Výbor pro vládní dohled

H. R. 1920

Český model amerického kongresu 2019
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli,
desátého září roku dvoutisícího osmnáctého

ZÁKON
o podpoře veteránů
Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických se v Kongresu usnesly na tomto zákonu:

Hlava I - Úvodní ustanovení
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Par. 101. Definice
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V tomto zákoně:
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(1) VETERÁN. Podle tohoto zákona se termínem veterán rozumí osoba, která sloužila v
aktivní vojenské, námořní nebo letecké službě a která byla propuštěna nebo propuštěna za
jiných podmínek, než nečestných.
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Hlava II - Bezplatná zdravotní péče pro veterány
Par. 201. Bezplatná zdravotní péče pro veterány
(1) Veteráni mají právo na bezplatnou celoživotní zdravotní péči. Bezplatnou zdravotní
péči zajistí Ministerstvo pro záležitosti veteránů.
Par. 202. Navýšení financí
(1) Kongres navýší rozpočet Ministerstvu pro záležitosti veteránů na 320 000 000 000 $.
Par. 203. Soukromí kontraktoři
(1) Kongres pověřuje ministerstvo pro záležitosti veteránů sjednáním smluv se soukromími
lékařskými zařízeními, která se nacházejí v oblastech, kde je nejbližší zařízení pro
zdravotní péči o veterány vzdáleno minimálně 50 mil, s cílem vyjednat takové
podmínky, aby tato soukromá zařízení mohla plně zastoupit zařízení státní.
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Hlava III - Veteránské penze
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Par. 301. Roční příjem
(1) Minimální roční příjem veteránů majících nárok na veteránskou penzi bude stanoven na
15 500$
Par. 302. Rok získání nároku na penzi
(1) Věk získání nároku na penzi bude 68 let.
Hlava IV - Sexuální menšiny
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Par. 401. Homosexuální páry
(1) Na homosexuální páry nebude ministerstvem pro záležitosti veteránů pohlíženo jako na
sezdané páry a nebudou mít tedy nárok na výhody plynoucí z manželského svazku.
Par. 402. Transgender osoby
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(1) Transgender osoby nebudou mít nárok na hrazení takové lékařské péče, která by
souvisela s jejich genderem. Transgender osoby nemohou být pohřbívány na
národních hřbitovech pro veterány.
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Hlava V - Ukončení podpory neziskovým organizacím podporujícím veterány
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Par. 501.
(1) Spojené státy americké ukončí jakoukoliv podporu soukromým neziskovým subjektům
podporujících veterány.
Hlava VI - Donald´s Houses for vets
Par. 601. Projekt Donald´s houses for vets
(1) Pod vedením Ministerstva pro záležitosti veteránů vznikne projekt Donalds houses for
vets, který bude spočívat ve vybudování minimálně 10 000 bytů pro veterány. V těchto
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bytech se bude platit nájemné maximálně ve výši 65% průměrného nájemného v okrsku,
ve které budou postaveny.
Par. 602. Vyčlenění finančích prostředků
(1) Kongres uvolní částku 3 000 000 000 z federálního rozpočtu na projekt Donalds Houses
for vets.
Hlava VII - Závěrečné ustanovení
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Par. 701. Účinnost
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 11. 11. 2020.
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