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1 Úvod 

11.9.2011 teroristická organizace al-Káida unesla čtyři letadla American Airlines a United Airlines, 

z nichž dvě narazila do Světového obchodního centra v New Yorku, další do Pentagonu, sídla 

Ministerstva obrany USA, a čtvrté se díky hrdinným pasažérům zřítilo v poušti v Pensylvánii.  

Výsledkem bylo 2996 mrtvých a americká společnost volala po spravedlnosti a ochraně od politiků. 

Bylo potřeba rychlé a jasné řešení, které vzešlo v říjnu téhož roku z myšlenek generálního prokurátora 

Joshe Ashcrofta.  

Zákon, který měl 342 stran, byl rychle odhlasován a nyní je znám pod názvem USA Patriot Act 

(USAPA) 1 (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept 

and Obstruct Terrorism Act of 2001)2. 

Tento zákon znamenal radikální změnu v přístupu k osobním údajům a soukromí miliónů amerických 

občanů, protože dával domácím bezpečnostním složkám i výzvědným službám mnohé nástroje 

sledování a likvidoval kontrolu soudů3, která byla nastolena po roce 1974, kdy aféra Watergate otřásla 

prezidentstvím Richarda Nixona4. 

2 Historie 

2.1 Situace před 9/11 

24.4.1996 prezident Bill Clinton podepsal „Antiterrorism and Effective Death Penalty Act 

of 1996“ známý také jako AEDPA, který měl pomoci složkám vymáhajícím právo identifikovat a 

soudně stíhat domácí i mezinárodní teroristy5. Tento zákon byl reakcí na útok na federální budovu 

Alfreda P. Murraha v Oklahoma City (19.4.1995), kde auto naložené výbušninami bylo odpáleno 

Timothym McVeighem, protivládně zaměřeným americkým občanem6, a na útok na Světové obchodní 

centrum (26.2.1993) provedený skupinou teroristů pod vedením Ramziho Yousafa, pravděpodobně na 

protest proti americké podpoře Izraele na úkor Palestiny7. 

                                                   
1 History.com Editors. Patriot Act. HISTORY. [Online] 
2 Chen, James. USA Patriot Act. Investopedia. [Online] 
3 EFF. [Online] 
4 Manheim, Professors Solum &. Articles of Impeachment against Richard M. Nixon. [Online] 
5 History.com Editors. Patriot Act. HISTORY. [Online] 
6 History.com Editors. Oklahoma City bombing. HISTORY. [Online] 
7 Coll, Steve. Ghost Wars 
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Prezident Clinton tehdy chtěl dát policejním a bezpečnostním složkám více pravomocí týkajících 

se odposlouchávání a přístupu k osobním dokumentům v případech terorismu, ale Kongresem jeho 
přání neprošla, jelikož se zdála být protiústavní.8 

2.2 Situace po 9/11 

To vše se změnilo po útocích 11.9.2001, které se do historie zapsaly jako nejsmrtelnější. Tváří v tvář 
vyděšeným voličům, Kongres se nechal inspirovat myšlenkami generálního prokurátora Joshe 

Ashcrofta a Sněmovna reprezentantů většinově9 odsouhlasila 23.10.2001 USA Patriot Act. 

Tento dokument byl od svého počátku budil mnohé kontroverze, protože umožňoval zadržení 

podezřelých osob na dobu neurčitou, dával bezpečnostním složkám možnost prohledat byty i firmy 

bez svolení majitele, FBI se rozšířily pravomoce v oblasti prohledávání mobilních telefonů, e-mailů, 

bankovních záznamů bez soudního příkazu, čímž se dostává do rozporu s čtvrtým dodatkem Ústavy 

Spojených států amerických, který zabezpečuje právo na ochranu svobody osobní, domovní, majetku 
a písemností a chrání je před neoprávněnými prohlídkami a konfiskací10. 

V roce 2001 však bylo potřeba především rychlé řešení, a tak se zákon omezil dobu platnosti 

pro ustanovení o sledování (prohledávání majetku, odposlechy…) do 31.12.2005. 11 

9. 3. 2006 prezident Bush podepsal znovu Patriot Act, který udělal 14 původních článků zákona 

s omezenou platností permanentními a další 3 články s omezenou platností byly nadále prodlužovány 

do roku 2015:12 článek o roving wiretaps (sledování jednoho cíle, například telefonu; když se jej majitel 

zbaví, není již potřeba nový soudní příkaz pro sledování nového cíle - telefonu), prohledávání 

firemních dokumentů (možnost vyžádat si přístup k e-mailům, telefonním záznamům, listinám 
a dokumentům týkajících se podezřelé osoby; velké množství osobních informací) a článek 

o „lone  wolves“ (osoby podezřelé z teroristické činnosti bez napojení na žádnou mezinárodní 

organizaci)13. 

