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Vyhlásenie nezávislosti USA (1) 

- od 60. rokov 18. stor. vzrast napätia medzi britskými kolóniami  
   na území dnešných USA a Veľkou Britániou. 
- dôvody: ekonomické a politické obmedzenia kolónií zo strany  
   Veľkej Británie, otázka osídľovania pôdy za hranicami kolónií  
   (zakázané kráľom Jurajom III. v r. 1763) 
- 1773 – tzv. „Bostonské pitie čaju“ – protest proti udeleniu  
   monopolu britskej Východoindickej spoločnosti na dovoz čaju  
   do britských kolónií v Amerike. 
- Reakcia Veľkej Británie: štyri represívne zákony (1774) 



Vyhlásenie nezávislosti USA (2) 

- 1774 – Filadelfia – Prvý kontinentálny kongres – zástupcovia 12  
   kolónií (s výnimkou Georgie) – snaha dosiahnuť zrušenie  
   štyroch represívnych zákonov britského parlamentu, petícia  
   kráľovi za práva kolónií (ešte nie úmysel oddeliť sa od Veľkej  
   Británie) 
- bojkot britského tovaru kolonistami 
- Reakcia kráľa Juraja III.: vyslanie vojska do kolónií. 
- 1775 – 1783 – americká vojna za nezávislosť medzi britským  
   vojskom a vojenskými jednotkami kolonistov 
 



Vyhlásenie nezávislosti USA (3) 

- 1775 – Filadelfia – Druhý kontinentálny kongres – zástupcovia  
   všetkých 13 britských kolónií na území dnešných USA. Išlo o  
   revolučný orgán, ktorý začal vykonávať moc na území kolónií. 
 
- vytvorenie kontinentálnej armády pod vedením Georgea  
   Washingtona 
 
- 4. júl 1776 – Druhý kontinentálny kongres jednomyseľne prijal  
   Vyhlásenie nezávislosti USA. 
   (rozhodujúci vplyv na jeho znenie – Thomas Jefferson) 



Vyhlásenie nezávislosti USA (4) 

- Vyhlásenie nezávislosti USA – Právo vyhlásiť nezávislosť 
odvodené z prirodzeného práva a Božích zákonov. 

 
• Vyhlásenie deklarovalo, že „všetci ľudia sú stvorení ako sebe 

rovní, že sú obdarení svojím Stvoriteľom istými 
nescudziteľnými právami, že medzi tými sú život, sloboda a 
sledovanie (osobného) šťastia“ 

 
• vlády sa ustanovujú na zabezpečenie týchto práv, pričom svoju 

moc odvodzujú od súhlasu tých, ktorým vládnu (suverenita 
ľudu) 



Vyhlásenie nezávislosti USA (5) 

• Keď sa nejaká vláda stane zhubnou pre tieto ciele, má ľud 
právo ju zmeniť alebo zrušiť a ustanoviť novú vládu (právo na 
odpor).  

• Výpočet krívd, ktorých sa dopustila britská koloniálna moc 
voči svojim severoamerickým kolóniám.  

• Vyvodenie záveru – v nadväznosti na deklarované princípy – 
vyhlásiť nezávislosť Spojených štátov amerických od Veľkej 
Británie. 

 
- Vyhlásenie nezávislosti – začiatočný bod ústavného vývoja 

USA – v USA dodnes súčasťou platného práva.  



Postupné rozširovanie územia USA 



Články Konfederácie (1) 

• prvá ústava USA – Články Konfederácie (The Articles of 
Confederation), prijatá Kongresom v novembri 1777, účinná 
od 1781. 

• USA v období platnosti Článkov Konfederácie – konfederácia 
(medzinárodnoprávne, nadštátne spojenie štátov, nie zložený 
štát)  

• Najvyšší orgán konfederácie – Kongres, zložený zo zástupcov 
štátov. Každý štát – 1 hlas v Kongrese 

• v najdôležitejších veciach prijímanie uznesení Kongresu 
kvalifikovanou väčšinou (9 z 13 štátov) 

 



 Články Konfederácie (2)  

• Výbor štátov - mohol byť zvolený na obdobie prestávky medzi 
zasadnutiami Kongresu (za každý štát 1 delegát; predseda s 
titulom prezident). 

