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H. R. 6002 Výbor pro vládní dohled 

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

 desátého září roku dvoutisícího sedmnáctého 

ZÁKON 

Zmocňovací zákon NASA pro rok 2018 

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) HLUBOKÝ VESMÍR. – Termín „hluboký vesmír“ znamená prostor za nízkou oběžnou 4 

dráhou. 5 

(2) ISS. – Termín „ISS“ znamená Mezinárodní vesmírnou stanici. 6 

(3) NASA. – Termín „NASA“ znamená Národní úřad pro letectví a kosmonautiku. 7 

(4) EPA. – Termín „EPA“ znamená Agenturu pro ochranu životního prostředí. 8 

Hlava II – Udělení financí 9 

Par. 201. Fiskální rok 2018. 10 

Agentuře NASA bude pro fiskální rok 2018 přiděleno 19.000.000.000 USD, a to dle tohoto 11 

rozdělení: 12 

(1) Průzkum: 5.000.000.000 USD; 13 

(2) Vesmírné operace: 4.000.000.000 USD; 14 

(3) Věda: 6.000.000.000 USD; 15 

(4) Letectví: 650.000.000 USD; 16 

(5) Vesmírné technologie: 500.000.000 USD; 17 

(6) Vzdělávání: 50.000.000 USD; 18 

(7) Bezpečnost: 2.500.000.000 USD; 19 
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(8) Výstavba, ekologická nezávadnost a restaurování: 300.000.000 USD. 20 

Hlava III – Priority NASA 21 

Par. 301. Výzkum na nízké oběžné dráze. 22 

(1) Kongres shledává prostor nízké oběžné dráhy jako připravený na postupnou privatizaci. 23 

(2) Kongres je znepokojen tím, že američtí astronauti stále musí k misím na ISS využívat 24 

rakety jiné země a apeluje na NASA, aby podniklo potřebné kroky ke zrychlení vývoje 25 

amerických raket. 26 

(3) NASA bude dále spolupracovat se soukromými agenturami na postupné privatizaci 27 

prostoru nízké oběžné dráhy.  28 

(4) NASA připraví studii o budoucnosti výzkumu na nízké oběžné dráze Země po ukončení 29 

provozu Mezinárodní vesmírné stanice v průběhu dvacátých let. Důraz by měl být kladen 30 

na využití soukromého sektoru. 31 

Par. 302. Průzkum hlubokého vesmíru. 32 

(1) Kongres shledává průzkum hlubokého vesmíru jako hlavní prioritu NASA. 33 

(2) Kongres vyzdvihuje důležitost návratu na Měsíc a kolonizace Marsu v co nejkratší možné 34 

době. 35 

(3) Kongres podporuje bližší výzkum měsíce Europa zahrnující přistání sondy na tomto měsíci. 36 

(4) NASA bude klást důraz na výzkum všech objektů, které by mohly být potenciálně 37 

kolonizovány, a to nejen v Sluneční soustavě, ale i mimo ni. 38 

(5) NASA provede do 120 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona průzkum, který doručí 39 

Kongresu. Tento průzkum bude obsahovat: 40 

(A) analýzu možnosti pilotovaného letu na Měsíc a stavby výzkumného centra na 41 

Měsíci do roku 2024; 42 

(B) analýzu možnosti pilotovaného letu na Mars do roku 2028; 43 

(C) analýzu možnosti zapojení soukromého sektoru do průzkumu hlubokého vesmíru. 44 

Par. 303. Výzkum Země. 45 

(1) Kongres neshledává výzkum klimatické změny agenturou NASA jako potřebný. 46 

(2) Výzkum klimatické změny nebude prováděn agenturou NASA. Všechny kompetence 47 

agentury v této oblasti budou převedeny na agenturu EPA.  48 
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Hlava IV – Závěrečná ustanovení 49 

Par. 401. Účinnost. 50 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2017. 51 