V červnu 2013 Edward Snowden, bývalý zaměstnanec NSA a „whistleblower“, pro The Guardian 

promluvil o aktivitách NSA, která shromažďuje telefonní záznamy a záznamy o internetové historii 

klientů jednoho z největších poskytovatelů telefonních a internetových služeb v USA, Verizon, díky 

tajnému soudnímu příkazu.14 Podobně NSA získala i přístup k datům uživatelů Googleu, Facebooku či 

                                                   
8 History.com Editors. Patriot Act. HISTORY. [Online] 
9 FINAL VOTE RESULTS FOR ROLL CALL 398. Office of the Clerk. [Online] 
10 What Does the Fourth Amendment Mean? United States Courts. [Online] 
11 EFF. [Online] 
12 Obama Signs Last-Minute Patriot Act Extension. Fox News. [Online] 
13 House Votes To Extend Key Patriot Act Provisions. NPR. [Online] 
14 Greenwald, Glenn. NSA collecting phone records of millions of Verizon customers daily. The 
Guardian. [Online] 
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Appleu, od nichž ve velkém získávala informace o historii vyhledávání, obsahu e-mailů, chatů aj.15 

Tohle dokázala díky interpretaci článku 215, který dovoluje vládním organizacím sbírat jakákoliv 
hmatatelná vodítka, která by mohla pomoci při vyšetřování. Výklad těchto hmotných vodítek je však 

sporný a může ospravedlňovat i získávání informací o historii vyhledávání16. 

Ačkoliv většina článků USAPA je již permanentní, ony tři kontroverzní prodlužované články měly 

vypršet začátkem června 2015. Ačkoliv je Kongres neprodloužil, stal se jejich obsah součástí nového 

zákona USA Freedom Act neboli the Uniting and Strengthening America by Fulfilling Rights and 

Ending Eavesdropping, Dragnet-collection and Online Monitoring Act (Spojování a posilování Ameriky 

naplňováním práv a ukončením odposlouchávání, sbírání informací a online sledování). USAFA 
obnovuje možnost užití „roving wiretaps“ a sledování „lone wolves“. USAFA dále povoluje IPAs sběr 

dat ve velkém, ale NSA (National Security Agency) musí v případě potřeby zažádat o tyto informace; 

nejsou jí předávány automaticky17.  

USAFA dále upravuje opatření spojená s praním špinavých peněz a ochranou hranic a migrací. Banky 

například musí všechny podezřelé aktivity nahlašovat Ministerstvu financí ve snaze zabránit praní 

špinavých peněz18. 

3 Současná situace a kritika USAPA 

Nyní přichází vysvětlení, co všechno vlastně USAPA povoluje, nastínění klíčových bodů tohoto 

zákona, které jsou dodnes kontroverzní: 

Zvýšení dohledu a sledování za snížené či žádné kontroly soudů – Od roku 1984 může FBI získávat 

tzv. National Security Letters (NSL) a USAPA rozšířil její pravomoci v tradiční oblasti sledování19 -

prohlídky, předvolání, „napichování“ hovorů, registrace příchozích a odchozích hovorů z daného 

telefonního čísla. V současnosti tedy zahrnuje i sledování vyhledávání v internetovém prohlížeči. 

Poskytovatelé internetových a telefonních služeb (ISP) odevzdávají množství soukromých informací 
o svých uživatelích bezpečnostním a výzvědným agenturám. 20  Díky USAFA se tomu již neděje 

automaticky, ale na vyžádání ISP tyto informace poskytnou. 

Obsahuje články, které nemají s terorismem takřka nic společného - dovoluje vládním organizacím 

bez soudního příkazu sledovat elektronicky osoby podezřelé z toho, že se jiným osobám nabouraly 
                                                   
15 Greenwald, Glenn and MacAskill, Ewan. NSA Prism program taps in to user data of Apple, 
Google and others. The Guardian. [Online] 
16 Section 215 of the USA PATRIOT Act. Electronic Frontier Foundation. [Online] 
17 Rouse, Margaret. Patriot Act. SearchDataManagement. [Online] 
18 Tamtéž 
19 National Security Letters. Electronic Frontier Foundation. [Online] 
20 Greenwald, Glenn. NSA collecting phone records of millions of Verizon customers daily. The 
Guardian. [Online] 
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do počítače. Shromažďování DNA informací kohokoliv, kdo byl usvědčen z jakéhokoliv zločinu, tedy 

nejen terorismu. Přidává články ke Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), u nějž zvyšuje sazby pro 
některé zločiny a povoluje „napichování“ podezřelých podle CFAA. 

