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Výbor: Výbor pro vládní dohled 

Název: Zákon o podpoře veteránů 

Důvodová zpráva 

Obecná část 

Tento zákon mění některé náležitosti týkající se podpory veteránů. Cílem zákona je zlepšit 
jejich stávající situaci jakož i hájit rodinné hodnoty. Zákon značně zvyšuje ochranu veteránů 
v otázkách zdravotní péče či bydlení. Ovšem za značného zvýšení nároků na rozpočet. Tento 
je však z části kompenzován ukončením podpory neziskových organizací. 

 

Zvláštní část 

Hlava I 

Hlava I hovoří o úvodních ustanoveních, které jsou pak dále používány. Stanovuje základní 
pravidla. 

Par. 101.  

Tento paragraf hovoří o základních pojmech používaných v zákoně. 

Hlava II 

Hlava II se týká zavedení bezplatné celoživotní zdravotní péče pro veterány. Cílem je 
zjednodušit systém, který nutí veterány složitě podávat byrokratické žádosti a odměnit hrdiny 
našeho národa tím, že už do konce života nebudou muset čelit hrozbě finančního zruinování 
z důvodu zdraví. Doživotní bezplatná zdravotní péče zajistí, že bude dostatek rekrutů, což posílí 
naši obranyschopnost a ušetříme tak na náborových kampaních.  

Par. 201.  

Tento paragraf výslovně zavádí bezplatnou doživotní zdravotní péči o veterány. Provedením 

tohoto závatku je pověřeno Ministerstvo pro záležitosti veteránů. 

Par. 202. Navýšení financí 
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Tento paragraf navyšuje rozpočet Ministerstva pro záležitosti veteránů o takovou částku, která 

by měla stačit na pokrytí bezplatné péče. Tato částka není sice malá, přesto je zde prostor pro 

zvýšení. Peníze investované zde ulehčí například armádnímu rozpočtu, který již nebude muset 

vynakládat obří částky na náborové kampaně a také zajistí, že nebude nutné hradit náklady 

spojené s bezdomovectvím a s tím spojenou kriminalitou. I kdyby však tyto ekonomické 

argumenty nepadly na úrodnou půdu, je zde argument nejsilnější, a to argument morální a 

vlastenecký. 

Par. 203. 

Paragraf má za cíl zlepšit situaci veteránů, kteří žijí daleko od center pro zdravotní péči o 

veterány. 

Hlava III - Veteránské penze 

Tato hlava se týká navýšení základní sazby veteránských penzí. 

Par. 301.  

Tento paragraf nastavuje novou hranici na 15 500$ 

Par. 302.  

Tento parnagraf posouvá věk nároku na důchod o dva roky s ohledem na zvyšující se naděje na 
dožití. 

Hlava IV - Sexuální menšiny 

Cílem této hlavy je zajistit, aby federální vláda nepodporovala ideové směry, které jsou 
v rozporu s všeobecnou morálkou předestřenou Otci zakladateli.  

Par. 401. Homosexuální páry 

Otázka homosexuálních sňatků by měla zůstat v gesci států a neměla by mít vliv na federální 
úrovni. Za účelem rovnosti není možné, aby některé homosexuální páry za manžele považovány 
byly a jiné ne. Proto spravedlnost káže nahlížet na všechny homosexuální páry jako na 
nesezdané. 

Par. 402. Transgender osoby 
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Federální vláda by neměla podporovat pochybné operace, které souvisí s genderem. Pokud 
někdo bude chtít takovou operaci podstoupit, má na to plné právo, ale stát by se na tomto neměl 
podílet. Vzhledem ke kontroverzi transgender osob a vysoké úctě k zesnulým veteránům, kteří 
jsou mnohdy proti transgenderu, je jen spravedlivé, aby nebyli transgender veteráni pohřbíváni 
po boku ostatních veteránů. Opět je jim umožněno využít jakýkoliv jiný hřbitov, ale stát nemůže 
nutit vojáky, aby na věčnosti leželi vedle transgender veteránů. 

Hlava V - Ukončení podpory neziskovým organizacím podporujícím veterány 

Par. 501.  

Cílem tohoto ustanovení je finančně ulehčit kase Spojených států, které se výše zmíněnými 
paragrafy plně ujímají odpovědnosti za veterány. Není tak nadále nutné dotovat soukromé 
subjekty, které poskytují stejné služby jako stát. Pokud budou chtít poskytovat své služby 
nadále mohou, nicméně bez státního příspěvku. Ruka trhu nechť rozhodne o jejich osudu. 

Hlava VI - Donalds Houses for vets 

Par. 601. Projekt Donald houses for vets  

Problémy se střechou nad hlavou patří mezi obvyklé starosti mnohých veteránů. Program 

zaštítěný panem Prezidentem by toto mohl snadno vyřešit. 

Par. 602. Vyčlenění finančních prostředků 

Je třeba vyčlenit finance nutné k provedení tohoto plánu. Finance i počty bytů by mohly být 
dále navýšeny. 

Hlava VI – Závěrečná ustanovení 

Par. 701. Účinnost. 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 11. 11. 2020. 

 

 

 


