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Zákon o sjednocení a posílení Ameriky za použití vhodných nástrojů potřebných pro 
stíhání a bránění terorismu („vlastenecký zákon“) 
 
Anotace 
 
Ve zjitřeném období těsně po 11. září 2001 byl ve Spojených státech amerických přijat 
stěžejní protiteroristický zákon – Patriot Act. Zákon vyvolal v řadě kruhů velkou kritiku, která 
však v řadě případů pramení z neznalosti obsahu samotného zákona. Článek si klade za cíl 
věci uvést na pravou míru. Ačkoli nová legislativa ve Spojených státech amerických znamená 
dílčí omezení svobod dosud v tomto ohledu velmi „zhýčkaného“ občana, je její ustanovení 
nutné chápat v kontextu se zranitelností, které je moderní otevřená, technická  
a individualizovaná společnost – nejen ve Spojených státech amerických – vystavena. 
 
Klíčová slova 
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Summary 
 
Act of Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required To 
Intercept and Obstruct Terrorism („Patriot Act“) 
 
In the turbulent period, immediately following the 11 September 2001 incidents in the 
United States, had been adopted the key anti-terrorism Act, so called Patriot Act. The law 
sparked a row circles great criticism, which in many cases, stems from ignorance of the 
content of the Act itself. Article aims to bring things into perspective. Although the new 
legislation in the United States is still the partial restriction of freedoms (in this regard very 
"spoiled" citizens), its provisions must be understood in the context of vulnerability of the 
modern, open, technical and individualized society – not only in the United States. 
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Úvod 
 
V médiích se v souvislosti s aktuální fází protiteroristických opatření Spojených států 
amerických lze často dozvědět o existenci tzv. „Vlasteneckého zákona“ („Patriot Act“). 
Uvedené komentáře se přitom nesnaží vysvětlit jeho obsah, ani další okolnosti, které se 
k jeho vzniku váží. Následující text si klade za cíl tento nedostatek napravit. Návrh textu 
normy ve dnech 23. až 24. října 2001 projednala a schválila Dolní sněmovna1 (357 hlasů pro, 
66 proti) a dne 25. října 2001 Horní sněmovna (98 pro, 1 proti) Kongresu Spojených států 
amerických. Dne 26. října 2001 zákon podepsal president a materiál byl následně publikován 
v materiálu „týdenní souhrn presidentských dokumentů“ (2001 / 37).  
 
Věcným záměrem zákona – ve stručnosti – je „odstrašit a potrestat teroristické činy ve 
Spojených státech amerických a kdekoli na světě, posílit možnosti nástrojů vynucování práva 
pro tento a související účely“.  
 
V porovnání s mnohými jinými zákony podobné důležitosti se jedná o velmi složitý text 
(například v porovnání se Zákonem o vnitřní bezpečnosti), ale byl schválen v rekordním čase, 
ve zjitřené době ani ne 50 dní po událostech z 11. září 2001. Schválení řady jeho ustanovení 
bylo před útoky na Spojené státy americké často nemyslitelné a je pravděpodobné, že aby 
se zákon mohl objevit tak rychle, musel být zastánci přísnějších bezpečnostních opatření 
vytvářen předem, „do šuplíku”, kde „čekal na svou chvíli“. 
 
Ačkoli některá jeho opatření mají být roku 2005 Kongresem přezkoumána, zda jsou i nadále 
účelná, předpokládá se, že většina jeho ustanovení je trvalé povahy. 
 
Zákon pozměňuje 12 dosud platných „velkých“ zákonů. Z tohoto důvodu je jeho text značně 
nepřehledný, protože málokdo si dal tu práci, aby listoval ve všech zákonech, u který mění 
pár slov, ačkoli se jedná často o změny dalekosáhlého významu.  
 
Z dosavadních zákonů, na které Patriot Act navazuje, nebo které ruší či přepracovává 
(formou konkrétních vsuvek, dodatků či poznámek), jmenujme: 
 
Omnibus Crime Control and Safe Streets Act, 1968 (Title III), 18 USC 2510-2522. 
 
