
 

 
 

Pro potřeby Českého modelu amerického kongresu 2020 Jakub Tabášek 

HR. 2013                Výbor pro dohled a reformu  

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

šestého září roku dvoutisícího dvacátého 

V zájmu zajištění plnohodnotné politické reprezentace residentů federálního distriktu 

Kolumbia se Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických 

v Kongresu usnesly na tomto zákonu: 

ZÁKON 

O statusu Kolumbijského distriktu  

Hlava I. – Úvodní ustanovení 

Par. 101.  

(a) MARYLANDSKÁ CESE označuje území cedované státem Maryland federální 

vládě na základě formálního přenechání 19. prosince 1791. 

(b) ÚZEMÍ KOLUMBIJSKÉHO DISTRIKTU označuje území ve stavu po navrácení 

části území státu Virginia (Virginské retrocesi). 

(c) REZIDENT KOLUMBIJSKÉHO DISTRIKTU je ten, kdo je rezidentem ve 

smyslu daňové povinnosti a trvalého bydliště. 

Hlava II. – Férová politická reprezentace 

Par. 201. 

(a) Kongres shledává, že stávající uspořádání politické reprezentace rezidentů 

Kolumbijského distriktu je nedostatečné a v rozporu s demokratickými 

zásadami rovného politického zastoupení a uznává nutnost nápravy. 

(b) Kongres shledává územní vypořádání integrální součástí reformy statusu 

distriktu Kolumbia. 

(c) Kongres zdůrazňuje nutnost zachování maximální neutrality institucí federální 

vlády a uchránění politického procesu a fungování institucí federální vlády před 

jakoukoli formou nátlaku 

(d) Kongres chápe, že cese území státem Unie ve prospěch federální vlády, ač 

zamýšlená jako trvalá, nezabraňuje budoucí retrocesi území, je-li to přáním 

obou stran. 
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Hlava III. – Retrocese 

Par. 301. 

(a) Federální vláda Spojených států amerických retroceduje území cedované 

státem Maryland federální vládě dne 19. prosince 1791 (Marylandská cese). 

(b) Tato retrocese se nevztahuje na území budov v majetku federální vlády, 

obzvláště pak na Bílý dům, Kapitol, sídlo Nejvyššího soudu a sídlo Federálního 

rezervního systému. 

(c) Tato retrocese se nevztahuje na území ve vzdálenosti do 100 metrů od objektů 

specifikovaných v Par. 301b. 

Par. 302. 

(a) Retrocese dotčeného území podléhá souhlasu státu Maryland 

Hlava IV. – Práva a povinnosti rezidentů Distriktu Kolumbia 

Par. 401. 

(a) Žádné ustanovení tohoto zákona nebude vykládáno v rozporu s právy rezidentů 

Distriktu Kolumbia. 

(b) Na rezidenty Distriktu Kolumbia vlastnící nemovitosti na území nepodléhající 

retrocesi může Kongres uvalit daňovou povinnost. Výběr této daně může sloužit 

pouze na poměrnou míru financování federálního území. Jiné daně se zakazují.   

Hlava V. – Volební práva rezidentů Distriktu Kolumbia 

Par. 501. 

(a) Všichni rezidenti Distriktu Kolumbia budou pro účely voleb do Senátu a 

Sněmovny reprezentantů považováni za rezidenty státu Maryland.  

(b) Překreslení volebních okrsků ve státě Maryland bude provedeno bezprostředně 

během prvního cenzu následujícím vstupu tohoto zákona v platnost.  

(c) Počet členů Sněmovny reprezentantů se zvyšuje na 437. Toto ustanovení 

nabude účinnosti souběžně s provedením ustanovení (b).    
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Hlava VI. – Závěrečná ustanovení 

Par. 601. 

(a) V případě, že některá ustanovení Reapportionment Act of 1929 budou shledána 

v rozporu s tímto zákonem, použije se tento zákon. 

(b) Tento zákon vstupuje v účinnost v den ratifikace návrhu dodatku k Ústavě 

Spojených států amerických o zrušení 23. dodatku k Ústavě. 

(c) Nepřijme-li stát Maryland retrocesi území Marylandské cese, ustanovení (b) 

neplatí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Pro potřeby Českého modelu amerického kongresu 2020 Jakub Tabášek 

HR. 2013a                Výbor pro dohled a reformu  

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

šestého září roku dvoutisícího dvacátého 

Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických v Kongresu usnesly 

na tomto usnesení: 

SPOLEČNÉ USNESENÍ KONGRESU USA 

O dvacátém osmém dodatku k Ústavě Spojených států amerických 

 

Dodatek k Ústavě Spojených států amerických 

Par. 101.  

(a) Dodatek k Ústavě Spojených států amerických č. 23 se zrušuje. 

Par. 102. 

(a) Nebude-li dodatek ratifikovanou tříčtvrtinovou většinou států Unie nejpozději  

4. července 2027, nenabude právní moci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


