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S. 101 Výbor pro justici 

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

desátého září roku dvoutisícího sedmnáctého 

ZÁKON 

o reformě prezidentských válečných pravomocí 

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

zákonu: 

Hlava I – Úvodní ustanovení 1 

Par. 101. Zrušení War Powers Resolution. 2 

War Powers Resolution (50 U.S.C. 1541–1548) se tímto zrušuje. 3 

Par. 102. Definice. 4 

V tomto zákoně: 5 

(1) OZBROJENÉ SÍLY USA. – Termín „Ozbrojené síly USA“ označuje příslušníky Armády 6 

USA, Námořnictva USA, Námořní pěchoty USA, Letectva USA a Pobřežní stráže USA, 7 

veškeré hmotné vybavení těchto složek, a veškeré jiné osoby či vybavení dle Hlavy V., 8 

jež jsou využívány při vojenských operacích. 9 

(2) VOJENSKÁ OPERACE. – Termín „vojenská operace“ znamená jakékoli využití 10 

Ozbrojených sil USA v koordinovaných bojových akcích proti cizímu státu či nestátní 11 

entitě mimo území USA; 12 

(3) KRÁTKODOBÁ KRIZOVÁ SITUACE. – Termín „krátkodobá krizová situace“ znamená 13 

situaci způsobenou náhlým útokem na území USA či ozbrojené síly USA, jež musí být 14 

bezprostředně odvrácena k ochraně svrchovanosti USA, životů a bezpečí občanů a 15 

ozbrojených sil.  16 

(4) NÁHLÝ ÚTOK. – Termín „náhlý útok“ znamená bezprostřední útok ze strany cizího státu 17 

či nestátní entity za použití vojenských či obdobných prostředků způsobující jakoukoli 18 

škodu kdekoli na území USA. 19 

Par. 103. Účel zákona. 20 

Účelem zákona je zajistit existenci konstruktivních a efektivních mechanismů, jež zajistí, aby 21 

se na rozhodnutí o vyslání ozbrojených složek USA do vojenských operací podíleli jak 22 
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Prezident USA, tak Kongres USA. Je nežádoucí pro bezpečnost USA a občanů USA, aby 23 

jedna z těchto složek rozhodovala samostatně. 24 

Hlava II – Autorizace vojenských operací 25 

Par. 201. Nutnost autorizace Kongresem. 26 

Pro každou vojenskou operaci vedenou prezidentem jako velitelem ozbrojených sil je třeba 27 

autorizace Kongresu předcházející vyslání ozbrojených sil. Vojenské operace nařízené 28 

Prezidentem USA bez autorizace Kongresu jsou dovoleny pouze v případě: 29 

(A) krátkodobých krizových situací trvajících méně než 7 dní; 30 

(B) situací, kdy je pro Kongres fakticky nemožné se sejít z důvodu vojenského útoku na 31 

USA. 32 

Par. 202. Presumpce autorizace. 33 

Pokud Kongres o autorizaci nerozhodne do jednoho měsíce od doby, kdy je mu žádost o 34 

autorizaci předložena, platí až do konečného rozhodnutí o autorizaci, že autorizace byla 35 

udělena. 36 

Par. 203. Pravomoc soudu v případě porušení Par. 201. 37 

Alespoň 20 senátorů anebo 100 členů Sněmovny reprezentantů je oprávněno podat žalobu na 38 

prezidenta pro porušení ustanovení Par. 201. tohoto zákona. Je založena pravomoc 39 

Odvolacího soudu pro District of Columbia. 40 

Par. 204. Impeachment. 41 

Nadpoloviční většina všech členů Sněmovny reprezentantů může podat Senátu návrh na 42 

odvolání prezidenta pro porušení Par. 201. tohoto zákona. Tento návrh je možné podat až po 43 

rozhodnutí Nejvyššího soudu USA dle Par. 203., které deklaruje, že prezident porušil tento 44 

zákon, a pouze v případě, že v jeho porušování dále pokračuje. 45 

Par. 205. Revize autorizace. 46 

V případě, že Kongres autorizuje prezidenta k použití ozbrojených sil, je nutné tuto autorizaci 47 

každých 6 měsíců revidovat a prodloužit ji anebo ji zrušit. Do jejího zrušení platí, že 48 

autorizace zůstává v platnosti. Stanovisko k tomuto řízení o prodloužení či zrušení autorizace 49 

předloží Společná konzultační komise Kongresu alespoň 1 měsíc před uplynutím šestiměsíční 50 

lhůty.  51 
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Hlava III – Stažení ozbrojených sil 52 