Obsah zákona se věnoval situacím, v nichž je třeba jednat rychle v zájmu toho, aby nedošlo  
k narušení veřejného pořádku. Například pokud je na základě toho, co je vidět bezpečnostní 
kamerou nebo odposlechnuto zřejmé, že hrozí bezprostřední nebezpečí pro národní 
bezpečnost. Nestandardní postup ale musí být do dvou dnů uspokojivě odůvodněn a zpětně 
zlegalizován. V asi 60 % případů se do roku 2001 jednalo o situace, kdy bylo odposlechnuto 
nebo jinak operativně zjištěno místo, kde se uskuteční obchod s drogami a bylo třeba 
provést rychle zatýkací akci. 

                                                 
1
 House of Representatives. 3162, Zápis Kongresu (Congressional Record, Vol. 147 (2001). 

Explaining the U.S.A. Patriot Act. CNN, 23. VIII. 2002.  
http://edition.cnn.com/2002/LAW/08/23/patriot.act.explainer/index.html 
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Electronic Communications Privacy Act, 1986 
 
Relativně starý zákon, který bylo třeba upravit, aby nezůstaly nepokryty skutečnosti, jako 
jsou monitorování e-mailu, mobilních telefonů, hlasových schránek atd., které byly dosud 
opomíjeny.  
  
Digital Telephone Act, 1994 
 
Zákon vyjímal mobilní telefony z možnosti odposlechu – to je nyní neudržitelné.  
 
Foreign Surveillance Act, 1978, 50 USC 1801-1811. 
 
Zákon obsahoval zvláštní režim pro nakládání s cizinci, pracujícími pro výzvědnou službu cizí 
moci, nebo u kterých jsou pro vytěžování jiné „vážné důvody“. Pro jejich odposlech, výslech, 
souzení atd., byly zvláštní a dosud relativně omezující předpisy. Dosud se počítalo takřka 
výhradně s drogovou kriminalitou či špionáží, terorismus nebyl de facto pokryt, nebylo 
zřejmé, jak terorismus vyšetřovat, kdo by měl soudit, a jak penalizovat). 
 
** 
 
Dosavadní (před vstupem Vlasteneckého zákona v platnost) technické a právní možnosti 
užívání operativních postupů ve Spojených státech amerických: 
 
Do této oblasti spadalo: čtení klasické korespondence, odposlech telefonů, včetně 
mobilních, získávání dat z pagerů, čtení e-mailu (technologie Carnivore nebo Eschelon; 
Carnivore je nástrojem Federálního úřadu pro vyšetřování (Federal Bureau of Investigation, 
FBI), který zaznamená bez změn veškerá data, která přes něho prošla, bez možnosti jejich 
dalšího pozměnění, přičemž se dle potřeby zaměří na konkrétní klíčová slova), zkoumání 
obsahu hard-disku, instalování kamer, včetně kamer pro noční vidění, užívání fotobuněk  
a čidel, snímajících teplo, satelitní snímkování povrhu planety, rozbor snímků, písma, hlasu, 
DNA, otisků prstů, šlépějí. Vyšetřovatelé mohli zařízení instalovat a jejich užívání provádět 
pouze se svolením soudce, které je dáváno často na konkrétní dobu. Přitom: 
 

 Plnou informaci směl získat jen soud a obhájce. 

 E-mail: nesměl být přečten, dokud si ho nepřečetl adresát. 

 Video nahrávka: Precedent ji poprvé akceptoval jako důkaz roku 1968, ale de facto její 
akceptování záleží na konkrétním soudci. 

 Odposlech čísel, na která volala důvodně podezřelá osoba: Bylo třeba žádat soudce nebo 
prokurátora, ale žádosti se zpravidla automaticky vyhovělo. 

 
Dosavadní zločinec se zbavil odposlechu prostě tak, že změnil číslo (právo odposlechu se 
dávalo „na číslo”). Tím už dnes odposlech údajně neodvrátí. Dosud bylo standardem 
sledovat telefonní čísla, na která zájmová osoba telefonovala; nyní se sledují i internetové 
adresy, na které mailovala a účty, na které bezhotovostně či hotovostně posílala peníze 
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nebo z nich peníze dostávala. Obsah e-mailů se ale, pokud neobsahuje nějaká zjištění, 
důležitá pro vyšetřování, nesmí skladovat déle než 180 dní.  
 
Hledání osob se dosud odehrávalo tak, že federální soud vydal zatykač, platný pouze ve 
svém vlastním okrsku, nikoli za jeho hranicemi. Nyní se mají standardem stát „celostátní 
zatykače“ (nationwide search warrants). 
 
