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S. 202 Výbor pro zahraniční vztahy 

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

desátého září roku dvoutisícího sedmnáctého 

ZÁKON 

o zajišťování národní bezpečnosti 

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

zákonu: 

Hlava I – Úvodní ustanovení 1 

Par. 101. Změna zákonů. 2 

Tento zákon mění National Security Act of 1947, Homeland Security Act 2002 a některé další 3 

zákony.  4 

Par. 102. Definice. 5 

V tomto zákoně: 6 

(1) RADA PRO NÁRODNÍ BEZPEČNOST. –  Termín „Rada pro národní bezpečnost“ je 7 

ekvivalentem National Security Council; 8 

(2) RADA PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST. –  Termín „Rada pro vnitřní bezpečnost“ je 9 

ekvivalentem Homeland Security Council; 10 

(3) ŘEDITEL ZPRAVODAJSKÝCH SLUŽEB. –  Termín „Ředitel zpravodajských 11 

služeb“ je ekvivalentem Director of National Intelligence; 12 

Par. 103. Výjimky 13 

Členy federální vlády pro účely tohoto zákona nejsou představitelé a zaměstnanci Výkonného 14 

úřadu prezidenta.  15 
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Hlava II – Rada pro národní bezpečnost 16 

Par. 201. Účel. 17 

Účelem Rady pro národní bezpečnost je zejména: 18 

(1) radit prezidentovi v oblasti koordinace domácích, zahraničních a vojenských politik 19 

týkajících se národní bezpečnosti za účelem efektivní spolupráce ozbrojených složek, 20 

ministerstev a agentur při zajišťování národní bezpečnosti; a  21 

(2) posuzovat a vyhodnocovat cíle, závazky a rizika pro Spojené státy ve vztahu k aktuálním 22 

a potenciálním vojenským možnostem Spojených států a podávat ohledně toho 23 

doporučení prezidentovi; a  24 

(3) dávat prezidentovi doporučení v oblastech společného zájmu ministerstev a agentur 25 

zabývajících se národní bezpečností; a 26 

(4) vykonávat dohled nad realizací koordinovaných politik.  27 

Par. 202. Členové. 28 

(1) Členy Rady pro národní bezpečnost jsou prezident, viceprezident, ministr zahraničí, 29 

ministr obrany, ministr energetiky, ředitel zpravodajských služeb, předseda sboru 30 

náčelníků štábů a poradce pro národní bezpečnost. Tito členové mají právo se zúčastnit 31 

všech jednání konaných na úrovni ministrů a ředitelů federálních agentur  32 

a jejich příslušní podřízení mají právo se účastnit všech jednání na jejich úrovni.  33 

(2) Prezident může nad rámec odstavce 1 udělit členství dalším členům federální vlády.   34 

(3) Prezident určí, které další osoby se mohou účastnit jednotlivých zasedání Rady  35 

pro národní bezpečnost.  36 

 Hlava III – Rada pro vnitřní bezpečnost 37 

Par. 301. Úkol. 38 

Úkolem Rady pro vnitřní bezpečnost je radit prezidentovi v oblasti vnitřní bezpečnosti, 39 

zejména ochrany před terorismem.  40 

Par. 302. Členové.  41 

(1) Členy Rady pro vnitřní bezpečnost jsou prezident, viceprezident, ministr pro národní 42 

bezpečnost, ministr spravedlnosti, ředitel zpravodajských služeb a asistent prezidenta pro 43 

vnitřní bezpečnost a boj proti terorismu. Tito členové mají právo se zúčastnit všech 44 

jednání konaných na úrovni ministrů a ředitelů federálních agentur a jejich příslušní 45 

podřízení mají právo se účastnit všech jednání na jejich úrovni.  46 
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(2) Prezident může nad rámec odstavce 1 udělit členství dalším členům federální vlády.   47 

