
H.R. 2207 Výbor pro vědu, vesmír a technologie

Český model amerického kongresu 2022
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli,

čtvrtého září roku dvoutisícího dvacátého druhého

Aby byla zajištěna bezpečnost Spojených států amerických v případě kontaktu s
extraterestriální inteligencí, se Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států

amerických v Kongresu usnesly na tomto zákonu:

ZÁKON o komunikaci s mimozemskými civilizacemi

Hlava I. – Úvodní ustanovení

Par. 101.  Obecný postup

(a) Při hledání mimozemské inteligence budou Spojené státy postupovat v

souladu s Deklarací principů postupu po objevení mimozemské inteligence

Mezinárodní akademie astronautiky, pokud tento zákon neurčí jinak.

Par. 102.  Definice

(a) „Pokročilou civilizací” se pro účely tohoto zákona rozumí mimozemská

civilizace na přibližně stejné nebo vyšší technologické úrovni oproti pozemské.

(b) „Primitivní civilizací” se pro účely tohoto zákona rozumí mimozemská civilizace

na nižší technologické úrovni oproti pozemské.

(c) „Vzdáleným kontaktem” se pro účely tohoto zákona rozumí objev známek

mimozemské civilizace v cizí hvězdné soustavě.

(d) „Blízkým kontaktem” se pro účely tohoto zákona rozumí objev mimozemské

civilizace ve Sluneční soustavě.

Hlava II. – Programy pro hledání mimozemského života

Par. 201.  Projekt E.T.

(a) K datu účinnosti tohoto zákona se spouští Projekt E.T.

(b) Účelem projektu bude aktivní hledání mimozemského života všemi

dostupnými prostředky.

(c) Pro fiskální rok 2023 - 2024 se pro projekt vyčleňuje 1.000.000.000 USD.



Par. 202.  Federální program pasivní observace

(a) Každý stát včetně Washingtonu D.C. a teritorií zřídí vlastní program pasivní

observace kosmického záření za účelem hledání mimozemské inteligence.

Hlava III. – Protokoly pro kontakt

Par. 301.  Protokol pro kontakt s primitivní civilizací

(a) Pokud jakýkoliv projekt pro hledání mimozemské inteligence objeví známky

primitivní civilizace, NASA připraví co nejrychleji program pro vyslání sondy se

záznamem o lidské civilizaci do mimozemské sluneční soustavy.

(b) Při této snaze NASA bude aktivně vyhledávat pomoc ostatních kosmických

agentur, zejména ESA.

Par. 302.  Protokol pro vzdálený kontakt s pokročilou civilizací

(a) V případě, že jakýkoliv projekt pro hledání mimozemské inteligence objeví

známky pokročilé civilizace v cizí hvězdné soustavě, všechny projekty aktivně

vysílající do kosmu budou s okamžitou platností pozastaveny, dokud nebude s

dostatečnou jasností určena povaha a záměry mimozemské civilizace.

(b) Pokud budou povaha a záměry mimozemské civilizace mírumilovné nebo

neohrožující existenci lidstva, NASA se bude dále snažit o navázání aktivní

komunikace s touto civilizací.

Par. 303.  Protokol pro blízký kontakt s pokročilou civilizací

(a) V případě, že mimozemská civilizace bude v jakékoliv podobě objevena ve

Sluneční soustavě, všechny ozbrojené složky Spojených států s okamžitou

platností až do odvolání zvýší stupeň připravenosti na úroveň DEFCON 2

celosvětově.

(b) NASA vypracuje okamžitě plán pro kontaktní misi, která bude vyslána při

nejbližší možné příležitosti.

Hlava IV. – Závěrečná ustanovení

Par. 401.

Zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.


