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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce jsou válečné pravomoci amerického prezidenta v 

období po teroristických útocích 11. září 2001. Práce vychází z teorie, že od počátku 20. 

století existuje v americkém politickém systému trend posilování exekutivy, který 

vyvrcholil během prezidentství George W. Bushe po útocích 11. září.  Tato teorie bude 

prokázána na případové studii vojenského rozkazu prezidenta Bushe s názvem 

„Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against 

Terrorism„, vydaného 13. listopadu 2001 a na analýze vztahů uvnitř Bushovy 

administrativy.  

Práce si klade za cíl zodpovědět otázky, zda se americký systém brzd a rovnováh 

dokáže vypořádat s hrozbami globálního terorismu, nebo zda je nezbytné, aby Spojené 

státy revidovaly svou ústavu tak, aby reflektovala aktuální situaci. Dále práce zkoumá, v 

jakých ohledech překročil prezident Bush své ústavní pravomoci a jak na to zareagovaly 

další dvě složky amerického politického systému - Kongres a soudy. Poslední otázkou, 

na kterou práce odpovídá, je, zda-li je možné pokládat prezidentství George W. Bushe 

po 11. září za příklad tzv. imperiálního prezidentství, jak ho popsal americký historik 

Arthur Schlesinger ml.  

 

 

Abstract 

The subjects of this thesis are the war powers of the U.S. President. The main theory 

of this work is that from the beginning of the 20
th

 century, there is the trend of 

expanding presidential powers and a strong executive which peaked during the 

presidency of George W. Bush under the influence of extraordinary circumstances that 

had been in place after the terrorist attacks of 9/11.  

This theory will be proved by the case study of a Military Order of November 13, 

2001 regarding Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War 

Against Terrorism issued by president George W. Bush and by the analysis of 

communication between certain members of the executive. This thesis seeks answers to 

questions whether the U.S. Constitution is able to cope with the threat of global 

terrorism, in what ways President Bush overstepped his constitutional authority and 

whether the presidency of George W. Bush could be regarded as a case of an „imperial 

presidency„ as described by Arthur Schlesinger Jr. 
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Úvod 

Tématem práce jsou válečné pravomoci amerického prezidenta v kontextu války 

proti terorismu. Hlavní důraz je kladen na vojenský rozkaz prezidenta George W. Bushe 

s názvem „Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against 

Terrorism“, vydaný 13. 11. 2001. Tento rozkaz představoval výchozí bod Bushovy 

administrativy, od kterého se odvíjely koncepty vedení války proti globálnímu 

terorismu. Vojenský rozkaz konkrétně ustanovil vojenské komise, které měly soudit 

osoby podezřelé z účasti na teroristických aktivitách. Vydání vojenského rozkazu 

vzbudilo kontroverze a část odborné i laické veřejnosti pochybovala o tom, že tento 

krok spadá do pravomocí, které prezidentovi přiznává americká Ústava.   

Otázky na téma pravomocí amerického prezidenta, resp. exekutivy jako takové, patří 

stále k velmi diskutovaným tématům americké politiky, obzvláště po zvolení prezidenta 

Donalda Trumpa. V českém akademickém prostředí však není tématu válečných 

pravomocí amerického prezidenta v éře globálního terorismu věnována dostatečná 

pozornost. Vydání vojenského rozkazu prezidenta Bushe v reakci na události 11. září je 

jedním ze zásadních momentů americké politiky, který ovlivnil nejen strategii 

Spojených států ve válce s terorismem, ale i pohled expertů a veřejnosti na roli 

exekutivy a prezidenta v 21. století.  

S problematikou válečných pravomocí amerického prezidenta jsem se seznámil již 

během svého semestrálního studia na Le Moyne College v New Yorku, kde o tomto 

tématu přednášel profesor Anirban Acharya. V práci proto plánuji využít poznatky a 

informace, získané na jeho přednáškách.  

V první části práce je provedena analýza historického vývoje vojenských pravomocí 

amerického prezidenta. V další části jsou pak představeny dva hlavní teoretické přístupy 

k výkladu Ústavy. Praktickou část práce tvoří případová studie vojenského rozkazu 

prezidenta Bushe, ve které jsou demonstrovány konkrétní případy, jak se exekutiva 

pokusila získat kompletní kontrolu nad zadrženými osobami, které měly být napojeny 

na teroristické organizace – od okamžiku jejich zajetí, přes určení podmínek jejich 

uvěznění a metod výslechu až k samotnému soudnímu procesu před vojenskou komisí a 

vynesení rozsudku. Tímto se exekutiva pokusila posílit svou moc na úkor legislativy a 

justice. Dále budou zmíněny názory členů akademické obce i ozbrojených sil na vydání 

vojenského rozkazu a bude provedena komparace přístupu administrativy prezidenta 

Bushe s vybranými historickými paralelami. Na závěr budou zmíněny klíčové soudní 
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kauzy, které ovlivnily americkou politiku ve válce s terorismem, prohlásily konkrétní 

opatření Bushovy vlády za protiústavní a přispěly ke konkrétnějšímu chápání vymezení 

ústavních pravomocí prezidenta.  

Výchozí tezí práce je fakt, že už od počátku dějin Spojených států existuje v 

americké politice trend posilování moci exekutivy. Tento trend výrazně posílil po druhé 

světové válce a vyvrcholil pod vlivem výjimečných okolností - teroristického útoku 11. 

září 2001 - během administrativy prezidenta George W. Bushe vydáním zmíněného 

vojenského rozkazu. Práce si klade za cíl zodpovědět otázku, zda americký politický 

systém brzd a rovnováh obstojí i v éře globálního terorismu, nebo je nezbytné, aby 

prošel změnami. Dále zkoumá, zda vláda prezidenta George W. Bushe odpovídá 

konceptu tzv. imperiálního prezidentství, jak ho definoval historik Arthur M. 

Schlesinger ml.   

Kritika literatury  

Ve své práci vycházím z primárních zdrojů, ústavních dokumentů Spojených států, 

rozsudků Nejvyššího soudu a z projevů prezidentů. Dále využívám odbornou literaturu, 

která je vzhledem k charakteru tématu v naprosté většině psaná anglicky. 

Tématem prezidentských válečných pravomocí se zabývá americký akademik Louis 

Fisher, profesor na katedře práva College of William & Mary, který je specialistou na 

ústavní právo a na vztahy mezi jednotlivými složkami vlády. Fisher byl také členem 

vyšetřovací komise v kauze „Iran-Contras“. Ve své knize Presidential War Powers
1
 z 

roku 2013 kritizuje volné vykládání Ústavy. Upozorňuje na hrozby silné exekutivy a 

prorůstání vojenských institucí do civilní správy. Fisher je zastáncem doslovného 

výkladu americké Ústavy.  

Opačný postoj zaujímá americký právník a profesor práva na University of 

California v Berkeley John Yoo, který byl členem Kanceláře právního poradce na 

ministerstvu spravedlnosti během Bushovy administrativy. Yoo proslul jako autor 

kontroverzních memorand, která obhajovala a legitimizovala agresivní postupy ve válce 

s terorismem. Svůj koncept silné exekutivy představuje v knize The Powers of War and 

Peace: The Constitution and  Foreign Affairs After 9/11
2
, vydané roku 2005. Yooovým 

základním východiskem je přesvědčení, že Ústavu je nutné interpretovat  s ohledem na 

                                                 
1 Fisher, Louis, Presidential War Power. Third edition, revised,(Lawrence, Kansas: University Press of Kansas, 2013 

ISBN 978-0-7006-1931-3), p. 1-16, 55-324. 
2 Yoo, John, The Powers Of War And Peace: The Constitution And Foreign Affairs After 9/11, (Chicago: University 

of Chicago Press, 2005, ISBN 978-0-2269-6032-6), p. 1-29, 143-181. 
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aktuální situaci. Doslovný výklad textu z roku 1787 je podle Yooa přežitý a zejména 

otázky národní bezpečnosti a válečných pravomocí je nezbytné číst v kontextu doby. 

Komplexní pohled na vývoj americké politiky po 11. září přináší kniha The Dark 

Side
3
  investigativní reportérky Jane Mayerové z roku 2009. V knize jsou přehledně 

popsány zákulisní jednání jednotlivých členů americké exekutivy prostřednictvím 

svědectví přímých účastníků. Díky detailní analýze odtajněných dokumentů a rozhovorů 

Mayerová přesvědčivě popisuje, kdo stál za kontroverzní politikou Bushovy 

administrativy ve válce proti terorismu.   

Při psaní práce byly využity také primární zdroje, konkrétně odtajněná memoranda 

Kanceláře právního poradce ministerstva spravedlnosti, dostupná komunikace mezi 

jednotlivými členy exekutivy a rozsudky Nejvyššího soudu Spojených států.   

Z akademických článků je významný především článek bývalého žalobce 

Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a současného žalobce 

Zvláštního tribunálu pro Libanon Darryla A. Mundise „The Use of Military 

Commissions to Prosecute Individuals Accused of Terrorist Acts“
4
 v prestižním 

periodiku The American Journal of International Law, který přináší podrobnou analýzu 

Bushova vojenského rozkazu a upozorňuje na nedostatečné garance spravedlivého 

procesu. Mundis rozebírá rizika Bushových rozhodnutí z mezinárodního a 

lidskoprávního pohledu.  

Pohled zástupce ozbrojených sil přináší ve své eseji „President Bush´s Order: 

Detention Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism“
5
 

kapitán Gregory P. Noone, bývalý prokurátor amerického námořnictva, který 

zdůrazňuje vysokou úroveň amerického vojenského soudnictví a rozebírá principy 

fungování vojenských komisí. Varuje před překrucováním pravomocí prezidenta a 

upozorňuje zejména na nezvykle velké pravomoci, které vojenský rozkaz uděluje 

ministru obrany.  

                                                 
3 Mayer, Jane., The Dark Side: The Inside Story Of How The War On Terror Turned Into A War On American Ideals. 

(New York: Anchor Books, 2009,ISBN: 978-0-307-45629-8).  
4 Mundis, Daryl A., „The Use Of Military Commissions To Prosecute Individuals Accused Of Terrorist Acts“, The 

American Journal Of International Law vol. 96, no. 2., (2002) p. 320-330, staženo 18. 10. 2016 z 

http://www.jstor.org/stable/2693926?seq=1#page_scan_tab_contents. 
5 Noone, Gregory P., „Essay: President Bush's Military Order: Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-

Citizens in the War Against Terrorism“, Case Western Reserve Journal Of International Law vol. 34, no. 2., (2002) 

p. 253-57, staženo 18. 10. 2016 z 

http://eds.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=a68b7d38-7362-4a51-b2b3-

4eca34ae2849%40sessionmgr4009&vid=1&hid=4103. 
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Pro účely své práce jsem dále čerpal z článku Nancy Kassopové, profesorky ze State 

University of New York v New Paltz, s názvem „The War Power and Its Limits“
6
 z 

uznávaného periodika Presidential Studies Quarterly, ve kterém je hodnocena politika 

prezidenta Bushe v kontextu vnímání Spojených států mezinárodním společenstvím. 

Kassopová tvrdí, že vydání Vojenského rozkazu a agresivní postup ve válce s 

terorismem mohou poškodit image USA jako ochránce lidských práv a spravedlnosti.  

V případové studii jsem se rozhodl čerpat ze studie bývalého státního zástupce Neila 

K. Kumara pro Harvard Law Review s názvem „Hamdan v. Rumsfeld: The Legal 

Academy Goes To Practice“
7
, který nabízí přehledný a srozumitelný výklad soudního 

sporu, nicméně vzhledem k datu vydání nedokáže zhodnotit dopady verdiktu. Těmi se 

naopak zabývá právník Brian M. Christensen ve svém příspěvku „Extending Hamdan v. 

Rumsfeld to Combatant Status Review Tribunals“
8
, kde kromě samotného zkoumání 

kauzy Hamdan v. Rumsfeld zmiňuje i širší důsledky pro další vývoj debaty o 

vojenských komisích, právech zadržených a limitech prezidentské moci.    

Vysvětlení pojmů  

Vojenský rozkaz („Military Order“) je závazné nařízení vojenského velitele svým 

podřízeným. Americký prezident vydává rozkazy ze své pozice vrchního velitele 

ozbrojených sil USA, nicméně pro svá rozhodnutí musí najít oporu v Ústavě či platné 

legislativě. Je důležité odlišit vojenský rozkaz od výkonných nařízení prezidenta USA 

(„Executive Order“), která mají stejnou váhu jako zákony a vztahují se na civilní 

federální agentury a úřady.  

Vojenská komise („Military Commission“) je typ vojenského soudu, který vznikl z 

potřeb ozbrojených sil v poli. Jejím hlavním účelem je soudit zajaté nepřátele před 

porotou, kterou tvoří důstojníci ozbrojených sil. Komise funguje podle stejných pravidel 

jako polní soud a řídí se vojenským zákoníkem „Uniform Code of Military Justice 

(UCMJ)“. V minulosti byly vojenské komise využívány v dobách, kdy byly Spojené 

státy ve válce, např. během války za nezávislost, americké občanské války, nebo během 

druhé světové války. Prezident Bush se rozhodl soudit zajaté teroristy před komisemi 

                                                 
6 Kassop, Nancy, „The War Power and Its Limits“, Presidential Studies Quarterly,vol. 33., issue 3, (2003),  staženo 

21. 3. 2017 z http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1741-5705.00004/pdf. 
7 Katyal, Neal Kumar., „HAMDAN V. RUMSFELD: THE LEGAL ACADEMY GOES TO PRACTICE“, Harvard 

Law Review, vol. 120, no. 1., (2006) p. 66-123,  staženo 2. 1. 2017 z 

http://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1531&context=facpub. 
8 Christensen, Brian M., „Extending Hamdan v. Rumsfeld to Combatant Status Review Tribunals“, Brigham Young 

University Law Review, no. 5., (2007) p. 1365-1412, staženo 2. 1. 2017 z 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=f25af3a9-235b-4a2f-8448-

6944c5ad7850%40sessionmgr4006&vid=1&hid=4211. 
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proto, že uplatňují benevolentnější standardy pro předkládání důkazů. Prezident Bush 

zároveň věřil, že mohou fungovat efektivněji a ve větším utajení než tradiční soudy.  

Prezidencialismus („Presidentialism“) je v práci chápán tak, jak ho popsal docent 

Michal Kubát.
9
 Tzv. severoamerický presidencialismus označuje politický systém, který 

je postavený na striktním oddělení moci výkonné a zákonodárné. V tomto systému je 

volený prezident hlavou státu a šéfem exekutivy. Z této pozice pak jmenuje svou 

administrativu, která není politicky zodpovědná legislativě, a proto parlament (Kongres) 

nemůže prezidenta či jeho kabinet politickou cestou zbavit moci. Zároveň prezident 

nemůže rozpustit či naopak svolat parlament, protože nemá zákonodárnou iniciativu. 

Obě složky se tak vzájemně omezují v rámci systému brzd a rovnováh.  

