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S. 1912   Výbor pro ozbrojené složky 

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

 osmého září roku dvoutisícího devatenáctého 
 

ZÁKON 

 O obranném rozpočtu USA na rok 2020 

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

zákonu: 

Hlava I - Úvodní ustanovení 1 

Par. 101. Hlavní rozpočtové priority pro rok 2020 2 

(1) Investice do do armádních kapacit v cyber prostoru a vesmírném prostoru. Modernizace 3 

amerických vzdušných, pozemních a námořních kapacit. Zrychlení inovací pro udržení 4 

strategické převahy a připravenosti ozbrojených složek. 5 

Hlava II - Rozdělení investičních prostředků 6 

Par. 201. Cyber prostor 7 

(1) Celkové výdaje na cyber bezpečnost jsou stanoveny na 9.6 miliardy dolarů. Z toho:  8 

a. 3,7 miliardy dolarů na obranné a útočné akce 9 

b. 5,4 miliardy na ochranu informačních sytí a systémů ministerstva obrany 10 

c. 0,5 miliardy dolarů do zabezpečení cloudového systému ministerstva obrany 11 

Par. 202. Vesmírné síly 12 

(1) Celkové výdaje na vesmírné síly jsou stanoveny na 14.1 miliardy dolarů. Z toho:  13 

a. 5 miliardy dolarů na založení samostatné složky amerických ozbrojených sil 14 

b. 1,6 miliardy na přímé vesmírné projekty ministerstva obrany 15 

c. 0,5 miliardy dolarů do zabezpečení cloudového systému ministerstva obrany 16 

d. 1,8 miliardy dolarů na Global Positioning System III   17 
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e. 1,6  miliardy dolarů na jiné pozorovací vesmírné systémy 18 

Par. 202 Vzdušné síly 19 

(1) Celkové výdaje na vzdušné síly jsou stanoveny na 57,7 miliardy dolarů. Z toho: 20 

a. 11,2 miliardy dolarů na nákup 78 letounů F-35   21 

b. 2,3 miliardy dolarů na nákup 12 letounů 24 F/A-18 E/F  22 

c. 1 miliarda dolarů na nákup 48 bojových helikoptér AH-64E 23 

d. 1,5 miliardy dolarů na nákup 6 letounů P-8A 24 

e. 1,5 miliardy dolarů na nákup 6 vrtulníků CH-53K King Stallion 25 

f. 1,1 miliardy dolarů na nákup 8 bojových letounů F-15EX 26 

Par. 203. Námořnictvo 27 

(1) Celkové výdaje na námořnictvo jsou stanoveny ne výši 34,7 miliardy dolarů z toho: 28 

a. 2,2 miliardy dolarů na výstavbu ponorky třídy Columbia 29 

b. 2,6 miliardy dolarů na výstavu letadlové lodi třidy Ford 30 

c. 10,2 miliardy dolarů na výstavbu 3 ponorek třídy Virginia  31 

d. 5,8 miliardy dolarů na nákup torpédoborců třídy Arleigh Burke  32 

e. 1,3 miliardy dolarů na fregatu třídy FFG(X)  33 

Par. 204. Pozemní síly 34 

(1) Celkové výdaje na pozemní síly jsou stanoveny ve výši 14,6 miliardy dolarů z toho: 35 

a. 1,6 miliardy dolarů na nákup 4,090 lehkých taktických vozidel   36 

b. 2,2 miliardy dolarů na nákup 165 tanků M-1 Abrams 37 

c. 0,4 miliardy dolarů na nákup 56 obojživelných vozidel 38 

d. 0,6 miliardy dolarů na nákup 131 víceúčelových vozidel  39 
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Hlava III - Dlouhodobé investiční programy 40 

Par. 301. Raketové obrané systémy 41 

(1) Raketový obraný systém v návaznosti na rozpočet z roku 2019 navazuje na zahájené 42 

projekty a soustředí se na modernizaci stávajících projektů a to do výše 13,6 miliardy dolarů 43 

z toho: 44 

 a. 1,7 miliardy dolarů na nákup 37 raket AEGIS 45 

 b. 1,5 miliardy dolarů na modernizaci protiraketového systému 46 

 c. 0,8 miliardy dolarů na nákup 37 protiraketových kompletů THAAD  47 

 d. 0,7 miliardy dolarů na nákup 147 raket Patriot  48 

Par. 302. Technologické inovace  49 

(1) Prioritou rozpočtu je podpora nových technologií jako základního aspektu strategické 50 

převahy  51 

(2) Těmito prioritami jsou zejména: 52 

a. 3,7 miliardy dolarů na vývoj autonomního bojového vozidla 53 

b. 1 miliarda dolarů na výzkum využití umělé inteligence a mechanického učení 54 

c. 2,6 miliardy dolarů na vývoj hypersonických zbraní 55 

d. 1 miliarda dolarů na testovaní využití laserových technologií v bojových operacích  56 

Hlava IV - Další položka rozpočtu 57 

Par. 401. Výdaje na bojové operace 58 

(1) 25,4 miliardy dolarů na výdaje spojené s probíhajícími bojovými operacemi 59 

41,5 miliardy dolarů na výdaje spojené s ukončením bojových operací  60 

Par. 401. Výdaje na příslušníky ozbrojených složek 61 

(1) Univerzální zvýšení mzdy pro příslušníky ozbrojených složek o 3,1 % pro rok 2020 a 62 

investice do rodinných programů pro příslušníky ozbrojených složek: 63 

a. 2 miliardy dolarů na zdravotní péči pro potomky příslušníků ozbrojených složek 64 
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b. 1 miliarda dolarů na podporu nezletilých pozůstalých po příslušnících ozbrojených složek 65 

c. 3 miliardy dolarů pro vzdělávací instituce zřízené ministerstvem obrany 66 

d. 2 miliardy dolarů na rozvoj komunitních center pro rodiny příslušníků ozbrojených složek 67 

Hlava V - Závěrečné ustanovení 68 

Par. 501. Účinnost 69 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2022.  70 


