššího soudu USA, u kterého se na stranu černošského 

obyvatelstva postavil i bývalý prezident John Quincy Adams, který byl zastáncem zrušení 

otroctví. I SCOTUS se po zdařilé obhajobě přiklonil na stranu dřívějších rozhodnutí a 

potvrdil je s pouhým jedním disentním stanoviskem. Majoritní stanovisko sepsané 

Josephem Storym vyjadřovalo zásadu, že žádný svobodný člověk nemůže být zbaven 
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svého svobodného postavení tím, že bude nelegálně zadržen a odvlečen za účelem 

prodeje do otroctví. Ten, kdo je takto zbaven své osobní svobody má plné právo se vzepřít 

jakýmikoli prostředky, které má k dispozici tomu, který ho nezákonně zadržuje. 

Černochům, kteří byli poté propuštěni z vězení, bylo umožněno vrátit se do své 

domoviny Sierry Leone. Třicet šest z nich, kteří přežili několikatýdenní cestu ze Sierry 

Leone, kde byli zadrženi, na Kubu, kde byli prodáni na španělskou loď La Amistad, 

plavbu a vzpouru na této lodi, a pak několikaměsíční uvěznění ve vazbě, než bylo konečně 

rozhodnuto o jejich propuštění, se nakonec vrátilo do Afriky roku 1842. Španělsko ještě 

po několik dalších let vyjednávalo s USA o nahrazení škod, které ji v souvislosti s tímto 

rozhodnutím vznikly. O nich nakonec byla mezi Španělskem a Spojenými státy uzavřena 

dohoda a byly nahrazeny.143 

 

5.5.2 Prigg v. Pennsylvania (1842)144 

Další významný případ týkající se otroctví se u Nejvyššího soudu objevil rok po 

rozhodnutí ve věci United States v. The Amistad. V tomto sporu se jednalo o soulad 

zákona státu Pensylvánie o postupném zrušení otroctví, článku IV., oddílu 2. americké 

Ústavy (tzv „Fugitive Slave Clause“), a federálního zákona o uprchlých otrocích z roku 

1793. 

Roku 1832 se bývalá otrokyně Margaret Morgan145 přestěhovala ze státu 

Maryland do Pensylvánie, kde se provdala za jiného svobodného černocha, se kterým 

založila rodinu. Právní nástupci bývalého vlastníka této otrokyně se roku 1837 rozhodli, 

že chtějí svůj „majetek“ zpět a pro tento účel si najali „lovce otroků“ Edwarda Prigga. 

Ten se dle uvedeného pensylvánského zákona u soudu dožadoval vydání souhlasu 

k zadržení Margaret Morgan a jejímu odvezení zpět do státu Maryland. Pensylvánský 

soudu toto povolení Priggovi neudělil, ale ten i přesto Margaret Morgan i s jejími dětmi, 

které se narodily již v Pensylvánii, zadržel a odvedl do Marylandu. 

                                                           
143 OSAGIE, Iyunolu Folayan. Memory, slavery and the politics of identity in the United States and Sierra 

Leone. [Nachdr.]. Athens, GA: University of Georgia Press, 2000. p. 5-15. 
144 Prigg v. Pennsylvania, 41 U.S. 16 Pet. 539 (1842). Dostupné z www: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/41/539/case.html. 
145 Svým pánem byla propuštěna pouze neformálně. 
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Po vyjednávání těchto dvou států Maryland souhlasil s vydáním Edwarda Prigga 

k trestnímu stíhání státem Pensylvánie, který Prigga odsoudil za únos.146 Prigg se po svém 

odsouzení odvolal k Nejvyššímu soudu USA a to z důvodů, že zákony, na jejichž základě 

byl odsouzen, jsou v rozporu s federálním zákonem o uprchlých otrocích z roku 1793 i 

článkem IV., oddílem 2. Ústavy USA a je proto neústavní. 