Kancelář právního poradce („Office of Legal Counsel“, zkráceně OLC) je součástí 

ministerstva spravedlnosti a má za úkol asistovat ministru spravedlnosti, prezidentovi i 

ostatním složkám exekutivy při výkladu práva. Kancelář právního poradce má v 

americkém politickém systému významné postavení, protože její interpretace práva je 

obecně závazná. Pouze ministr spravedlnosti a prezident mají pravomoc tuto 

interpretaci změnit. Za vlády prezidenta Bushe sepisovali členové Kanceláře právního 

poradce, konkrétně John Yoo, Jay Bybee a Patrick Philbin, memoranda, která vykládala 

federální i mezinárodní právo tak, aby umožňovalo agresivní politiku prosazovanou 

prezidentem Bushem.  

Writ Habeas Corpus spočívá v tom, že zadržená osoba před nestranným soudem 

zpochybní  oprávněnost svého zadržení. Autorita, která dotyčnou osobu vězní, musí 

prokázat, že zadržení je oprávněné. Rozhodne-li soud, že důkazy neospravedlňují 

uvěznění dotyčné osoby, je tato propuštěna na svobodu. Writ Habeas Corpus byl poprvé 

kodifikován v anglickém Zákoně o habeas corpus z roku 1679 a je vnímán jako jedna z 

nejvýznamnějších procesních záruk angloamerického právního systému.  

  

                                                 
9 Cabada, Ladislav, Michal Kubát a kol., Úvod Do Studia Politické Vědy, (Praha: Eurolex Bohemia, 1. vydání, 2002 

ISBN 80-86432-41-6), p. 207-9.  
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1. Historický kontext  

Diskuze o tom, kde leží limity válečných pravomocí amerického prezidenta, se vede 

už od dob George Washingtona a pro pochopení tématu je nezbytné zmínit historický 

vývoj debaty o prezidentských pravomocích.   

Zastánci silné exekutivy, zdůrazňující nutnost flexibilní a rozhodné vlády, se 

střetávají s obhájci systému brzd a rovnováh, spočívajícího v rozdělení pravomocí mezi 

jednotlivé složky moci tak, jak je psáno v americké ústavě (dále Ústava). V amerických 

dějinách prezidenti několikrát překročili pravomoci, které jim Ústava přiznává, ať už v 

době míru
10

, tak v dobách války
11

. S odstupem času lze polemizovat nad tím, zda byla 

rozhodnutí správná a zda výjimečné okolnosti dokážou ospravedlnit porušení ústavního 

pořádku USA.  

Konstantní nárůst vlivu exekutivy byl patrný zhruba od počátku 20. století, konkrétně 

od období vlády prezidenta Franklina D. Roosevelta. V meziválečných letech, kdy se 

Spojené státy potýkaly s ekonomickou krizí, vzniklo v rámci programu Nový úděl 

mnoho vládních agentur, které zasahovaly do různých aspektů života Američanů a 

spadaly právě pod exekutivu. Podle profesora Petera Shanea z Ohio State University na 

sebe od té doby americká vláda přijímala stále více závazků, ať už v domácí či v 

mezinárodní politice.
12

 Přelomovým okamžikem byla druhá světová válka a vznik 

Organizace spojených národů. Spojené státy na sebe vzaly roli světového ochránce 

demokracie a lidských práv a za vlády prezidenta Trumana se rozšířilo přesvědčení, že 

Spojené státy mají nejen právo, ale i povinnost prosazovat západní hodnoty a 

rozhodnutí OSN kdekoliv na světě. K tomu potřebovala exekutiva značnou flexibilitu. 

V atmosféře studené války Kongres nedokázal vzdorovat tlaku exekutivy a přenechával 

jí čím dál více pravomocí, jako v případě schválení rezoluce o Tonkinském zálivu 

(„Gulf of Tonkin Resolution“)
13

, na základě které zahájily Spojené státy vojenskou 

kampaň ve Vietnamu. Shane to vysvětluje tak, že v americké politice převládla 

stranická oddanost nad osobní zodpovědností – demokraté podporovali demokratického 

prezidenta, i když nebyli přesvědčeni, že jeho jednání je správné.
14

 Tím se postupně 

                                                 
10 Kontroverzní „koupě Louisiany“ za vlády Thomase Jeffersona v r. 1803. 
11 Rozhodnutí prezidenta Abrahama Lincolna suspendovat Habeas Corpus během americké občanské války, 

podrobněji kauza Ex Parte Milligan, 71 U.S. (1 Wall) 2 (1866).  
12 Shane, Peter M., Madison's Nightmare: How Executive Power Threatens American Democracy,(Chicago: 

University of Chicago Press, 2009, ISBN 978-0-226-74939-6), p. 56-81. 
13 PUBLIC LAW 88-408 - Gulf of Tonkin Resolution, schváleno 10. 8. 1964, dostupné online na 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-78/pdf/STATUTE-78-Pg384.pdf. 
14 Shane, Peter M., Madison's Nightmare,p.1-26. 
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proměňoval náhled na to, jakou roli exekutiva v americkém politickém systému má a 

kde leží hranice jejích pravomocí. 

Situace se začala měnit na konci vlády prezidenta Nixona. Přispěl k tomu jednak 

skandál Watergate, ale hlavně prodlužující se válka ve Vietnamu a zveřejnění tzv. 

Pentagon Papers
15

 v roce 1971. Kongres přijal roku 1973 Zákon o válečných 

pravomocech („War Powers Resolution“), který omezoval možnosti prezidenta vyslat 

vojáky do akce v zahraničí bez souhlasu Kongresu. Nixon a všichni jeho následovníci 

tento zákon považovali za neoprávněný zásah do ústavních pravomocí prezidenta. 

Kongres však od té doby zákon nepoužil, aby prezidenta donutil ke stažení jednotek.  

 Po událostech 11. září se vnímání role exekutivy opět změnilo. Veřejnost se 

dozvěděla, že za útoky na New York a Washington stála radikální islamistická 

organizace al-Kájda, která již v minulosti podnikla ozbrojené útoky na americké cíle
16

. 

Ve Spojených státech zavládla atmosféra strachu a nejistoty a vláda byla pod enormním 

tlakem, aby zabránila dalšímu podobnému útoku. Toho využili konkrétní představitelé 

americké exekutivy, aby rozšířili svou moc a rozklížili tradiční systém brzd a rovnováh 

amerického politického systému. Reportérka Jane Mayerová na základě analýzy vnitřní 

komunikace členů administrativy George Bushe usuzuje, že agresivní postoje, které 

Bushova administrativa zaujala, byly dílem několika málo členů exekutivy, kteří byli 

přesvědčeni o své pravdě a odmítali připustit jakoukoliv diskuzi.
17

 Jejich koncept byl 

postaven na interpretativním přístupu k Ústavě a na agresivní zahraniční politice, kterou 

shrnuli členové Kanceláře právního poradce ministerstva spravedlnosti John Yoo a 

Patrick Delahunty v memorandu pro Alberta Gonzalese, tehdejšího poradce prezidenta:  

USA se staly cílem válečného aktu, jsou tedy ve válce a prezident, z moci Ústavy vrchní 

velitel ozbrojených sil, má moc, která nesmí být ničím omezena - Ústavou, zákony, 

Kongresem, mezinárodními smlouvami či zvykovým právem, je-li to nezbytné k 

ochraně bezpečnosti USA.
18

 Tento nekompromisní postoj spoléhal na neobvyklou a 

                                                 
15 Zveřejnění studie, která poukazovala na to, že americké angažmá v jihovýchodní Asii bylo postaveno z části na 

zmanipulovaných informacích a že administrativa záměrně zatajovala informace o skutečné situaci před veřejností i 

Kongresem.    
16 Sebevražedný atentát na torpédoborec U.S.S. Cole v přístavu Aden v Jemenu (2000), pumové útoky na americké 

ambasády v Keni a v Tanzánii (1998), pumový útok na ubikace amerických vojáků v Saudské Arábii (1996), 

neúspěšný pokus o atentát na Světové obchodní centrum (1993) a napadení amerických vojáků v Somálsku (1993). 
17 Mayer, Jane, The Dark Side: The Inside Story Of How The War On Terror Turned Into A War On American Ideals. 

(New York: Anchor Books, 2009, ISBN: 978-0-307-45629-8). p. 44 - 72. 
18 Yoo, John C., a Delahunty, Robert J., Authority for Use of Military Force To Combat Terrorist Activities Within 

the United States, 23. 10. 2001, dostupné online na 

http://nsarchive.gwu.edu/torturingdemocracy/documents/20011023.pdf. 
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místy pochybnou interpretaci pravomocí exekutivy a vysoký stupeň utajení, aby se 

vláda vyhnula kritice Kongresu nebo veřejnosti.
19

  

Týden po útocích 11. září schválil Kongres zákon „Authorization for Use of Military 

Force“ (zkráceně AUMF), který prezidenta opravňoval k nasazení nezbytné a přiměřené 

síly proti strůjcům atentátu a všem, kdo jim pomáhali. Na základě tohoto zákona byla 

přijata opatření, která měla zajistit efektivní boj s terorismem a zabránit dalšímu 

podobnému útoku. Prvním významným zákonem v této oblasti byl tzv. PATRIOT Act
20

 

z října 2001, který posiloval pravomoci vládních agentur, zpravodajských služeb a 

policie,
21

 ale který již nepatří do vymezeného rozsahu práce a proto mu není věnováno 

více prostoru.  

V listopadu 2001 byl pak vydán vojenský rozkaz prezidenta Bushe s názvem 

„Military Order of November 13, 2001 Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-

Citizens in the War Against Terrorism“, který ustanovoval vojenské komise, které měly 

soudit zajaté osoby podezřelé z terorismu a vkládal značné pravomoci do rukou 

ministerstva obrany. Vojenský rozkaz je hlavním tématem této práce a věnuje se mu 

celá třetí kapitola práce. 

Situace, ve které se Spojené státy ocitly, však nebyla klasickým válečným 

konfliktem. Je nutné si uvědomit, že USA čelily netradičnímu nepříteli – nestátní 

teroristické organizaci, která neovládá žádné konkrétní území, na které by bylo možné 

zaútočit, a její členové nebojují v souladu s principy válečného práva. Podle bývalého 

právního poradce ministerstva zahraničí a děkana Yale Univerzity Harolda Koha byly 

USA „ve válce politicky deklarované, ale legálně nevyhlášené“
22

. V porovnání s 

předchozími konflikty, do kterých se Spojené státy zapojily, je tedy možné ve válce 

proti terorismu identifikovat řadu principů, které jsou nekonzistentní s dlouhodobou 

praxí USA. Kongres i justice byly odsunuty na vedlejší kolej, ačkoliv americké soudy v 

minulosti prokázaly, že mají potřebné kapacity k tomu, aby dokázaly soudit osoby 

obžalované z terorismu. Příkladem je proces s Timothym McVeighem, strůjcem 

bombového útoku v Oklahoma City v roce 1995, který si vyžádal 168 mrtvých a stovky 

                                                 
19 Mayer, Jane, The Dark Side.  
20 Plným názvem „PUBLIC LAW 107 - 56 - Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools 

Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001, schválen 26. 10. 2001, dostupné online na 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf“. 
21 Zákon provázela řada kontroverzí, protože umožňoval domovní prohlídky bez soudního povolení, sledování 

telefonní a elektronické komunikace bez soudního povolení a zadržování cizinců po neomezenou dobu. V několika 

soudních sporech byly části PATRIOT Actu prohlášeny za protiústavní.  
22 Koh, Harol K., citován v Kassop, Nancy, „The War Power and Its Limits“, Presidential Studies Quarterly, vol. 33., 

issue 3., (2003), p. 527, staženo 21. 3. 2017 z http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1741-5705.00004/pdf. 
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zraněných, za který byl McVeigh odsouzen k smrti a  popraven v létě 2001.
23

 Dalším 

příkladem může být proces s Ramzím Júsufem, mezinárodním teroristou, zodpovědným 

za bombový útok na Světové obchodní centrum v New Yorku v roce 1993, za výbuch 

nálože na palubě letu 434 Phillipine Airlines v roce 1994 a pokus o bombový atentát na 

lety společností Delta a American Airlines v roce 1995. Federální okresní soud Júsufa 

odsoudil k doživotí + 240 letům vězení.
24

 
 

Necelý měsíc po událostech 11. září zahájily v souladu s AUMF Spojené státy 

vojenskou kampaň v Afghánistánu. Cílem bylo dopadení Usámy bin Ládina a dalších 

vůdců hnutí al-Kájda, kteří se měli ukrývat právě na území Afghánistánu, a zároveň 

svržení vlády Tálibánu, která měla vazby na al-Kájdu a poskytovala jí útočiště a 

podporu.
25

 

Na počátku roku 2002 Spojené státy zřídily detenční zařízení speciálně vybavená k 

tomu, aby v nich byly zadržovány osoby podezřelé z terorismu, na které se vztahoval 

vojenský rozkaz prezidenta Bushe. Příkladem těchto zařízení je věznice na americké 

námořní základně Guantánamo na Kubě a na předsunuté armádní základně v Abú 

Ghrajbu v Iráku.  

Posílená pozice exekutivy se projevila také během přípravy invaze do Iráku, kterou, 

jak lze vyčíst z interní komunikace členů exekutivy
26

 a projevu prezidenta
27

, Bushova 

administrativa plánovala už od počátku roku 2002. Invaze do Iráku, která byla vedena 

se souhlasem tzv. Irácké rezoluce Kongresu, začala v roce 2003 a byla postavena na 

přesvědčení, že existuje úzká spolupráce mezi teroristickou skupinou al-Kájda a 

vládnoucím režimem Saddáma Hussaina. Ten měl teroristům pomáhat k získání zbraní 

hromadného ničení, a proto představoval hrozbu pro bezpečnost Spojených států.
28

 

Tato přesvědčení se však nepotvrdila. Spojené státy sice dosáhly vojenského 

vítězství v Iráku, zabředly ale do dlouhého a krvavého konfliktu s místními povstalci a 

členy odbojných frakcí. Tvrdý přístup Spojených států k zajatým bojovníkům, popsaný 

mimo jiné v memorandu právního poradce ministra spravedlnosti Jaye Bybeeho pro 

                                                 
23Podrobněji "From decorated veteran to mass murderer, CNN, dostupné online na 

http://edition.cnn.com/CNN/Programs/people/shows/mcveigh/profile.html.  
24Podrobněji "Ramzi Yousef", dostupné online na http://www.investigativeproject.org/profile/105/ramzi-yousef. 
25 Bush, George W., projev „Presidential Address to the Nation“, 9. 10. 2001 z Bílého domu, Washington D.C., 

staženo 2.4.2017 z https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/10/20011007-8.html. 
26 Feith, Douglas J., War And Decision: Inside The Pentagon At The Dawn Of The War On Terrorism, (New York: 

HarperCollins Publishers, 2009, ISBN 9780061373664). 
27 Bush, George W., projev „State of the Union Address“, 29. 1. 2002 z budovy Kapitolu, Washington D.C., staženo 

6. 4. 2017 z https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html. 
28Milbank, Dana, „Cheney Says Iraqi Strike Is Justified“, The Washington Post, 27. 8. 2002., staženo 6.4. 2017 z 

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2002/08/27/cheney-says-iraqi-strike-is-justified/5f233ed3-bf0a-

4a6b-b56d-a5281a91bec1/?utm_term=.38fad3658ab1.   



