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H.R. 1925 Výbor pro vládní dohled  

Výbor pro národní bezpečnost 

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

osmého září roku dvoutisícího devatenáctého 

ZÁKON 

 O reformě Federální agentury pro zvládání krize 

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

Hlava I - Úvodní ustanovení 1 

Par. 101.  2 

V tomto zákoně se rozumí:  3 

(1) AGENTURA. – Federální agentura pro zvládání krize (FEMA) 4 

 5 

(2) MINISTERSTVO. – Ministerstvo pro národní bezpečnost  6 

Hlava II 7 

Par. 201.  8 

(1) Primární odpovědnost za řešení následků přírodních katastrof a krizové řízení nesou vlády 9 

jednotlivých států a místní autority.  10 

 11 

(2) Federální vláda se podílí na činnosti států a místních autorit a podporuje je míře nezbytné dle 12 

rozsahu krizové události.  13 

 14 

(3) Státy jsou povinny budovat svoje kapacity v oblasti krizového řízení a řešení následků 15 

krizových událostí, aby se v případě krizových událostí menšího rozsahu byly schopny s nimi 16 

vypořádat sami nebo pouze s nezbytně malou pomocí ze strany federální vlády.  17 

Par. 202.  18 

(1) Agentura je integrální součástí ministerstva, přičemž její ředitel je přímo podřízen ministrovy 19 

pro národní bezpečnost a je jmenován prezidentem na funkční období 7 let.  20 
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Par. 203.  21 

(1) Ministerstvo zpracovává národní plán civilní obrany a krizového řízení. Činnosti Agentury jsou 22 

plně integrovány do tohoto plánu.  23 

Par. 204.  24 

(1) V průběhu krizových událostí je ředitel Agentury odpovědný za koordinaci krizového řízení 25 

na úrovni států a místních autorit a rovněž federálních agentur. Ministr pro národní bezpečnost 26 

není oprávněn do této jeho činnosti zasahovat.  27 

Par. 205. 28 

(1) Kongres plně podporuje rozvoj regionálních center a úřadů Ministerstva s cílem bližší 29 

koordinace a sdílení informací se státy místními autoritami.  30 

Hlava III 31 

Par. 301. 32 

(1) Vznikne-li federální vládě na základě Strafford Act povinnost podílet se finančně na 33 

odstraňování následků krizové události, může federální vláda poskytnout prostředky ve výši 34 

maximálně poloviny celkových nákladů.   35 

 36 

(2) Na základě rozhodnutí prezidenta na návrh guvernéra příslušného státu může být objem 37 

prostředků podle odstavce 1 zvýšen až na 60 % celkových nákladů.  38 

Par. 302.  39 

(1) Činnost a financování National Flood Insurance Program se prodlužuje do 1. 8. 2020.  40 

Hlava IV 41 

(1) Rozhodnutí prezidenta o vyhlášení nouzové situace a závažné pohromy podléhají schválení 42 

Kongresem. Pokud se Kongres o schválení vyhlášení nouzové situace nebo závažné pohromy 43 

neusnese do 15 dní od jejího vyhlášení, pozbývá toto platnosti.  44 

 45 

(2) Prezident může platnost prohlášení dle odstavce 1) i bez souhlasu Kongresu prodloužit 46 

maximálně o 15 dní, pokud s tím vysloví písemný souhlas guvernéři všech států na jejichž 47 

území byla nouzová situace nebo závažné pohroma vyhlášena.  48 

Hlava V - Závěrečná ustanovení 49 

Par. 501.  50 

(1) Tímto zákonem se mění a doplňuje Strafford Act a další související zákony.  51 
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Par. 502. Účinnost 52 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2020.  53 


