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H. R. 1001 

Výbor: Výbor pro zahraniční vztahy 

Název: Zákon o americko-izraelském strategickém partnerství 

Důvodová zpráva 

Obecná část 

Tento zákon se zabývá strategickým partnerstvím Spojených států amerických a Států Izrael. 

Zákon se zabývá budoucí podobou tohoto partnerství a určuje finanční podporu klíčových 

projektů pro zajištění národní bezpečnosti Státu Izrael.  

Zajištění národní bezpečnosti Spojených států amerických bude zlepšeno díky v zákoně 

navrhovanému rozšíření spolupráce výzvědných služeb obou výše zmíněných států.  

Ve svých dalších částech se zákon zabývá statutem židovských osad a přemístěním amerického 

velvyslanectví z Tel Avivu do města Jeruzalém. 

Zvláštní část 

1. Hlava I 

Hlava I hovoří o úvodních ustanoveních, která jsou pak dále používána. Stanovuje základní 

pravidla. 

Par. 101.  

Tento paragraf hovoří o základních pojmech používaných v zákoně. 

Par. 102.  

Tento paragraf hovoří o odhodlání Spojených států podporovat své spojence. 

2. Hlava II 

Hlava II řeší vojenskou rovinu spolupráce Spojených států amerických a Státu Izrael. 

 

Par. 201. 
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Paragraf 201 se zabývá kvalitativní vojenskou převahou a vyjadřuje odhodlání Spojených států 

amerických nadále tuto strategii vůči Státu Izrael a zemím Blízkého východu praktikovat.  

Par. 202 

Tento paragraf hovoří o iniciativě Spojených států amerických vybudovat na území Státu Izrael 

vojenskou instalaci s kapacitami popsanými v zákoně. Vojenská přítomnost zajistí bezpečnost 

Státu Izrael, posílí politický vliv Spojených států amerických v oblasti a povede k deeskalaci 

napětí, které panuje mezi národy Blízkého východu. 

Par. 203 

Cílem tohoto paragrafu je vyslovit odhodlání Spojených států amerických pokračovat na 

spolupráci se Státem Izrael na poli vývoje protiraketového systému Arrow. Spojené státy 

americké díky budoucí podpoře tohoto projektu získají mnoho cenných informací z oblasti 

technologií. 

Par. 204 

Obsahem tohoto paragrafu je o protiraketový systém Iron Dome a jeho financování. Spojené 

státy americké svou finanční podporou alokovanou na účely nákupu systému Iron Dome 

posilují obranyschopnost svého spojence a současně s tím chrání civilní obyvatelstvo před 

neustálými teroristickými útoky. 

3. Hlava III 

Hlava III se zabývá spoluprací Spojených států amerických a Státu Izrael na poli výměny 

strategických informací. 

Par. 301 

Paragraf definuje úsilí, které Spojené státy americké vyvinou ve snaze dosáhnout přijetí Státu 

Izrael do aliance Pěti očí. Stát Izrael je v otázkách výzvědných služeb velmi lukrativním a 

spolehlivým partnerem.  

Par. 302 

Cílem paragrafu 302 je stanovení postupu, který budou Spojené státy praktikovat v případě 

nepřijetí Státu Izrael do aliance Pěti očí. Právě kvůli lukrativnosti partnerství se Státem Izrael 

by měly Spojené státy zajistit i mimoalianční partnerství v této oblasti. 
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4. Hlava IV 

Par. 401 

Tento paragraf pojednává o snaze Spojených států amerických přesunout svou ambasádu a 

všechny k ní přidružené zařízení do města Jeruzalém. Podobné snahy spojené s přesunutím 

ambasády do města Jeruzalém byly vždy promlčeny. Existuje tedy víra v nově nastupující 

administrativu, která by mohla kladně podpořit toto úsilí. Právě tento akt přátelství ke Státu 

Izrael by vedl k prohloubení vzájemných vztahů Spojených států amerických a Státu Izrael. 

Par. 402 

Paragraf 402 řeší situaci spojenou s případnými komplikace ve věci přesunu ambasády a všech 

k ní přidružených zařízení do města Jeruzalém. Paragraf také stanovuje dvě lhůty pro plnění 

přesunu ambasády. Lhůty je třeba uvést právě kvůli obavě z dalšího promlčení veškerých snah. 

5. Hlava V 

Hlava V se zabývá statusem židovských osad budovaných vládními úřady. 

Par. 501 

Obsahem tohoto paragrafu je vyjádření podpory právního statutu židovských osad. Snahy 

některých mezinárodních organizací diskriminuje izraelské obyvatele a Spojené státy americké 

by měly vyjádřit plnou podporu svému spojenci. 

Par. 502 

Tímto paragrafem uznávají Spojené státy americké nárok Státu Izrael na území Západního 

břehu řeky Jordán a Golanských výšin. Je důležité, aby Spojené státy americké vyjádřily 

podporu a jednotnost Státu Izrael, aby bylo dosaženo co největší stability v regionu. 

6. Hlava VI 

Hlava VI definuje závěrečná ustanovení návrhu zákona. 

Par. 601 

Paragraf 601 stanovuje datum účinnosti zákona v případě jeho odhlasování. 


