
 

 

 

 

Pro potřeby Českého modelu amerického kongresu 2017 Ivan Fencl. 

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

 

H. R. 3002 Výbor pro národní bezpečnost 

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

 desátého září roku dvoutisícího sedmnáctého 

ZÁKON 

o reorganizaci Federal Air Marshal Service 

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

zákonu: 

Hlava I – Reorganizace FAMS 1 

Par. 101. Reorganizace FAMS. 2 

(1) Do roku 2025 dojde k reorganizaci programu Federal Air Marshal Service (dále jen 3 

„FAMS“). Z celkového počtu aktivních příslušníků FAMS bude v letech 2018-2025 4 

přeřazeno 3000 federálních maršálů do jiných agentur Spojených států, a to následujícím 5 

způsobem: 6 

(A) 1000 federálních maršálů přejde pod United States Customs and Border Protection 7 

(dále jen „CBP“); 8 

(B) 1000 federálních maršálů přejde pod United States Immigration and Customs 9 

Enforcement (dále jen (ICE); 10 

(C) 1000 federálních maršálů přejde pod United States Citizenship and Immigration 11 

Services (USCIS). 12 

(2) Federální maršálové, kteří nebudou přeřazeni podle Par. 101. odstavce 1 písm. A až C 13 

tohoto zákona zůstanou v aktivní službě u FAMS. 14 

(3) O zařazení federálního maršála do konkrétního programu rozhodne Komise dle Par. 201. 15 

Komise přihlédne k preferencím federálního maršála, k jeho schopnostem a dosavadní 16 

službě, popřípadě k dalším relevantním okolnostem. 17 

Par. 102. Přijímání nových federálních maršálů 18 

(1) Počínaje rokem 2018 nebudou do výkonu služby u FAMS přijímáni noví federální 19 

maršálové. Tento odstavec se netýká personálu, který má sloužit k naplnění účelu tohoto 20 

zákona. 21 
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(2) Kadeti, kteří byli přijati do výcvikového programu Federal Air Marshal Training Program 22 

v roce 2017 nebo v předcházejících letech, budou přeřazeni do výcvikového programu 23 

některé z agentur stanovené v Par. 101. odstavci 1 písm. A až C tohoto zákona. 24 

Par. 103. Federální maršálové v aktivní službě 25 

(1) Federální maršálové, kteří po reorganizaci setrvají v aktivní službě v programu FAMS, 26 

budou povinni absolvovat dodatečný výcvik. Výcvik bude zaměřen na prevenci hrozeb a 27 

pasivní sebeobranu. 28 

(2) Federální maršálové, kteří setrvají v aktivní službě v programu FAMS, absolvují povinné 29 

psychologické testy před nezávislým expertem. Výsledky těchto testů budou expertem 30 

předloženy Komisi, která s ohledem na výsledky rozhodne, zda je agent nadále schopen 31 

aktivní služby. 32 

(3) Federálním maršálům není povoleno při výkonu služby nosit střelnou zbraň. Povolenou 33 

výstroj a výzbroj federálních maršálů stanoví vláda exekutivním nařízením. 34 

Hlava II – Komise pro reorganizaci FAMS 35 

Par. 201. Komise 36 

(1) JMENOVÁNÍ. – Členové Komise pro reorganizaci FAMS jsou jmenování na období 37 

končící rokem 2025 Prezidentem Spojených států se souhlasem Senátu. 38 

(2) POČET ČLENŮ. – Komise bude složena z 8 členů. Z tohoto počtu budou jmenování: 39 

(A) 2 členové FAMS; 40 

(B) 2 členové CBP; 41 

(C) 2 členové ICE; 42 

(D) 2 členové USCIS. 43 

(3) Účelem Komise je dohled nad reorganizací FAMS. 44 

(4) Na konci svého mandátu Komise vytvoří zprávu, ve které uvede, zda je nutné v reorganizaci 45 

FAMS pokračovat. Tuto zprávu předloží Komise Senátu nejpozději poslední den svého 46 

mandátu. 47 

Hlava III – Závěrečná ustanovení 48 

Par. 301. Účinnost. 49 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018. 50 


