
 

 
 

Pro potřeby Českého modelu amerického kongresu 2020 Jakub Lorenc 

HR. 2010       Výbor pro reformu a dohled 

Výbor pro národní bezpečnost 

Český model amerického kongresu 2020 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 
šestého září roku dvoutisícího dvacátého 

V zájmu zachování bezpečnosti Spojených států amerických a jejích občanů, 
ochrany národních zájmů a podpory celosvětového úsilí v boji proti terorismu se 

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

ZÁKON 

O reorganizaci bezpečnostních agentur 

Hlava I. – Úvodní ustanovení  

Par. 101.  

(1) Bezpečnostní agentury a zpravodajské služby sdružené v Intelligence 

Community koordinují svoje úsilí za účelem zajištění národní bezpečnosti a 

ochrany zájmů Spojených států a jejich občanů.  

(2) Při své činnosti bezpečnostní agentury a zpravodajské služby dbají na občanská 

práva občanů Spojených států a na závazky plynoucí z mezinárodního práva.  

Hlava II. – Rada zpravodajských služeb 

Par. 201.  

(1) Zřizuje se Rada zpravodajských služeb (dále jen „Rada“) jakožto orgán řízení, 

koordinace a dohledu nad zpravodajskými službami.  

(2) V čele Rady stojí Director of National Intelligence (dále jen „ředitel“), který řídí její 

zasedání a jedná za Radu navenek. Výkonem části své pravomoci může pověřit 

jiného člena rady, nebo zaměstnance sekretariátu Rady.  

(3) Členy Rady jsou dále představitelé jednotlivých členů Intelligence Community.  
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Par. 202.  

(1) Rada dohlíží nad sběrem a vyhodnocením dat v rámci Intelligence Community a 

je oprávněna zadávat jednotlivým členům Intelligence Community úkoly a 

stanovovat jejich priority.  

(2) Rada je oprávněna za účelem plnění konkrétních úkolů dle potřeby vytvářet 

pracovní týmy, složené ze zaměstnanců členů Intelligence Community.  

Par. 203. 

(1) Radě ve výkonu jejích funkcí asistuje sekretariát,  

(2) Na základě směrnic vydaných Radou sekretariát mimo jiné odpovídá za 

strategické plánování v rámci Intelligence Community.  

Par. 204. 

(1) Představitelé jednotlivých členů Intelligence Community se pravidelně scházejí 

s ředitelem a předávají mu informace.  

(2) Ředitel může navrhnout příslušným orgánům odvolání vedoucích představitelů 

členů Intelligence Community nebo dalších představených. O těchto návrzích 

musí být rozhodnuto do 30 dní od jejich obdržení a odůvodněné rozhodnutí 

zasláno řediteli.  

(3) V případě zjištění vážného pochybení při výkonu služby může ředitel rozhodnout 

o pozastavení výkonu funkce dotčené osoby až do rozhodnutí podle odstavce 

(2). 

Par. 205.  

V rámci limitů daných ochranou národní bezpečnosti a rozhodnutími prezidenta Rada 

odpovídá za informování veřejnosti o činnosti členů Intelligence Community.   

Hlava III. – Organizační struktura bezpečnostních agentur 

Par. 301.  

(1) Organizační struktura členů Intelligence Community zůstává v mezích zákona 

v pravomoci jejich řídících orgánů, jsou však povinni ji konzultovat s Radou.  
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(2) Rada do 1. 1, 2020 vypracuje a předloží Kongresu a příslušným orgánům plán 

vnitřní reorganizace členů Intelligence Community za účelem zlepšení 

interoperability a efektivity práce. Za účelem zpracování analýzy bude ve 

výběrovém řízení vybrána nezávislá konzultační společnost.  

(3) Analýza podle odstavce bude vycházet z předpokladu, že všechny stávající 

organizace tvořící Intelligence Community budou zachovány.  

Hlava IV. – Závěrečná ustanovení 

Par. 401.  

Rada nahrazuje Office of the Director of National Intellingence a National Intelligence 

Council, které zanikají ke dni platnost tohoto zákona. Nebude-li rozhodnuto jinak, 

jejich zaměstnanci se současně stávají zaměstnanci sekretariátu Rady.  

Par. 402. 

Tento zákon nabývá účinnosti 1. 10. 2021. 


