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H.R. 1927 Výbor pro energii a hospodářství 

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

 osmého září roku dvoutisícího devatenáctého 

 

ZÁKON 

 O energetických zdrojích 

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

zákonu: 

Hlava I - Úvodní ustanovení 1 

Par. 101.  2 

(1) Spojené státy: 3 

a. respektují a chrání své přírodní bohatství, 4 

 5 

b. budou usilovat o dlouhodobou ekologickou udržitelnost své energetické 6 

politiky, 7 

 8 

c. budou usilovat o snižování vlivu těžby fosilních zdrojů energie na životní 9 

prostředí, 10 

 11 

d. podniknou veškeré kroky potřebné k ukončení obchodu se 12 

trategickými energetickými surovinami s nepřátelskými nedemokratickými 13 

režimy dle Přílohy 1 tohoto zákona. 14 

Hlava II - Dlouhodobá strategie energetické politiky 15 

Par. 201. 16 

Spojené státy: 17 

(1) do roku 2069 ukončí provoz všech zařízení sloužících k těžbě hnědého uhlí na svém 18 

území. 19 

 20 

(2) nebudou usilovat o dosažení energetické soběstačnosti, jestliže by takový postup 21 

hrozil způsobit závažnou újmu přírodnímu či kulturnímu dědictví USA, či 22 

autonomním právům původních obyvatel USA. 23 
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(3) nebudou započínat těžbu fosilních zdrojů energií v nových lokacích, ani prolamovat 24 

stávající těžební limity. Při pokračování stávající těžby pak budou brát zvláštní ohled 25 

na potřeby přírodních rezervací a rezervací původních obyvatel. 26 

 27 

(4) budou aktivně revitalizovat oblasti zničené těžbou fosilních zdrojů energie. 28 

 29 

(5) do roku 2035 zajistí opětovné zahájení provozu v jaderných elektrárnách uzavřených 30 

mezi lety 2012-2018.  31 

Par. 202.  32 

(1) Do okamžiku dosažení 30% podílu energie spotřebované na území Spojených států 33 

pocházejícího z větrných, vodních a solárních elektráren bude příspěvek na výzkum 34 

těchto zdrojů z federálního rozpočtu navyšován o 0,1 % HDP ročně. 35 

 36 

Hlava III - Federální fond pro výzkum obnovitelných zdrojů 37 

Par. 301.  38 

(1) Spojené státy zřizují Federální fond pro výzkum obnovitelných zdrojů (dále jen FFVOZ).  39 

(2) Výkonný ředitel FFVOZ (Výkonný ředitel) je jmenován prezidentem USA na návrh 40 

Senátu a se souhlasem Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA). Pravomoci 41 

výkonného ředitele stanoví zvláštní zákon. 42 

(3) Mandát Výkonného ředitele trvá 4 roky. V případě závažných pochybení může být 43 

Výkonný ředitel odvolán hlasy dvou třetin Senátu. 44 

(4) Příjmy FFVOZ jsou tvořeny vstupním příspěvkem ve výši 8  milionů USD, dále příspěvky 45 

z federálního rozpočtu a rozpočtů ministerstva vnitra a ministerstva energetiky.  46 

Hlava IV - Závěrečné ustanovení 47 

Par. 401. Účinnost. 48 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2020.  49 

Příloha 1: Nepřátelské a nedemokratické režimy 50 

1) Ruská federace 51 

2) Čínská lidová republika 52 



 

 

 

 
Pro potřeby Českého modelu amerického kongresu Jakub Drahorád. 

© CPS 2019 www.americkykongres.cz – americkykongres@americkykongres.cz 

3) Íránská islámská republika 53 

4) Bolívarovská republika Venezuela 54 


