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H. R. 1929 

S. 1914 

Výbor pro energii a hospodářství 

Výbor pro finance 

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

 osmého září roku dvoutisícího devatenáctého 

 

ZÁKON 

 O reformě Federálního rezervního systému 

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

zákonu: 

                                                 Hlava I - Úvodní ustanovení 1 

V tomto zákoně: 2 

(1) VÝBOR je Výbor pro operace na volném trhu Federálního rezervního systému; 3 

(2) SOUBOR EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ jsou statistická data sloužící jako 4 

východisko pro rozhodování Federálního rezervního systému; 5 

(3) MĚNOVÁ POLITIKA je termín pro operace Federálního rezervního systému na 6 

volném trhu; 7 

(4) ÚVĚROVÝ PROGRAM je program na podporu konkrétních subjektů, jejichž kolaps 8 

by mohl negativně ovlivnit vývoj ekonomiky.    9 

Hlava II - Měnová politika 10 

Par. 201. Obecná ustanovení 11 

(1) Výbor každoročně stanoví přesně konkrétní strategii měnové politiky, která bude 12 

sloužit jako veřejné vyjádření o očekáváních výboru ohledně provádění měnové 13 

politiky v daném roce. 14 

Par. 202 Strategie měnové politiky výboru 15 

(1) Výbor zveřejní jednoduchý popis strategie pro následující nástroje měnové politiky v 16 

reakci na změny v malém a dobře definovaném souboru veřejně dostupných 17 

ekonomických ukazatelů: 18 

  a. cíle krátkodobých úrokových sazeb stanovených Výborem. 19 

  b. cíle operací na volném trhu. 20 
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  c. výnosy ze zůstatků uložených ve Federální rezervní bance  21 

(2) Identifikuje jeden nástroj měnové politiky ze seznamu v ustanovení výše, který bude 22 

sloužit jako primární nástroj pro provádění měnové politiky 23 

Par. 203. Rámcová pravidla měnové politiky 24 

(1) Kromě strategie měnové politiky Výbor každoročně stanoví nejméně jedno a nejvýše 25 

tři rámcová pravidla měnové politiky, z nichž každé bude matematicky vyjadřovat, 26 

jakým způsobem užitím primárního nástroje měnové politiky reaguje na změny 27 

malého a dobře definovaného souboru veřejně dostupných ekonomických ukazatelů. 28 

Par. 204. Odchylky 29 

(1) Strategii měnové politiky nelze vykládat tak, že zabraňuje výboru stanovit krátkodobé 30 

cíle úrokových sazeb, provádět operace na volném trhu nebo platit zisky ze zůstatků 31 

podle způsobem, který se odchyluje od měnové politiky nebo stanovený rámcových 32 

pravidel měnové politiky.  33 

Hlava III - Nezávislost na úvěrové politice 34 

Par. 301. Uváženost měnové politiky 35 

(1) Rada guvernérů Federálního rezervního systému převede na Ministerstvo financí 36 

všechna krytá aktiva, s výjimkou zásob zlata, reserv ministerstva financí, a přímými 37 

závazky Spojených států vůči zahraničních centrálních bankám nebo Mezinárodnímu 38 

měnového fondu. 39 

(2) Ministerstvo financí převede na oblastní banky závazky Spojených států odpovídající 40 

tržní hodnotě těchto krytých aktiv. 41 

Hlava IV - Odpovědnost Kongresu za nouzové úvěrové programy 42 

Par. 401. Ukončení úvěrových programů 43 

(1) Úvěrový program bude ukončen třicátým kalendářních dnem po datu kdy Kongres 44 

obdrží zprávu o poskytnutí úvěru, ledaže je zákonem přijato společné usnesení 45 

schvalující program nebo nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení zprávy. 46 

(2) Jakýkoli úvěr nabízený prostřednictvím programu, který je nesplacený ke dni ukončení 47 

programu, bude splacen v plné výši nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 48 

ukončení programu.  49 
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Hlava V - Audit federálního rezervního systému 50 

Par. 501. Audit 51 

(1) Do 180 dnů od přijetí zákona proběhne komplexní audit federálního rezervního 52 

systému provedený generálním kontrolorem. Závěry tohoto auditu budou po jeho 53 

ukončení bez zbytečného odkladu zpřístupněny veřejnosti. 54 

Hlava VI - Závěrečné ustanovení 55 

Par. 601. Účinnost 56 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. 57 


