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S. 1911 Vybor pro ozbrojené složky 

Český model amerického kongresu 2019 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

 osmého září roku dvoutisícího devatenáctého 
 

ZÁKON 

 O přítomnosti Spojených států amerických ve Východní Evropě 

Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických se v Kongresu usnesly na 
tomto zákonu: 

Hlava I - Preambule 1 

Par. 101.  2 

(1) Účelem tohoto zákona je podporovat rozvoj obranyschopnosti spojenců Spojených států 3 
amerických ve Východní Evropě, tak aby byli schopni odolat dlouhodobě přetrvávající 4 
hrozbě fyzického útoku ze strany Ruské federace.  5 

Par. 102. 6 

(1) Za účelem uvedeným v Par. 101 budou Spojené státy americké zejména: 7 

a. nadále provádět pravidelná vojenská cvičení ve spolupráci s obrannými 8 
složkami spojenců Spojených států amerických ve Východní Evropě (dále také 9 
“vojenská cvičení”), 10 

b. usilovat o zřízení nové trvalé vojenské základny ve Východní Evropě, 11 

c. navýšit finanční rozpočet European Deterrence Initiative (dále také “EDI”), 12 

d. bojovat proti hybridní informační válce. 13 

Hlava II - Rozpočet EDI 14 

Par. 201  15 

(1) Kongres Spojených států amerických schvaluje následující rozpočet EDI: 16 

a. pro rok 2019 se rozpočet EDI zvyšuje na částku ve výši 8 miliard USD, 17 
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b. pro rok 2020 se schvaluje rozpočet EDI na částku ve výši 12 miliard USD. 18 

Hlava III - Vojenská základna 19 

Par. 301.  20 

(1) Kongres Spojených států amerických schvaluje zřízení trvalé vojenské základny v 21 
Polsku, která bude nést název Fort Trump (dále také “Fort Trump”). 22 

(2) Ministerstvo obrany spolu s Ministerstvem zahraničních věcí se pověřují vyjednáváním 23 
za účelem zajištění lokality a povolení pro umístění Fort Trump. 24 

(3) Prioritou Fort Trump je zajištění zázemí pro výcvik a společná cvičení ozbrojených sil 25 
Spojených států amerických, Polska a další ozbrojené složky NATO. 26 

Par. 302. 27 

(1) Kongres Spojených států amerických schvaluje společné cvičení ozbrojených sil 28 
Spojených států amerických, Polska a pobaltských zemí, které se odehraje 4. - 14.  29 
července 2020. 30 

(2) Cvičení se bude odehrávat na území Lotyšska a Litvy. 31 

Hlava IV - Navyšování vojenských stavů 32 

Par. 401.  33 

Kongres spojených států amerických schvaluje navýšení rozpočtu Námořnictva 34 
Spojených států amerických za účelem nákupu 2 nových letadlových lodí třídy Gerald 35 
R. Ford. 36 

Par. 402.  37 

(1) Kongres spojených států amerických schvaluje zřízení šesté složky ozbrojených sil 38 
Spojených států amerických, a to Vesmírných sil Spojených států amerických (dále také 39 
“Vesmírné síly”). 40 

(2) Úkolem Vesmírných sil je zajištění dominance Spojených států amerických ve 41 
vesmírném prostoru, zajištění obrany Spojených států amerických před všemi známými 42 
i neznámými hrozbami z vesmíru a zajištění výhry Spojených států amerických v 43 
závodu o zřízení první trvale osídlené vojenské základny ve vesmíru. 44 
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Hlava V - Závěrečná ustanovení 45 

    Par. 501. 46 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.10.2020. 47 