Nejvyšší soud USA rozhodl poměrem hlasů 8-1, že uvedené zákony státu 

Pensylvánie jsou v rozporu s Ústavou USA i federálním zákonem o uprchlých otrocích, 

které mají na základě Supremacy Clause vyšší postavení než státní zákony, které s nimi 

nesmějí být v rozporu. Vyjádřil se i k otázce pravomoci Kongresu vydávat zákony o 

uprchlých otrocích tak, že tato pravomoc vyplývá z Neccesary and Proper Clause. 

Soudce Nejvyššího soudu Joseph Story sepsal majoritní stanovisko, předseda soudu 

Roger B. Taney sepsal konkurující stanovisko, které se nejvíce odlišovalo od majoritního 

názoru soudu.147 

Story ve svém stanovisku prohlásil zákony Pensylvánie, které zaváděly další 

omezující podmínky pro vydávání otroků, za neústavní. Státy mohou vydávat zákony, 

které budou upravovat proces vydávání a zadržování uprchlých otroků, ale pouze 

způsobem, který neodporuje federálnímu zákonu a Ústavě USA. Story také určil, že 

federální úřady nemají právo požadovat od státních úřadů posílenou spolupráci ve věci 

vydávání uprchlých otroků. Tento výrok i konkurující stanovisko Taneyho zapříčinily, že 

severní státy, které měly podobné zákony jako Pensylvánie, jež tímto rozhodnutím 

pozbývaly platnosti, přijaly zákony, které státním úředníkům přímo zakazovaly podílet 

se na zadržovacích a vydávacích opatřeních podle federálního zákona.148 

Po navršených jižanských stížnostech na nespolupracující protiotrokářské státy 

přijal Kongres roku 1850 nový zákon o uprchlých otrocích, který již přikazoval i státním 

úředníkům spolupráci při těchto záležitostech a i jinak poskytoval větší zajištění 

vlastníkům uprchlých otroků. Smyslem tohoto zákona bylo další umírnění vyhrocených 

                                                           
146 HALL, Kermit L. 1992. The Oxford companion to the Supreme Court of the United States. New York: 

Oxford University Press, p. 669. 
147 V tomto stanovisku Taney vyložil názory soudce Storyho jinak, než byly tímto soudcem vysloveny. 

Jako nechtěný následek Taney dosáhl toho, z čeho Storyho přetvořením jeho stanoviska obviňoval, a to 

zejména záměrnou nespoluprací státních úřadů s vykonávání federálního zákona o uprchlých otrocích. 
148 HALL, Kermit L. 1992. The Oxford companion to the Supreme Court of the United States. New York: 

Oxford University Press, p. 669. 
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sporů mezi Severem a Jihem a co možná největší oddálení stále hrozícího válečného 

konfliktu uvnitř Spojených států. 

Toto rozhodnutí také znamenalo prolomení zásady, že otázky otroctví si mohou 

státy upravovat dle svého uvážení, když SCOTUS prohlásil za neplatné zákony odporující 

federálním zákonům, které záležitosti kolem otroctví upravovaly. 

 

5.5.3 Ableman v. Booth (1859)149 

Poslední případ, kterému se budu ve své diplomové práci věnovat, se týká otroctví 

ve Spojených státech amerických spíše okrajově. Mnohem více se v tomto sporu jedná o 

upřesnění vztahů mezi federálními a státními soudy. Protože jsem ale jiný případ, který 

je v záležitostech otroctví pravděpodobně nejvýznamnější, Dred Scott v. Standford 

(1857), zařadila do kapitoly o soudním přezkumu, dovolím si případ Ableman v. Booth 

vyložit v této kapitole o otroctví. 

Na jaře roku 1854 se otrokář Benjamin S. Garland rozhodl, že vyhledá a přivede 

zpět do své domácnosti uprchlého otroka Joshuu Glovera. Majitel otroka se odvolával na 

federální zákon o uprchlých otrocích z roku 1850 a vyplnil žádost o zadržení svého otroka 

na základě tohoto zákona u federálního komisaře, který měl na starosti tyto záležitosti. 