   

 

11 

  

právního poradce Bílého domu Alberta Gonzalese
29

, nejvíce poškodil image USA jako 

ochránce lidských práv a svobody a důvěru v instituci amerického prezidenta obecně. 

Vytvořil se také nebezpečný precedens, že ani Spojené státy, odvěký ochránce 

mezinárodních smluv, je vždy nerespektují, čímž mohla být ohrožena důvěra v tyto 

smlouvy. Nejvyšší soud USA sice v několika zásadních verdiktech prohlásil některé 

praktiky Bushovy administrativy, včetně vojenských komisí, za protiústavní,
30

 plné 

nápravy však dodnes dosaženo nebylo.  

                                                 
29 Bybee, Jay, Standards for Conduct for Interrogation under 18 U.S.C. 2340 - 2340A, 1. 8. 2002 dostupné online na 

http://nsarchive.gwu.edu/torturingdemocracy/documents/20020801-1.pdf. 
30 Kauzy Rasul v. Bush, 542 U.S. 466 (2004), Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507 (2004), Hamdan v. Rumsfeld, 548 

U.S. 557 (2006) a Boumedine v. Bush, 553 U.S. 723 (2008), podrobně rozebrány v kapitole 3.5.   
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2. Představení hlavních teoretických východisek 

Americký politický systém je inspirován klasickým rozdělením moci mezi tři složky 

vlády, jak je definovali John Locke a Charles Louis Montesquieu - legislativu, 

reprezentovanou dvoukomorovým Kongresem, exekutivu, kterou představuje prezident 

a jeho kabinet, a justici, opírající se o systém federálních a státních soudů. Pravomoci 

jednotlivých složek jsou pak vyjmenovány v příslušných článcích Ústavy.  

Válečné pravomoci jsou Ústavou rozděleny mezi prezidenta a Kongres. Zatímco 

prezident zůstává vrchním velitelem ozbrojených sil a jako takový schvaluje a dohlíží 

na všechny vojenské operace, kterých se Spojené státy účastní, Kongres vyhlašuje 

válečný stav, zodpovídá za udržování stavu vojenských složek a financuje jejich provoz. 

Na otázku, kdo může vyslat americké vojáky do konfliktu i bez formálního vyhlášení 

války, však Ústava neposkytuje jednoznačnou odpověď.  

Pro účely práce je důležitý koncept tzv. imperiálního prezidentství, který ve 

stejnojmenné knize popsal americký historik a politolog Arthur M. Schlesinger.
31

 Na 

základě analýzy historického vývoje prezidentských pravomocí došel k závěru, že 

imperiální prezidentství dosáhlo svého vrcholu za vlády Richarda M. Nixona. Samotný 

koncept imperiálního prezidentství vnímá Schlesinger jako stav, kdy je narušen tradiční 

systém brzd a rovnováh ve prospěch exekutivy. Prezident, resp. exekutiva, rozšiřují své 

pravomoci nad rámec daný Ústavou a další dvě složky vlády - legislativa a justice - 

exekutivě nebrání.
32

  

V debatě o prezidentských pravomocích dominují dva základní teoretické přístupy. 

Pluralismus, zdůrazňující zachování principu brzd a rovnováh v původním znění 

Ústavy, a prezidencialismus, který upřednostňuje silnou roli exekutivy. V otázkách 

válečných pravomocí prezidencialisté věří, že prezidentovi USA náleží veškeré 

pravomoci, které nejsou Ústavou výslovně přisouzeny jiné složce vlády. Tento výklad 

odůvodňují tím, že prezident je na rozdíl od Kongresu schopen jednat rychle a 

rozhodně, mnohdy na základě utajených informací. Mariah Zeisbergová z University of 

Michigan poukazuje na skutečnost, že v americkém systému neexistuje instituce 

ústavního soudu, který by měl nezpochybnitelnou autoritu nad výkladem významu 

Ústavy, byť tuto funkci částečně suplují judikáty Nejvyššího soudu Přesto v určitých 

případech existují spory ohledně toho, které složce vlády náleží konkrétní pravomoci.
33

  

                                                 
31 Schlesinger, Arthur M., The Imperial Presidency, (New York: Popular Library, 1974, ISBN 0-445-08324-7)  
32 Ibid. 
33 Zeisberg, Mariah, War Powers, (Princeton: Princeton University Press, 2013, ISBN 978-0-691-15722-1), p. 5-8 



   

 

13 

  

2.1. Pluralistická teorie brzd a rovnováh 

Uznávaný expert na americké ústavní právo a člen vyšetřovací komise v kauze Iran-

Contras Louis Fisher ve svém zkoumání historického vývoje debaty o válečných 

pravomocech prezidenta jde až k počátkům vzniku Spojených států. Díky zevrubné 

analýze debat a dokumentů z té doby dochází k názoru, že autoři Ústavy měli v úmyslu 

vložit klíčovou moc - vést národ do války - do rukou voleného Kongresu. Fisher tento 

záměr vysvětluje jako rozchod s evropskou tradicí, podle které válečné pravomoci 

náležely zpravidla panovníkům.
34

 Proti tomuto názoru však argumentuje profesor práva 

z University of California v Berkeley, bývalý člen Bushovy administrativy a silný 

zastánce prezidencialismu John Yoo. Tvrdí, že autoři Ústavy nejen že britský 

monarchistický model neodmítli, ale naopak z něj vycházeli. Tím pádem je možné 

usuzovat, že si představovali systém vlády se silným prezidentem v čele, který má 

rozsáhlé pravomoci, včetně vedení války.
35

 Fisher tento pohled kategoricky odmítá a 

své protiargumenty opírá o dobové dokumenty a analýzu samotného textu Ústavy.
36

    

I když v nově vzniklých Spojených státech vrchním velitelem ozbrojených sil zůstala 

hlava státu, tuto funkci měl prezident vykonávat pouze tehdy, byl-li pověřen výkonem 

této funkce.
37

 Na rozdíl od Velké Británie byl Kongres učiněn zodpovědným za 

vydržování vojska a vyhlášení válečného stavu. Exekutivě byly přiznány omezené 

válečné pravomoci, které měly zajistit obranyschopnost Spojených států před náhlým 

napadením.
38

  

Tento pohled potvrzují i dobové spisy Alexandra Hamiltona, podle kterého vyžaduje 

vedení války rozhodnost, rychlost a síly - kvality, které zosobňuje právě exekutiva.
39

 V 

principu měla být exekutiva schopna válce zabránit, ne do ní zemi vtáhnout. K názoru, 

že prezidentské pravomoci jsou podřízené pravomocím Kongresu, se přiklání i profesor 

mezinárodního práva na Tufts Univerzity Michael Glennon, který ve své analýze textu 

Ústavy nenachází žádné argumenty, které by ospravedlnily jednostranné vyslání 

                                                 
34 Fisher, Louis, Presidential War Power, Third edition, revised, (Lawrence, Kansas: University Press of Kansas, 

2013, ISBN 978-0-7006-1931-3), p. 6. 
35 Yoo, John, „The Continuation of Politics by Other Means: The Original Understanding of War Powers“, California 

Law Review, vol. 84., issue 2, (1996), p. 170-305, staženo 16. 3. 2017 z 

http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1653&context=californialawreview. 
36 Fisher, Louis, „Unchecked Presidential Wars“, University of Pennsylvania Law Review,vol.148., issue 5, (2000), p. 

1637-1672, staženo 16. 3. 2017 z 

http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3378&context=penn_law_review. 
37 Čl. 2, odd. 2. Ústavy Spojených států amerických. 
38 Ibid. 
39 Hamilton, Alexander, „The Command of the Military and Naval Forces, and the Pardoning Power of the 

Executive“, The Federalist Papers, no. 74., (1788), online 16.3. 2017, 

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed74.asp. 
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jednotek do akce.
40

 Jako jedinou výjimku uznává situaci, kdy je taková akce nezbytná k 

odvrácení bezprostřední hrozby útoku na Spojené státy.
41

 Autoři Ústavy ani nikdy 

nezamýšleli pravomoc vyslání vojsk bez souhlasu Kongresu prezidentovi udělit, protože 

se obávali, že by tak prezidenti mohli zneužít svého postavení vrchního velitele 

ozbrojených sil k naplnění svých osobních ambicí.
42

 Edward Bates, ministr 

spravedlnosti ve vládě Abrahama Lincolna, poukazuje také na to, že pokud je nejvyšším 

vojenským velitelem civilista, je armáda symbolicky podřízena civilní vládě.
43

   

Tradiční pojetí rozložení pravomocí bylo podle Fishera nabouráno ve 20. století 

zapojením USA do globálního politického dění. Spojené státy podepsaly řadu smluv, 

které exekutiva vnímala jako alternativní zdroj autority a docházelo k rozšiřování pojetí 

válečných pravomocí amerického prezidenta. Jako příklad uvádí Fisher Trumanovo 

vyslání jednotek do Koreje v létě 1950, aniž by žádal o souhlas Kongres.
44

 

V následujících letech, v atmosféře studené války, pokračovala eroze systému brzd a 

rovnováh. Na vině byla podle Petera Shana rostoucí stranická loajalita Kongresu vůči 

prezidentovi a rostoucí význam nadnárodních organizací, jmenovitě OSN a NATO.
45

  

Soudy se k otázce válečných pravomocí obecně vyjadřují neochotně, neboť věc 

pokládají za politický spor, do kterého nemají zasahovat. Fisher proto pokládá za 

nejdůležitější, aby Kongres přijal roli, která je mu Ústavou souzena, a bránil své 

pravomoci i za cenu poklesu popularity.
46

 Prezident si nesmí vykládat Ústavu po svém a 

musí respektovat federální zákony bez ohledu na situaci. Je nepřípustné, aby prezident 

odsunul Kongres na vedlejší kolej a odvozoval svou autoritu pro vyslání amerických 

vojáků do akce z mezinárodních smluv či rezolucí, ke kterým se veřejnost nemá 

možnost vyjádřit.    

                                                 
40 Glennon, Michael J., Constitutional Diplomacy. n.p., (Princeton: Princeton University Press, 1991, ISBN 0-691-

07842-4), p. 81. 
41 Ibid.  
42 Treanor, William M., „Fame the Founding and the Power to Declare War“, Cornell Law Review, vol. 82., issue 4, 

(1997), staženo 16. 3. 2017 z http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2685&context=clr.  
43 Bates, Edward (1861), citován v Fisher, Louis, Presidential War Power, p. 13. 
44 Truman vycházel z přesvědčení, že rezoluce OSN poskytuje dostatečnou autorizaci k vyslání vojska. Takové 

jednání je však v rozporu s Ústavou, protože nasazení síly k vykonání mandátu OSN podléhá schválení v obou 

komorách Kongresu a prezident Truman o takové schválení nikdy ani nepožádal. Kongres nicméně prezidentovo 

rozhodnutí dodatečně přijal z obavy, že potenciální odpůrci budou veřejností nařčeni z podkopávání válečného úsilí 

a nedostatku patriotismu. Podrobněji Fisher, Louis, Presidential War Power, p. 16. 
45 Shane, Peter M., Madison's Nightmare, p. 1-26, 56-81. 
46 Fisher, Louis, Presidential War Power, p. 291-311. 
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2.2. Teorie silné exekutivy  

Americký právník John Yoo, který sloužil v Kanceláři právního poradce ministerstva 

spravedlnosti během Bushovy administrativy a je autorem několika klíčových 

memorand, která ovlivnila postoje USA ve válce s terorismem, sám sebe považuje za 

revizionistu. Tvrdí, že americká Ústava jednoznačně nestanovuje, která složka vlády má 

rozhodující slovo v tom, zda se Spojené státy zapojí do konfliktu. Kongres i prezident 

mají podle Yooa v Ústavě vymezeny své pravomoci, které jim dávají různé možnosti, a 

teprve z jejich interakce vzejde výsledné rozhodnutí, a proto nelze pro vše hledat 

doslovný návod v Ústavě.
47

 Hlavním Yooovým argumentem je tvrzení, že 21. století s 

sebou přineslo velké množství změn, na které je třeba reagovat. Stejně jako bývalý 

děkan Yale University a člen administrativy prezidenta Reagana Eugene Rostow
48

 i 

John Yoo věří, že Ústavu z roku 1787 nelze brát o více než dvě stě let později stále 

doslova, protože autoři Ústavy nemohli předpokládat, jakým výzvám budou Spojené 

státy čelit.
49

 Samotný text Ústavy označuje John Yoo za „lakonický“, neboť podle něj 

ponechává mnohé důležité pravomoci bez zmínky.
50

 Ze své zevrubné analýzy textu 

Ústavy vyvozuje, že autoři Ústavy si byli vědomi rozdílu mezi formálním vyhlášením 

války, kdy pravomoc náleží Kongresu, a vysláním jednotek do akce, což je pravomoc 

prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil. Prezident USA má povinnost chránit 

Spojené státy, jejich občany a zájmy, což mu podle Johna Yooa umožňuje nasadit 

vojenskou sílu i mimo území USA, samotný akt vyhlášení války je pak podle něj hlavně 

formálním stvrzením stavu, což má důsledky především pro domácí politiku.
51

 

Odkazuje konkrétně na článek II., oddíl 1 americké Ústavy, ve kterém je výkonná moc 

vložena do rukou prezidenta. Text Ústavy nespecifikuje konkrétní aspekty výkonné 

moci, a proto je podle Yooa možné text chápat tak, že prezidentovi náleží veškerá 

exekutivní moc.
52

 Yoo argumentuje i tvrzením, že pokud by autoři Ústavy nechtěli 

prezidentovi udělit veškeré exekutivní pravomoci, explicitně by to napsali, stejně jak 

                                                 
47 Yoo, John, The Powers Of War And Peace: The Constitution And Foreign Affairs After 9/11, (Chicago: University 

of Chicago Press, 2005, ISBN 978-0-2269-6032-6), p. 1-29. 
48 Rostow, Eugene V., „Once More Unto the Breach: The War Powers Resolution Revisited“, Valparaiso University 

Law Review, vol. 21., no. 1., (1986), staženo 17. 3. 2017 z 

http://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1988&context=vulr. 
49 Yoo, John, The Powers Of War And Peace, p. 1-29. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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učinili v případě Kongresu v článku I., oddílu 1, který přiznává Kongresu pouze v 

Ústavě vyjmenované pravomoci.
53

  

John Yoo uznává, že prezident nemá absolutní moc ve věci vedení války, a i když je 

vrchním velitelem ozbrojených sil, do značné míry je závislý na Kongresu. Jako hlavní 

nástroj, kterým Kongres může ovlivnit prezidenta, je podle něj pravomoc schvalovat 

rozpočet. Tím, že Kongres nadále schvaluje výdaje na zahraniční vojenské akce řízené 

exekutivou, implicitně vyjadřuje těmto akcím podporu.
54 

Nesouhlasí-li členové 

Kongresu s rozhodnutím prezidenta vyslat vojáky do akce, stačí, aby Kongres na tyto 

operace nevydal finance, a prezident bude donucen jednotky stáhnout. V praxi je však 

toto řešení velmi problematické, protože by Kongres mohl být nařčen před očima 

veřejnosti z toho, že „opustil“ americké vojáky v poli a zradil jejich důvěru. Kongres a 

soudy proto raději podporují nebo alespoň tolerují prezidentova rozhodnutí, aby nebyly 

obviněny z podrývání válečného úsilí. Pasivita soudů a Kongresu pak může být podle 