Dosud bylo nutné osobu, kterou se nepodařilo ve stanoveném čase zatknout a platnost 
zatykače vypršela, nějakým způsobem (není uvedeno jak) uvědomit o tom, že na ni byl 
zatykač vydán. Nyní se toto oznámení může na „rozumnou dobu“ odložit. 
 
Ostatně 4. dodatek Ústavy Spojených států amerických vyžaduje soudní rozhodnutí pro 
většinu forem sledování pro potřeby vynucování práva; původně se tím rozumělo zejména 
fyzické sledování; ale roku 1967, Nejvyšší soud v případu „Katz versus Spojené státy 
americké“ (389 US. 347), rozhodl, že soudní rozhodnutí je potřeba i pro zahájení 
elektronického sledování. 
 
Zároveň s tím se roku 1967 se rozvířila debata o tom, zda se užití elektronické operativní 
techniky pro potřeby výzvědných aktivit zahraničí musí zakládat na rozhodnutí (povolení) 
soudu, na konkrétním zatykači. 
 
Roku 1972 Nejvyšší soud rozhodl, že vnitrostátní skupina nesmí být cílem předem soudně 
nepovoleného sledování, ani kdyby toto sledování nařídil president nebo nejvyšší státní 
zástupce, pouze pokud by se podařilo předem zjistit její napojení na zahraniční moc. 
President měl povolení bez soudu nařídit sledování pouze cizí moci. 
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Nejdůležitější ustanovení zákona, strukturovaného do deseti kapitol, zahrnují:  
 
I – POSÍLENÍ DOMÁCÍ BEZPEČNOSTI PŘED TERORISMEM 
 
Článek č. 101 
 
Ustavuje nový „protiteroristický fond”, spravovaný Ministerstvem spravedlnosti, který není 
závislý na fiskálních omezeních a lze ho operativně použít pro libovolné odpovídající 
(protiteroristické) účely (tedy zejména pro potřeby Federálního úřadu pro vyšetřování). 
 
Článek č. 102 
 
Výslovně říká, že ani zákon, ani protiteroristický boj, není namířen proti muslimům, 
občanům Spojených států amerických (výslovně řečeno původem z arabských zemí nebo 
jižní Asie – míněny muslimské oblasti – Indonésie, jih Filipín atd.). Protiislámské nálady 
budou přísně trestány, stejně jako snaha napadat ženy, které nosí čador. 
  
Článek č. 103 
 
V rámci Ministerstva spravedlnosti existující „Technical Support Center“ (ustavené podle 
Anti Terrorism and Effective Death Penalty Act z roku 1996) pro fiskální roky 2002, 2003  
a 2004 dostane vždy 200 milionů dolarů pro zlepšení technické úrovně Federálního úřadu 
pro vyšetřování. 
 
Článek č. 104 
 
Uvádí, při splnění kterých podmínek, lze povolat armádu k plnění úkolů policie. 
  
Článek č. 105 
 
Popisuje rozšíření pravomocí Pracovních skupin proti elektronické kriminalitě (Electronic 
Crimes Task Forces2), existující v rámci Secret Service (se zvláštním zřetelem na financování 
terorismu).  
 
Článek č. 106 
 
Popisuje zvláštní pravomoci presidenta v případě, že Spojené státy americké čelí 
teroristickému útoku (co může president nařídit, zakázat, rozšířit, omezit, zveřejnit, utajit, 
atd., s cílem zmenšit dopad nebezpečí či ohrožení). 
 

                                                 
2
 Electronic Crimes Task Forces. White House. https://www.whitehouse.gov/files/documents/cyber/United% 

20States%20Secret%20Service%20-%20Electronic%20Crimes%20Task%20Forces.pdf 
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II – POSÍLENÍ ZJIŠŤOVACÍCH PROCEDUR (ČASTO POZMĚŇUJE DOSAVADNÍ FOREIGN 
INTELLIGENCE SURVEILLANCE ACT – FISA3) 
 
Článek č. 201 – 204 
 
Uvádí skutkové podstaty (podezření) a popisuje povolovací mechanismus, vztahující se  
k oblasti terorismu a financování terorismu, umožňující nasazení odposlechu a sdílení 
zjištěných údajů mezi jednotlivými částmi bezpečnostní komunity. 
 
Článek č. 205 
 
Nařizuje zaměstnat v rámci Federálního úřadu pro vyšetřování více tlumočníků. 
 