(3) Prezident určí, které další osoby se mohou účastnit jednotlivých zasedání Rady pro vnitřní 48 

bezpečnost.  49 

 Hlava IV – Společná a další ustanovení 50 

Par. 401. Limitace personálu.  51 

(1) Počet zaměstnanců Rady pro národní bezpečnost a Rady pro vnitřní bezpečnost nesmí 52 

v součtu přesáhnout 150 osob. Zaměstnancem se rozumí všechny osoby zaměstnané, 53 

přidělené, či ve služebním nebo jiném poměru.  54 

(2) Limitace podle odstavce 1 se netýká zaměstnanců v podpůrných nebo kancelářských 55 

pozicích.   56 

Par. 402. Jmenování. 57 

Prezident jmenuje Poradce pro národní bezpečnost a Asistenta prezidenta pro vnitřní 58 

bezpečnost a boj proti terorismu se souhlasem Senátu.  59 

Par. 403. Komise pro strategické plánování  60 

(1) Zřizuje se Komise pro strategické plánování, která je součástí Výkonného úřadu 61 

prezidenta a spadá pod Radu pro národní bezpečnost. Jejími členy jsou zástupci 62 

ministerstev a agentur zastoupených v Radě pro národní bezpečnost, popřípadě Rady pro 63 

vnitřní bezpečnost jmenovaní prezidentem a navržení hlavami těchto ministerstev a 64 

agentur. 65 

(2) Komise provádět bude dlouhodobé strategické plánování v oblasti vnitřní a národní 66 

bezpečnosti se zaměřením na spolupráci a koordinaci mezi zúčastněnými ministerstvy a 67 

agenturami. 68 

Par. 404. Výkon prezidentovi pravomoci 69 

(1) Exekutivní nařízení a další předpisy a rozhodnutí vydávané prezidentem, které se dotýkají 70 

národní nebo vnitřní bezpečnosti, musí být předem projednány a schváleny Radou pro 71 

národní bezpečnost nebo Radou pro vnitřní bezpečnost.  72 

(2) Pro schválení je třeba nadpoloviční počet hlasů členů dle Par. 202. odst. 1, popřípadě 73 

Par. 302. odst. 1. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.  74 

Par. 405. Doporučující ustanovení 75 

Kongres doporučuje prezidentovi snížit počet vysokých státních úředníků na jednotlivých 76 

ministerstvech a zjednodušit organizační struktury za účelem zefektivnění jejich fungování.  77 
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 Hlava V – Závěrečná ustanovení 78 

Par. 501. Odpovědnost  79 

Hrubé porušení tohoto zákona prezidentem nebo členem vlády, které ohrožuje, nebo může 80 

ohrozit bezpečnost Spojených států, je trestným činem ve smyslu čl. 2 odst. 4 Ústavy 81 

Spojených států. 82 

Par. 502. Fiskální dopady  83 

Tento zákon nezakládá nárok na žádné dodatečné financování, náklady vzniklé prováděním 84 

tohoto zákona budou hrazeny z prostředků Výkonného úřadu prezidenta.  85 

Par. 503 Lhůty a přechodné ustanovení 86 

(1) Změny upravené v Par. 401. a Par. 403. musí být provedeny do 6 měsíců ode dne 87 

účinnosti tohoto zákona, o čemž prezident informuje senátní Výbor pro ozbrojené složky  88 

a sněmovní Výbor pro národní bezpečnost.  89 

(2) Osoby dle Par. 402. jmenované před účinností tohoto zákona musí být Senátem potvrzeny 90 

do 6 měsíců po dni účinnosti tohoto zákona, jinak pozbývají svých funkcí.  91 

Par. 504. Zrušující ustanovení  92 

Ruší se všechny zákony a jiné právní předpisy, či jejich jednotlivá ustanovení, která jsou 93 

v rozporu s tímto zákonem.  94 

Par. 505. Účinnost. 95 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2017. 96 


