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H. R. 1003 Výbor pro zahraniční vztahy 

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

desátého září roku dvoutisícího sedmnáctého 

ZÁKON 

o postoji Spojených států amerických ke konfliktu v Jihočínském moři 

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) ÚMLUVA. – Termín „Úmluva“ označuje Úmluvu OSN o mořském právu z roku 1982. 4 

(2) STÁTY JIHOČÍNSKÉHO MOŘE. – Termín „státy Jihočínského moře“ je souhrnné 5 

označení států, kterých se týká konflikt v Jihočínském moři, jmenovitě: Čínská lidová 6 

republika, Taiwan, Sultanát Brunej, Filipínská republika, Malajsie, Vietnamská 7 

socialistická republika. 8 

(3) FONOPS. – Termín „FONOPS“ je zkratka pro operace zajišťující kontrolu práva volného 9 

proplutí v oblastech Jihočínského moře. 10 

Hlava II – Sdílení informací 11 

Par. 201. Sdílení informací. 12 

Kongres ukládá vládě Spojených států amerických, aby zvážila možnosti pro poskytnutí 13 

potřebného množství informací získaných z operací FONOPS těm státům a institucím, které o 14 

to požádají, ale pouze v případě, že jsou tyto informace nezbytné pro obranu daného státu či 15 

jsou podstatné z hlediska řešení mezinárodních konfliktů. 16 

Par. 202. Výbor FONOPS. 17 

(1) Opodstatněnost žádostí dle Par. 201. vždy bude přezkoumávat zvláštní výbor Sněmovny 18 

pro FONOPS (dále jen „Výbor“), který se tímto zakládá. 19 

(2) Výbor budou tvořit členové Sněmovny reprezentantů zvolení za tímto účelem Sněmovnou. 20 
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(3) Úkolem Výboru je zjistit, zda a v jaké míře výkonná moc poskytuje informace z operací 21 

FONOPS žadatelům, jaké podmínky musí žadatelé splnit a zda jsou informace 22 

poskytovány v souladu s nimi. 23 

(4) Kongres ukládá vládě Spojených států předávat žadatelům nezbytné informace do 60 dní 24 

od předání žádosti odpovědným orgánům. 25 

Hlava III – Kroky USA v mezinárodním měřítku 26 

Par. 301. Studie ohledně Úmluvy. 27 

Kongres požaduje po Výzkumné službě Kongresu studii o přínosnosti Úmluvy. 28 

Par. 302. Fórum Jihočínského moře. 29 

(1) Zakládá se nové Fórum Jihočínského moře (dále jen „Fórum“), jehož zaměstnanci budou 30 

odborníci zabývající se oblastí Jihočínského moře. V čele fóra bude stát trojice komisařů 31 

zodpovídající za fungování této agentury vládě Spojených států. 32 

(2) Fórum bude založeno v den, kdy tento zákon vstoupí v účinnost, a na jeho činnost 33 

Kongres vyčlení částku 20 000 000 USD. 34 

(3) Fórum při své činnosti bude zkoumat aktuální situaci v Jihočínském moři, zejména bude 35 

pořádat veřejná slyšení, na která bude zvát zástupce všech států Jihočínského moře, 36 

provádět výzkumnou činnost a činit doporučení pro zlepšení situace v Jihočínském moři.  37 

(4) Fórum vznikne za účelem zlepšení spolupráce států zahrnutých v konfliktu a jeho 38 

výsledkem bude návrh způsobů chování (Code of Conduct) v Jihočínském moři, který 39 

bude předložen vládě Spojených států jako návrh k vyjednávání se státy Jihočínského 40 

moře. 41 

(5) Činnost Fóra bude ukončena v rámci fiskálního roku, kdy dojde k přijetí finálního a 42 

závazného Code of Conduct všemi státy Jihočínského moře. 43 

Hlava IV – Vztahy s Taiwanem 44 

Par. 401. Priority USA vůči Taiwanu. 45 

Ochrana a zlepšení dodržování lidských práv všech osob žijících na Taiwanu je prioritou 46 

Spojených států amerických. 47 

Par. 402. Diplomatické vztahy. 48 

Kongres Spojených států amerických vyzývá prezidenta Spojených států amerických, aby 49 

zvážil navázání plných diplomatických vztahů s Taiwanem. 50 
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Hlava V – Závěrečná ustanovení 51 

Par. 501. Účinnost. 52 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019. 53 