Článek č. 207 – 208, 218 
 
Obsahuje rámec použití a možnosti využití zatykačů na „agenty cizí moci” – neobčany  
– působící ve Spojených státech amerických. Lze je déle sledovat, promlčecí doba k jejich 
odsouzení se prodlužuje. V případě ohrožení je možné použít zatykač, autorizovaný pouze 
slovně (ústně). 
 
Článek č. 209 – 213, 220, 222 
 
Možnosti užití zjištění z odposlechu a elektronické pošty. V případě, že by jinak došlo  
k ohrožení z prodlení, lze zjištěné skutečnosti využít okamžitě (pro zatčení nějakých osob, 
zabavení věcí, atd.). Uvádí nutnost zlepšení technických možností zpravodajské komunity 
Spojených států amerických (např. pro odposlech „hlasových schránek” a užití programu 
Carnivore Národním bezpečnostním úřadem (National Security Authority, NSA).4 
 
Článek č. 214 – 216 
 
Užití údajů z různých databází pro vystopování dopadení pachatele, sdílení dat v registrech, 
práva vstupovat do nich a dozor Kongresu nad tím, že tyto údaje nebudou zneužity. 
 
Článek č. 217 
 
Oprávněné a neoprávněné užívání dat, umístěných na „utajovaných počítačích” (počítačích, 
certifikovaných k uchovávání utajovaných skutečností). 
 
Článek č. 219 
 
Pravidla výměny informací se zpravodajskými službami jiných zemí. 
 

                                                 
3
 Foreign Intelligence Surveillance Act. Federation of American Scientists. http://fas.org/irp/agency/doj/fisa/ 

4
 KERNER, Sean, Michael. Is NSA Prism the New FBI Carnivore. Internet News. 6. VI. 2013. 

http://www.internetnews.com/blog/skerner/is-nsa-prism-the-new-fbi-carnivore.html 
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Článek č. 221 
 
Možnost uvalení sankcí na zemi (nebo hnutí, které nějakou zemi efektivně kontroluje), 
podporující terorismus (v době vzniku zákona se jednalo konkrétně o Afghánistán / Taliban). 
 
Článek č. 222 
 
Občanskoprávní odpovědnost občana, úředníka, zaměstnance atd., který úmyslně či  
z nedbalosti, prozrazením informací nebo jinak poškodí bezpečnost Spojených států 
amerických. 
 
Článek č. 223 – 224 
 
Časové limity pro možnost odvolání proti výsledkům zjištění zpravodajských služeb. 
 
III – USTANOVENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU 
 
Článek 301 – 377 
 
Zákon zcela mění běžný styk mezi finančními institucemi a občanem. Upravována je jím 
zároveň celá šíře boje proti praní špinavých peněz, například: 
 

 povinnosti finančních institucí v tomto ohledu (např. nejpozději do 120 hodin odpovědět 
federálním orgánům dotaz, vztahující se k okolnostem vedení konkrétního účtu); 

 boj proti daňovým rájům; 

 nutnost mezistátní spolupráce proti financování terorismu; 

 opatření proti korupci; 

 postupy, kterým bude získáváno více informací o majiteli účtu (zavádí identifikaci klientů 
ve finančním ústavu občanským průkazem či alespoň řidičskou legitimací, což nebylo 
dosud pravidlem); 

 boj proti pašování; 

 boj proti padělání (peněz, akcií, dokladů k účtům atd.); 

 boj proti pozměňování identity osob (o které usilují sankcionované osoby, aby tak mohly 
zakládat účty); 

 pravidla pro mezibankovní styk; 

 šíře bankovního tajemství; 

 bezhotovostní a hotovostní transakce a jejich specifika; 

 vynucování spolupráce zahraničních bank; 

 burzy, směnárny a jiné finanční instituce a jejich specifika v boji proti praní peněz; 

 nové (širší) pravomoci Fin-CEN-u;5 

 zprávová povinnost finančních institucí vůči bezpečnostní komunitě; 

 zprávová povinnost bezpečnostní komunity vůči Kongresu (podat zprávu jednou za  
4 roky). 

