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H. R. 3002 

Výbor: Výbor pro národní bezpečnost 

Název: Zákon o reorganizaci Federal Air Marshal Service 

Důvodová zpráva 

Obecná část 

Tento zákon reorganizuje Federal Air Marshal Service (dále jen „FAMS“). Vzhledem 

k dlouhodobé neefektivitě programu FAMS je nezbytné prostředky vynakládané do programu 

přesunout do jiných struktur bezpečnostních složek.  

Zákon počítá s tím, že v letech 2018-2025 dojde k postupnému přesouvání federálních maršálů 

do jiných struktur bezpečnostních agentur spadajících pod Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost. 

Zvláštní část 

1. Hlava I 

Hlava I hovoří o přesunutí federálních maršálů, kteří jsou v aktivní službě v programu FAMS, 

do jiných agentur v rámci Ministerstva pro vnitřní bezpečnost. Tímto bude možné upravit 

rozpočet vynakládaný do programu FAMS.  

Par. 101.  

Tento paragraf počítá s rovnoměrným přesunutím federálních maršálů mezi agenturu CBP, ICE 

a USCIS. Federální maršálové, kteří nebudou přesunuti, zůstanou v aktivní službě FAMS. 

Par. 102. 

Zákon počítá s tím, že do programu FAMS nebudou přijímání noví rekruti. Tím bude dosaženo 

postupného snižování stavů federálních maršálů. V souladu s odstavcem 2 tohoto paragrafu 

bude možné přesunout kadety, kteří jsou zařazeni do výcvikového programu FAMTP do jiných 

agentur specifikovaných v Par. 101. Do aktivní služby tak nebudou přibývat noví federální 

maršálové. 
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Par. 103 

Vzhledem k vysokému riziku použití nežádoucích donucovacích prostředků ze strany 

federálních maršálů je nutné omezit exces agentů v aktivní službě. Z tohoto důvodu bude nadále 

federálním maršálům zakázáno nosit a používat při výkonu služby střelnou zbraň. Zároveň je 

nutné vyhodnotit, zda jsou federální maršálové schopni výkonu služby z psychologického 

hlediska. 

2. Hlava II 

Řízení a správa reorganizace FAMS, jakož i další dílčí kroky (rozhodování o přesunutí 

jednotlivých federálních maršálů ke konkrétní agentuře, rozhodování o tom, zda je maršál 

z psychických důvodu schopen služby a další) jsou svěřeny Komisi pro reorganizaci FAMS. 

Komise bude složena ze zástupců agentur, ke kterým budou federální maršálové přeřazeni. 

3. Hlava III 

Stanovuje datum účinnosti s dostatečnou časovou rezervou a další závěrečná ustanovení. 