Yooa interpretována jako neochota přijmout zodpovědnost za mnohdy nepopulární 

rozhodnutí, a proto musí vedoucí roli převzít exekutiva.
55

  

S Yooovým pohledem nesouhlasí profesor práva Peter M. Shane, který se 

problematikou oddělení pravomocí dlouhodobě zabývá. Problematický je podle něj 

zejména Yooův výklad původního smyslu Ústavy, podle kterého autoři vycházeli z 

britského systému, a proto připadly výkonné pravomoci prezidentovi v podobné míře, 

jakou měl na konci 18. stol. britský král. Takový přístup považuje Shane za nesmyslný, 

neboť právě odpor k silnému monarchovi byl jedním z hlavních příčin amerického boje 

za nezávislost.
56

 Peter Shane dále upozorňuje na to, že „imperiální prezidentství“, pro 

který Yoo argumentuje, mnohdy vede ke špatným vojenským rozhodnutím. Toto tvrzení 

opírá především o tezi, že v dobách konfliktu hraje velkou roli ideologické přesvědčení 

prezidenta a jeho okolí, což vytváří tlak na podřízené, aby vycházeli vstříc požadavkům 

svých nadřízených. Taková situace potom může vést k neochotě přijímat kritiku a 

nesouhlas. To v důsledku omezuje možnost diskuze a zvyšuje riziko chybného 

rozhodnutí, jako v případě invaze do Iráku v roce 2003.
57

  

                                                 
53 Čl. 1, odd. 1. Ústavy Spojených států amerických. 
54 Yoo, John, The Powers Of War And Peace,p. 143-181. 
55 Ibid. 
56 Shane, Peter M., „The Powers of War and Peace: The Constitution and Foreign Affairs after 9/11“, Review Of 

Politics, vol. 68., no. 4., (2006), p. 702-707, staženo 30. 12. 2016 z 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=d3cd21cb-35f8-43db-9716-

edcf20c08e45%40sessionmgr101&vid=9&hid=103. 
57 Bushova administrativa vedla invazi do Iráku na základě myslného přesvědčení, že existuje úzké propojení mezi 

teroristickou organizací al-Kájda a vládnoucím režimem Saddáma Hussaina, který měl být vyzbrojen zbraněmi 

hromadného ničení. Tajné služby si byly vědomy pochybné kvality informací, které byly mnohdy získány pod 
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Profesor práva z Harvard University Cass R. Sunstein ve své kritice Yooovy knihy 

The Powers of War and Peace: The Constitution and  Foreign Affairs After 9/11
58

 

kritizuje výklad Ústavy, podle kterého funkce vrchního velitele ozbrojených sil dává 

prezidentovi absolutní volnost zapojovat se do konfliktů kdekoliv na světě bez ohledu 

na názor Kongresu. Americký právní systém podle Sunsteina neumožňuje jednostranné 

vedení války. S tímto názorem souhlasí i profesor práva z Tufts University Michael 

Glennon, který tvrdí, že ústavní roli Kongresu coby instituce, která schvaluje vstup 

Spojených států do ozbrojeného konfliktu, nelze v žádném případě nahradit rezolucemi 

Rady bezpečnosti OSN či souhlasem členů NATO.
59

  

                                                                                                                                               
nátlakem, ale podlehly enormnímu tlaku uvnitř administrativy, což vedlo k zveličování hrozby a přeceňování 

spolehlivosti zdrojů. Osoby, které pravdivost zdrojů zpochybňovaly, byly odsunuty na vedlejší kolej a na jejich 

místo dosazeni "loajálnější" lidé. Podrobněji v Shane, Peter M., Madison's Nightmare. 
58 Sunstein, Cass R., „The 9/11 Constitution“, New Republic vol. 234, no. 1., (2006), p. 21-26, staženo 30. 12. 2016 z 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=6a43ecb8-67f7-4944-9fae-

43f8887ed0b7%40sessionmgr4007&vid=9&hid=4105 
59 Glennon, Michael J., „The UN Security Council Can't Substitute for Congress“, The Christian Science Monitor, 20. 

12. 1990, staženo 4. 5. 2017 z http://www.csmonitor.com/1990/1220/eglen.html 
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3. Případová studie vojenského rozkazu prezidenta Bushe 

Poté, co se Spojené státy staly cílem teroristických útoků 11. září 2001, za kterými 

stála radikální islamistická organizace Al-Kájda, stála administrativa prezidenta Bushe 

před obtížným rozhodnutím, jakou strategii zaujmout v boji proti terorismu. Důležitou 

otázkou také bylo, jak nakládat s osobami, které budou zadrženy pro podezření z podílu 

na teroristických aktivitách. Za tímto účelem vydal prezident George W. Bush 13. 

listopadu 2001 ze své pravomoci vrchního velitele ozbrojených sil vojenský rozkaz s 

názvem „Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against 

Terrorism“ (dále jen „Vojenský rozkaz“).
60

   

Vojenský rozkaz má celkem sedm oddílů. V prvním jsou shrnuty poznatky, ze 

kterých Bushova administrativa vychází. Konstatuje, že se Spojené státy nacházejí ve 

stavu ozbrojeného konfliktu, a identifikuje jako hlavního viníka teroristických útoků z 

11. září skupinu al-Kájda. Zároveň prohlašuje, že je nezbytné dopadnout osoby 

zodpovědné za teroristické útoky či jejich společníky a postavit je před vojenský soud. 

Toto rozhodnutí zdůvodňuje tím, že vzhledem k povaze nebezpečí, které Spojeným 

státům hrozí, není proveditelné, aby byly dodržovány tradiční postupy a standardy pro 

předkládání důkazů jako u civilních soudů. 

Druhý oddíl definuje osoby, na které se Vojenský rozkaz vztahuje. Jedná se o občany 

jiných zemí než Spojených států, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou nebo v 

minulosti byli členy al-Kájdy či se jinak zapojili do teroristických aktivit, případně 

takovým osobám poskytli nějakou formu podpory. Dále se Vojenský rozkaz vztahuje na 

osoby, jejichž zadržení je v zájmu Spojených států. Zadržení podezřelých osob má 

zajistit ministr obrany a předat je spravedlnosti v souladu s oddílem 4. 

 Podle třetího oddílu má ministr obrany rozhodovací pravomoc nad zadržovanými 

osobami. Ty budou umístěny v detenčních zařízeních a v podmínkách podle uvážení 

ministra obrany. Oddíl třetí přiznává zajatým osobám nárok na humánní zacházení bez 

rozdílu víry, rasy či pohlaví, tedy nárok na odpovídající stravu, ošacení, ubytování, 

lékařskou péči a právo v rámci možností praktikovat svou víru.  

  

                                                 
60 Military Order of November 13, 2001, Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against 

Terrorism, Federal Register, 16. 11. 2001, vol. 66, no. 222, dostupné online na https://fas.org/irp/offdocs/eo/mo-

111301.html. Celé znění v originále je k nahlédnutí jako příloha č. 1. 
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Ve čtvrtém oddílu Vojenského rozkazu jsou vysvětleny pravomoci ministra obrany 

ve věci souzení zadržených osob podezřelých z terorismu. Osoby, na které se Vojenský 

rozkaz vztahuje, budou souzeny před vojenskými komisemi pro spáchané zločiny, které 

spadají do kompetence komisí, a budou potrestány v souladu s příslušným právem, 

včetně udělení trestu smrti. Konkrétní směrnice a pravidla pro fungování komisí vydá 

ministr obrany. Tato pravidla mají zajistit, aby se obžalovanému dostalo plného a 

spravedlivého soudu, aby bylo umožněno přednesení relevantních důkazů a aby byl 

dodržen předepsaný postup pro nakládání s utajenými informacemi, bude-li to nezbytné. 

O usvědčení a odsouzení obžalovaného rozhoduje dvoutřetinová většina komise. 

Konečný rozsudek podléhá schválení prezidenta Spojených států, případně ministra 

obrany s prezidentovým pověřením.  

V souladu s pátým oddílem jsou všechny agentury a složky vlády Spojených států 

povinny vyjít vstříc požadavkům ministerstva obrany na spolupráci.   

Oddíl šestý pak dává pravomoci ministru obrany vydat takové rozkazy a nařízení, 

aby prosadil výše zmíněná ustanovení Vojenského rozkazu.  

Poslední, sedmá část dokumentu se zabývá vztahem Vojenského rozkazu a ostatních 

zákonů. Je zdůrazněno, že Vojenský rozkaz nijak neomezuje pravomoci prezidenta coby 

vrchního velitele ozbrojených sil, ani neomezuje zákonné pravomoci ministra obrany, 

členů ozbrojených složek a agentů USA zadržet osoby, na které se Vojenský rozkaz 

vztahuje. Nad osobami, kterých se Vojenský rozkaz týká, mají výlučnou jurisdikci 

vojenské komise. Tyto osoby proto nemají nárok žádat přímo či nepřímo přezkoumání 

svého případu u žádného soudu v USA, v zahraničí, ani u mezinárodního tribunálu.  

Vojenský rozkaz nevytváří žádné závazky nebo nároky, procedurální či věcné, které 

by byly právně vymahatelné proti Spojeným státům, jejich agenturám nebo jejich 

činitelům.  
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3.1. Reakce na vydání Vojenského rozkazu 

Vojenský rozkaz vzbudil prakticky ihned po vydání kontroverze. Následující kapitola 

představuje názory členů akademické obce i ozbrojených sil, kteří Vojenský rozkaz 

zkoumali z různých pohledů a upozorňovali na jeho problematické pasáže. 

Podle Nancy Kassopové, profesorky práva na State University of New York, lze 

politiku prezidenta Bushe po událostech 11. září shrnout do třech bodů: 1) militarizace 

práva, tedy propojení trestního práva, které tradičně náleželo civilní spravedlnosti, s 

prvky převzatými od ozbrojených složek, 2) odmítnutí dozoru justice nad zaváděnými 

praktikami, a 3) přehlížení či v některých případech rovnou manipulace Kongresu.
61

 

Nancy Kassopová považuje Vojenský rozkaz za ukázkový příklad unilaterálního 

výkladu válečných pravomocí exekutivy.
 

Scott Silliman z Duke University School of Law tvrdí, že vojenské komise tak, jak je 

definuje § 821 čl. 21 hlavy 10 sbírky zákonů Spojených států amerických, smí soudit 

provinění proti válečnému právu. Silliman ale pochybuje, že lze teroristický útok 11. 

září označit za porušení válečného práva, protože není přesvědčen, že se Spojené státy 

nacházejí ve stavu ozbrojeného konfliktu. Útoky 11. září byly jednoznačně porušením 

„práva národů“, resp. mezinárodního práva, a tedy podle čl. 1, oddílu 8. Ústavy by měl 

zodpovědné osoby soudit Kongres.
62

  

Záležitost Vojenského rozkazu je podle Nancy Kassopové značně zpolitizovaná, 

upozorňuje, že opatření, která se Bushova administrativa snaží ve Vojenském rozkazu 

prosadit, mohou mít negativní dopad na vnímání americké justice, neboť se může zdát, 

že prezident nemá důvěru v soudy, a proto chce svěřit záležitost soudu zadržených 

teroristů do rukou exekutivy. Přitom americké civilní soudy v minulosti prokázaly, že 

jsou schopné soudit osoby zapojené do teroristické činnosti.
63

 

Kassopová dále tvrdí, že odstoupení od dodržování Ženevských konvencí a zavedení 

vojenských komisí může mít vážné důsledky pro mezinárodní prestiž Spojených států, 

                                                 
61 Autorka poukazuje na neobvykle rychlé schválení zákona "Authorization for Use of Military Force" ze 14. září 

2001, zákona 'Authorization for Use of Military Force Against Iraq" z 16. října 2002 a kontroverzní schválení USA 

PATRIOT Act 26. října 2002. Všechny tyto zákony byly přijaty aniž by proběhla náležitá debata a mnozí 

kongresmani se až později uvědomovali plný rozsah legislativy, kterou schválili. Podrobněji v Kassop, Nancy, 

„The War Power and Its Limits“ Presidential Studies Quarterly,vol. 33., issue 3., (2003), staženo 21. 3. 2017 z 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1741-5705.00004/pdf. 
62 Silliman, Scott, „President Bush Signs Order Authorizing Military Commissions for Trials of Terrorists“, Duke 

University News Service, (2001), citován dle Kassop, Nancy, "The War Power and Its Limits".  
63 Kassop, Nancy, „The War Power and Its Limits“, Presidential Studies Quarterly,vol. 33., issue 3., (2003), staženo 

21. 3. 2017 z http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1741-5705.00004/pdf. 
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které dříve obdobné praktiky kritizovaly, a občany Spojených států, kterým hrozí v 

různých zemích světa vojenský soud.
64

  

Bývalý žalobce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Darryl 

Mundis analyzuje Vojenský rozkaz prezidenta Bushe v kontextu mezinárodního práva. 

Upozorňuje, že veškeré soudní procesy musí splňovat kritéria spravedlivého procesu 

podle ICCPR
65

, jako je právo na obhájce, možnost seznámit se s důkazy a právo odvolat 

se.
66

 Vojenské komise však zajatcům tato práva nepřiznávaly.  

S ohledem na to, že Vojenský rozkaz konstatuje, že se Spojené státy nacházejí ve 

stavu ozbrojeného konfliktu, jsou tím pádem podle Mundise vázány válečným právem, 

jehož součástí jsou i Ženevské konvence. Rozhodnutí exekutivy nepřiznávat zajatým 

teroristům právní garance vyplývající z Ženevských konvencí je proto chybné. Mundis 

tvrdí, že by měli mít všichni zajatci, kteří jsou postaveni před vojenskou komisi, nárok 

na status válečného zajatce a s tím související ochranu.
67

 Existují-li pochybnosti, zda má 

konkrétní osoba nárok na status válečného zajatce, podle litery Ženevských konvencí 

má v takovém případě rozhodnout nezávislý soud, ne prezident USA nebo ministr 

obrany. S dotyčným má být pak zacházeno tak, jako by na zmíněný status nárok měl. 

Darryl Mundis dále upozorňuje, že pokud Spojené státy odepřou válečným zajatcům 

právo na spravedlivý soud, dopustí se vážného porušení Ženevských konvencí a v 

takovém případě by mohly být USA vystaveny i obviněním z válečných zločinů.
68

 

Gregory Noone, bývalý prokurátor amerického námořnictva, uznává pravomoc 

prezidenta Bushe zřídit vojenské komise a nastavit jejich pravidla, musí být ale kladen 

velký důraz na to, aby soudní proces před vojenskou komisí zůstal spravedlivý. 

Vojenské komise jsou podle něj vhodné k souzení zajatých teroristů, ale musí se řídit 

jasnými pravidly a nelze je využívat jako „zkratku“ k odsouzení konkrétních osob. 

