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H. R. 1002 

Výbor: Výbor pro zahraniční vztahy 

Název: Zákon o vztazích s Kubou 

Důvodová zpráva 

Obecná část 

Zákon upravuje vztahy Spojených států amerických a Kuby. Účelem zákona je nadále 

prohlubovat vzájemnou spolupráci v mnoha oblastech, prostřednictvím které se Spojené státy 

budou na Kubě snažit prosazovat demokratické hodnoty. Návrh zákona se snaží odstranit 

zbytečné restrikce, které především škodí obyvatelům Kuby, namísto aby se efektivním 

způsobem zasazovaly o demokratizaci tamějšího režimu. 

Zvláštní část 

1. Hlava I 

Hlava I hovoří o postoji Spojených států vůči Kubě, zdůrazňuje, že jedním z hlavních bodů 

americké politiky vůči Kubě je důraz na dodržování lidských práv a demokratických hodnot. 

Zároveň je však vyjádřena ochota vést dialog a nadále spolupracovat. 

2. Hlava II 

Hlava II se věnuje ekonomickým vztahům a prohlubování spolupráce mezi Spojenými státy a 

Kubou.  

Par. 201.  

Paragraf dává za cíl určit podmínky, jejichž splnění ze strany Kuby povede ke zrušení 

hospodářského embarga. Embargo bylo na Kubu uvaleno již desítky let, aniž by se v jeho 

výsledku situace na Kubě jakýmkoliv způsobem zlepšovala. Návrh zákona pracuje s tezí, že 

Spojené státy budou mít větší vliv na situaci na Kubě, budou-li s ní aktivně spolupracovat a 

vést dialog a nikoli ji izolovat. 

Je důležité, aby Spojené státy podmínily zrušení embarga vstřícnými kroky ze strany 

kubánského režimu, zejména v oblasti lidských práv. 
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Par. 202.  

Paragraf se věnuje zrušení cestovních restrikcí pro občany Spojených států amerických. V 

současnosti není možné cestovat na Kubu za účelem turismu, což škodí vzájemným vztahům 

a snaze o spolupráci.  

Par. 203.  

Paragraf upřesňuje další spolupráci, zejména pak v oblasti vědy. Spojené státy považují za 

nutné adresovat problémy společné pro obě země či problémy globální, jako je výzkum v 

oblasti zdravotnictví či životního prostředí, kde bude spolupráce oboustranně přínosná. 

3. Hlava III 

Tato část zákona se věnuje problému věznice Guantánamo nacházející se na Kubě, který 

zůstává již mnoho let nevyřešen. Věznice Guantánamo je opakovaně terčem kritiky ze strany 

lidskoprávních organizací a poškozuje pověst Spojených států ve světě. Je tedy nutné důrazně 

stanovit, že zrušení věznice je prioritou, a vyjádřit odhodlání tohoto cíle dosáhnout.  

Navíc v minulé dekádě vzniklo množství zbytečné legislativy, která blokuje proces přesunu či 

propouštění vězňů, což přirozeně zabraňuje eventuálnímu zrušení celé věznice. Je v zájmu 

Spojených států, aby tato legislativa byla zrušena a proces se tak urychlil. 

 

 