                                                 
5
 FinCEN. United States Department of the Treasury. https://www.fincen.gov/ 
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IV – OCHRANA HRANIC 
 
Článek č. 401 
 
Dosud takřka nechráněná hranice s Kanadou bude více střežena 
 
Článek č. 403: 
 
Sdílení informací o konkrétních osobách mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Federálním 
úřadem pro vyšetřování (do budoucna je se třeba při poskytování víz nezbytné řídit 
informacemi o trestní minulosti žadatelů – tyto informace předtím nebylo snadné získat). 
Aby byla výměna informací efektivní, musí se odehrávat v rámci nového informačního 
systému, na který se může připojit každá služebna, každý hraniční přechod. Systém musí být 
schopen snímat a porovnávat biometrické údaje. 
 
Článek č. 404 
 
Proplácení přesčasů u personálu imigračních kanceláří nesmí přesáhnout 30 000 dolarů 
ročně na osobu. To bylo aktuální v roce 2001, kdy se zhruba ztrojnásobení práce personálu 
na hranicích (Border Patrol, Customs Service Inspectors a Immigration and Naturalization 
Service)6 řešilo nasazením dobrovolníků. 
 
Článek č. 405 
 
Integrovaný systém databáze otisků prstů. 
 
Článek č. 411 
 
Jakákoli účast na teroristické aktivitě (včetně jakékoli formy logistické podpory) v zahraničí je 
legálním důvodem pro odmítnutí vstupu žadatele o vstup do Spojených států amerických, 
totéž platí o jeho rodinných příslušnících a dalších osobách, které s ním jsou často ve styku. 
Ustanovení platí i retroaktivně, taková osoba, která už ve Spojených státech amerických 
pobývá, může být bezodkladně deportována.7 

                                                 
6
 Border Patrol Overview; United States Customs and Border Protection. http://www.cbp.gov/border-

security/along-us-borders/overview 
United States Citizenship and Immigration Services. https://www.uscis.gov/ 
7
 Komu lze zabránit ve vstupu: 

 
1) jakémukoli zástupci politické nebo společenské skupiny, která veřejně vyzývá k terorismu; 
2) osobě, která jiné vyzývá k terorismu (tj. ideoví vůdci teroristických skupin – jako „slepý šejk“, Ahmad Ismail 
Jásin z platformy Hamás); 
3) choti a dětem výše uvedených osob; a  
4) jakékoli další osobě, u které Ministerstvo zahraničních věcí dojde k závěru, že by mohla být nebezpečná pro 
bezpečnost a blahobyt Spojených států amerických. 
 
Ministerstvo zahraničních věcí je hlavní autoritou pro zařazování osob a skupin na seznam teroristických 
aktivistů. Seznamy mají být bezodkladně postupovány Ústřední zpravodajské službě, Federálnímu úřadu pro 
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Článek obsahuje též definici terorismu – výčtovou, ne nepodobnou definici Evropské unie 
(teroristickou činností chápe i členství v teroristické organizaci jako takové, stejně jako 
jakoukoli podporu chodu takové organizace). 
 
Článek č. 412 
 
Odhalený cizinec, podezřelý z teroristických aktivit, může být uvězněn minimálně za 
porušení imigračních náležitostí (ad článek č. 411). Takto zadržená osoba může být sedm dní 
držena bez sdělení obvinění. Zpráva o použití uvedeného institutu se dvakrát do roka 
předkládá Kongresu (včetně jména uvězněných, místa jejich uvěznění a povahy skutku, 
z něhož jsou obviněni). 
 
Článek č. 413 
 
Popisuje nutnost mezistátní spolupráce proti pašování zbraní. 
 
Článek č. 414, 417 
 
Nastoluje nový standard strojově čitelných dokladů a umístění čteček na hraničních 
přechodech, stejně jako kroky pro zkvalitňování dokladů proti padělání. 
 
Článek č. 415 
 
Popisuje pravomoci Ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických ve vízové 
problematice. 
 
Článek č. 416 
 
Zmiňuje nutnost monitoringu zahraničních stipendistů (studentů vůbec). Tím, že staví mimo 
zákon jakoukoli materiální podporu terorismu, v aktuálním výkladu může být z podpory 
terorismu označen každý, kdo umožní do Spojených států amerických vstup (a zajistí 
stipendium) zahraničnímu studentovi, ze kterého se „vyklube“ terorista. 
 
Článek č. 418 
 
Popisuje nutnost zabránit „kupčení“ s vízy na konzulátech (poznámka: údajně se to týkalo  
i velvyslanectví Spojených států amerických v Praze). 
 