                                                 
64 Uvádí případ Američanky Lori Berensonové, která byla v době vydání článku zadržovaná v Peru pro podíl na 

přípravě převratu tamní vlády a měla stanout před vojenským soudem, proti čemuž Spojené státy ostře protestovaly. 

Přijetím Vojenského rozkazu, který počítal s vytvořením obdobných vojenských komisí, se značně zhoršila 

vyjednávací pozice Spojených států v této kauze. Podrobněji Oliphant, Jim, „Justice During Wartime, Order on 

Military Trials Final Piece of Sept. 11 Response“, The Legal Times, 19. 11. 2001, staženo 22. 3. 2017 z 

http://webcast-law.uchicago.edu/tribunals/lt_111901-3.html. 
65 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ("International Covenant on Civil and Political 

Rights" (ICCPR)). Svým obsahem doplňuje Všeobecnou deklaraci lidských práv a USA  jej podepsaly v r. 1992.   
66 Mundis, Daryl A., „The Use Of Military Commissions To Prosecute Individuals Accused Of Terrorist Acts“, The 

American Journal Of International Law, vol. 96, no. 2., (2002), p. 320-30, staženo 18. 10. 2016 z 

http://www.jstor.org/stable/2693926?seq=1#page_scan_tab_contents. 
67 Mundis, Daryl A., „The Use Of Military Commissions To Prosecute Individuals Accused Of Terrorist Acts“. 
68 Ibid. 



   

 

22 

  

Takový přístup by podle Noona mohl poškodit důvěryhodnost celého amerického 

vojenského soudnictví a navíc umocnit nenávist vůči USA mezi radikálními islamisty.
69

   

Noone se staví kriticky zejména k té části Vojenského rozkazu, podle které je možné 

odsoudit člověka k smrti pouze dvoutřetinovou většinou, přičemž běžná praxe civilních 

i vojenských soudů vyžaduje jednomyslnost. Aby byly dodrženy náležitosti 

spravedlivého procesu, je podle Noona zásadní, aby měl obžalovaný možnost 

konzultovat svůj případ s právním zástupcem a aby se mohl po vynesení rozsudku 

odvolat, včetně práva na habeas corpus. Noone navrhuje, aby se osoby, které stanou 

před vojenskou komisí, měly možnost odvolat k Odvolacímu soudu ozbrojených sil 

(Court of Appeals for the Armed Forces (CAAF)). To by posílilo legitimitu soudního 

procesu a zajistilo mu mezinárodní i domácí podporu.
70

 

Široká veřejnost vyjadřovala prezidentu Bushovi bezprostředně po 11. září 2001 

velkou podporu. Podle průzkumů veřejného mínění agentury Gallup jeho kroky 

schvalovalo více než 85% Američanů.
71

 Míra podpory však od jara následujícího roku 

systematicky klesala a na konci své vlády byl Bush jedním z nejhůře hodnocených 

prezidentů americké historie.
72

 

  

                                                 
69 Noone, Gregory P., „Essay: President Bush's Military Order: Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-

Citizens in the War Against Terrorism", Case Western Reserve Journal Of International Law, vol. 34, no. 2., 2002, 

p. 254, staženo 18. 10. 2016 z 

http://eds.a.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=a68b7d38-7362-4a51-b2b3-

4eca34ae2849%40sessionmgr4009&vid=1&hid=4103. 
70 Noone, Gregory P., „Essay: President Bush's Military Order: Detention“, p. 256-7. 
71 „Presidential Approval Ratings -- George W. Bush“, Gallup, dostupné online na 

 http://www.gallup.com/poll/116500/presidential-approval-ratings-george-bush.aspx 
72 „Bush and Public Opinion“, Pew Research Center, 18. 12. 2008, staženo 11. 5. 2017 z http://www.people-

press.org/2008/12/18/bush-and-public-opinion/ 



   

 

23 

  

3.2. Odlišnosti a podobnosti od předchozích konfliktů 

Aby bylo možné identifikovat konkrétní důsledky vydání Vojenského rozkazu pro 

americkou strategii boje s terorismem, je nutné najít klíčové paralely a odlišnosti od 

předchozích přístupů.  

Přístup exekutivy do jisté míry připomíná konflikt v Perském zálivu. Spojené státy v 

roce 1990 zasáhly v čele mezinárodní koalice na obranu Kuvajtu před invazí iráckých 

jednotek Saddáma Hussaina. Prezident George H. W. Bush před začátkem operace 

nepožádal o schválení operace Kongres, namísto toho se rozhodl vyslat vojáky do akce 

na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 678.
73

 Ministr obrany Dick Cheney 

přesvědčil prezidenta Bushe st., že mu rezoluce Rady bezpečnosti OSN poskytla 

dostatečnou autoritu, a tím pádem může jednat bez ohledu na souhlas Kongresu.
74

 

Prezident Bush st. přesto v lednu 1991 požádal Kongres, aby přijal legislativní opatření, 

které by autorizovalo vojenské operace v Perském zálivu. Na tiskové konferenci však 

uvedl, že si nemyslí, že by ho potřeboval a naopak cítí, že má plnou autoritu prosazovat 

rezoluce OSN.
75

 Kongres příslušnou legislativu přijal o tři dny později a legitimita 

operací v Perském zálivu tak byla nezpochybnitelná.
76

  

Prezident Bush starší se vůči Kongresu choval arogantně, nicméně respektoval limity 

pravomoci, kterou mu udělovaly rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Koalice vedená 

Spojenými státy dosáhla v Kuvajtu drtivého vojenského vítězství, ale prezident Bush 

starší si byl vědom limitu svých možností a rozhodl se nepokračovat v tažení do Iráku. 

Rezoluce OSN se omezovaly na vyhnání okupačních sil z Kuvajtu a znovunastolení 

legitimní vlády.
77

 Invaze do Iráku a potenciální okupace by udělala z Američanů 

agresory a ze Saddáma Hussaina mučedníka. G. W. H. Bush také předvídal, že by 

takový postup zavlekl USA do konfliktu, který nelze vyhrát, a celý region by upadl do 

nestability.
78

 Pravdivost jeho slov se potvrdila během invaze do Iráku v roce 2003.   

                                                 
73 Rezoluce RB OSN 678 (1990), dostupné online na https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/575/28/IMG/NR057528.pdf?OpenElement. 
74 „Crisis in the Persian Gulf region : U.S. policy options and implications : hearings before the Committee on Armed 

Services, United States Senate, One Hundred First Congress, second session, September 11, 13; November 27, 28, 

29, 30; December 3, 1990“, přepis dostupný online na 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=pst.000017589796;view=1up;seq=3. 
75 George Bush: „The President's News Conference on the Persian Gulf Crisis“, 9. 1. 1991. digitalizoval Gerhard 

Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project, staženo 3. 4. 2017 z 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=19202. 
76 PUBLIC LAW 102 - 1 „JOINT RESOLUTION to authorize the use of United States Armed Forces pursuant to 

United Nations Security Council Resolution 678“, schválen 14. 1. 1990, dostupné online na 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-105/pdf/STATUTE-105-Pg3.pdf. 
77 Rezoluce RB OSN 678 (1990) a Rezoluce RB OSN 660 (1990), dostupné online na https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/575/10/IMG/NR057510.pdf?OpenElement. 
78 Bush, George W. H., A World Transformed (1998), citován v Fisher, Louis, Presidential War Power, p. 172. 



   

 

24 

  

Přístup k válečným zajatcům tak, jak plánoval Vojenský rozkaz, lze srovnat se 

situací, ve které byli Američané během války ve Vietnamu. V obou případech ozbrojené 

síly Spojených států bojovaly s paramilitárními jednotkami, které nerespektovaly 

válečné právo. Bojovníci Národní fronty osvobození Jižního Vietnamu („Việt Cộng“) 

flagrantně porušovali mezinárodní právo. Zajaté americké piloty označovali za „piráty“, 

na které se mezinárodní právo nevztahuje, dopouštěli se masakrů na civilním 

obyvatelstvu, mučili své zajatce a nenosili uniformy, které by je odlišovaly od civilního 

obyvatelstva. Naopak mnohdy využívali civilisty jako živé štíty.
79

 USA nicméně 

zajatým členům Việt Cộngu poskytly ochranu a garance podle Ženevských konvencí, 

aby si zachovaly morální převahu a mezinárodní kredit.
80

 

Bushova administrativa se však rozhodla na rozdíl od konfliktu ve Vietnamu neudělit 

zajatým teroristům privilegia, která válečným zajatcům náleží. Jak dokazuje 

memorandum poradce ministerstva zahraničí Williama Haynese pro ministra obrany 

Donalda Rumsfelda, hlavním důvodem byla snaha umožnit vyšetřovatelům použít 

agresivnější výslechové metody, o kterých se někteří členové exekutivy, například 

vrchní poradce ministerstva obrany William Haynes II., domnívali, že povedou k tomu, 

aby od zajatců získali cenné informace.
81

 Roli sehrálo také přesvědčení, že teroristé si 

za to, čeho se dopouštějí, slušné zacházení podle Ženevských konvencí prostě 

„nezaslouží“, a budou-li Američané zacházet se zajatými teroristy jako s regulérními 

válečnými zajatci, vytvoří tak nebezpečný precedens.
82

 Pokud se zajatcům dostane 

všech privilegií bez ohledu na to, zda jejich strana dodržuje Ženevské konvence, nebude 

tato strana cítit žádnou potřebu se konvencemi řídit ve svém vlastním jednání.
83

 Je však 

nutné poznamenat, že v praxi se přehlížení Ženevských konvencí ukázalo značně 

problematické, protože kvůli svému přístupu se Spojené státy staly terčem mezinárodní 

kritiky, zejména poté, co v roce 2003 pronikly na veřejnost důkazy o skandálním 

zacházení se zajatci ve věznici v iráckém Abú Ghrajbu.
84

  

                                                 
79 Schmitt, Michael, „HUMAN SHIELDS IN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW“, Columbia Journal of 

Transnational Law, vol. 47, no. 2, (2008), p. 17-59, staženo 22. 3. 2017 z 

http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/mcdocs/files/college/hshlds-schmitt.pdf. 
80 Mayer, Jane, The Dark Side, p. 121. 
81 Haynes, William J., Counter-Ressistance Techniques, 27. 11. 2002, dostupné online na 

http://nsarchive.gwu.edu/torturingdemocracy/documents/20021127-1.pdf. 
82 Mayer, Jane, The Dark Side, p. 121-125. 
83 Gonzales, Alberto, Decision  Re Appliccation of the Geneva Convention on Prisoners of War to the Conflict with 

AQ and the Taliban, 25. 1. 2002, dostupné online na 

http://nsarchive.gwu.edu/torturingdemocracy/documents/20020125.pdf. 
84 Skandál několika amerických vojáků, kteří se měli dopouštět ponižování, týrání a mučení zajatců. Podrobněji 

Hersh, Seymour M., „Torture at Abu Ghraib“, The New Yorker, 10. 5. 2010, dostupné online na 

http://www.newyorker.com/magazine/2004/05/10/torture-at-abu-ghraib 
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Americká strategie také zkomplikovala spolupráci s některými spojenci. Například 

Španělsko již v listopadu 2001 naznačilo, že nebude vydávat Američanům podezřelé 

teroristy, pokud nedostane záruku, že se vězňům dostane spravedlivého procesu.
85

 

Nepřátelská propaganda zpráv o týrání zajatců navíc využívala k dalšímu podněcování 

nenávisti proti USA.  

Spory se vedou také o to, zda byly agresivní výslechové metody užívané k získání 

informací nutné a zda byly získané informace skutečně natolik zásadní, aby to 

ospravedlnilo praktiky, ke kterým se Američané uchýlili, a zda nešlo ony informace 

získat standardním postupem, za použití běžných metod užívaných policií či 

vojenskými vyšetřovateli. V mnoha případech se prokázalo, že výpovědi zajatců 

učiněné pod nátlakem byly značně nepřesné nebo kompletně vymyšlené, jen aby 

uspokojily vyšetřovatele.
86

 Část takto získaných výpovědí se týkala i vztahů mezi al-

Kájdou a režimem Saddáma Hussaina.
87

  

                                                 
85 Welch, Michael, Crimes of Power & States of Impunity: The U.S. Response to Terror, (New Brunswic: Rutgers 

University Press, 2009), ISBN: 978-0813544359, p. 46. 
86 Mayer, Jane, The Dark Side, p.73-100. 
87 Saddámův režim měl údajně poskytnout al-Kájdě materiál a technologie na výrobu zbraní hromadného ničení 

(biologické a chemické podstaty), které měly být použity k útokům proti cílům v USA. Tyto výpovědi byly 

citovány jako důkazy bezprostřední hrozby, kterou Irák představuje pro Spojené státy. Snaha zamezit této hrozbě 

vedla k americké invazi do Iráku v roce 2003. Po svržení Saddámova režimu se v Iráku žádné zbraně hromadného 

ničení nenašly a výpovědi zajatců se tak ukázaly jako nepravdivé.    



   

 

26 

  

3.3. Analýza vnitřních vztahů mezi členy Bushovy administrativy  

Na základě analýzy obsahu Vojenského rozkazu a okolností, za jakých byl vydán, lze 

tvrdit, že rozhodnutí administrativy prezidenta Bushe odpovídají teorii silné exekutivy 

popsané v kapitole 3.2. Vojenský rozkaz byl jasným příkladem snahy exekutivy rozšířit 

své pravomoci.
88

 Nelze však hovořit o imperiálním prezidentství, protože většina kroků 

Bushovy administrativy měla oporu v platné legislativě a proti překročení ústavních 

limitů s nezbytným časovým odstupem zasáhla justice. Kroky prezidenta Bushe měly 

navíc podporu Kongresu a široké veřejnosti, protože lidé situaci vnímali jako 

mimořádné ohrožení Spojených států a vyžadovali silnou reakci.
89

  

Principy silné exekutivy se projevily i ve vnitřním fungování Bushovy 

administrativy. Na počátků svého úřadování Bush dodržoval obdobné principy vlády 

jako jeho předchůdci; zaměřil se na konkrétní velká témata a opíral se o převahu 

republikánů v Kongresu. Po událostech 11. září však převládl téměř korporátní „top-

down“ management, který nepočítal s velkým vlivem Kongresu na rozhodování.
90

   

Na základě analýzy dostupné komunikace mezi jednotlivými členy kabinetu a 

relevantních dokumentů lze dojít k závěru, že politika americké exekutivy po událostech 

11. září byla záležitostí úzké skupiny členů exekutivy, kteří sami sebe označovali jako 

„válečná rada“. Členové válečné rady byli: John Yoo z Kanceláře právního poradce 

ministerstva spravedlnosti, David Addington, poradce viceprezidenta Cheneyho, 

Timothy Flanigan, poradce prezidenta, Alberto Gonzales, právní poradce prezidenta, a 

William J. Haynes II., poradce ministra obrany. Členové „válečné rady“ sdíleli stejné 

přesvědčení, že je národ ve válce a stanoviska soudů či Kongresu nejsou tak 

podstatná.
91

 Atmosféra ohrožení národní bezpečnosti vedla mezi některými členy 

exekutivy až k paranoii a velká část debat na téma boje proti terorismu byla vedena ve 

vysokém stupni utajení.
92

 

  

                                                 
88 Konkrétně oddíly 3, 4 a 7, podrobněji v kapitole 3.1. 
89 „Presidential Approval Ratings - George W. Bush“, GALLUP, (2009), staženo 7. 4. 2017 z 

http://www.gallup.com/poll/116500/presidential-approval-ratings-george-bush.aspx?version=print. 
90 Bettelheim, Adriel, „Has Bush overstepped his authority in fighting terrorism?“ CQ Researcher, vol. 12., issue 40., 

(2002), staženo 21. 3. 2017 z http://library.cqpress.com/cqresearcher/document.php?id=cqresrre2002111500. 
91 Mayer, Jane, The Dark Side, p. 66. 
92 Ibid., p. 2-10. 
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Největší vliv měl patrně viceprezident Dick Cheney a člen jeho štábu David 

Addington, oba veteráni studené války a zarytí zastánci silného prezidentství, které 

existovalo před skandálem Watergate a které zaniklo následným schválením zákonů 

omezujících pravomoci exekutivy.
93 

Viceprezident Cheney zastával názor, že prezidenti 

předchozích vlád se příliš snadno vzdávali svých ústavních pravomocí a Bushova 

administrativa má zodpovědnost získat je zpět.
94

 Období celostátní krize, např. války, je 

obecně považováno za vhodnou příležitost k posílení pravomocí exekutivy, a proto 

Cheney prosazoval svou vizi silného prezidenta i ve válce proti terorismu.  
 

