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H.R. 1922 Výbor pro zahraniční vztahy 

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

osmého září roku dvoutisícího devatenáctého 

 

ZÁKON 
 

O přístupu USA k OSN 

 

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

Hlava I - Úvodní ustanovení 1 

Par. 101. Definice pojmů 2 

(1) OSN. – Organizace spojených národů. 3 

(2) AGENTURA/ORGÁN OSN. – Agenturou/orgánem OSN se pro účely tohoto zákona 4 

rozumí jakákoli instituce či pracovní skupina zřízená Chartou OSN, Valným 5 

shromážděním OSN, či instituce/orgán/pracovní skupina fungující pod OSN. 6 

(3) MANDATORNÍ PŘÍSPĚVEK. – Mandatorním příspěvkem se pro účely tohoto zákona 7 

rozumí finanční obnos, k jehož úhradě jsou Spojené státy vázány na základě Charty 8 

OSN, popřípadě na základě svého členství v agenturách/orgánech OSN. 9 

(4) DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK. – Dobrovolným příspěvkem se pro účely tohoto zákona 10 

rozumí finanční obnos, jehož úhradou se Spojené státy americké podílejí na chodu a 11 

fungování agentur/orgánů OSN, aniž by k jejich úhradě byly vázány jako v případě 12 

mandatorních příspěvků.  13 

Par. 102. Obecné principy 14 

(1) Spojené státy americké si jsou vědomy své role nepostradatelného strážce mezinárodní 15 

bezpečnosti a jsou odhodlány dostát svým závazkům pramenícím z mezinárodních 16 

smluv. 17 

(2) Kongres Spojených států amerických si je vědom své role strážce státní pokladny a své 18 

povinnosti zajistit, aby finanční prostředky uvolněné v oblasti zahraniční politiky byly 19 

použity efektivně a aby jejich použití bylo adekvátním způsobem monitorováno. 20 
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(3) Zahraniční politika Spojených států amerických musí být formulována především se 21 

zřetelem na zájmy občanů Spojených států amerických, jež musí být kladeny vždy na 22 

první místo.  23 

Hlava II - UNESCO 24 

Par. 201.  25 

(1) Uvolňování prostředků na chod UNESCO se zakazuje. 26 

Hlava III - Rada pro lidská práva OSN  27 

Par. 301. 28 

(1) Uvolňování prostředků na chod Rady pro lidská práva OSN se zakazuje. 29 

Hlava IV  Peacekeepingové operace 30 

Par. 401. 31 

(1) Procentuální výše příspěvků Spojených států amerických na chod misí na udržování 32 

míru operací se omezuje na 20 %.  33 

Hlava V - Rozpočet OSN 34 

Par. 501.  35 

(1) Pro fiskální rok 2020 se uvolňují prostředky ve výši 18 % rozpočtu OSN. 36 

(2) Vláda Spojených států amerických otevře otázku kvót rozpočtu OSN s cílem výrazně 37 

snížit kvótu alokovanou Spojeným státům americkým, aby tato lépe byla k americkým 38 

občanům férovější.  39 

(3) Vláda Spojených států naváže uvolňování prostředků do rozpočtu OSN na problematiku 40 

protiamerických rezolucí schvalovaných Valným shromážděním OSN. 41 

Hlava VI - Dohled nad prostředky 42 

Par. 601.  43 

(1) Dohled nad prostředky uvolněnými na základě tohoto zákona budou společně 44 

vykonávat sněmovní a senátní Výbor pro zahraniční vztahy.  45 
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(2) Ministerstvo zahraniční Spojených států amerických bude minimálně dvakrát ročně 46 

Kongresu spojených států zasílat zprávu o způsobu, kterým jsou tyto prostředky 47 

využívány. 48 

(3) Ministr zahraničí bude osobně každých šest měsíců informovat Kongres o tom, zda 49 

prostředky uvolněné na základě tohoto zákona jsou používány v souladu se zahraničně 50 

politickými zájmy Spojených států amerických.  51 

(4) Shledá-li Kongres způsob použití těchto prostředků neuspokojivým, zváží možnost 52 

uvolňování prostředků omezit či pozastavit.   53 

Hlava VII - Revize zákona 54 

Par 701.  55 

(1) Revize tohoto zákona během prvních deseti let jeho účinnosti se nepřipouští. 56 

(2) Ustanovení (1) přestane platit, usnese-li se tak dvoutřetinová většina členů Kongresu.  57 

Hlava VIII - Oddělitelnost ustanovení 58 

Par. 801.  59 

(1) Budou-li jakákoli ustanovení tohoto zákona shledána neplatnými, ostatní ustanovení 60 

zůstávají v účinnosti. 61 

Hlava IX - Závěrečné ustanovení 62 

Par. 901.  63 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2020.  64 