Článek č. 421, 423 
 
Monitoring legálních imigrantů a ustanovení vzhledem ke slučování rodin (azyl  
z humanitárních důvodů). 

                                                                                                                                                         
vyšetřování a dalším agenturám. Osobu ze seznamu může zatknout okamžitě kterákoli agentura (kompetenční 
spory musí ustoupit stranou). 
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Článek č. 422 
 
Pravidla pro vydávání víz pro opakovaný vstup do Spojených států amerických. 
 
Článek č. 423 
 
Osoby, které vstoupily do Spojených států amerických před vejitím Zákona v platnost, budou 
– podle možností – zpětně prověřeny.  
 
V – ODSTRANĚNÍ PŘEKÁŽEK, KTERÉ STOJÍ V CESTĚ VYŠETŘOVÁNÍ TERORISMU 
 
Článek č. 501, 502 
 
Popisuje nezbytnost provedení osvětové akce pro veřejnost (aby veřejnost věděla, jak 
bojovat s terorismem, jaké podezřelé skutečnosti a komu hlásit). 
 
Článek č. 503 
 
Navrhuje možnosti identifikace teroristů podle jejich DNA (vytvoření databanky DNA 
zločinců – odběru DNA se musí na vyžádání podrobit všechny osoby, odsouzené do 
federálních vězení, se zvláštním důrazem na pachatele násilných činů).  
 
Článek č. 504-508 
 
Posiluje možnosti spolupráce orgánů pro vynucování práva (možnost protiteroristických 
služeb vstupovat do spisů, do zápisů ze soudního jednání k jakémukoli zločinu, kde by mohly 
hledat návaznost na terorismus a vůbec jakékoli ohrožení bezpečnosti Spojených států 
amerických). 
 
I informace, které zkoumá velká porota, a které byly dosud tajné, smí teď zkoumat 
zpravodajské služby a imigrační úředníci. 
 
VI – PODPORA PRO OBĚTI TERORISMU, PRO PRACOVNÍKY V OBLASTI UDRŽOVÁNÍ 
VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A JEJICH RODINY 
 
Jedná se o zvláštní fondy (pro oběti terorismu, atd.), jejich ustavení, rozšíření a definování 
podmínek pro čerpání z jejich obsahu. Je to asi jediná část zákona, která nebyla z žádného 
směru kritizována. 
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VII – ROZŠÍŘENÍ SDÍLENÍ INFORMACÍ V OBLASTI OCHRANY KRITICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
Článek č. 701 
 
Ustavuje tzv. Systém bezpečného sdílení informací („Secure Information Sharing System“), 
tedy jakési „vládní spojení“ mezi agenturami. To platí i o místní úrovni. Jen tak lze „poskládat 
mozaiku“ budoucích složitých teroristických spiknutí. 
 
VIII – TRESTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ 
 
Článek č. 801 
 
Jeho obsahem je změna ustanovení u již existujících trestných činů teroristického útoku  
a útoku na prostředek veřejné dopravy. 
 
Článek č. 802 
 
Vytváří novou skutkovou podstatu „domestic terrorism“ (vnitrostátní terorismus)8. 
 
Článek č. 804 
 
Popisuje, jak penalizovat útok proti základnám Spojených států amerických v zahraničí. 
 
Článek č. 803, 805 – 807  
 
Činí trestnými (resp. rozšiřuje dosavadní definice) různé formy vědomé materiální podpory 
terorismu (financování, poskytování přístřeší, poskytování know-hov, informací, atd.).  
 
Článek č. 808 
 
Rozšiřuje definici federálního zločinu terorismu – přičemž se zde objevuje podstata 
„počítačové kriminality“ či „kyberterorismu“ („terrorist related computer crimes”). Tyto 
skutky mimo to spadají mezi činy, u kterých lze nasadit nástroje odposlechu. 
 
Článek č. 809-812 
 
Činí některé trestné činy, spojené s terorismem, nepromlčitelnými, u řady těchto činů 
zvyšuje sankce a promlčecí lhůty (v řadě případů z 5 na 8 let). Dále mimo jiné zavádí institut 
tzv. „sledovaného propuštění” („supervised release“), což sice u některých trestných činů 
existuje, ale novinkou je možnost, aby toto sledování bylo doživotní.  