Právní oporu argumentům zastáncům silné exekutivy zajišťovali členové Kanceláře 

právního poradce ministerstva spravedlnosti - Patrick Philbin, Jay Bybee a John Yoo, 

kteří se podíleli na řadě kontroverzních memorand ve věci vedení války proti terorismu 

a prezidentových válečných pravomocí obecně. Jejich memoranda poskytovala závazný 

výklad schválené legislativy. Svými memorandy chránili celou exekutivu i 

vyšetřovatele, kteří využívali pokročilé a právně problematické výslechové techniky, 

před možnými žalobami.
95

    

Praktické vedení války proti terorismu bylo z velké části v dikci ministerstva obrany, 

konkrétně ministra Donalda Rumsfelda, jeho náměstka Douglase Feitha a poradce 

Williama J. Haynese II., který byl protegé Davida Addingtona. V souladu s obsahem 

Vojenského rozkazu to byl právě ministr obrany Rumsfeld, který zodpovídal za 

fungování vojenských komisí,
96

 nezřídka přes výhrady právních expertů z řad 

ozbrojených složek.
97

 Ministerstvo obrany úzce spolupracovalo s tajnými službami, 

které se podílely na sledování, uvěznění a následném výslechu osob podezřelých z 

terorismu či spolupráce s teroristickými organizacemi.   

Někteří členové kabinetu podléhali svým osobním ambicím a snažili se za každou 

cenu vyhovět přání prezidenta a svých nadřízených. Tento postoj pozoroval Peter Shane 

i u předchozích administrativ.
98

   

                                                 
93 Konkrétně PUBLIC LAW 93 - 148 - "War Powers Resolution of 1973", schválený 7. 11. 1973, který byl přijatý v 

reakci na válečné fiasko ve Vietnamu a omezoval pravomoci prezidenta vyslat americké vojáky do akce v zahraničí 

bez souhlasu Kongresu, a  PUBLIC LAW 95 - 511, "Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978" (FISA) 

schválen 25. 10. 1978, který předepisoval přesné postupy pro sledování a odposlechy. Hlavním smyslem FISA bylo 

zabránit opakování skandálu Watergate a zneužití zpravodajských služeb exekutivou. Podrobněji Mayer, Jane, The 

Dark Side, p. 1-11. 
94 Bettelheim, Adriel. „Has Bush overstepped his authority in fighting terrorism?“. 
95 Jack Goldsmith, citován v Mayer, Jane, The Dark Side, p. 65. 
96 „Military Commission Order No. 1“, vydán 21. 3. 2002, Department of Defense, dostupné online na 

http://news.findlaw.com/hdocs/docs/dod/dod032102milcomord1.pdf.   
97 maj. gen. Rives, Jack L., „Final Report and Recommendations of the Working Group to Assess the Legal, Policy 

and Operational Issues Relating to Interrogation of Detainees Held by the U.S. Armed Forces in the War on 

Terrorism“, 5. 2. 2003, dostupné online na http://nsarchive.gwu.edu/torturingdemocracy/documents/20030205.pdf.  
98 Shane, Peter M., Madison's Nightmare, p. 56-81. 
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„Válečná rada“ kladla nezvykle velký důraz na utajení pod záminkou zachování 

tajných informací, aby zabránila případnému nesouhlasu a kritice. Členové kabinetu, 

kteří nesdíleli jejich názory, byli odsunuti na vedlejší kolej. Museli čelit nařčením z 

nedostatku patriotismu a příliš měkkého postoje vůči teroristům. Běžnou praxí „válečné 

rady“ bylo jednat v tajnosti a ty, kteří nesouhlasili s jejich názory, jednoduše na jednání 

nezvat, aby nenarušovali atmosféru jednoty.
99

 V této pozici se ocitl například John B. 

Bellinger III., tehdejší poradce ministerstva zahraničí, i sám ministr zahraničí Colin 

Powell, který nesouhlasil s agresivním postupem proti zajatým teroristům bez ohledu na 

Ženevské konvence.
100

 Tato netolerance vůči opozici vedla některé členy až k 

rezignaci.
101

 Samotný prezident George Bush neměl na tento proces velký vliv, spíš jen 

pasivně přijímal, co mu doporučil viceprezident Cheney, ministr obrany Rumsfeld a 

další členové exekutivy.
102

   

 

  

                                                 
99 Mayer, Jane, The Dark Side, p. 63-71. 
100 Ibid. 
101 Příkladem je odchod Jacka Goldsmithe po necelém roce z vedení OLC, které převzal po Johnovi Yoo,. Goldsmith 

kritizoval právní východiska memorand Johna Yoo, Jaye Bybeeho a dalších členů OLC po 11. září a doporučil, aby 

se jimi vláda neřídila. Jako důvod své rezignace uvedl, že ztratil důvěru vlády.    
102

 Mayer, Jane, The Dark Side 
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3.4. Relevantní kauzy Nejvyššího soudu Spojených států 

V několika soudních případech Nejvyšší soud zpochybnil východiska Bushova 

Vojenského rozkazu a dostál tak své roli při vyvažování agresivní exekutivy. První 

zásadní rozsudek padl v roce 2004 v kauze Rasul v. Bush a týkal se nároku osob 

zadržených ve válce s terorismem na spravedlivý proces.
103

  

Šafik Rasul, občan Velké Británie, byl spolu s dalšími dvěma Brity zajat v listopadu 

2001 v Afghánistánu, kam podle obhajoby odjeli jako humanitární pracovníci.
104

 Více 

než dva roky byli zadržováni na americké námořní základně na Guantánamu, odkud 

podali stížnost k okresnímu federálnímu soudu ve Washingtonu D.C.  Zpochybňovali 

oprávněnost svého zadržení, odvolávali se na habeas corpus, odmítali, že by se 

jakýmkoliv způsobem zapojili do nepřátelských akcí proti Spojeným státům a 

dovolávali se svého práva hovořit s právním zástupcem. Zároveň si stěžovali, že od 

jejich zadržení jim nebyla sdělena obvinění a neměli tak možnost hájit se před soudem.  

Okresní federální soud ve Washingtonu D.C. jejich žalobu zamítl s odůvodněním, že 

cizinci zadržovaní mimo územní suverenitu Spojených států, a tím pádem mimo 

jurisdikci amerických soudů, nemají nárok dovolávat se amerického práva. Svůj verdikt 

okresní federální soud opíral o rozsudek Nejvyššího soudu v kauze Johnson v. 

Eisentrager (1950)
105

. Odvolací soud potvrdil verdikt okresního federálního soudu, ale 

Nejvyšší soud poměrem 6 ku 3 rozhodl, že případ Rasul v. Bush nelze posuzovat podle 

rozhodnutí v kauze Eisentrager, neboť okolnosti obou případů jsou značně odlišné: 

Rasul a spolunavrhovatelé nejsou občany země, která by byla s USA ve válce, odmítají 

jakýkoliv podíl na nepřátelských akcích proti USA, nebyla jim sdělena obvinění a 

neměli možnost stanout před soudem a hájit se.
106

  

Nejvyšší soud dále rozhodl, že i když podle nájemní smlouvy
107

 územní 

svrchovanost nad oblastí námořní základny Guantánamo nadále patří Kubě, Spojené 

státy nad oblastí mají dostatečnou míru kontroly, aby bylo možné mluvit o území pod 

                                                 
103 Rasul v. Bush, 542 U.S. 466 (2004), dostupné online na https://www.law.cornell.edu/supct/html/03-334.ZS.html. 
104 SHAFIQ RASUL, SKINA BIBI, as Next Friend of Shafiq Rasul, et al., Petitioners, v. GEORGE WALKER 

BUSH, President of the United States, et al., U.S. DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA, 

Civil Action No. 02-299 (CKK), (2002), p. 8, dostupné online na https://www.legal-tools.org/doc/f43443/pdf/. 
105 Johnson v. Eisentrager, 339 U.S. 763 (1950) je případ skupiny německých válečných zločinců, kteří byli zajati v 

Číně a převezeni do amerického vězení v okupovaném Německu. Skupina podala žalobu distriktnímu soudu ve 

Washingtonu D.C. pro porušení jejich práv, vyplývajících z americké Ústavy a Ženevské konvence. Jejich žaloba 

byla zamítnuta, neboť se podle soudu v žádný moment svého zajetí nenacházeli v jurisdikci amerických soudů. 

Nejvyšší soud tento verdikt potvrdil.   
106Rasul v. Bush, 542 U.S. 466 (2004), Opinion of the Court, dostupné online na 

https://www.law.cornell.edu/supct/pdf/03-334P.ZO. 
107 Oblast zátoky Guantánamo byla Spojeným státům pronajata podpisem smlouvy mezi USA a Kubou roku 1903 bez 

omezení doby pronájmu. Spojené státy uznávají na pronajatém územní svrchovanost Kuby, Kuba naopak uznává 

kompletní kontrolu a jurisdikci nad pronajatým územím    
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suverénní nadvládou USA, kde platí jurisdikce amerických soudů a tím pádem je možné 

akceptovat stížnosti zadržovaných vězňů u federálních soudů.
108

  

Šafik Rasul byl ještě před vynesením rozsudku spolu s dalšími dvěma britskými 

občany předán do Spojeného království, kde byl propuštěn na svobodu.
109

 Tímto 

verdiktem byl prohlášen za neplatný 7. oddíl Vojenského rozkazu, který neumožňoval 

zajatcům podezřelým z teroristických aktivit domáhat se soudního přezkoumání, a byla 

vyvrácena memoranda Johna Yooa a Patricka Philbina, kteří popírali jurisdikci 

amerických soudů nad základnou na Guantánamu.
110

      

 

Ve stejný den, kdy padl rozsudek v kauze Rasul v. Bush, rozhodoval Nejvyšší soud 

USA také o případu amerického občana Jásira Hamdího, který byl zajat na podzim roku 

2001 v Afghánistánu vojáky Severní aliance, následně byl předán Američanům a 

uvězněn na námořní základně v Jižní Karolíně. Hamdí se měl v Afghánistánu zapojit do 

bojů po boku Tálibánu, a proto byl vyslýchán jako nepřátelský bojovník.
 111

 

Žalobu pro porušení V. a XIV. dodatku Ústavy podal Hamdího otec. Hamdí podle 

obhajoby odcestoval do Afghánistánu jako humanitární pracovník, nikdy neprodělal 

vojenský výcvik a nezapojil se do ozbrojeného konfliktu.  

Okresní federální soud odmítl žalobu soudit na základě skutečnosti, že Hamdí byl 

zajat v oblasti, kde probíhaly aktivní boje, což podle soudu svědčilo o jeho účasti v 

konfliktu. Soud navíc nechtěl zasahovat do otázek národní bezpečnosti s odůvodněním, 

že tyto záležitosti mají být ponechány v rukou volených institucí - Kongresu a 

prezidenta. Odvolací soud verdikt potvrdil s odůvodněním, že autorizace Kongresu k 

nasazení vojenské síly proti teroristům, která byla vyhlášena 14. září 2001, 

ospravedlňuje Hamdího zadržení.
112

  

  

                                                 
108Rasul v. Bush, 542 U.S. 466 (2004), Opinion of the Court, p.15. 

Platnost jurisdikce amerických soudů na Guantánamu pak byla potvrzena i v kauze Hamdi v. Rumsfeld (2004), 

když státní zástupce prohlásil, že nebude zpochybňovat nárok amerického občana drženého na Guantánamu podat 

žalobu ve stejné věci k federálnímu soudu. 
109 Branigan, Tania a Dodd, Vikram, „Afghanistan to Guantánamo Bay - the story of three British detainees“, The 

Guardian, 4.8.2004, staženo 11. 3. 2017 z https://www.theguardian.com/world/2004/aug/04/afghanistan.usa. 
110 Yoo, John a Philbin, Patrick, Possible Habeas Jurisdiction over Aliens Held in Guantanamo Bay, Cuba, 28. 12. 

2001, dostupné online na http://nsarchive.gwu.edu/torturingdemocracy/documents/20011228.pdf. 
111 Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507 (2004), dostupné online na https://www.law.cornell.edu/supct/html/03-

6696.ZS.html. 
112 Appeal from the United States District Court for the Eastern District of Virginia, at Norfolk. Robert G. Doumar, 

Senior District Judge. (CA-02-439-2), (2003), p. 35-43 dostupné online na 

http://www.ca4.uscourts.gov/Opinions/Published/027338.P.pdf. 
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Nejvyšší soud případ přezkoumal a došel k závěru, že i když uznává právo exekutivy 

brát do zajetí nepřátelské bojovníky po dobu trvání konfliktu na základě zmíněné 

autorizace Kongresu, aby jim tak bylo zabráněno opět se zapojit do bojů, má i za této 

situace občan Spojených států, který se v zajetí ocitne, nárok na řádný proces 

garantovaný Ústavou.
113

 Před nestranným soudem má mít zajatý Američan možnost 

seznámit se s důkazy proti své osobě a předložit důkazy své neviny.  