Američtí občané mohou být sledováni výzvědnými složkami USA – rozšiřuje pravomoci udělené těmto 

složkám od Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), rozšiřuje sdílení informací mezi výzvědnými 

a bezpečnostními složkami, čímž dovoluje okliky pro sledování občanů; jakmile je občan podezřelý 

z toho, že je špiónem cizí vlády, pak je možné vydat nařízení k sledování jeho telefonní a internetové 

komunikace. Tyto informace pak mohou být sdíleny s bezpečnostními složkami. Takto je možné 

sledovat cílové lidi i bez příčiny nebo tam, kde je možnost příčiny jen malá.21 

“Sneak-and-peek” prohlídky, kdy vládní agentura tajně prohledá domov občana USA a občan, ačkoliv 

musí být obeznámen s touto prohlídkou, že se stala, může s ní být díky možnosti prodlužování lhůt 

o oznámení, obeznámen až dlouho poté, co se stala. Tohle je obhajováno argumentem, že případní 

teroristé nesmí mít podezření, že jsou sledováni.22 

4 Co by se mělo změnit 

Jelikož celá kontroverze ohledně USAPA stojí na tom, že narušuje osobní svobody Američanů, budou 
se změny dotýkat právě bodů, které nějakým způsobem tyto svobody narušují.  

Debata se vede na téma: kolik svobod jsme ochotni porušovat v zájmu vyššího dobra? 

Protože USAPA dává velké pravomoci v oblasti sledování obranným složkám, policii, výzvědné službě 

i vládním agenturám, bude snaha regulovat tyto pravomoci. Ať už formou rušení a odebírání těchto 

pravomocí, nebo formou regulace výše zmíněných pravomocí. 

Rozhodně by se měl změnit přístup k nakládání s osobními daty Američanů a přístupu k nim.  

Protože ačkoliv NSA již metadata neshromažďuje, stale je shromažďují IPAs, od nichž si tato 

metadata mohou vyšetřovatelé kdykoliv vyžádat. Stejně tak člověk, jehož záznamy jsou vyžádány 
nemusí být ani podezřelý z provedení trestního činu, stačí důvod, že jeho osobní data (ať už záznamy 

ISPs nebo například záznamy lékařské) mohou pomoci při vyšetřování případu. Stačí například jen to, 

aby si člověk podezřelý z terorismu objednával pizzu ze stejného místa jako jiný občan, nebo chodil ke 

stejnému lékaři, aby jeho záznamy byly poskytnuty NSA.23  

Podobná pravidla platí i pro “sneak-and-peek” domovní prohlídky, pro které není potřeba speciálního 

soudního příkazu, stačí příkaz na domovní prohlídku v daném region (ne na daný dům). Vlastník 
                                                   
21 Section 215 of the USA PATRIOT Act. Electronic Frontier Foundation. [Online] 
22 History.com Editors. Patriot Act. HISTORY. [Online] 
23 Tumarrello, Kate. Debunking the Patriot Act as It Turns 15. Electronic Frontier Foundation. [Online] 
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takového domu pak nemusí být dlouho ani informován o tom, že tato prohlídka byla provedena. 

Regulace takových prohlídek by zajisté byla potřeba. 

DNA kohokoliv, kdo spáchal jakýkoliv trestní zločin je nyní zařazována do database FBI pro 

vyšetřování terorismu.24 

5 Argumentace ohledně USAPA 

5.1 Pro USAPA 

5.1.1 Boj proti terorismu 
USAPA umožňuje sledování „lone wolves“, u nichž není potvrzeno napojení na zahraniční 

teroristickou organizaci. Například kdyby FBI sledovala Timothyho McVeigha před útokem 

v Oklahoma City, dozvěděla by se právě díky článku 215, že si pronajmul nákladní auto a koupil 
2200 kg hnojiva (ledku amonného).25  

5.1.2 Propojení vládních agentur 
Slovy senátora Johna Edwardse: „My jednoduše nemůžeme zvítězit v boji proti terorismu, když pravá 

ruka vlády nemá tušení, co dělá levá ruka vlády.“ 

USAPA umožnila výzvědným službám, obranným silám, policii a bezpečnostním složkám sdílet 

informace, a tím „spojovat body“ v boji proti terorismu. Například díky aktivitám v souladu s článkem 

218 USAPA se při vyšetřování tzv. „Virginia jihad“ u soudu s bojovníky jihadu ze skupiny kolem Dar al-

Arqam Islamic Center napojenými na teroristickou organizaci Lashkar-e-Taiba (LET) a na al-Kaidu, se 
podařilo prokurátorům vynést žalobu a usvědčit 9 bojovníků, kteří ve Virginii trénovali paintballem a 

polovojenským výcvikem na jihad.26 

5.1.3 Reflexe na nové technologie a hrozby 
USAPA například dává možnost lidem, kteří se stali oběťmi kybernetického útoku, aby si vyžádali 

stejnou prohlídku a ochranu, jako oběti vloupání. Policie dále monitoruje případné narušitele. 

