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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 tvorbě obchodní politiky 

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

zákonu: 

Hlava I - Úvodní ustanovení 1 

Par. 101.  2 

Spojené státy 3 

(1) usilují o odbourání tarifních i netarifních překážek v mezinárodním obchodu, 4 

 5 

(2) preferují vícestranné oblastní dohody upravující pravidla mezinárodního obchodu před 6 

dohodami dvoustrannými, 7 

 8 

(3) učiní potřebné kroky ke snížení počtu států a mezinárodních organizací, se kterými 9 

obchodují pouze za obecných podmínek organizace WTO, 10 

 11 

(4) uznávají důležitost pracovních míst vytvořených a zachovaných na území USA 12 

následkem zavádění dovozních cel. 13 

Hlava II - Pravomoci prezidenta USA 14 

Par. 201.  15 

(1) Nařízení a další přímo účinné akty prezidenta Spojených států podléhají schválení 16 

dvoutřetinovou většinou členů Senátu, jestliže upravují obchodní styk se státem, jehož 17 

trh představuje více než 2% podíl z celkového vývozu či dovozu USA.  18 

 19 
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(2) Nařízení a další přímo účinné akty prezidenta podléhají schválení 2/3 Senátu, jestliže 20 

zavádí dovozní clo vyšší než 30 % na jeden ze segmentů určených v Příloze 1 tohoto 21 

zákona, či takové clo zavádí nově, či jej jednorázově zvyšuje o více než 15 %.  22 

Hlava III – Mezinárodní obchodní dohody  23 

Par. 301.  24 

(1) Efekty mezinárodních obchodních dohod vyjednaných mezistátně či s mezinárodními 25 

organizacemi mohou vstoupit v platnost až po dokončení ratifikačního procesu 26 

obvyklého u pravomocí dle čl. 1 odd. 8 Ústavy.    27 

Hlava IV – Bezpečnostní důvody uvalování cel 28 

Par. 401.  29 

(1) Uvalení dovozních cel z bezpečnostních důvodů dle sekce 232 Trade Expansion Act 30 

vstoupí v platnost, jestliže se Sněmovna reprezentantů do 15 dnů od podpisu 31 

prezidenta nevyjádří proti jejich zavedení. 32 

Hlava V - Závěrečné ustanovení 33 

Par. 501. Účinnost. 34 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2020.  35 

Příloha 1:  36 

1) Elektronika 37 

2) Ocel 38 

3) Hliník 39 

4) Automobily a jejich součásti 40 


