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H.R. 1923 Výbor pro zahraniční vztahy 

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

osmého září roku dvoutisícího devatenáctého 

 

ZÁKON 

 O reformě poskytování zahraniční pomoci 

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

Hlava I - Úvodní ustanovení 1 

Par. 101.  2 

(1) Pojem „zahraniční pomoc“ je v tomto zákoně třeba vykládat v souladu s Foreign Assistance Act 3 

of 1961.  4 

 5 

(2) Multilaterální rozvojovou asistencí se rozumí zahraniční pomoc poskytovaná prostřednictvím 6 

mezinárodních organizací a institucí.  7 

 8 

(3) Vázanou pomocí se v tomto zákoně rozumí zahraniční pomoc, jejíž poskytnutí je podmíněno 9 

využitím zboží, služeb, či duševního vlastnictví pocházejícího ze Spojených států.  10 

Par. 102.  11 

(1) Základními principy zahraniční pomoci jsou podpora národní bezpečnosti, ekonomických 12 

zájmů Spojených států a boj s globálními hrozbami.  13 

Par. 103.  14 

(1) Spojené státy uznávají význam zahraniční pomoci pro globální rozvoj.  15 

Hlava II - Finance na zahraniční pomoc  16 

Par. 201  17 

(1) Na zahraniční pomoc bude ve fiskálních letech 2021-2026 alokováno vždy alespoň 1,2 % 18 

federálního rozpočtu na daný fiskální rok.  19 
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Par. 202.  20 

(1) Využívání prostředků přidělených na Overseas Contingency Operations pro účely zahraniční 21 

pomoci se tímto zakazuje. 22 

  23 

Hlava III - Skladba zahraniční pomoci 24 

Par. 301.  25 

(1) Z celkových prostředků určených v daném fiskálním roce může připadat maximálně:  26 

a) 4 % na multilaterální rozvojovou asistenci,  27 

 28 

b) 15 % na potřeby Economic Support Fund, či jiných fondů s obdobným účelem,  29 

 30 

c) 15 % na humanitární pomoc  31 

 32 

d) 40 % na vojenskou pomoc  33 

Hlava IV - Způsoby poskytování pomoci 34 

Par. 401.  35 

(1) Spojené státy do roku 2025 sníží podíl vázané pomoci v rámci zahraniční pomoci na 20 %.  36 

Par. 402.  37 

(1) Spojené státy budou v oblasti zahraniční pomoci aktivně spolupracovat s mezinárodními 38 

vládními i nestátními organizacemi a soukromým sektorem za účelem co nejefektivnějšího 39 

využití finančních prostředků.  40 

Hlava V - Příjemci zahraniční pomoci 41 

Par. 503.  42 

(1) Při poskytování zahraniční pomoci musí být zvažována mimo jiné kromě potřebnosti pomoci 43 

a efektivity jejího využití také strategické zájmy Spojených států.  44 

Par. 502.  45 

(1) Součet hodnot pomoci poskytnuté v každém fiskálním roce pěti největším příjemcům 46 

zahraniční pomoci nesmí přesáhnout 20 % všech prostředků určených v daném fiskálním roce 47 

na zahraniční pomoc.  48 
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Hlava VI - Dohled  49 

Par. 601.  50 

(1) Na implementaci tohoto zákona bude dohlížet Ministerstvo zahraničí, které je oprávněno si od 51 

jakéhokoli federálního ministerstva, či agentury vyžádat informace, které potřebuje pro účely 52 

dohledu nad plněním tohoto zákona.  53 

(2) Ministerstvo zahraničí předloží každý rok nejpozději do 1.10. Kongresu zprávu o plnění 54 

tohoto zákona.  55 

Hlava VII - Závěrečné ustanovení 56 

Par. 701. Účinnost 57 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti 1. 10. 2020.  58 