Bezpečnostní složky a policie si mohou vyžádat povolení k prohlídce v lokalitě, kde se objevila možná 

teroristická aktivita, nezáleží však přesně na tom, kde v této lokalitě bude prohlídka provedena.27 

                                                   
24 Tumarrello, Kate. Debunking the Patriot Act as It Turns 15. Electronic Frontier Foundation. [Online] 
25 Lind, Dara. Everyone's heard of the Patriot Act. Here's what it actually does. Vox. [Online] 
26 The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty. Department of Justice Website. [Online] 
27 Tamtéž 
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5.1.4 Užívá nástrojů, které byly již dříve k dispozici pro vyšetřování organizovaného 
zločinu a nelegálního obchodu s drogami 

„Co je dobré na gang, musí být dobré i na teroristy,“ jak řekl senátor Joe Biden. 

USAPA umožňuje vyšetřovatelům sběr informací ohledně aktivit spojených s terorismem: trestný čin 

užívání chemických zbraní, užití zbraní hromadného ničení, vraždy amerických občanů v zahraničí 

a financování terorismu. 

Umožňuje sledování vyvinutějších teroristů, kteří by mohli běžnému sledování dříve uniknout. 

Například právě díky užití „roving wiretaps“. Tedy dříve, když se podezřelý svého sledovaného 

elektronického zařízení zbavil, musel být vydán nový příkaz ke sledování nového zařízení. To nyní 
není potřeba. 

Umožňuje vyšetřovatelům zažádat o jakákoliv vodítka v oblasti telefonní, internetové či transakční 

historie. Samozřejmě pouze v případě, že takové vyšetřování není začato pouze na základu aktivit 

chráněných prvním dodatkem Ústavy Spojených států amerických.28 

5.2 Proti USAPA 

5.2.1 Na hraně ústavnosti 
Občané mohou být vyšetřováni na základě toho, co napíšou, co hledají na internetu a co řeknou, čímž 

se USAPA dostává na hranu s prvním dodakem Ústavy USA. 

Dále narušuje čtvrtý dodatek Ústavy USA,který říká, že “domov každého občana je jeho hrad” a 

ochraňuje občany před bezdůvodnými prohlídkami.Tedy “sneak-and-peek” prohlídky, o nichž občan 

dlouho po jejich vykonání nemusí být ani informován, jasně narušují tento dodatek. 

5.2.2 Narušování osobních svobod občanů Spojených států amerických 
Ani USAFA nezajišťuje dostatečnou ochranu osobních svobod občanů Spojených států amerických, 

jelikož nejkontroverznější články jako článek 206 o “roving wiretaps” zůstal netknutý a umožňuje I 

nadále tuto metodu používat. Prakticky každý občan může být odposloucháván i bez toho, aby byl 

identifikován a spojen s teroristickou činností.  

Článek 213 stále povoluje “sneak-and-peek” prohledávání domovů a firem podezřelých osob.Tedy 

tajnou prohlídku vládní organizace.  

Možnost tajného soudního nařízení pro prohledání osobních informací občanů (lékařské 
záznamy,záznamy z knihoven, ale i záznamy komunikace mezi advokátem a jeho klientem).29 

                                                   
28 The USA PATRIOT Act: Preserving Life and Liberty. Department of Justice Website. [Online] 
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5.2.3 Neefektivní 
Privacy and Civil Liberties Oversight Board ve své Zprávě o sběru telefonních nahrávek podle článku 
215 zmiňuje, že si nejsou vědomi žádného případu, kdy sběr telefonních nahrávek přispěl přímo 

k objevení dříve neznámého teroristického plánu nebo pomohl k rozvratu takového plánu. Uznává 

však příspěvek tohoto článku k poskytnutí dalších vodítek v případě sledování podezřelých osob.30 

6 Postoje 

Postoje na téma USAPA se liší napříč politickým spektrem osoba od osoby, lze však říci, že 
Republikáni udělají vše pro ochranu své vlasti a občanů, hrají v tomto ohledu na city. Slovy prezidenta 

Bushe: „ Jste buď s námi, nebo proti nám.“31 To dříve ztěžovalo kritiku USAPA, protože kritika byla 

brána jako neochota ochraňovat občany. 