Ten vydal povolení, jenž opravňovalo majitele otroka k jeho zadržení, které místní šerif 

na základě povolení vykonal a Glovera uvěznil. 

Záhy po uvěznění uprchlého otroka v Milwaukee vypuklo veřejné pobouření. 

Dav, který se shromáždil u vazební věznice, požadoval propuštění Glovera a prohlášení 

federálního zákona o uprchlých otrocích za neplatný. Mezitím abolicionista a redaktor 

protiotrokářských novin, Sherman M. Booth, obdržel „writ of habeas corpus“150 od 

státního okresního soudu. Ableman ale tento příkaz odmítl vykonat s tím, že vězeň, který 

je uvězněn na základě federálního zákona ve federální věznici, nemůže být propuštěn 

z rozhodnutí státního soudu. 

Dav požadující propuštění uvězněného otroka se poté vloupal do vazební věznice 

a vzal spravedlnost do svých rukou, když Glovera osvobodil. Ten poté pravděpodobně 

                                                           
149 Ableman v. Booth, 62 U.S. 21 How. 506 (1858). Dostupné z www: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/62/506/case.html 
150 Listina, kterou vydává soud, a která přikazuje předvedení vězněného člověka před soud, který na 

základě důkazů rozhodne, zda je vězněn právem nebo zda má být propuštěn. 



94 
 

uprchl do Kanady a již nikdy nebyl americkými úřady zadržen. Namísto něho byli 

uvězněni a obviněni z porušování federálního zákona Blooth a ostatní, kteří pomohli 

zadrženému otroku k útěku. Toto uvěznění bylo začátkem zdlouhavého procesu a 

roztržek mezi státními a federálními soudy ve Wisconsinu. Státní soudy opakovaně 

vydávaly příkazy k propuštění Bootha, zatímco federální soudy neustále vydávaly 

povolení k uvěznění. 

Poté, co se případ dostal před Nejvyšší soud USA, odmítly mu soudy Wisconsinu 

vydat dokumentaci k tomuto případu, což opět prodloužilo jeho projednávání. 

V jednomyslném rozhodnutí sepsaném předsedou Nejvyššího soudu Rogerem B. 

Taneym, se tento nakonec paradoxně rozhodl v rozporu se svými dosavadními názory a 

stanovisky, která většinou zněla ve prospěch státních pravomocí a popírání rozšiřování 

federální moci. Potvrdil nadřazenost federálních zákonů i institucí nad státními, které 

nemohou převrátit rozhodnutí vydané federálními institucemi.151 Nejvyšší soud také 

znovu potvrdil ústavnost federálního zákona o uprchlých otrocích, nyní toho z roku 1850. 

Booth byl ještě dvakrát uvězněn a propuštěn, než roku 1861 celou záležitost 

uzavřel prezident USA James Buchanan tím, že udělil Boothovi milost. 

  

                                                           
151 HALL, Kermit L. 1992. The Oxford companion to the Supreme Court of the United States. New York: 

Oxford University Press, p. 2-3. 
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Závěr 

Nejvyšší soud USA prošel od období svého založení do dnešní podoby mnoha 

významnými změnami. Tak, jako se vyvíjela společnost, ekonomická i politická situace 

ve Spojených státech amerických, které vznikly před více než 220 lety, musel se 

společenským poměrům přizpůsobovat i Nejvyšší soud. V roce 1789, kdy byl přijat 

Soudní řád, podle kterého měla začít nová federální soustava soudů fungovat, nikdo 

neměl ani tušení, jakými pravidly se bude řízení u Nejvyššího soudu USA řídit, ani jakým 

směrem se bude rozhodování nejvyššího soudu země ubírat. 

