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H. R. 3003 Výbor pro národní bezpečnost 

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

desátého září roku dvoutisícího sedmnáctého 

ZÁKON 

o reformě federálního vězeňství a fungování soukromých věznic 

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) SOUKROMÉ VĚZNICE. – Termínem „soukromé věznice“ se pro účely tohoto zákona 4 

rozumí veškerá zařízení, provozovaná soukromou fyzickou nebo právnickou osobou, 5 

odlišnou od státního či federálního orgánu či agentury, sloužící k zadržení osob 6 

podezřelých ze spáchání trestného činu, vazebně stíhaných osob, osob očekávajících 7 

deportaci, a osob odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. 8 

(2) ZŘIZOVATEL. – Termínem „zřizovatel“ se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická nebo 9 

právnická osoba, odlišná od federálních, či státních orgánů, která soukromou věznici 10 

zřídila a zajišťuje její provoz. 11 

(3) VĚZEŇ. – Termínem „vězeň“ se pro účely tohoto zákona rozumí osoby omezené na 12 

osobní svobodě, z důvodů, které jsou uvedeny v odstavci 1. 13 

Hlava II – Podpora soukromého vězeňství 14 

Par. 201. Spolupráce se zřizovateli. 15 

Ministerstvo spravedlnosti i další federální úřady a agentury budou úzce spolupracovat se 16 

zřizovateli soukromých věznic, za účelem jejich dalšího rozvoje, zkvalitňování jejich 17 

fungování a předávání zkušeností v oblasti vězeňství. 18 
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Hlava III – Komise pro soukromé vězeňství 19 

Par. 301. Zřízení Komise pro soukromé vězeňství. 20 

(1) Tímto zákonem se zřizuje Komise pro soukromé vězeňství (dále jen „Komise“). 21 

(2) Sídlem Komise je Washington, D.C. 22 

Par. 302. Předmět činnosti Komise. 23 

Předmětem činnosti Komise je dohled nad fungováním soukromých věznic. K naplňování 24 

tohoto předmětu činnosti mohou využívat pravomoci stanovené tímto zákonem. 25 

Par. 303. Členové Komise. 26 

(1) Komise má celkem 32 členů. 20 z nich je voleno z řad členů Sněmovny reprezentantů a 10 27 

z řad senátorů. Členy Komise jsou ministr vnitra a ministr vnitřní bezpečnosti.  28 

(2) Členové Komise jsou navrženi Výborem pro vládní dohled Sněmovny reprezentantů a 29 

senátními Výbory pro justici a pro finance. Každý Výbor navrhuje členy z řad své komory. 30 

Nominovaní kandidáti jsou následně schvalováni komorou, jejímiž členy jsou. 31 

(3) Komise se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a řadových členů. 32 

(4) Předseda a místopředsedové jsou voleni z řad členů Komise. 33 

(5) Funkční období členů Komise je 18 měsíců. 34 

(6) Členství v Komisi zaniká spolu se zánikem mandátu člena Sněmovny reprezentantů, 35 

senátora či ministra. 36 

Par. 304. Rozhodování Komise. 37 

(1) Komise je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů. 38 

(2) Komise se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů. 39 

Par. 305. Pravomoci Komise. 40 

(1) Komise je oprávněna a povinna provádět inspekce v jakékoliv soukromé věznici na území 41 

Spojených států a zjišťovat případná pochybení zřizovatelů. Výsledky inspekcí následně 42 

zpracuje a poskytne Výborům uvedeným v Par. 303. odstavci 2. Další pravomoci Komise 43 

stanoví tento zákon. 44 

(2) V případě zjištění závažných pochybení ze strany soukromé věznice Komise vyzve 45 

zřizovatele k nápravě ve lhůtě 7 dnů. 46 

(3) Pokud zřizovatel nezjedná nápravu ve lhůtě podle odstavce 2, Komise je oprávněna: 47 
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(A) nařídit uzavření soukromé věznice a přesun vězňů do nejbližší vhodné soukromé či 48 

vládní věznice. 49 

(B) uložit zřizovateli pokutu. Její zákonné rozpětí a přečiny provozovatelů věznic stanoví 50 

zákon. 51 

(C) zakázat zřizovateli provoz dalších zařízení, a u nich následně postupovat dle písm. (A). 52 