Par. 301 Oprávnění Kongresu. 53 

Kongres může kdykoli v průběhu krátkodobé krizové situace či jakékoli vojenské operace 54 

nařídit stažení ozbrojených sil z místa jejich působení, a to formou společné rezoluce obou 55 

komor přijaté nadpoloviční většinou všech svých členů. Prezident je tomuto povinen vyhovět 56 

a do 30 dnů ozbrojené síly stáhnout. Pokud nevyhoví, použije se přiměřeně Par. 202. tohoto 57 

zákona. 58 

Hlava IV – Společná konzultační komise Kongresu 59 

Par. 401. Zřízení. 60 

Zřizuje se Společná konzultační komise Kongresu (dále jen „Komise“). 61 

(1) ČLENSTVÍ. – Členy Komise jsou: 62 

(A) Vůdce většiny v Senátu a mluvčí Sněmovny reprezentantů; 63 

(B) Vůdce menšiny v Senátu a vůdce menšiny ve Sněmovně reprezentantů; 64 

(C) Předsedové a místopředsedové následujících komisí v Senátu a předsedové a 65 

místopředsedové následujících komisí ve Sněmovně reprezentantů: 66 

(i) Komise pro zahraniční vztahy; 67 

(ii) Komise pro ozbrojené síly; 68 

(iii) Komise pro zpravodajskou činnost; 69 

(iv) Komise pro rozpočet a vládní výdaje. 70 

Par. 402. Konzultační povinnost prezidenta. 71 

Prezident je povinen konzultovat s Komisí jakékoli vyslání Ozbrojených sil USA do 72 

vojenských operací. Konzultací se rozumí komunikace mezi prezidentem a Komisí 73 

spočívající ve výměně názorů o vyslání ozbrojených sil USA do vojenské operace. Konzultací 74 

není pouhé informování Komise o záměru vyslat ozbrojené síly bez možnosti reakce ze strany 75 

členů Komise a bez diskuse se členy Komise. 76 

Par. 403. Informační povinnost prezidenta. 77 

(1) Prezident je povinen informovat Komisi o svém záměru vyslat ozbrojené síly USA do 78 

vojenské operace s uvedením okolností, které odůvodňují vojenskou operaci, cílů operace a 79 

předpokládaného rozsahu a trvání operace.  80 
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(2) Komise neprodleně předloží Kongresu své stanovisko k operaci tak, aby Kongres mohl 81 

vojenskou operaci autorizovat či zamítnout. Kongres není stanoviskem Komise vázán. 82 

(3) Prezident je povinen informovat Komisi do 48 hodin o každé zásadní okolnosti týkající se 83 

bezpečnosti Ozbrojených sil či podstatné změny jejich úkolů v již probíhající vojenské 84 

operaci. 85 

(4) Prezident je povinen každé tři měsíce informovat Komisi o veškerých probíhajících 86 

vojenských operacích, jejich rozsahu, úkolech a dalších okolnostech. 87 

Hlava V – Nové prostředky vedení vojenských operací a kontraktoři 88 

Par. 501. Vymezení. 89 

(1) Novými prostředky vedení vojenských operací se rozumí dálkově ovládané zbraňové 90 

systémy, bezpilotní bojová letadla a zbraňové systémy využívající poznatků robotiky, 91 

genomiky, virologie či nanotechnologií či jakékoli jiné dálkově ovládané bojové prostředky 92 

nespočívající v přímé účasti příslušníků Ozbrojených složek v oblasti vojenské operace. 93 

(2) Kontraktory se rozumí soukromé osoby, jež uzavřely s exekutivou smlouvu, jejímž 94 

předmětem je vykonávání jakékoli činnosti, ke které jsou podle zákona oprávněné Ozbrojené 95 

síly USA. 96 

Par. 502. Vztah nových prostředků k tomuto zákonu. 97 

Nové prostředky vedení vojenských operací a kontraktoři spadají pod rozsah tohoto zákona. 98 

Veškerá ustanovení se na ně vztahují stejně jako na Ozbrojené síly USA. 99 

Par. 503. Kybernetické operace. 100 

Kybernetické operace nespadají pod rozsah tohoto zákona. 101 

Hlava VI – Autorizace vojenských operací skrze NATO a Radu bezpečnosti OSN 102 

Par. 601. Autorizace skrze jiný orgán. 103 

Autorizace podle Hlavy II tohoto zákona je možné nahradit i rozhodnutím NATO o použití 104 

vojenské síly nebo rezolucí Rady bezpečnosti OSN o použití vojenské síly v souladu se 105 

smlouvami o přístupu USA k těmto organizacím.  106 

Hlava VII – Závěrečná ustanovení 107 

Par. 701. Doložka oddělitelnosti. 108 

Pokud některé z ustanovení tohoto zákona bude shledáno jako neplatné a jako takové bude 109 

zrušeno, zbytek tohoto zákona tím není dotčen.  110 
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Par. 702. Účinnost. 111 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctý den po jeho vyhlášení. 112 


