S. 2002

Výbor pro ozbrojené složky

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

V zájmu eliminace sexuálního násilí v armádě a spravedlivého potrestání všech
viníků se Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických v Kongresu
usnesly na tomto zákonu:

ZÁKON
O potírání sexuálního obtěžování v armádě
Hlava I. – Obecná ustanovení
Par. 101. Výkladové zásady
(1) Tento zákon je zvláštním zákonem k Uniform Code of Military Justice (dále jen
„UCMJ“). Je-li určitá otázka upravena tímto zákonem, neuplatní se příslušné
ustanovení UCMJ ani jiného obecného zákona. Naopak schází-li úprava některé
otázky k věci jinak spadající pod působnost tohoto zákona, použije se obecný
zákon.
(2) Všechna ustanovení tohoto zákona musí být vykládána podle jejich účelu a
smyslu. V pochybnostech se použije vždy výklad příznivější pro oběť sexuálního
deliktu.
Par. 102. Definice
(1) Sexuálním násilí se pro účely tohoto zákona rozumí sexuální obtěžování a
sexuální napadení.
(2) Sexuální obtěžování je jakékoliv nežádoucí a setrvalé chování, které
prostřednictvím poznámek či návrhů směřující k sexualitě jedince snižuje jeho
důstojnost a vede k vytvoření nepříznivého pracovního prostředí.
(3) Sexuální napadení je jakékoliv chování, které se snaží za použití fyzického či
psychického nátlaku docílit sexuálního styku. Takovým fyzickým či psychickým
nátlakem je zejména použití hrubé síly, zastrašování, vydírání či zneužití
pravomoci.
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Hlava II. – Pravomoc a příslušnost ve věci sexuálního násilí
Par. 201. Pravomoc ve věci sexuálního násilí
(1) Každý příslušník armády Spojených států amerických, který se při výkonu služby
či v přímé souvislosti s ním dopustí sexuálního násilí na jiném, podléhá pravomoci
vojenského soudního systému ve smyslu UCMJ.
(2) Přímou souvislostí s výkonem služby podle odst. (1) se rozumí také zneužití
pravomoci mimo dobu výkonu služby, avšak pouze vůči jinému příslušníku armády
Spojených států amerických.
(3) Při pochybnostech mezi pravomocí vojenských trestněprávních orgánů a civilních
trestněprávních orgánů věc prošetří, projedná a rozhodne civilní trestněprávní
orgán.
Par. 202. Procesní úprava vyšetřování
(1) V případě sexuálního násilí, které spadá do pravomoci vojenského soudního
systému, provádí vyšetřování takového činu Military Criminal Investigative
Organization (dále jen „MCIO“).
(2) Vyšetřování se zahajuje na podnět nebo z vlastní iniciativy.
(3) Podnět k vyšetřování smí podat každý, kdo se o sexuálním násilí dozvěděl.
Odmítne-li MCIO zahájit vyšetřování na podnět, musí takové rozhodnutí řádně
odůvodnit.
(4) MCIO nemůže odmítnout zahájit vyšetřování na podnět, jestliže se podnět týká
sexuálního násilí na ženách.
(5) O zahájení vyšetřování či o odmítnutí se zabývat podnětem k vyšetřování MCIO
neprodleně informuje úřad koordinátora (Sexual Assault Response Coordinator),
který informace o případu zadá do příslušné databáze.
(6) V databázi podle odst. (5) budou informace uloženy po dobu 50 let. Nahlížet do
něj mohou příslušné orgány pro účely vyšetřování a také zástupci médií
v otázkách naléhavého veřejného zájmu.
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(7) Vyšetřování dále probíhá podle obecné zákonné úpravy.
Par. 203. Vyhodnocení případů
(1) MCIO po skončení vyšetřování předá zprávu o svých výsledcích generálnímu
vojenskému advokátovi (Staff Judge Advocate).
(2) Generální vojenský advokát zhodnotí výsledky vyšetřování a zaujme k dané věci
odůvodněné stanovisko. Následně
(a) postoupí případ k projednání příslušnému vojenskému soudu a připojí své
stanovisko, nebo
(b) postoupí

případ

příslušnému

vojenskému

veliteli

obžalovaného

s doporučením o mimosoudním potrestání ve smyslu článku 15 UCMJ, nebo
(c) rozhodne o zrušení obvinění, nebo
(d) postoupí věc civilnímu trestněprávnímu orgánu, pokud dospěje k závěru, že o
věci vojenské trestněprávní orgány nemají pravomoc rozhodovat.
(3) Podle odst. (2) písm. (a) se postupuje vždy v případech, kdy generální vojenský
advokát dospěje k závěru, že ve věci mohlo dojít k sexuálnímu napadení.
(4) Jestliže se příslušný vojenský velitel odchýlí od doporučení podle odst. (2) písm.
(b), může generální vojenský advokát rozhodnout o postoupení případu
k projednání příslušnému vojenskému soudu. Takové rozhodnutí má vůči
rozhodnutí velitele odkladný účinek.
(5) Jedná-li se ve věci o sexuálním násilí na ženách, podle písm. (b) se nepostupuje.
Hlava III. – Závěrečná ustanovení
Par. 301. Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2021.
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