• v Článkoch Konfederácie absencia ustanovení o výkonnej 
moci 

• súdna právomoc obmedzená na riešenie sporov medzi 
jednotlivými štátmi 

• nemožnosť ústrednej moci ukladať dane, ako aj regulovať 
obchod medzi štátmi a zahraničný obchod 



Prijatie Ústavy USA z roku 1787 (1) 

• nevýhody voľného spojenia amerických štátov v 
konfederácii ⇒ úvahy o posilnení centrálnej moci v USA 

• rozhodnutie Kongresu – začať v máji 1787 vo Filadelfii 
konferenciu s cieľom revidovať Články Konfederácie. 

• konferencia – Ústavný konvent (The Constitutional 
Convention) – od 25. mája 1787 

• Každý štát mal pri rokovaní jeden hlas. 
• účasť politických osobností ako George Washington, 

Benjamin Franklin, James Madison a Alexander Hamilton 



Prijatie Ústavy USA z roku 1787 (2)  

• Presadil sa návrh prijať novú ústavu USA, ktorá by nahradila 
konfederáciu federatívnym zriadením. 

• Konvent pripravil návrh novej federálnej ústavy a stanovil 
pravidlá jej ratifikačného procesu. 

• Na schválenie ústavy sa vyžadovala jej ratifikácia aspoň 
deviatimi štátmi. 

• Ratifikačný proces – v rokoch 1787 – 1788 – úspešný 
výsledok pre novú ústavu – ratifikácia deviatimi štátmi v júni 
1788 (ako deviaty štát New Hampshire) 

• Ústava USA nadobudla platnosť v júni 1788, pričom platí 
dodnes. 

 
 



Charakteristika Ústavy USA (1) 

• Ústava USA (Constitution of the United States of America) – 
v súčasnosti najstaršia platná písaná ústava nezávislého 
štátu na svete  

 
• inšpirácia pre veľký počet ústav iných štátov – asi najväčší 

vplyv na ústavy latinskoamerických štátov (prezidentská 
forma vlády) 

 
• ideové zdroje Ústavy USA: diela európskych mysliteľov + 

vlastná koloniálna tradícia politického  a právneho myslenia, 
zohľadňujúca miestne severoamerické špecifiká 

 
 



Charakteristika Ústavy USA (2)   

• štátne zriadenie USA – federácia (zložený štát) s deľbou 
právomocí medzi federálne inštitúcie a orgány jednotlivých 
členských štátov 

 
• deľba moci v podobe jej trojdelenia na zákonodarnú, 

výkonnú a súdnu moc 
 
• prezidentská forma vlády, vychádzajúca z trojdelenia 

štátnej moci, doplnená o systém bŕzd a protiváh (checks 
and balances) medzi jednotlivými mocami a ich zložkami. 



Štruktúra Ústavy USA (1) 

Štruktúra Ústavy USA vychádza z trojdelenia štátnej moci. Skladá  
sa zo siedmich článkov, členených na oddiely + ústavné dodatky  
(v súčasnosti 27). 
 
• Prvý článok – úprava federálnej zákonodarnej moci, ktorá 

je zverená Kongresu Spojených štátov. 
• Druhý článok – úprava federálnej výkonnej moci, zverenej 

prezidentovi USA. 
• Tretí článok – úprava postavenia a právomocí federálnych 

orgánov súdnej moci, ktorými sú Najvyšší súd USA a 
federálne súdy zriadené Kongresom. 

 

 
 



Štruktúra Ústavy USA (2)  

• Štvrtý článok – úprava postavenia štátov USA v rámci 
federácie 

• Piaty článok – úprava procesu zmeny a doplnenia ústavy 
• Šiesty článok – okrem iného ustanovuje prednosť Ústavy 

USA a federálneho práva pred zákonmi jednotlivých štátov 
federácie. 

