
 

 

 

 
Pro potřeby Českého modelu amerického kongresu 2017 Marek Koten. 

© 2017 Centrum politických studií, z. s. | www.americkykongres.cz | info@americkykongres.cz 

 

H. R. 1001 Výbor pro zahraniční vztahy 

Český model amerického kongresu 2017 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

desátého září roku dvoutisícího sedmnáctého 

ZÁKON 

o americko-izraelském strategickém partnerství 

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

zákonu: 

Hlava I – Úvodní ustanovení 1 

Par. 101. Definice. 2 

V tomto zákoně: 3 

(1) KVALITATIVNÍ VOJENSKÁ PŘEVAHA. – Termín „kvalitativní vojenská 4 

převaha“ představuje závazek jednoho státu zajistit kvalitativní vojenskou převahu 5 

druhému státu nad potencionálními nepřáteli. 6 

(2) VOJENSKÁ INSTELACE. – Termín „vojenská instalace“ představuje vojenské zařízení 7 

provozované Ministerstvem obrany Spojených států amerických. 8 

(3) IRON DOME. – Termín „Iron Dome“ představuje systém protiraketové obrany. 9 

(4) PĚT OČÍ. – Termín „Pět očí“ představuje alianci pěti států, které spolu sdílejí informace, 10 

které získá výzvědná služba jednoho z členů aliance. 11 

(5) ŽIDOVSKÉ OSADY. – Termínem „židovské osady“ se rozumí osady vybudované vládou 12 

či občany Státu Izrael. 13 

Par. 102. Podpora spojenců Spojených států. 14 

Spojené státy americké vždy podporovaly, podporují, a i v budoucnu budou podporovat své 15 

spojence, mezi které Stát Izrael neodmyslitelně patří.  16 
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Hlava II – Vojenská spolupráce 17 

Par. 201. Kvalitativní vojenská převaha. 18 

Spojené státy se zavazují, že budou nadále plnit svůj závazek kvalitativní vojenské převahy 19 

vůči Státu Izrael. Spojené státy budou vždy při prodeji vojenského materiálu do zemí 20 

Blízkého východu brát v potaz existenci zákona o kvalitativní vojenské převaze a svým 21 

jednáním nikdy nenaruší poměr vojenských sil v této oblasti. 22 

Par. 202. Vojenské instalace. 23 

(1) INSTALACE. – Spojené státy vyjednají s vládou Státu Izrael vybudování vojenské 24 

instalace, která bude schopna zajistit provoz a udržování vzdušných a pozemních sil. 25 

(2) KAPACITA. – 26 

(A) PERSONÁL. – Personální kapacita instalace bude minimálně 1000 příslušníků 27 

ozbrojených sil Spojených států a 500 zaměstnanců ministerstva obrany Spojených 28 

států. 29 

(B) TECHNIKA. – V rámci vzdušných sil zde budou alokovány 3 letky (72 letounů) a 30 

50 tanků. 31 

Par. 203. Projekt Arrow. 32 

Spojené státy budou nadále spolupracovat se Státem Izrael a dalšími subjekty zahrnutými 33 

v tomto projektu za účelem vývoje moderních protiraketových systémů. 34 

Par. 204. Projekt Iron Dome. 35 

Spojené státy zvyšují finanční podporu Izraelské vládě na nákup a udržování systému Iron 36 

Dome, při stávající ceně 50 milionů dolarů za kus, ze 72 milionů dolarů na 150 milionů 37 

dolarů. 38 

Hlava III – Spolupráce výzvědných služeb 39 

Par. 301. Aliance Pěti očí. 40 

Spojené státy podají vnitro alianční návrh na přijetí Státu Izrael do aliance. 41 

Par. 302. Bilaterální mimoalianční výměna strategických informací. 42 

V případě nepřipuštění Státu Izrael do aliance Pěti očí zahájí Spojené státy se Státem Izrael 43 

bilaterální výměnu strategických informací sloužících k zabezpečení národní bezpečnosti 44 

obou států. 45 

Hlava IV – Hlavní město a velvyslanectví Spojených států 46 

Par. 401. Hlavní město. 47 

Spojené státy tímto uznávají město Jeruzalém za hlavní město Státu Izrael. 48 
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Par. 402. Velvyslanectví a konzulát Spojených států. 49 

(1) VELVYSLANECTVÍ. – Velvyslanectví a všechny přidružené instituce spojené s řádným 50 

fungováním velvyslanectví Spojených států se přesunou do města Jeruzalém. 51 

(2) PLATNOST. – V momentě účinnosti zákona začne Ministerstvo zahraničních věcí 52 

Spojených států s příslušnými orgány Státu Izrael projednávat přesun všech výše 53 

zmíněných institucí. 54 

(3) PLNĚNÍ. –  55 

(A) OBECNĚ. – Proces přestěhování výše zmíněných institucí musí proběhnout do 56 

konce roku 2018. 57 

(B) VÝJIMKY. – V případě podezření ministerstva zahraničí a výzvědných služeb 58 

z možného bezpečnostního rizika se přestěhování výše zmíněných institucí odloží 59 

nejvýše o 2 roky. 60 

Hlava V – Židovské osady 61 

Par. 501. Právní status osad. 62 

Spojené státy uznávají právní existenci osad budovaných vládou Státu Izrael. 63 

Par. 502. Status území Západního břehu řeky Jordán a Golanských výšin. 64 

Spojené státy považují území Západního břehu řeky Jordán a Golanských výšin za nedílnou 65 

součást území Státu Izrael. 66 

Hlava VI – Závěrečné ustanovení 67 

Par. 601. Účinnost. 68 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018. 69 


