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S. 201 

Výbor: Výbor pro ozbrojené složky 

Název: Zákon o zajišťování národní bezpečnosti 

Důvodová zpráva 

Obecná část 

Tento zákon mění složení a způsob fungování a roli Rady pro vnitřní bezpečnost a Rady pro 

vnitřní bezpečnost jakožto dvou hlavních orgánů v oblasti koordinace národní a vnitřní 

bezpečnosti.  

Přijetí zákona je nutné především ve světle působení předchozí a současné administrativy 

v této oblasti. Jeho cílem je vytvořit stabilní institucionální rámec, který umožní efektivní 

koordinaci a rozhodování, a tím i bezpečnost Spojených států amerických.  

Zvláštní část 

1. Hlava I 

Hlava I obsahuje úvodní ustanovení a dále definuje pojmy později používané v zákoně. 

2. Hlava II 

Hlava II je věnována Radě pro národní bezpečnost a její reformě.  

Par. 201.  

Tento paragraf rozebírá účel Rady pro národní bezpečnost. Oproti stávajícímu stavu je nový 

odst. 4, který mezi účely zařazuje dohled nad realizací koordinovaných politik. Z Rady  

pro národní bezpečnost se tak mimo jiné stane dohledový orgán.  

Par. 202.  

Tento paragraf se zaobírá členstvím v Radě pro národní bezpečnost. Je zde kladen důraz  

na postavení zákonných členů (odst. 1) tak, aby se zabránilo jejich vyřazení z účasti na 

činnosti tohoto orgánu.  
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3. Hlava III 

Hlava 3 je věnována Radě pro vnitřní bezpečnost. 

Par. 301.  

Tento paragraf vymezuje úkol Rady pro vnitřní bezpečnost, který je díky jejímu specifickému 

zaměření podstatně užší než u Rady pro národní bezpečnost.  

Par. 302.  

Tento paragraf se zaobírá členstvím v Radě pro vnitřní bezpečnost. Je zde kladen důraz  

na postavení zákonných členů (odst. 1) tak, aby se zabránilo jejich vyřazení z účasti na 

činnosti tohoto orgánu.  

4. Hlava IV 

Hlava IV obsahuje ustanovení, které se vztahují, k oběma výše zmiňovaným orgánům, a proto 

jsou zařazena v samostatné hlavě.  

Par. 401.  

Toto ustanovení předpisuje redukci personálu Rady pro národní bezpečnost a Rady pro vnitřní 

bezpečnost. Jde o reakci na přílišné nabobtnání těchto struktur a s tím související neefektivitu 

a suplování úloh ministerstev a federálních agentur. Zákon jde v této snaze dále než FY 2017 

NDAA, který zavedl limitaci na 200 zaměstnanců do 18 měsíců od svého přijetí. 

Par. 402. 

Paragraf stanovuje, že jmenování Poradce pro národní bezpečnost a Asistenta prezidenta  

pro vnitřní bezpečnost a boj proti terorismu vyžaduje souhlas Senátu. Cílem je zajistit, aby 

osoby v takto důležitých funkcích pro ně byly způsobilé a vhodné.  

Par. 403. 

Zavedení Komise pro strategické plánování má za cíl zlepšit dlouhodobé strategické 

plánování v oblasti národní bezpečnosti. Tento krok přispěje k větší efektivitě koordinace 

v těchto oblastech.  

Par. 404.  

Toto ustanovení svěřuje Radě pro národní bezpečnost, popřípadě Radě pro vnitřní bezpečnost, 

omezenou rozhodovací pravomoc. Účelem je to, aby prezident své kroky konzultoval 
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s osobami a institucemi k tomu určenými a jeho rozhodnutí tak byla založena na dostatku 

relevantních informací a jejich důkladném zvážení.  

Par. 405.  

Kongres prostřednictvím tohoto paragrafu doporučuje prezidentovi přijetí určitých opatření 

v rámci ministerstev. Doporučující ráz tohoto ustanovení je zvolen proto, že vnitřní 

organizace ministerstev je primárně věcí moci výkonné.  

5. Hlava V 

Hlava V obsahuje závěrečná ustanovení.  

Par. 501. 

Tento paragraf upravuje sankce za porušení tohoto zákona prezidentem nebo jiným členem 

vlády. Porušení tohoto zákona je zde prohlášeno za jeden z činů, na jejichž základě lze 

provést impeachment porušovatele. Tím by mělo být zajištěno dodržování tohoto zákona.  

Par. 502. 

Paragraf se zabývá finanční stránkou prováděných změn.  

Par. 503. 

Tento paragraf obsahuje důležité lhůty pro provedení některých ustanovení tohoto zákona  

a také přechodná ustanovení.  

Par. 504. 

Paragraf upravuje vztah tohoto zákona k dřívějším zákonům a jiným právním předpisům.  

Par. 505. 

Vzhledem k důležitosti tohoto zákona je třeba, aby nabyl účinnosti v co nejbližší době.  