• Siedmy článok – úprava procesu ratifikácie Ústavy USA 



Zmeny a doplnenia Ústavy USA 

- Zmeny a doplnenia Ústavy USA sa realizujú prostredníctvom 
prijímania ústavných dodatkov. Kongres môže navrhnúť 
dodatky k ústave, keď to uznajú za nevyhnutné dve tretiny 
jeho oboch snemovní, alebo ak o to požiadajú dve tretiny 
zákonodarných orgánov jednotlivých štátov. Kongres môže 
kvôli tomu zvolať zjazd zástupcov štátov (Convention). 
Dodatky sa stanú súčasťou ústavy, ak ich schvália tri štvrtiny 
zákonodarných orgánov štátov alebo konventy v troch 
štvrtinách štátov. 

 



Federálne orgány – zákonodarná moc (1) 

- Zákonodarná moc na federálnej úrovni – zverená Kongresu 
Spojených štátov, zloženému z dvoch komôr – Senátu a 
Snemovne reprezentantov 

 
- Snemovňa reprezentantov – členovia volení v priamych 

voľbách väčšinovým volebným systémom v 
jednomandátových obvodoch na základe princípu 
proporcionality, (počet členov Snemovne reprezentantov je 
medzi jednotlivé štáty rozdelený podľa počtu ich obyvateľstva 
– ľudnatejšie štáty USA – silnejšie zastúpenie v Snemovni 
reprezentantov ako menej ľudnaté). 



Kapitol – sídlo Kongresu USA  



Federálne orgány – zákonodarná moc (2) 

- Snemovňa reprezentantov: 
• Pasívne volebné právo – podmienky: občianstvo USA aspoň 7 

rokov, vek minimálne 25 rokov + ide o obyvateľa štátu, v 
ktorom bude volený. 

• Aktívne volebné právo – patrí tým obyvateľom jednotlivých 
štátov USA, ktorí môžu voliť do početne silnejšej komory 
zákonodarného zboru svojho štátu. 

• Funkčné obdobie – 2 roky. 
• Počet členov v súčasnosti – 435. 



Federálne orgány – zákonodarná moc (3) 

- Senát – členovia volení v priamych voľbách väčšinovým 
volebným systémom na základe princípu parity (každý štát 
USA bez ohľadu na počet jeho obyvateľov zastúpený v Senáte 
2 senátormi).  

 
- Podľa pôvodného znenia Ústavy USA senátorov za jednotlivé 

štáty USA volili zákonodarné orgány týchto štátov.  
 
- Zmena – 1913 – Dodatok XVII. Ústavy USA – odvtedy sú 

senátori za jednotlivé štáty volení v priamych voľbách 
obyvateľmi týchto štátov. 

 
 



Federálne orgány – zákonodarná moc (4) 

- Senát: 
• pasívne volebné právo – podmienky: občianstvo USA aspoň 9 

rokov, vek minimálne 30 rokov + ide o obyvateľa štátu, za 
ktorý bude volený  

• aktívne volebné právo – tí obyvatelia štátov USA, ktorí spĺňajú 
požiadavky na voličov do najpočetnejšej komory 
zákonodarného zboru daného štátu. 

• Funkčné obdobie senátorov – 6 rokov (každé 2 roky sa 
obmieňa tretina miest v senáte). 

• Počet členov v súčasnosti – 100. 

 



Federálne orgány – zákonodarná moc (5) 

- Predseda Snemovne reprezentantov (Speaker) – volený 
členmi Snemovne 

- Predseda Senátu – viceprezident USA 
- Volebné právo do Kongresu – dnes všeobecné, v minulosti 

volebné cenzy. 
 
- Právomoci Kongresu: 
• Podrobnejší výpočet – článok I., oddiel 8 Ústavy USA 
• zákonodarná – na prijatie zákona potrebný súhlas Senátu aj 

Snemovne reprezentantov  

 



Federálne orgány – zákonodarná moc (6) 

• Senát – osobitné právomoci vo vzťahu k prezidentovi:  
    - Schváleniu senátu podliehajú medzinárodné zmluvy, 

dojednané prezidentom.  
    - Prezident tiež len so súhlasom Senátu môže vymenúvať 

členov vlády, veľvyslancov, iných zástupcov štátu a konzulov, 
sudcov Najvyššieho súdu a všetkých ostatných federálnych 
úradníkov, ktorých vymenovanie nie je upravené iným 
spôsobom a ktorých úrad vznikol na základe zákona. 