                                                 
8
 Terorismus je zejména definován cílem. Konkrétní činy jsou spáchány s cílem:  

 
i) zastrašit nebo znejistit civilní populaci; 
ii) zastrašováním ovlivnit politiku vlády; nebo  
iii) postihnout (znemožnit) výkon vlády (veřejné správy). 
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Článek č. 813 
 
Činí trestným čin vydírání, hraničící s terorismem. 
 
Článek č. 814, 816 
 
Činí trestnými některé činy, spadající do oblasti kyberterorismu. 
 
Článek č. 815 
 
Popisuje rámec ochrany vládních budov a zařízení. 
 
Článek č. 817 
Věnuje se problematice bieoterorismu. 
 
Článek č. 818 
 
Popisuje, jak zajistit, aby podezřelá osoba nedostala do rukou zbraně hromadního ničení 
(včetně kultur chorob či chemikálií). Kdokoli uvedený zákaz vědomě poruší, a takové osobě 
uvedené prostředky zpřístupní, může být odsouzen až na 10 let odnětí svobody. 
 
IX – ZKVALITNĚNÍ PRÁCE ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB 
 
Článek č. 901-905 
 
Popisuje pravomoci služeb, jejich změny a zrušení některých omezení (pro zahraniční 
působení Federálního úřadu pro vyšetřování). Popisuje pravomoci Kongresu v oblasti dozoru 
nad službami. Dává jasný mandát ke sdílení informací mezi Ústřední zpravodajskou sužbou 
(Central Intelligence Agency, CIA) a Federálním úřadem pro vyšetřování. 
 
Ze 13 klíčových zpravodajských služeb deleguje zaměstnance a agenty do zvláštního „mezi-
službového” tělesa (tzv. „mini-CIA“). 
 
Článek č. 906 
 
Konstituuje mezi-služební pracovní skupinu pro potírání financování terorismu. 
 
Článek č. 907 
 
Konstituuje středisko pro poskytování tlumočnických a překladatelských služeb všem částem 
bezpečnostní komunity Spojených států amerických (aby každá služba nemusela stejný 
materiál tlumočit zvlášť). 
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Článek č. 908 
 
Ustavuje výcvikový a vzdělávací program pro různé členy relevantních služeb (na centrální i 
lokální úrovni), věnovaný různým aspektům vynucování práva (odhalení podezřelých stop, 
atd.).  
 
X – RŮZNÉ 
 
Článek č. 1004, 1006 
 
Zejména se týká definic pojmů a zpřesnění výkladů, vztahujících se k financování terorismu. 
 
Článek č. 1005 
 
Hovoří o navýšení financí pro požárnické sbory (fire and emergency response departments) 
na celostátní a lokální úrovni, aby se tak zlepšila technická a technologická vybavenost 
sborů, ale i jejich možnost vytvářet vlastní analýzy (částka 25 milionů dolarů každý rok pro 
období 2003 až 2007).  
 
Článek č. 1007 
 
Aktivity zpravodajské komunity Spojených států amerických ve Střední a Jižní Asii a jejich 
financování. 
 
Článek č. 1008 
 
Studie proveditelnosti potřebnosti a možnosti zavedení sběru biometrických údajů. 
 
Článek č. 1010 
 
Náležitá ochrana vojenských objektů. 
 
Článek č. 1011 
 
Klade důraz na nutnost sledování tele-marketingových i jiných charitativních akcí, aby byly 
odhaleny pokusy o pořádání akcí podvodných (ve Spojených státech amerických se objevila 
řada sbírek „pro oběti z 11. září”, kdy ne všechny byly seriosní). 
  
Článek č. 1013 
 
Klade důraz na efektivní boj proti bioterorismu a k tomuto cíli ustavuje relevantní vzdělávací 
program (a řeší jeho financování). 
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Článek č. 1014 
 
Popisuje rámec financování školení protiteroristických (bezpečnostních) pracovníků na 
lokální úrovni (města, obce, továrny, letiště), tak aby byli schopni reagovat na aktuální 
hrozby. 
 
Článek č. 1016 
 
Stanoví jako další prioritu protiteroristického úsilí Spojených států amerických ochranu 
kritické infrastruktury. 
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Argumentace odpůrců nových opatření 
 
Zákon je zejména trnem v oku zastánců primátu legislativy, protože posouvá řadu pravomocí 
na exekutivu. Stížnosti, které se ke vzniku zákona vztahují, jsou různé. Zpravidla se v nich 
nehovoří o nepotřebnosti, jako spíše o neústavnosti znění zákona. Zákon je kritizován, 
protože: 
 

 Se jedná údajně o nekoncepční a uspěchanou směs izolovaných a nepropojených kroků, 
snažících se dohnat, co se „zaspalo“. 

