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H. R. 1002 Výbor pro zahraniční vztahy 

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

 desátého září roku dvoutisícího sedmnáctého 

ZÁKON 

o vztazích s Kubou 

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

zákonu: 

Hlava I – Úvodní ustanovení 1 

Par. 101. Obecný postoj ke Kubě. 2 

(1) Spojené státy americké vyjadřují plnou podporu demokratizačnímu procesu v Kubánské 3 

republice, jehož cílem je vytvoření demokratického a právního státu, kde jsou dodržována 4 

lidská práva. 5 

(2) Představitelé Spojených států vítají příznivý vývoj americko-kubánských vztahů a 6 

vyjadřují svou ochotu k další vzájemné spolupráci. 7 

(3) Představitelé Spojených států jsou si vědomi stále neuspokojivé lidskoprávní situace na 8 

Kubě a budou i nadále podporovat dodržování demokratických zásad, respekt pro 9 

univerzální lidská práva včetně svobody projevu a pokojného shromažďování v Kubánské 10 

republice. Představitelé Spojených států budou nadále vést dialog s představiteli Kuby za 11 

účelem řešení těchto problémů.   12 

Hlava II – Hospodářské vztahy a spolupráce 13 

Par. 201. Hospodářské embargo. 14 

(1) Spojené státy budou podnikat kroky vedoucí ke zrušení hospodářského embarga 15 

uvaleného na Kubánskou republiku za předpokladu, že Kubánská republika vyhoví 16 

následujícím požadavkům: 17 

(A) propuštění politických vězňů a osob zadržených z náboženských důvodů; 18 
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(B) respektování svobody vyznání včetně práv účastnit se náboženských aktivit bez 19 

jakékoliv interference kubánské vlády; 20 

(C) respektování práv na svobodu shromažďování, svobodu tisku a svobodu projevu a 21 

propuštění všech novinářů či pro-demokratických aktivistů; 22 

(D) respektování lidských práv veškerých rasových či etnických minorit; 23 

(E) veškerý majetek občanů Spojených států, který byl konfiskován kubánskou vládou 24 

1. ledna 1959 a později, bude těmto občanům navrácen nebo jim bude poskytnuta 25 

plná kompenzace. 26 

(2) Ministr zahraničních věcí kongresu 90 dní od přijetí tohoto zákona a následně každoročně 27 

bude předkládat zprávu o vývoji situace na Kubě s důrazem na dodržování požadavků v 28 

odstavci (1).  29 

Par. 202. Zrušení cestovních restrikcí. 30 

Cesty občanů Spojených států na území Kuby nebudou zakázány či žádným způsobem přímo 31 

či nepřímo regulovány. 32 

Par. 203. Vzájemná spolupráce. 33 

(1) Spojené státy a Kuba budou posilovat spolupráci v oblasti vědeckého výzkumu a 34 

zdravotnictví. Ministerstvo zahraničí Spojených států ustanoví pracovní skupinu se 35 

zastoupením charitativních organizací a vědecké komunity, která bude zkoumat oblasti, ve 36 

kterých by mohlo dojít k posílení spolupráce mezi Spojenými státy a Kubou za účelem 37 

řešení společných problémů. 38 

(2) Spojené státy a Kuba posílí spolupráci v oblasti životního prostředí a zejména řešení 39 

problému změny klimatu. Společně budou obě země adresovat tento problém i 40 

prostřednictvím mezinárodních fór. 41 

Hlava III – Věznice Guantánamo 42 

Par. 301. Zrušení věznice Guantánamo. 43 

(1) Spojené státy se zavazují činit kroky nutné k eventuálnímu uzavření věznice Guantánamo, 44 

čímž se rozumí: 45 

(A) zadržení, kteří byli příslušnými bezpečnostními orgány označeni za způsobilé pro 46 

přesun, budou přesunuti za řádných bezpečnostních podmínek; 47 

(B) statut zbývajících zadržených bude nadále posuzován pod vedením Periodic 48 

Review Board (PRB); 49 

(C) Kongres Spojených států amerických bude pracovat na zrušení nadbytečné 50 

legislativy, která ztěžuje proces přesunu vězňů. 51 
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Hlava IV – Závěrečné ustanovení 52 

Par. 401. Účinnost. 53 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018. 54 