 



Federálne orgány – zákonodarná moc (7) 

• Impeachment – Prezident, viceprezident, ako aj všetci 
federálni úradníci USA môžu byť pozbavení funkcie, ak budú 
obžalovaní a odsúdení z vlastizrady, úplatkárstva alebo z iných 
ťažkých zločinov a trestných činov.  

    - Právo podať návrh na odvolanie z úradu – Snemovňa 
reprezentantov 

    -  O návrhu rozhoduje – Senát 
    - Rozsudok – nepresiahne odvolanie z úradu a pozbavenie 

možnosti vykonávať funkciu v službách USA. 

 



Federálne orgány – výkonná moc (1) 

- Výkonná moc na federálnej úrovni – zverená prezidentovi 
USA. 

 
- Voľby prezidenta – Prezident USA je volený spolu so svojím 

viceprezidentom v dvojstupňových voľbách:  
• prvá (rozhodujúca) fáza – občania USA volia v priamych 

voľbách voliteľov prezidenta a viceprezidenta  
• druhá fáza (viacmenej formalita) – volitelia volia prezidenta a 

viceprezidenta USA (vyžaduje sa nadpolovičná väčšina – 270 z 
538 hlasov voliteľov).  

 
     



Biely dom – sídlo prezidenta USA 



Federálne orgány – výkonná moc (2) 

- Prezident USA: 
• pasívne volebné právo – podmienky: občianstvo USA 

narodením (alebo občianstvo v čase prijatia Ústavy USA), vek 
minimálne 35 rokov + žije najmenej 14 rokov v Spojených 
štátoch  

 
- Právomoci prezidenta USA: 
• hlava štátu,  
• vrchný veliteľ armády a loďstva 

 



Federálne orgány – výkonná moc (3) 

- Právomoci prezidenta USA: 
• nositeľ výkonnej moci na federálnej úrovni – ako jednotlivec 

(Pri vykonávaní exekutívnych právomocí mu pomáha vláda 
(Cabinet), ktorej členov vymenúva a odvoláva prezident podľa 
svojho uváženia (so schválením Senátu). Členovia vlády nie sú 
zodpovední Kongresu, ale len prezidentovi. Kabinet v podstate 
predstavuje poradný a výkonný tím prezidenta pri realizácii 
exekutívnych právomocí.) 

 



Federálne orgány – výkonná moc (4) 

- Právomoci prezidenta USA: 
• právo uzatvárať medzinárodné zmluvy (so súhlasom Senátu) 
• právo vymenúvať (so súhlasom Senátu) veľvyslancov, iných 

zástupcov štátu a konzulov, sudcov Najvyššieho súdu a 
úradníkov USA. 

• právo suspenzívneho veta voči návrhom zákonov, schváleným 
Kongresom. Možnosť Kongresu prehlasovať veto – 
dvojtretinovou väčšinou v oboch komorách Kongresu. 

 



Federálne orgány – súdna moc 

- Súdna moc na federálnej úrovni – zverená Najvyššiemu súdu 
a nižším federálnym súdom zriadeným Kongresom. 

- Sudcovia Najvyššieho súdu menovaní do funkcie prezidentom 
USA so súhlasom Senátu, pričom svoju funkciu vykonávajú 
doživotne.  

- Najvyšší súd – súdna kontrola ústavnosti zákonov, ako aj 
konaní orgánov zákonodarnej a výkonnej moci. 

- Nižšie stupne sústavy federálnych súdov v USA: odvolacie 
súdy a obvodné súdy. 

 

 



 Orgány štátov USA a miestna správa (1) 

-   Štátne zriadenie USA – federácia 
- na začiatku 13 štátov, dnes 50 štátov v rámci tejto federácie 
- Hlavné mesto Washington – nepatrí do žiadneho zo štátov. 

Ide o osobitný správny obvod – District of Columbia 
(Washington, D.C.) 