 Zákon znamená mrhání penězi (jednorázové užití 2,6 miliardy dolarů na „akutní 
operace”). 

 Na základě uvedeného zákona je možné činit řadu kroků bez důkladného oprávnění  
a vyargumentování.  

 K nasazení operativních a jiných nestandardních postupů v případě teroristických činů 
stačí splnit mnohem méně podmínek, než v jiných případech, kdy je o ne-teroristické 
trestné činy či o podezření na ně. Tím vzniká dvojí standard užívání operativní techniky.  

 Zákon obrovsky expanduje od dosavadních zákonů obdobné a povahy a – mimo jiné  
– vrací Federálním úřadu pro vyšetřování moc, o kterou postupně, 30 let, jak rostl důraz 
na dodržování občanských práv a svobod, přicházel. 

 Zákon na řadě míst používá vágní, neprávnické a ze samé podstaty zneužitelné pojmy 
jako „dost dobré důvody“, „odpovídající doba“ atd.  

 Zákon je v rozporu se čtvrtým dodatkem Ústavy Spojených států amerických, který 
zaručuje právo jednotlivce na svobodu od neodůvodněného sledování. Odůvodnění 
sledování dosud zajišťoval soudce, ale to nyní už zcela neplatí.  

 Zákon umožňuje takřka kohokoli zatknout bez výslechu nebo soudu, pokud je označen za 
člena skupiny, která je uvedena na seznamu teroristických organizací (viz držení řady 
osob na základně Guantánámo či jinde ve světě). 

 Zákon umožňuje zavádět kroky se zpětnou platností.  

 Zákon dovoluje vytváření „vojenských tribunálů”, soudících „teroristy” za zavřenými 
dveřmi.  

 Zákon umožňuje zabavování věcí bez vysvětlení.  

 Zákon údajně znamená konec nerušené existence politických, společenských nebo 
náboženských organizací, které se z jakéhokoli důvodu stanou nepohodlnými.  

 Zákon údajně znamená konec soukromí občana, včetně jeho internetové komunikace. 
 

Závěr: 
 
Protiargumenty vůči opatřením v rámci Vlasteneckého zákona jsou často zevšeobecňována 
do frází o budoucnosti plné „špehování“. Občan Spojených států amerických, který nebyl 
dosud zvyklý na to, že při různých transakcích prokazoval svou totožnost (buďto vůbec, nebo 
ne jinak, než řidičským průkazem) se někdy nechává strhnout k postojům, které označují 
právě zavádění občanských průkazů ve Spojených státech amerických za nacistický vynález. 
Další krajní postoje pak vycházejí vůbec z neznalosti obsahu Vlasteneckého zákona, kde 
dominují opatření spíše organizačního charakteru, zefektivňující práci bezpečnostní 
komunity Spojených států amerických, které by občan mohl spíše uvítat. 
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ILUSTRACE, VZTAHUJÍCÍ SE K TÉMATU „PATRIOT ACT“.9 
 

  
„Chovejte se prostě normálně.“ „Předpokládám, že to bylo jednodušší, 

než dostat za mříže teroristy.“ 
  

  
„Myslel jsem, že původním cílem bylo, 

aby se báli oni.“ 
„Naneštěstí, ochrana našeho způsobu života 

se stala způsobem našeho života.“ 
  

  
Nápis na podstavci Sochy svobody, nabízející 

„otevřené dveře“ všem přistěhovalcům  
je doplněn o poznámku 

„Nabídka se může změnit“. 

George Orwell – 2002 

  

                                                 
9
 BENNETT, Clay. Christian Science Monitor. http://www.claybennett.com/archives.html 
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Variance na téma „bezpečnost výměnou za 

soukromí“. 
Variance na téma „bezpečnost výměnou  

za svobodu, spravedlnost, rovnost a volnost“. 
  

  
Variance na téma „bezpečnost výměnou 

za soukromí“. 
„A chce se po nás, abychom nahlásili kohokoli, 

kdo se chová neobvykle.“ 
  

  

„Pozor, zlý pes!“ Variace na téma odposlechy. 

  
 


