
 

 
 

Pro potřeby Českého modelu amerického kongresu 2020 Jakub Tabášek 

HR. 2004                Výbor pro dohled a reformu 

Výbor pro energii a hospodářství  

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

šestého září roku dvoutisícího dvacátého 

V zájmu zajištění adekvátní regulace obchodu se zbraněmi, udržení silného 

postavení amerických producentů a zajištění vyšší míry mezinárodní bezpečnosti se 

Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických v Kongresu usnesly 

na tomto zákonu: 

ZÁKON 

O regulaci vývozu zbraní  

Hlava I. – Úvodní ustanovení a obecné principy 

Par. 101. 

(a) Spojené státy vnímají regulaci prodeje letálních zbraní a vybavení jako 

důležitou součást své bezpečnostní a zahraniční politiky. 

(b) Kongres zdůrazňuje důležitost podpory domácích výrobců a inovace jako 

integrální součást bezpečnostní strategie kritickou pro zajištění národní 

bezpečnosti Spojených států. 

(c) Kongres zdůrazňuje, že důsledná kontrola koncových uživatelů zbraní a 

vybavení exportovaným Spojenými státy, jakož i účelů, za kterými jsou 

používány, je nedílnou součástí národní bezpečnosti.  

(d) Kongres chápe, že regulace prodeje vojenského materiálu Kongresem je 

přirozenou součástí pravomocí Kongresu v otázkách regulace vládních výdajů 

a regulace obchodu. 

Hlava II. – Schvalování vládních dohod o prodeji zbraní 

Par. 201.  

(a) V případě dohody mezi zahraniční vládou a vládou Spojených států nebo 

soukromou společností sídlící v USA musí být Kongres o takové dohodě 
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informován nejméně 30 dní předem. Nezasedá-li Kongres, lhůta se počítá 

prvním dnem nového zasedání Kongresu. 

Par. 202. 

(a) V případě dohody mezi zahraniční vládou a vládou Spojených států nebo 

soukromou společností sídlící v USA musí být Kongres o takové dohodě 

informován nejméně 60 dní předem. Nevysloví-li se Kongres v těchto 60 dnech 

ve prospěch dohody, její uskutečnění se zakazuje. 

Hlava III. – Soudní spory vedené vůči zahraničním vládám či entitám 

Par. 301. 

(a) Prodej zbraní a vojenského vybavení zahraničním vládám nebo soukromým 

entitám, proti kterým je u jakéhokoli soudu Spojených států vedeno soudní 

řízení, či ještě nebylo naplněno soudní rozhodnutí, se zakazuje. 

(b) Uzná-li Kongres za vhodné, může udělit z Par. 301. (a) výjimku společným 

usnesením Kongresu. 

Hlava IV. – Prodej zbraní nespolehlivým státům a entitám 

Par. 401. 

(a) Prodej zbraní a vojenského vybavení zahraničním vládám či soukromým 

entitám, jež v minulosti navzdory smluvním ustanovením prodaly či bezúplatně 

poskytly prodaný materiál třetím stranám, se zakazuje bez předchozího 

výslovného schválení Kongresem. 

(b) Kongres může v individuálních případech certifikací vyjmout zahraniční vlády či 

soukromé společnosti z působnosti Par. 401. (a). 

Par. 402. 

(a) Prodej zbraní a vojenského materiálu, u něhož existuje podezření, že by mohl 

být použit v konfliktu v Jemenu, se zakazuje.  

(b) Ministr zahraničí Spojených států bude informovat Kongres každých 60 dní o 

naplňování ustanovení Par. 402. (a). 
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Par. 403. 

(a) Prodej zbraní zahraničním vládám, jež prokazatelně používají či v minulosti 

použily prodaný materiál k nelegálním zákrokům proti občanům svých zemí či 

jiných států, se zakazuje.  

(b) Ministr zahraničí Spojených států bude informovat Kongres každých 60 dní o 

naplňování ustanovení Par. 403. (a). 

Hlava V. – Právní zodpovědnost vlády Spojených států 

Par. 501. 

(a) Vláda Spojených států amerických nenese právní zodpovědnost za případné 

trestné činy spáchané prostřednictvím či pomocí zbraní prodaných zahraničním 

vládám či soukromým entitám. Této zodpovědnosti se nelze domáhat u 

federálních soudů USA. 

Hlava VI. – Závěrečná ustanovení 

Par. 601. 

(a) Tento zákon nebude použit pro rozporování stávajících zákonných ustanovení. 

Budou-li předešlé zákonné úpravy shledány v rozporu s tímto zákonem, použije 

se tento zákon. 

(b) Budou-li jakákoli ustanovení tohoto zákona shledána neplatnými, platnost 

zbývajících ustanovení tím nebude dotčena. 

Par. 602. 

(a) Tento zákon vstupuje v účinnost 30. 9. 2020. 