- Členské štáty USA majú svoje ústavy – tie obsahujú garancie 
základných práv a slobôd, ako aj právnu úpravu organizácie 
štátnej moci na úrovni štátu. 

  



50 štátov USA 



Orgány štátov USA a miestna správa (2) 

- Aj na úrovni štátov USA trojdelenie moci na zákonodarnú, 
výkonnú a súdnu. 

• Zákonodarná moc na úrovni štátov: zákonodarný zbor 
(legislature), väčšinou zložený z dvoch komôr – obvykle 
Snemovňa reprezentantov a Senát.  

• Výkonná moc na úrovni štátov: hlava exekutívy na úrovni 
štátov USA – guvernér (governor) – volený v priamych 
voľbách. Podlieha mu exekutívny úradnícky aparát štátu.  

• Súdna moc na úrovni štátov:  
 - Najvyšší súd 
         - odvolacie súdy 
         - súdy prvej inštancie 
 



Orgány štátov USA a miestna správa (3) 

Miestna správa v USA:  
• organizovaná na princípe samosprávy 
• nemá jednotnú štruktúru na celom území USA  
• odlišné historické tradície v jednotlivých štátoch federácie 
•     základná jednotka miestnej samosprávy: mesto resp. obec   
         s voleným starostom a mestskou, resp. obecnou radou 
•     vyššie jednotky – okresy (counties) resp. tzv. mestské  
         komunity (townships)  
•     kompetencie miestnej samosprávy: napr. ochrana verejnej    
         bezpečnosti a poriadku, správa základ. a stredného školstva 
 
  



Vzťahy medzi federáciou a štátmi (1) 

- článok I., oddiel 10 Ústavy USA – výpočet právomocí, ktoré  
   nemôžu vykonávať jednotlivé štáty USA – napr. uzatvárať  
   medzinárodné zmluvy, raziť mince, vydávať bankovky atď. 
 
- článok IV. Ústavy USA – úprava postavenia štátov USA v rámci  
   federácie: 
• Verejné akty, dokumenty a súdne rozsudky ktoréhokoľvek 

štátu sú uznávané v ostatných štátoch. 
• Občania ktoréhokoľvek štátu požívajú všetky výsady a 

slobody ako občania ostatných štátov. 
 

 
 



Vzťahy medzi federáciou a štátmi (2) 

- článok IV. Ústavy USA : 
• O prijatí nových štátov do Únie rozhoduje Kongres. 
• Spojené štáty zaručujú každému štátu v Únii republikánsku 

formu vlády, chránia ho proti nepriateľskému útoku aj proti 
vnútornej agresii. 

 
- článok VI. Ústavy USA – prednosť Ústavy USA a federálneho  
   práva pred zákonmi jednotlivých štátov federácie 
 



Základné práva a slobody – Listina práv (1) 

- Garancie základných práv a slobôd boli k Ústave USA 
pripojené vo forme jej prvých desiatich dodatkov, nazývaných 
aj Listina práv (Bill of Rights).  

 
• navrhnuté 25. septembra 1789  
 
• proces ich ratifikácie úspešne ukončený 15. decembra 1791.  
 
• Úprava základných práv a slobôd tak tvorí integrálnu súčasť 

Ústavy USA takmer od začiatku jej platnosti.  
 



Základné práva a slobody – Listina práv (2) 

- Americká Listina práv (Bill of Rights) – garantuje základné práva 
a slobody ako:  

• sloboda vierovyznania 
• sloboda slova a tlače  
• petičné právo 
• právo pokojne sa zhromažďovať 
• právo ľudu držať a nosiť zbrane 
• právo na ochranu osobnej a domovej slobody, písomností a 

majetku pred neoprávnenými prehliadkami a konfiškáciami 
 

 



 Základné práva a slobody – Listina práv (3) 

- Americká Listina práv (Bill of Rights):  
• právo na riadny porotný súd 
• práva v  rámci trestného procesu 
 
- Dodatok IX.: „Výpočet určitých práv v ústave sa nesmie 

vysvetľovať ako popieranie alebo zľahčovanie ostatných práv, 
ktoré sú ponechané ľudu.“ 
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