Pro lepší pochopení situace, za které byl konstituován Nejvyšší soud USA, o 

kterém pojednává tato diplomová práce, jsem se v první kapitole zaměřila na nastínění 

dějin USA. Historie tohoto národa se začala psát již na přelomu 16. a 17. století, kdy se 

první angličtí kolonizátoři doplavili do Nového světa. K okamžiku, kdy se závislým a 

využívaným koloniím podařilo vymanit z britské nadvlády, ale stále zbývalo přes 150 let. 

Během této doby se začal formovat nový národ, který svůj osud zpečetil vítězstvím během 

americké války za nezávislost a zformováním se do nového federálního státu roku 1787, 

Spojených států amerických. 

Okamžik přijetí Ústavy USA je pro předmět této práce zlomový. Právě v tomto 

dokumentu byl zřízen Nejvyšší soud USA, který se měl stát nejvyšší a nejvýznamnější 

institucí soudního moci USA. Další důležitou normou, která se týkala federálního 

systému a stanovila přesnější pravidla pro fungování Nejvyššího soudu USA, byl Soudní 

řád z roku 1789. Právě těmto dokumentům, jakož i událostem, které je předcházely, 

zejména americké revoluci a Deklaraci nezávislosti, jsem se věnovala v druhé části mé 

diplomové práce. Popsala jsem zde, na jakých základech byl zřízen Nejvyšší soud USA 

a podle kterých ustanovení začal vykonávat svou pravomoc. 

V další části se zaměřuji na přiblížení fungování Nejvyššího soudu jako 

instituce, zejména na jeho pravomoci, příslušnost a způsob činnosti. Jednou 

z nejdůležitějších částí a podmínek pro správné fungování SCOTUS je samozřejmě 

personální obsazení této instituce. Proto se v této části práce věnuji způsobu obsazování 

křesel soudců Nejvyššího soudu a jeho předsedy. Fungování Nejvyššího soudu 

v počátcích jeho existence mělo samozřejmě jinou podobu než dnes. Scházel se na 

pouhých pár dní, a to v rámci dvou zasedacích obdobích, které mu stačily na to, aby 
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projednal všechny záležitosti, které k němu došly. Větší část své pracovní náplně trávili 

soudci Nejvyššího soudu především na zasedání tzv. Circuit courts, kde rozhodovali 

zejména při odvoláních od nižších federálních soudů a při složitějších případech. Právě 

dojíždění na zasedání těchto soudů byla jedna z nejméně lákavých povinností soudce. 

Mnoho z nich svou činnost u Nejvyššího soudu ať už dobrovolně či nedobrovolně 

z důvodu nedostatku zdraví a síly k překonávání dlouhých tras ukončilo kvůli této 

povinnosti, která zanikla až ve druhé polovině 19. století. Rozdíl lze tedy vidět zejména 

v počtu případů, které k Nejvyššímu soudu na přelomu 18. a 19. století chodily v řádech 

jednotek, dnes si již Nejvyšší soud vybírá mezi tisíci došlých podání ty nejvýznamnější a 

nejdůležitější případy. 

Jakým způsobem bude Nejvyšší soud USA rozhodovat a kterým směrem se ve 

svém rozhodování bude ubírat, záviselo především na osobě předsedy Nejvyššího soudu, 

který figuroval v čele této instituce a zastupoval ji navenek. Politické přesvědčení a 

vztahy mezi předsedou SCOTUS a představiteli dalších federálních mocí velmi působily 

na fungování a rozhodování tohoto soudu. Proto jsem v následující kapitole věnovala 

prostor krátkým životopisům předsedů Nejvyššího soudu od prvního předsedy Johna Jaye 

k poslednímu předsedovi před vypuknutím občanské války, Rogeru B. Taneymu. 