Soudkyně Sarah D. O´Connorová zastávala názor, že v otázce zadržení osob nesmí 

soudnictví podléhat exekutivě a naopak má fungovat jako důležitá protiváha.
114

 

Nejvyšší soud už v minulosti dal jasně najevo, že válečné pravomoci ani v době války 

neznamenají „bianco šek“ pro exekutivu.
115

 Pokud by totiž občan USA neměl mít 

možnost zpochybnit oprávněnost svého zadržení pouze proto, že si to exekutiva nepřeje, 

rázem by byl systém brzd a rovnováh vážně narušen. Soudce Antonin Scalia šel ve 

svých závěrech ještě dále a tvrdil, že exekutiva má pouze tři možnosti, jak se v 

Hamdího případu zachovat. Buď musí přesvědčit Kongres, aby suspendoval nárok na 

writ habeas corpus, dotyčného obžalovat před řádným trestním soudem nebo ho 

propustit.
116

  

Státní zástupce argumentoval, že zadržení zajatců je klíčové nejen proto, aby jim 

bylo zabráněno opět se zapojit do boje, ale také za účelem získání informací. Soudkyně 

O´Connerová však tento důvod jednoznačně odmítla na základě toho, že na sběr 

informací se již zmíněná autorizace Kongresu nevztahuje.
117

  

Verdikt v případu Hamdi v. Rumsfeld neměl vliv na samotný Vojenský rozkaz, který 

se ze své definice nevztahuje na občany USA, nicméně značně oslabil pozici exekutivy 

a její argumenty pro další zadržování podezřelých.
118

 Nejvyšší soud v Hamdího kauze 

vyvrátil stanovisko Bushovy administrativy, zmíněné v memorandu Jaye Bybeeho 

ministru spravedlnosti Ashcroftovi, podle kterého měla exekutiva právo označit 

kohokoliv, včetně amerického občana, za nezákonného bojovníka bez nároku dovolávat 

se svých ústavních práv.
119

  

                                                 
113 Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507 (2004), Opinion of O.CONNOR, J., p. 24-29. 
114 Ibid., p. 29-32. 
115 Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952), Nejvyšší soud rozhodl, že exekutivní  pravomoci 

prezidenta Trumana jako nejvyššího velitele ozbrojených sil mu podle Ústavy neumožňují zkonfiskovat soukromý 

majetek ani v případě nouze, nemá-li k tomuto kroku souhlas Kongresu. Verdikt v této kauze bývá vnímán jako 

významný moment, kdy justice zabránila rozpínavosti pravomocí exekutivy.  
116 Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507 (2004), SCALIA, J., dissenting, p. 11-17 
117 Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507 (2004), Opinion of O.CONNOR, J., p. 13  
118 Poté, co se na podzim roku 2004 Jásir Hamdí vzdal amerického občanství, byl propuštěn a přesídlil za svou 

rodinou do Saudské Arábie. 
119 Bybee, Jay, Determination of Enemy Belligerency and Military Detention, 8. 6. 2002, dostupné online na 

http://nsarchive.gwu.edu/torturingdemocracy/documents/20020608.pdf. 
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Skutečnost, že exekutiva nemá právo dlouhodobě věznit amerického občana jako 

„nepřátelského bojovníka“ ve svém memorandu potvrzoval taky právník American 

Civil Liberties Union (ACLU) Timothy Edgar.
120

 Aby exekutiva předešla dalším 

sporům ohledně statusu nepřátelských bojovníků, ustanovilo ministerstvo obrany v 

červenci 2004 zvláštní tribunály, které přezkoumávaly status zajatých bojovníků, tzv. 

Combat Status Review Tribunals (CSRT).
121

   

 

Ostře sledovaný byl případ Salima Hamdana, občana Jemenu, který sloužil jako 

osobní řidič a bodyguard Usámy bin Ládina. Hamdan byl zajat v Afghánistánu, uvězněn 

na námořní základně Guantánamo a obviněn ze spiknutí za účelem páchání terorismu. 

Jako nezákonný bojovník měl být souzen před vojenskou komisí v souladu s 

Vojenským rozkazem.
122

 

Hamdanův obhájce u federálního okresního soudu pro Washington D. C. zpochybnil, 

že vojenské komise smí soudit jeho klienta, protože mu nezaručují řádný a spravedlivý 

proces. Okresní soud rozhodl, že vojenská komise Hamdana nemůže soudit jako 

nelegálního bojovníka do doby, dokud není vyloučen jeho nárok na status válečného 

zajatce podle Ženevských konvencí. Odvolací soud však tento verdikt zamítl s 

odůvodněním, že proces před vojenskou komisí nijak neporušuje UCMJ ani armádní 

regule týkající se Ženevských konvencí, a potvrdil jurisdikci vojenských komisí nad 

jeho případem. Na žádost Hamdanova obhájce se případu ujal Nejvyšší soud.  

Během průběhu soudu byl Kongresem schválen Zákon o zacházení se zadrženými 

osobami („Detainee Treatment Act“, 2005), podle kterého nemá mít žádný soud v USA 

oprávnění vyslechnout žalobu na habeas corpus osob cizího státního občanství 

zadržovaných na základně Guantánamo a přiznal exkluzivní jurisdikci nad případy 

odvolání zajatých bojovníků k CSRT odvolacímu soudu Spojených států.
123

    

  

                                                 
120 Edgar, Timothy, ,,Indefinite Detention Without Charge of American Citizens as ""Enemy Combatants""“, ACLU, 

13. 9. 2002, dostupné online na https://www.aclu.org/other/interested-persons-memo-indefinite-detention-without-

charge-american-citizens-enemy-combatants.  
121 Combat Status Review Tribunal, CSRT, byly ustanoveny, aby přezkoumaly zda byly osoby zadržované na 

základně Guantánamo oprávněně označeny za nepřátelské bojovníky. Slyšení probíhala neveřejně. V rozsudku 

Boumedine v. Bush (2008) byly CSRT prohlášeny za protiústavní.  
122 Hamdan v. Rumsfeld, 548 U.S. 557 (2006), dostupné online na https://www.law.cornell.edu/supct/html/05-

184.ZS.html. 
123 PUBLIC LAW 109 - 48 - DEPARTMENT OF DEFENSE, EMERGENCY SUPPLEMENTAL 

APPROPRIATIONS TO ADDRESS HURRICANES IN THE GULF OF MEXICO, AND PANDEMIC 

INFLUENZA ACT, 2006 , schválen 30. 12. 2005, dostupné online na https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-

109publ148/pdf/PLAW-109publ148.pdf. 
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V kontroverzním rozsudku většina soudců Nejvyššího soudu souhlasila s názorem, 

že vojenské komise tak, jak jsou popsány ve Vojenském rozkazu prezidenta Bushe, 

neodpovídají vojenskému právu, ani Ženevským konvencím a tím pádem nemají právo 

Hamdana soudit.
124

 Prezident má podle Nejvyššího soudu právo vojenské komise 

ustanovit, nicméně musí být v souladu s vojenským právem a poskytovat obžalovanému 

právní ochranu podle Ženevských konvencí.
125

  

Jak upozorňuje soudce Stevens, Hamdan byl obžalován z konspirace, což není 

považováno za válečný zločin, který spadá do kompetencí vojenské komise, a proto nad 

ním nemají jurisdikci.
126

 Salim Hamdan byl nakonec odsouzen k 66 měsícům vězení, ze 

kterých si po odečtení doby strávené ve vazbě odseděl pouze čtyři měsíce a následně byl 

deportován do Jemenu.
127

  

Na rozhodnutí Nejvyššího soudu zareagovalo ministerstvo obrany vydáním 

memoranda, ve kterém konstatovalo, že vojenské komise v současné podobě porušují 

společný článek 3 Ženevských konvencí, podle kterého mají všechny osoby zajaté a 

vězněné na základně Guantánamo či jinde v moci amerických ozbrojených sil nárok na 

humánní zacházení. Veškeré postupy při zacházení se zajatými osobami mají být 

přezkoumány a upraveny tak, aby odpovídaly standardům Ženevských konvencí.
128

 To 

vedlo např. k změnám výslechových metod a přístupu k zadrženým osobám obecně.   

Pro Bushovu administrativu bylo rozhodnutí Nejvyššího soudu zásadní, neboť 

vyvrátilo podstatnou část Vojenského rozkazu, konkrétně oddíly 3 a 4, které udělovaly 

ministru obrany pravomoc definovat principy fungování vojenských komisí a soudních 

procesů s osobami podezřelými z teroristických aktivit, a oddíl 7, podle kterého se 

obžalovaní nemohli dovolávat nápravy u jiného amerického či mezinárodního soudu.  

Právní expert Brian M. Christensen tvrdí, že rozsudek v kauze Hamdan v. Rumsfeld 

byl zásadní z několika důvodů. Nejvyšší soud dal najevo, že exekutivě nepovolí 

jednostranné vytváření vojenských komisí bez přímého souhlasu Kongresu a většina 

soudců odmítla i tvrzení, že zákon AUMF (2001) poskytoval exekutivě dostatečnou 

                                                 
124 Hamdan v. Rumsfeld, 548 U.S. 557 (2006), Opinion of STEVENS. 
125 Vojenské komise ve své tehdejší podobě toto nesplňovaly. Např. vyhrazovaly právo zamítnout možnost 

zadrženého být přítomen jednání či se seznámit s důkazy proti své osobě, uzná-li předsedající, že toto rozhodnutí je 

nutné k ochraně utajených informací  a nebude mít vliv na řádný soudní proces.podrobněji „Military Commission 

Order No. 1“, vydán 21. 3. 2002, Department of Defense, dostupné online na 

http://news.findlaw.com/hdocs/docs/dod/dod032102milcomord1.pdf. 
126 Hamdan v. Rumsfeld, 548 U.S. 557 (2006), Opinion of STEVENS, J. 
127 Chodroff, Carol, „The Big Guantánamo Embarassment“, Human Rights Watch, 12. 8. 2008, staženo 23. 2. 2017 z 

https://www.hrw.org/legacy/english/docs/2008/08/18/usint19642_txt.htm. 
128 England, Gordon, Application of Common Article 3 of the Geneva Conventions to the Treatment of Detainees in 

the Department of Defense, 7. 7. 2006, dostupné online na https://fas.org/sgp/othergov/dod/geneva070606.pdf. 
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autorizaci k ustanovení vojenských komisí v té podobě, jakou prosadila Bushova 

administrativa.
129

   

V případu Salima Hamdana se Nejvyšší soud vyslovil proti nárůstu moci prezidenta a 

přiklonil se na stranu tradičních, civilních, soudních institucí, čímž obnovil rovnováhu 

moci a obhájil princip brzd a rovnováh. Tím byl ustanoven důležitý precedens pro 

budoucí spory ve věci prezidentských válečných pravomocí.
130

      

                                                 
129 Christensen, Brian M., „Extending Hamdan v. Rumsfeld to Combatant Status Review Tribunals“, Brigham Young 

University Law Review, no. 5, (2007), p. 1365-1412, staženo 2. 1. 2017 z 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=f25af3a9-235b-4a2f-8448-

6944c5ad7850%40sessionmgr4006&vid=1&hid=4211. 
130 Sunstein, Cass R., ,,Clear Statement Principles and National Security: Hamdan and Beyond“, 

SUP. CT. REV. 1, 23 (2007), citován v Christensen, Brian M., ,,Extending Hamdan v. Rumsfeld to Combatant 

Status Review Tribunals“. 
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3.5. Následný vývoj 

V reakci na rozsudek Nejvyššího soudu v kauze Hamdan v. Rumsfeld vydal Kongres 

Zákon o vojenských komisích („Military Comissions Act of 2006“, zkráceně MCA), 

který potvrzoval pravomoc prezidenta ustanovit vojenské komise, ale pouze v souladu s 

platným federálním a mezinárodním právem. Zákon také potvrzoval jurisdikci komisí 

nad cizími nepřátelskými bojovníky, kterým však nadále zakazoval uplatňovat writ 

habeas corpus či odvolávat se na Ženevské konvence u federálních nebo jiných 

soudů.
131

 

  MCA byl Nejvyšším soudem prohlášen za neplatný v kauze Boumedine v. Bush 

(2008), která se týkala práva osob zadržovaných na námořní základně Guantánamo na 

writ habeas corpus. Nejvyšší soud prohlásil, že toto právo je garantováno Ústavou a 

vláda je povinna Ústavu respektovat za všech okolností, tím pádem nemůže vězňům na 

Guantánamu právo na writ habeas corpus upřít.
132

  

Verdikt Nejvyššího soudu reflektovala nová vláda prezidenta Baracka Obamy 

vydáním novely Zákona o vojenských komisích v říjnu 2009, která zachovávala 

základní strukturu komisí, ale přiznávala obžalovaným více právních garancí; konkrétně 

možnost seznámit se s důkazy, včetně utajených materiálů, nechat předvést svědky 

obhajoby a právo odvolat se proti rozsudku vojenské komise až k Nejvyššímu soudu. 

Kongres zároveň vyzval ministerstvo obrany, aby obžalovaným poskytlo adekvátní 

právní konzultaci a obhájce, aby tak byly dodrženy náležitosti spravedlivého procesu.
133

 

Kritici systému vojenských komisí však tvrdí, že novela zákona z roku 2009 sice 

přinesla zlepšení, hlavně ve věci právní ochrany obžalovaných, stále však nelze hovořit 

o plnohodnotném a spravedlivém procesu.
134

  

Vojenské komise navzdory předvolebním slibům nadále fungovaly i během 

administrativy prezidenta Obamy, nicméně ta již nepatří do vymezeného rozsahu této 

práce.   

  

                                                 
131Military Comissions Act of 2006, přijat 28. 9. 2006, dostupné online na https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-

109s3930es/pdf/BILLS-109s3930es.pdf p. 3-9, 61. 
132 Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723 (2008), dostupné online na https://www.law.cornell.edu/supct/html/06-

1195.ZS.html. 
133 Richey, Warren, „Obama endorses military commissions for Guantánamo detainees“, The Christian Science 

Monitor, 29. 10. 2009, staženo 7. 4. 2017 z  http://www.csmonitor.com/USA/Justice/2009/1029/p02s01-usju.html. 
134 McCluer, Michelle, „Changes to Military Commissions Act not enough to fix flawed system“, JURIST, 17. 10. 

2009, staženo 7. 4. 2017 z http://www.jurist.org/hotline/2009/10/legislative-changes-to-military.php. 
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Závěr 

Každý prezident Spojených států vnímá svou povinnost bránit národ a občany USA 

před nebezpečím jako jednu z klíčových povinností svého úřadu. Je-li národ vystaven 

bezpečnostní hrozbě, je prezident pod velkým tlakem, aby dostál svým povinnostem. V 

takových případech je možné pozorovat přímou úměrnost mezi závažností hrozby a 

ochotou prezidenta překročit ústavní limity pravomocí.  

Na základě provedené analýzy Vojenského rozkazu a komunikace jednotlivých členů 

exekutivy prezidenta George W. Bushe, například viceprezidenta Dicka Cheneyho, 

ministra obrany Donalda Rumsfelda nebo právního poradce Johna Yooa, v oblasti 

válečných pravomocí, lze konstatovat, že se potvrdila původní teze práce. Povaha 

neurčité, nepředvídatelné a všudypřítomné hrozby globálního terorismu vedla členy 

administrativy prezidenta Bushe k přesvědčení, že k efektivní obraně před takovou 

hrozbou je nezbytné přijmout opatření, která by za jiných okolností byla nemyslitelná. 

Vydání Vojenského rozkazu, který byl inkonzistentní s americkým i mezinárodním 

právem, však i v té době vzbudilo značné kontroverze a s odstupem několika let 

Nejvyšší soud v kauzách Rasul v. Bush (2004), Hamdan v. Rumsfeld (2006) a 

Boumedine v. Bush (2009) rozhodl, že některé části Vojenského rozkazu jsou 

protiústavní.  Prezident Bush sice na rozdíl od prezidenta Trumana v případě nasazení 

amerických ozbrojených sil v Koreji nevyslal vojáky do Afghánistánu a později do 

Iráku bez předchozího schválení Kongresu, nicméně je nezpochybnitelné, že řada jeho 

rozhodnutí, včetně zákona PATRIOT Act a Vojenského rozkazu, překračovala limity 

pravomocí, které Ústava prezidentovi uděluje. 