Demokraté se řídí více jasnými výsledky, které mohou vyčíst, a obávají se, že množství osobních 

svobod, které USAPA narušuje, neospravedlňuje ani boj s terorismem.  

7 Zainteresované skupiny 

7.1 Human Rights Watch 

Mezinárodní nevládní organizace, která se zaměřuje na výzkum a obhajobu lidských práv ve světě. 

Dlouhodobě kritizuje USAPA ohledně porušování práva na soukromí, svobodné vyjadřování a 
svobodný internet.32 

7.2 ACLU (American Civil Liberties Union) 

Boj za zachovávání osobních svobod garantovaných občanům USA Ústavou a zákony. Kritizuje 
dopad USAPA na osobní svobody občanů.33  

7.3 EFF (Electronic Frontier Foundation) 

Nezisková agentura obhajující internetové soukromí, právo na svobodné vyjadřování a pokrok.Kritizují 
dopad USAPA na svobody občanů a rozšiřování pravomocí vládních Agentur.34  

                                                                                                                                                               
29 ACLU REBUTTAL OF PROPONENT'S ARGUMENTS THAT THE PATRIOT ACT CONFERENCE 
REPORT ADOPTS SUBSTANTIAL REFORMS. American Civil Liberties Union. [Online] 
30 Medine, David and kol., a. Policy Implications of the Section 215 Program 
31 USA Patriot Act: Pros And Cons. Everyday Health. [Online] 
32 Strengthen the USA Freedom Act. Human Rights Watch. [Online] 
33 ACLU REBUTTAL OF PROPONENT'S ARGUMENTS THAT THE PATRIOT ACT CONFERENCE 
REPORT ADOPTS SUBSTANTIAL REFORMS. American Civil Liberties Union. [Online] 
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7.4 FBI (Federal Bureau of Investigation) 

FBI obhajuje názor, že internet a terorismus jdou ruku v ruce, je stále těžší zločince sledovat a 

dopadat, a proto USAPA poskytuje FBI cenný nástroj boje proti terorismu35. Na druhou stranu sama 

FBI přiznává, že USAPA a sbírání dat ve velkém prováděné NSA nepřispěli přímo k dopadení či 

odhalení teroristických organizací či plánovaných útoků.36 

7.5 CIA (Central Intelligence Agency) 

USAPA dává stejně jako FBI CIA větší možnosti ve sledování občanů USA. Zatímco v 70. letech byla 
snaha omezit moc CIA, tak USAPA posunuje tento vývoj zpět. Povoluje například řediteli CIA (DCI), 

aby stanovoval priority ve sledování lidí v USA. Dříve tohle byl úkol generálního prokurátora.37  

8 Závěr 

„Američané se ptají, proč nás [𝑡𝑒𝑟𝑜𝑟𝑖𝑠𝑡é]  nenávidí [… ]  Nenávidí naše svobody – svobodu slova, 

vyznání, svobodu se shromažďovat a nesouhlasit jeden s druhým,“  řekl prezident George Bush ve 

své řeči ke Kongresu a americkému lidu po útocích 11. září 2011.38 

Jak víme, Američané byli vždy hrdí na své osobní svobody, bojovali za ně a nikdy si je nenechali 

uzmout. Nyní se ale časy mění a i Americká společnost se musí ptát sama sebe, kolik je ochotna 

obětovat ze svých osobních svobod pro zachování jiných svobod a života.Je poté na zákonodárcích, 
jak moc reflektují přání společnosti. Vezmou radši lidem svobody v zájmu zachování míru, nebo 

se budou snažit najít cesty boje s terorismem, které neomezují svobody voličů? Půjdou cestou 

naprostého zrušení USAPA, regulace sledování, nebo by raději sledování ještě přiostřili a dále 

nahrávali alegorii s Velkým bratrem, který vše vidí a slyší… 

  

                                                                                                                                                               
34 EFF. [Online] 
35 Director Discusses Encryption, Patriot Act Provisions. Federal Bureau of Investigation. [Online] 
36 Ybarra, Maggie. FBI admits no major cases cracked with Patriot Act snooping powers. Washington 
Times. [Online] 
37  HOW THE ANTI-TERRORISM BILL PUTS CIA BACK IN THE BUSINESS OF SPYING ON 
AMERICANS. American Civil Liberties Union. [Online] 
38 Text of George Bush's speech. The Guardian. [Online] 
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