Po osvětlení historie USA, fungování soudní federální moci, pravomocí 

Nejvyššího soudu a seznámení s představiteli předsednictví u této instituce, jsem ukončila 

diplomovou práci kapitolou, která se věnuje nejvýznamnějším případům, které SCOTUS 

projednával do občanské války. Případy jsem rozdělila do několika kategorií podle 

předmětu, ke kterému se váží, přičemž v každé kategorii jsem se snažila najít ty 

nejzajímavější případy tak, aby byly pro čtenáře poutavé a srozumitelné. Bez 

prostudování a přemýšlení o případech tohoto soudu by práce ztratila smysl, neboť 

zejména prostřednictvím soudních případů se můžeme nejlépe seznámit s fungováním 

Nejvyššího soudu a s jeho rolí v demokratické společnosti amerického národa. 

Cílem této diplomové práce bylo podat ucelený výklad o instituci Nejvyššího 

soudu USA, zejména historii jeho fungování a rozhodování případů, které se staly 

významnými precedenty pro další staletí jeho existence. V cizojazyčné literatuře existují 

o této problematice desítky či stovky publikací, které dopodrobna rozebírají historii, 

současnost i budoucnost Nejvyššího soudu a podávají důkladný rozbor případů, které 

prošly jeho rozhodovacím procesem. V české literatuře se s publikacemi o historii USA 
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setkáme již méně, ale nalézt zdroj, který by se detailněji zabýval americkými institucemi, 

pro tuto práci zejména Nejvyšším soudem, je mnohem náročnější. I proto bylo jedním 

z cílů této práce přiblížit instituci Nejvyššího soudu a její zajímavou historii potenciálním 

čtenářům, kteří se k cizojazyčné literatuře nedostanou nebo neovládají příslušný jazyk. Je 

totiž škoda nepoznat část americké historie, která je již s americkou společností nedílně 

spjata. 

Před Nejvyšším soudem USA leží samozřejmě mnoho důležitých úkolů ještě 

dnes, ale jeho postavení a nezpochybnitelné místo v americkém systému, mu vtiskli jeho 

první soudci a předsedové. Nyní nezbývá, než se co nejvíce poučit z historických chyb a 

načerpat od velkých soudců historie Nejvyššího soudu vše, co může současným soudcům 

pomoci dnes. 
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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. 
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Abstract 

 

These days, the Supreme Court of the United States represents a very important 

and irreplaceable role in its home land: protection of constitutionality, explanation of 

federal laws, as well as appellate court of last resort within the framework of American 

courts. Today there is no doubt about its jurisdiction, but there were doubts. In the 

beginning of its existence no one was sure if the Court could overcome the initial 

obstacles which were in the way. This diploma thesis deals with the initial existence of 

the Supreme Court of the United States, its role within the framework of the US federal 

power system, and its progressive integration as equal with the legislative branch and 

executive power – The United States Congress and the President, respectively. The main 

objective of this thesis is to introduce the federal judiciary of the United States, show its 

differences from the continental system, and accentuate the importance of precedents. 

First, I focus on the history of the United States; colonization by British citizens, the 

American War for Independence, The Declaration of Independence, and the formation of 

American statehood in the 1780s, which resulted in the acceptance of one of the longest-

lasting written constitutions in the world. After the historical excurse, the thesis focuses 

on the basis of law, which served as the base for the Supreme Court of the United States, 

and which the Court also used in the beginning of its existence. Second, I follow with a 

chapter about the power and competence of the Supreme Court, together with the 

designation and dismissal of Supreme Court judges and the delimitation of their jobs’ 

roles in the prime decades of the Court’s activity. The next chapter is devoted to the Chief 

Justices of the Supreme Court, who have provided shape and authority for the Court. 

Short résumés of the first five may give some insight into the attitude of this institution 

in its decisions. If we want to fully understand the attitude and decisions of the Supreme 

Court, we cannot do that without studying important cases, which serve as the precedents 

up to now. Therefore I put the most important cases from the first 70 years of the existence 

of the Supreme Court into the final chapter of this diploma thesis. The final chapter is 

divided into several categories, according to its suited subject. 
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