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H. R. 4003 Výbor pro přírodní zdroje 

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

 desátého září roku dvoutisícího sedmnáctého 

ZÁKON 

o ochraně korálových útesů 

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) GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ. – Termín „globální oteplování“ znamená jev, který se 4 

projevuje zvýšením teploty ovzduší, jakož mořských, oceánských a jiných vod a přispívá 5 

k tání zamrzlých oblastí Země.  6 

(2) KORÁLOVÉ ÚTESY. – Termín „korálové útesy“ znamená území, která jsou zařazena 7 

buď na listinách mezinárodních organizací zabývajících se životním prostředím či pod 8 

správou USA. Na těchto územích se nachází důležitá fauna a flora, jež vznikala mnohdy i 9 

tisíce let.  10 

Hlava II – Opatření ohledně korálových útesů 11 

Par. 201. Členství v mezinárodních organizacích na ochranu korálových útesů. 12 

(1) Spojené státy americké vypovídají členství v International Coral Reef Initiative.  13 

(2) Spojené státy vypovídají členství v Secretariat of the Pacific Regional Environment 14 

Programme. 15 

(3) Spojené státy se rozhodly pozastavit rozhodování nad tématy, týkající se životního 16 

prostředí, zejména pak se zdržují rozpravy o ochraně korálových útesů v organizacích: 17 

(A) UNESCO; 18 

(B) UNEP. 19 
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(4) Spojené státy již nebudou finančně ani materiálně podporovat činnost organizace 20 

Greenpeace.  21 

Par. 202. Papahaneumokuakea Marine National Monument. 22 

(1) Spojené státy se přesvědčily, že ochrana Papahaneumokuakea Marine National Monument 23 

a jeho zařazení na seznam UNESCO nebyla nutným činem. Tímto zákonem se ruší 24 

prezidentská proklamace 8031 z roku 2006.  25 

(2) Území této oblasti se zmenšuje na 50 000 km2. 26 

(3) Chráněna budou pouze území kolem ostrovů Hawaii a Oahu. 27 

(4) V této oblasti se povoluje rybolov, včetně lovu žraloků a kytovců. 28 

(5) Veškeří zbývající jedinci tuleně havajského budou přesunuty k reprodukci do 29 

specializovaných pracovišť, zejména zoologických zahrad a marine parků . 30 

Par. 203. Virgin Island National Park. 31 

(1) Spojené státy vyřazují Virgin Island National Park ze seznamu národních parků. Nový 32 

název tak zní Virgin Island Park.  33 

(2) Území parku bude moci být využito k zástavbě slučitelné s charakterem území. 34 

(3) Korálové útesy na tomto území budou využity jako podmořský úkaz sloužící k podpoře 35 

terciárního sektoru.  36 

Par. 204. Speciální výbor pro výzkum využitelnosti vodních ploch. 37 

(1) SLOŽENÍ. –  38 

(A) Výbor se skládá z 9 členů (3 automatičtí členové a 6 jmenovaných) a předsedy, 39 

jímž se automaticky stává prezident USA.  40 

(B) 6 členů jmenuje prezident na návrhy ministra pro životní prostředí. 41 

(i) Nejsou kladeny žádné předpoklady ani požadavky na kandidáty.  42 

(C) Automatickými členy jsou: 43 

(i) Ministr pro životní prostředí; 44 

(ii) Ministr pro vzdělávání; 45 

(iii) Ministr pro energii. 46 

(2) ÚKOLY. – Hlavním úkolem výboru je prověřit využitelnost pobřeží a oceánské plochy 47 

k možnému využití: 48 
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(A) Těžba ropy, se zaměřením se na využití atlantické oblasti, jež není dostatečně 49 

využívána;  50 

(B) rybolov; 51 

(C) obydlení; 52 

(D) vybudování klíčových oblastí pro obranu území Spojených států, což se týká 53 

zejména těchto oblastí: 54 

(i) Western Gulf of Mexico; 55 

(ii) Central Gulf of Mexico; 56 

(iii) Eastern Gulf of Mexico. 57 

(3) MANDÁT. – Komise je jmenována na 2 roky s možností prodloužení, maximálně však do 58 

konce funkčního období předsedajícího prezidenta. 59 

(A) Komise vznikne do 30 dnů od schválení tohoto zákona. 60 

Par. 205. Globální oteplování. 61 

Spojené státy již nepovažují globální oteplování za hrozbu. Tímto se tak ruší veškeré 62 

financování vědy a výzkumu tohoto fenoménu.  63 

Par. 206. Ostatní korálové útesy. 64 

(1) Maximální rozloha chráněného území korálových útesů se stanovuje na 200 000 km2.   65 

(2) Přesné rozdělení a úpravu vyhotoví Ministerstvo pro životní prostředí, následně schválí 66 

vláda Spojených států a vyhlásí prezident jako nařízení.  67 

Hlava III – Závěrečná ustanovení 68 

Par. 301. Účinnost. 69 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem schválení.  70 


