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H. R. 2002 

Výbor: Výbor pro energii a hospodářství 

Název: Zákon o výzkumu flavivirů 

Důvodová zpráva 

Obecná část 

Zákon v dnešní době, kdy bude třeba hledat úsporná opatření, stanovuje jasné priority, a tak 

staví na třech základních bodech: prioritou je boj proti viru Zika, ovšem je třeba v oblasti 

výzkumu flavivirů najít úspory a toho by se mělo docílit primárně soustředěním financí na 

občany Spojených států. 

Zákon podporuje současné vládní programy v boji proti viru Zika, ovšem preferuje koncentraci 

finančních prostředků do programů týkající se bezprostředně Spojených států. Tím by se bez 

navýšení výdajů federálního rozpočtu podařilo zvýšit množství peněz pro boj proti viru Zika. 

Částku, která směřuje do zahraničí na potírání epidemií a zdravotních hrozeb, považuje 

předkládaný zákon v současné situaci za příliš vysokou. Východiskem návrhu je, že z peněz ve 

federálním rozpočtu by měli mít užitek v prvé řadě daňoví poplatníci. Do zdravotnictví putují 

již takto obrovské sumy a je třeba hledat úspory a maximální možnou efektivitu.  

Zvláštní část 

1. Hlava I 

Hlava I definuje základní pojmy a stanovuje základní nezpochybnitelná stanoviska, ze kterých 

zákon vychází. 

2. Hlava II 

Hlava II ukládá vládě povinnost omezit v této oblasti výdaje, jelikož zdravotnictví je příliš 

velkou podložkou ve federálním rozpočtu. Z důvodu omezení financí a velkého nebezpečí viru 

Zika stanovuje jednoznačnou prioritu a tím je boj proti viru Zika. Další priority jsou rozebrány 

v Hlavě III. 
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Částku 20 % vnímá předložený zákon jako minimum. Vzhledem ke snaze omezit výdaje ve 

zdravotnictví se jeví snížení o 20 % jako reálné, zároveň však bez ohrožení související 

bezpečnostní strategie. 

3. Hlava III 

Hlava III definuje další prioritu, kterou je orientace na bezpečnost Spojených států. Spojené 

státy se podílí na nákladných operacích, jako je likvidace komárů v zasažených oblastech nebo 

pomoc chudým matkám. To je však záležitostí jejich vlastních států, vláda by se měla proto 

snažit přimět zasažené státy, aby samy pracovaly na svém zdravotnictví a ochraně vlastních 

občanů a nespoléhaly tak na Spojené státy a jejich daňové poplatníky. Ušetřené peníze pak 

budou moct být použity na pomoc vlastním občanům. 

4. Hlava IV 

Je cílem, aby zákon vstoupil v platnost v nejbližším možném termínu tak, aby se vláda na jeho 

fungování zvládla připravit. Hlava IV definuje začátek platnosti 30 dnů od jeho vyhlášení, což 

se nám jeví jako dostatečný čas k výše popsanému. 


