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H.R. 1933 Výbor pro školství a práci 

  

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

osmého září roku dvoutisícího devatenáctého 

 

ZÁKON 

 O komunitách 

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

zákonu: 

Hlava I - Úvodní ustanovení 1 

Par. 101. Definice 2 

(1) KOMUNITOU podle tohoto zákona se rozumí jakékoli společenství osob spojených 3 

náboženským vyznáním, přesvědčením, probuzeneckým, rasovým, etnickým, 4 

historickým nebo obdobným poutem.  5 

(2) Komunita podle odstavce 1 musí čítat alespoň 100 osob.  6 

Hlava II - Plány rozvoje komunit 7 

Par. 201  8 

(1) Každý stát ve spolupráci s federální vládou do roku 2021 připraví komplexní Plán 9 

rozvoje komunit na svém území.   10 

 11 

(2) Na nákladech vzniklých prováděním plánů podle odstavce 1 se bude federální vláda 12 

podílet maximálně do výše 50 %.  13 

 14 

(3) Na územích Spojených států nemajících status státu vypracuje plán podle odst. 1 15 

federální vláda, která je taktéž odpovědna za jeho provádění. Při tvorbě plánu budou 16 

konzultovány místní autority.   17 
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Par. 202.  18 

(4) Cíli plánů podle § 201 bude:  19 

a) ochrana před fragmentací společnosti a sociálním vyloučením;  20 

b) boj proti radikalizaci; 21 

c) podpora vzdělání; 22 

d) podpora sounáležitosti komunit;  23 

e) rozvoj národního cítění a národní hrdosti. 24 

 25 

Hlava III - Daňové úlevy církví 26 

Par. 301. Osvědčení 27 

(1) Aby byla církev vyňata z daňové povinnosti musí být držitelem osvědčení o vynětí 28 

z daňové povinnosti podle tohoto zákona.  29 

 30 

(2) Osvědčení podle odstavce 1 vydává Internal Revenue Service na žádost církve.   31 

 32 

(3) Platnost osvědčení je pět let od data jeho vydání.  33 

Par. 302.  34 

Osvědčení podle odstavce 1 může být vydáno církvi, která  35 

(1) Má alespoň 250 členů.  Splnění této podmínky se prokazuje příslušným počtem podpisů 36 

prohlášení o členství v církvi. Formulář prohlášení stanoví Internal Revenue Service.  37 

 38 

(2) Provozuje charitativní, vzdělávací nebo obdobnou společenský prospěšnou činnost. 39 

Par. 303.  40 

(1) Osvědčení nelze vydat církvi, jejíž člen byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen 41 

za trestný čin spáchaný v souvislosti s členstvím v církvi.  42 

Par. 304.  43 

(1) Přestane-li církev po dobu platnosti osvědčení splňovat podmínky pro jeho vydání, 44 

může být církvi rozhodnutím Internal Revenue Service odňato.  45 

Hlava IV - Závěrečné ustanovení 46 

Par. 401. Účinnost 47 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2020.  48 


