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H.R. 1922 

Výbor: Výbor pro zahraniční vztahy 

Název: Zákon o přístupu USA k Organizaci spojených národů 

Důvodová zpráva 

Obecná část 

Tento návrh zákona upravuje Spojených států amerických k Organizaci spojených národů. Jeho 
cílem je zajistit, aby prostředky uvolněné americkými daňovými poplatníky již nebyly, jako již 
tolikrát v minulosti, zneužívány a plýtvány.  

Zvláštní část 

1. Hlava I. 

Toto ustanovení definuje pojmy, které jsou v zákoně dále používány.  Zároveň jsou zmíněny 
hlavní principy formulace zahraniční politiky Spojených států amerických, jejž je Organizace 
spojených národů nedílnou součástí.  

2. Hlava II. 

Cílem tohoto ustanovení je zajistit, že prostředky Spojených států amerických již nikdy 
nebudou vynakládány a plýtvány na fungování organizace, jejímž hlavním cílem je facilitovat 
ventilaci protiamerických nálad či hodnot, jež jsou americkému lidu cizí. 

3. Hlava III. 

Cílem tohoto ustanovení je zajistit, že prostředky Spojených států amerických již nikdy 
nebudou vynakládány a plýtvány na fungování organizace, jejímž hlavním cílem je facilitovat 
ventilaci protiamerických nálad či hodnot, jež jsou americkému lidu cizí. 

4. Hlava IV.  

Účelem tohoto ustanovení je bojovat proti absurdně vysoké procentuální zátěži, jež je 
vyžadována po amerických daňových poplatnících za účelem financování akcí, jejichž 
relevance pro národní bezpečnost Spojených států amerických je v mnoha případech 
přinejmenším nejasná. 
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5. Hlava V.  

Cílem tohoto oddílu je podobně jako v případu Hlavy IV korigovat nynější, naprosto absurdně 
vysokou zátěž uvalenou na státní pokladnu Spojených států amerických. Je zcela evidentní, že 
mnohé další státy by mohly – a vzhledem ke své ekonomické síle a výrazným obchodním 
přebytkům vůči Spojeným státům měly – nést větší míru zodpovědnosti za zajištění chodu OSN. 
V neposlední řadě je nutné zajistit, aby Spojené státy už nebyly účastny na financování institucí, 
jež jsou často zneužívány k urážení Spojených států amerických a jejich spojenců. 

6. Hlava VI. 

Je naprosto klíčové, aby Kongres Spojených států amerických jako instituce zodpovědná za 
alokaci finančních prostředků disponoval detailními informacemi stran způsobu, jakým jsou 
tyto prostředky vynakládány. 

7. Hlava VII 

Klíčovou vlastností správně formulované a kredibilní zahraniční politiky je konzistence a 
neměnnost. 

8. Hlava IX 

Účinnost zákona je stanovena na začátek kalendářního roku 2020.   


