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S. 2004        Plénum Senátu Spojených států amerických 

Český model amerického kongresu 2020 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

šestého září roku dvoutisícího dvacátého 

V zájmu upevnění mezinárodní pozice Spojených států amerických a zajištění 

stability a míru ve světě se Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států 

amerických v Kongresu usnesly na tomto zákonu: 

ZÁKON 

O obnovení jaderného arzenálu  

Hlava I. – Strategické zbraně 

Par. 101. Pozemní složka strategické triády 

(1) Financování programu Ground Based Strategic Deterrent se pozastavuje. 

(2) Systém ICBM’s Minuteman III bude postupně modernizován tak, aby byl ponechán 

v provozu alespoň do roku 2075. 

(3) Součástí modernizace ICBM bude pouze 300 nosičů. Nosiče Minuteman III nad 

tento počet budou od roku 2025 zakonzervovány. 

(4) Ve smyslu odst. (2) a (3) bude modernizována také příslušná infrastruktura s tím 

související. 

(5) Zákaz financování mobilní varianty jakékoliv ze země odpalované strategické 

střely se prodlužuje až do roku 2034. 

Par. 102. Námořní složka strategické triády 

(1) Veškeré jaderné ponorky třídy Ohio budou nejpozději do roku 2040 nahrazeny 

jadernými ponorkami třídy Columbia. 

(2) Vývoj ponorek třídy Columbia bude pro rok 2021 podpořen částkou ve výši až 4 

miliard dolarů. Konkrétní částku stanoví Ministerstvo obrany. 

(3) Systém SLBM´s Trident II bude postupně modernizován tak, aby byl ponechán 

v provozu alespoň do roku 2080. Na modernizaci jsou pro rok 2021 vyčleněny 
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prostředky až ve výši 2 miliard dolarů. Konkrétní částku stanoví Ministerstvo 

obrany. 

(4) Součástí modernizace systému Trident II bude i vývoj nové nukleární hlavice W93. 

Pro vývoj hlavice budou v roce 2021 vyčleněny prostředky až ve výši 1 miliardy 

dolarů. Konkrétní částku stanoví Ministerstvo energetiky. 

Par. 103. Vzdušná složka strategické triády 

(1) Veškeré strategické bombardéry B-1 a B-2 budou nejpozději do roku 2040 

nahrazeny bombardéry B-21 Raider. 

(2) Finanční prostředky na nahrazení jiných strategických bombardérů budou 

poskytnuty nejdříve v roce 2041. Podrobnosti stanoví jiný zákon. 

(3) Pro rok 2021 jsou na nasazení bombardérů B-21 vyhrazeny prostředky 

v maximální výši 2 miliardy dolarů. Konkrétní částku stanoví Ministerstvo obrany. 

(4) Program Long Range Stand Off Weapon bude pro rok 2021 podpořen částkou ve 

výši až 3 miliardy dolarů. Konkrétní částku stanoví Ministerstvo obrany. 

Hlava II. – Nestrategické zbraně 

Par. 201. Nestrategické zbraně 

(1) Financování vývoje, výroby a nasazení nestrategických zbraní se pozastavuje do 

doby, než dojde k zajištění pokračování režimu kontroly zbrojení v oblasti 

jaderných zbraní i po únoru 2021. 

(2) Od roku 2023 nebudou z rozpočtu Spojených států uvolněny žádné další 

prostředky pro sdílení nukleárních zbraní v Evropě. Kongres podporuje další 

pokračování sdílení, avšak financování by mělo být přeneseno na spojence. 

Hlava III. – Přechodná a závěrečná ustanovení 

Par. 301. 

Zákony upravující stejnou problematiku jako tento zákon se nepoužijí, jsou-li v rozporu 

s tímto zákonem. 
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Par. 302. 

Zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2021. 