Rozbor obsahu Vojenského rozkazu a samotného fungování administrativy 

potvrzuje, že strategie, kterou Bushova administrativa po 11. září přijala, může 

evokovat některými prvky imperiální prezidentství tak, jak ho definoval Arthur M. 

Schlesinger ml. Jedná se například o oddíly 3, 4 a 7, které udělují ministerstvu 

spravedlnosti výlučnou jurisdikci nad zajatými teroristy a dávají mu pravomoc 

definovat pravidla, podle kterých se zajatci bude nakládáno a podle kterých budou 

souzeni. Tímto byly na vedlejší kolej odsunuty jak soudy, tak Kongres. Pro imperiální 

prezidentství dále hovoří skutečnost, že jednání o postojích Spojených států ve válce s 

terorismem podléhala vysokému stupni utajení i v rámci exekutivy.  
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Pravdou však je, že o případ imperiálního prezidentství nešlo. Prezident Bush měl v 

obtížné situaci po útocích na New York a Washington širokou podporu jak mezi lidmi, 

tak v Kongresu, a opatření, která přijal, vycházela z platných zákonů, byť ne vždy 

zrovna standardně interpretovaných. Pokud se může zdát, že si prezident přivlastnil část 

pravomocí Kongresu, tak proto, že na něj Kongres tyto pravomoci sám delegoval 

přijetím příslušné legislativy, například zákonem o zasazení vojenské síly 

„Authorization for Use of Military Force“ z poloviny září 2001. 

Dalším argumentem proti imperiálnímu prezidentství je činnost americké justice, 

konkrétně Nejvyššího soudu, který zodpovědně naplnil svou ústavní roli při vyvažování 

exekutivy a zasáhl v případech, kdy se jednotlivá opatření exekutivy dostala do 

konfliktu s Ústavou, konkrétně v kauzách Rasul v. Bush (2004), Hamdan v. Rumsfeld 

(2006) a Boumedine v. Bush (2009) a další.   

Tím práce odpovídá i na další výzkumnou otázku, tedy zda americký systém brzd a 

rovnováh dokáže obstát i na počátku 21. století. Justice prokázala, že je schopná a 

ochotná bránit americký systém rovnováhy moci i v podmínkách národní krize a že je 

připravena zakročit proti případným pokusům exekutivy uzurpovat moc nezákonným 

způsobem. Kongres se aktivně podílel na vytváření americké strategie po 11. září 

přijímáním legislativy, která umožňovala exekutivě jednat, nicméně průběžně 

reflektoval rozhodnutí Nejvyššího soudu a zasadil se o nápravu problematických prvků 

strategie boje proti terorismu přijetím odpovídajících zákonů, konkrétně zákona o 

vojenských komisích „Military Comissions Act of 2006“, který Kongres schválil v 

reakci na verdikt Nejvyššího soudu v Hamdan v. Rumsfeld (2006). 

Výše zmíněné argumenty podporují tvrzení, že americký ústavní systém je funkční a 

dokáže se vypořádat i s novými, aktuálními hrozbami, jako je například globální 

terorismus. Je však patrné, že Kongres pod vlivem stranické loajality není ochoten vždy 

svědomitě plnit svou ústavní roli při vyvažování exekutivy, jako například v otázce 

údajného porušování lidských práv osob zadržených pro podezření z terorismu.    

Na základě získaných poznatků lze potvrdit, že období vlády George W. Bushe bylo 

v mnoha ohledech příkladem silného prezidentství, který zapadá do dlouhodobého 

procesu posilování americké exekutivy. Je nutné mít na vědomí, že v období po 11. září 

se Spojené státy potýkaly s výjimečnými okolnostmi celostátní bezpečnostní krize, která 

si vyžádala taková opatření, která byla značně kontroverzní a za jiných okolností by 

byla jen těžko přijatelná, nicméně přispěla ke zvýšení bezpečnosti v USA. 
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Následný vývoj za vlády Baracka Obamy pak zaznamenal odklon od dosavadní 

Bushovy politiky k více pluralistickému vládnutí. Proto se domnívám, že by nebylo na 

místě hovořit o prezidentství George W. Bushe jako o období rozkladu amerického 

demokratického systému a krizi systému brzd a rovnováh.  
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Summary 

This thesis works with the assumption that since the beginning of the 20
th

 

century, there has been a tendency towards stronger executive in the American political 

system which peaked during the presidency of George W. Bush in response to the 

terrorist attacks of 9/11.  

After the terrorist attacks on September 11, 2001, the United States plunged into 

an atmosphere of fear and uncertainty. The government was under tremendous pressure 

to ensure the security of the nation and to prevent another attack of similar proportions. 

The executive took the charge and issued a number of measures to protect the USA 

against terrorism and to punish the perpetrators of the 9/11 attacks. President Bush 

declared the Global War on Terror and launched a military campaign against al-Qaeda 

in Afghanistan, combined with secret operations conducted all around the world to track 

down and detain terrorists. One of the measures was the Military Order, issued by the 

President on November 13, 2001 named „Detention, Treatment, and Trial of Certain 

Non-Citizens in the War Against Terrorism“.  

Based on the analysis of the Military Order itself and that of the relations 

between certain members of the executive, I have concluded that the initial hypothesis 

was confirmed. George W. Bush's presidency is indeed a case of a strong executive, 

exacerbated by the extraordinary circumstances that were in place after the terrorist 

attacks of 9/11. On certain occasions, the executive clearly overstepped the limits of its 

constitutional authority.   

However it cannot be said that the presidency of George W. Bush was a case of 

an imperial presidency, because the overwhelming majority of decisions undertook by 

the executive followed U. S. laws. And for those cases, which were beyond the rule of 

law, the Supreme Court took action and honored its constitutional role as a check to the 

executive. American constitutional system thus proved itself capable of coping with the 

challenges of the early 21
st
 century, namely international terrorism.    
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Plné znění vojenského rozkazu prezidenta Bushe ze dne 13. 11. 2001 

(dokument).   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
For Immediate Release 

Office of the Press Secretary 

November 13, 2001 
 

President Issues Military Order 

Detention, Treatment, and Trial of Certain Non Citizens in the War Against Terrorism 

 

By the authority vested in me as President and as Commander in Chief of the Armed 

Forces of the United States by the Constitution and the laws of the United States of 

America, including the Authorization for Use of Military Force Joint Resolution (Public 

Law 10740,115 Stat. 224) and sections 821 and 836 of title 10, United States Code, it is 

hereby ordered as follows: 

 

Section 1. Findings. 

(a) International terrorists, including members of al Qaida, have carried out attacks on 

United States diplomatic and military personnel and facilities abroad and on citizens 

and property within the United States on a scale that has created a state of armed 

conflict that requires the use of the United States Armed Forces. 

(b) In light of grave acts of terrorism and threats of terrorism, including the terrorist 

attacks on September 11, 2001, on the headquarters of the United States Department of 

Defense in the national capital region, on the World Trade Center in New York, and 

on civilian aircraft such as in Pennsylvania, I proclaimed a national emergency on 

September 14, 2001 (Proc. 7463, Declaration of National Emergency by Reason of 

Certain Terrorist Attacks). 

(c) Individuals acting alone and in concert involved in international terrorism possess 

both the capability and the intention to undertake further terrorist attacks against the 

United States that, if not detected and prevented, will cause mass deaths, mass injuries, 

and massive destruction of property, and may place at risk the continuity of the 

operations of the United States Government. 
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(d) The ability of the United States to protect the United States and its citizens, and to 

help its allies and other cooperating nations protect their nations and their citizens, 

from such further terrorist attacks depends in significant part upon using the United 

States Armed Forces to identify terrorists and those who support them, to disrupt their 

activities, and to eliminate their ability to conduct or support such attacks. 

(e) To protect the United States and its citizens, and for the effective conduct of military 

operations and prevention of terrorist attacks, it is necessary for individuals subject to 

this order pursuant to section 2 hereof to be detained, and, when tried, to be tried for 

violations of the laws of war and other applicable laws by military tribunals. 

(f) Given the danger to the safety of the United States and the nature of international 

terrorism, and to the extent provided by and under this order, I find consistent with 

section 836 of title 10, United States Code, that it is not practicable to apply in military 

commissions under this order the principles of law and the rules of evidence generally 

recognized in the trial of criminal cases in the United States district courts. 

(g) Having fully considered the magnitude of the potential deaths, injuries, and property 

destruction that would result from potential acts of terrorism against the United States, 

and the probability that such acts will occur, I have determined that an extraordinary 

emergency exists for national defense purposes, that this emergency constitutes an 

urgent and compelling government interest, and that issuance of this order is necessary 

to meet the emergency. 

 

Sec. 2. Definition and Policy. 

(a) The term „individual subject to this order„ shall mean any individual who is not a 

United States citizen with respect to whom I determine from time to time in writing 

that: 

(1) there is reason to believe that such individual, at the relevant times, 

(i) is or was a member of the organization known as al Qaida; 

(ii) has engaged in, aided or abetted, or conspired to commit, acts of international 

terrorism, or acts in preparation there for, that have caused, threaten to cause, or have 

as their aim to cause, injury to or adverse effects on the United States, its citizens, 

national security, foreign policy, or economy; or 

(iii) has knowingly harbored one or more individuals described in subparagraphs (i) or 

(ii) of subsection 2(a)(1) of this order; and 
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(2) it is in the interest of the United States that such individual be subject to this order. 

(b) It is the policy of the United States that the Secretary of Defense shall take all 

necessary measures to ensure that any individual subject to this order is detained in 

accordance with section 3, and, if the individual is to be tried, that such individual is 

tried only in accordance with section 4. 

(c) It is further the policy of the United States that any individual subject to this order 

who is not already under the control of the Secretary of Defense but who is under the 

control of any other officer or agent of the United States or any State shall, upon 

delivery of a copy of such written determination to such officer or agent, forthwith be 

placed under the control of the Secretary of Defense. 

 

Sec. 3. Detention Authority of the Secretary of Defense. Any individual subject to this 

order shall be --  

(a) detained at an appropriate location designated by the Secretary of Defense outside or 

within the United States; 

(b) treated humanely, without any adverse distinction based on race, color, religion, 

gender, birth, wealth, or any similar criteria; 

(c) afforded adequate food, drinking water, shelter, clothing, and medical treatment; 

(d) allowed the free exercise of religion consistent with the requirements of such 

detention; and 

(e) detained in accordance with such other conditions as the Secretary of Defense may 

prescribe. 

 

Sec. 4. Authority of the Secretary of Defense Regarding Trials of Individuals Subject to 

this Order. 

(a) Any individual subject to this order shall, when tried, be tried by military 

commission for any and all offenses triable by military commission that such 

individual is alleged to have committed, and may be punished in accordance with the 

penalties provided under applicable law, including life imprisonment or death. 

(b) As a military function and in light of the findings in section 1, including subsection 

(f) thereof, the Secretary of Defense shall issue such orders and regulations, including 

orders for the appointment of one or more military commissions, as may be necessary 

to carry out subsection (a) of this section. 
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(c) Orders and regulations issued under subsection (b) of this section shall include, but 

not be limited to, rules for the conduct of the proceedings of military commissions, 

including pretrial, trial, and posttrial procedures, modes of proof, issuance of process, 

and qualifications of attorneys, which shall at a minimum provide for:  

(1) military commissions to sit at any time and any place, consistent with such guidance 

regarding time and place as the Secretary of Defense may provide; 

(2) a full and fair trial, with the military commission sitting as the triers of both fact and 

law; 

(3) admission of such evidence as would, in the opinion of the presiding officer of the 

military commission (or instead, if any other member of the commission so requests at 

the time the presiding officer renders that opinion, the opinion of the commission 

rendered at that time by a majority of the commission), have probative value to a 

reasonable person; 

(4) in a manner consistent with the protection of information classified or classifiable 

under Executive Order 12958 of April 17, 1995, as amended, or any successor 

Executive Order, protected by statute or rule from unauthorized disclosure, or 

otherwise protected by law, (A) the handling of, admission into evidence of, and 

access to materials and information, and (B) the conduct, closure of, and access to 

proceedings; 

(5) conduct of the prosecution by one or more attorneys designated by the Secretary of 

Defense and conduct of the defense by attorneys for the individual subject to this 

order; 

(6) conviction only upon the concurrence of two thirds of the members of the 

commission present at the time of the vote, a majority being present; 

(7) sentencing only upon the concurrence of two thirds of the members of the 

commission present at the time of the vote, a majority being present; and 

(8) submission of the record of the trial, including any conviction or sentence, for 

review and final decision by me or by the Secretary of Defense if so designated by me 

for that purpose. 

 

Sec. 5. Obligation of Other Agencies to Assist the Secretary of Defense.  

Departments, agencies, entities, and officers of the United States shall, to the maximum 

extent permitted by law, provide to the Secretary of Defense such assistance as he may 

request to implement this order. 
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Sec. 6. Additional Authorities of the Secretary of Defense. 

(a) As a military function and in light of the findings in section 1, the Secretary of 

Defense shall issue such orders and regulations as may be necessary to carry out any 

of the provisions of this order. 

(b) The Secretary of Defense may perform any of his functions or duties, and may 

exercise any of the powers provided to him under this order (other than under section 

4(c)(8) hereof) in accordance with section 113(d) of title 10, United States Code. 

 

Sec. 7. Relationship to Other Law and Forums. 

(a) Nothing in this order shall be construed to 

(1) authorize the disclosure of state secrets to any person not otherwise authorized to 

have access to them;  

(2) limit the authority of the President as Commander in Chief of the Armed Forces or 

the power of the President to grant reprieves and pardons; or 

(3) limit the lawful authority of the Secretary of Defense, any military commander, or 

any other officer or agent of the United States or of any State to detain or try any 

person who is not an individual subject to this order. 

(b) With respect to any individual subject to this order  

(1) military tribunals shall have exclusive jurisdiction with respect to offenses by the 

individual; and  

(2) the individual shall not be privileged to seek any remedy or maintain any 

proceeding, directly or indirectly, or to have any such remedy or proceeding sought on 

the individual's behalf, in  

(i) any court of the United States, or any State thereof,  

(ii) any court of any foreign nation, or  

(iii) any international tribunal. 

(c) This order is not intended to and does not create any right, benefit, or privilege, 

substantive or procedural, enforceable at law or equity by any party, against the United 

States, its departments, agencies, or other entities, its officers or employees, or any 

other person. 

(d) For purposes of this order, the term „State„ includes any State, district, territory, or 

possession of the United States. 

(e) I reserve the authority to direct the Secretary of Defense, at any time hereafter, to 

transfer to a governmental authority control of any individual subject to this order. 
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Nothing in this order shall be construed to limit the authority of any such 

governmental authority to prosecute any individual for whom control is transferred. 

 

Sec. 8. Publication. 

This order shall be published in the Federal Register. 

 

 

GEORGE W. BUSH 

THE WHITE HOUSE, 

November 13, 2001. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