Hlava IV – Federální fond soukromého vězeňství 53 

Par. 401. Zřízení Federálního fondu soukromého vězeňství. 54 

Tímto zákonem se zřizuje Federální fond soukromého vězeňství (dále jen „Fond“), jehož 55 

účelem je nápomoc při fungování soukromých věznic a jejich financování. 56 

Par. 402. Příspěvek na zřízení věznice. 57 

Zájemce o zřízení soukromé věznice je oprávněn požádat Fond o příspěvek na stavbu věznice. 58 

O žádosti a případné výši příspěvku rozhoduje Komise. 59 

Par. 403. Příspěvek na fungování věznice. 60 

Zřizovatel soukromé věznice je oprávněn požádat Fond o: 61 

(A) příspěvek na výchovné a resocializační programy za účelem nápravy vězňů a 62 

zabránění recidivy; 63 

(B) příspěvek na mzdy dozorců a ostatních zaměstnanců; 64 

(C) příspěvek na zabezpečení a ostrahu. 65 

Pro rozhodování o příspěvku se použije Par. 402 obdobně. 66 

Par. 404. Kontrola Fondu. 67 

Hospodaření Fondu podléhá kontrole Výborem pro vládní dohled Sněmovny reprezentantů a 68 

senátními Výbory pro justici a pro finance. 69 

Hlava V – Zřízení soukromé věznice 70 

Par. 501. Zřízení soukromé věznice. 71 

(1) Pro zřízení soukromé věznice je nutné uzavření smlouvy mezi federální vládou a 72 

zřizovatelem. 73 

(2) Uzavření smlouvy podle odstavce 1 podléhá povolení Komise a státu, na jehož území má 74 

být věznice umístěna.  75 
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Par. 502. Lhůta pro zřízení soukromé věznice. 76 

(1) Zřizovatel je povinen vybudovat věznici ve lhůtě 18 měsíců od uzavření smlouvy, jinak se 77 

smlouva od počátku ruší. 78 

(2) Lhůtu dle odstavce 3 lze ve výjimečných a odůvodněných případech prodloužit o 6 79 

měsíců. 80 

Par. 503. Povinné složení zálohy zřizovatelem. 81 

Jako záruku splnění svých povinností je zřizovatel před zahájením stavby povinen složit 82 

nevratnou zálohu ve výši 2 milionů dolarů. 83 

Hlava VI – Fungování soukromých věznic 84 

Par. 601. Použití této hlavy. 85 

Ustanovení této hlavy se vztahují jak na stávající soukromé věznice, tak na soukromé věznice, 86 

které budou vybudovány po nabytí účinnosti tohoto zákona. 87 

Par. 602. Povinnosti zřizovatele. 88 

(1) Zřizovatel soukromé věznice a její vedení jsou povinni zajistit ve věznici odpovídající 89 

podmínky na minimálně obdobné úrovni, jaká je ve srovnatelných vládních zařízeních. Za 90 

srovnatelná zařízení se považují především zařízení stejného typu a stejného stupně 91 

zabezpečení. 92 

(2) Odpovídajícími podmínkami dle odst. 1 jsou zejména podmínky v oblasti: 93 

(A) zabezpečení; 94 

(B) ochrany života a zdraví vězňů, dozorců i ostatního vězeňského personálu; 95 

(C) zdravotní péče. 96 

(3) Zřizovatel věznice je povinen vyvinout odpovídající úsilí pro zabránění recidivy u vězňů 97 

jeho věznice, zejména prostřednictvím vhodných nápravných programů a služeb. 98 

K dosažení tohoto cíle jsou oprávněni postupovat v souladu s Par. 403. 99 

Hlava VII – Závěrečná ustanovení 100 

Par. 701. Účinnost. 101 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018. 102 


