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H. R. 2002 Výbor pro energii a hospodářství 

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

 desátého září roku dvoutisícího sedmnáctého 

ZÁKON 

o výzkumu flavivirů 

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 je: 3 

(1) FLAVIVIROVÉ ONEMOCNĚNÍ. – Termín „flavivirové onemocnění“ znamená 4 

onemocnění způsobené viry rodu Flavivirů (lat. Flaviviridae). Bližší specifikaci definuje 5 

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb vlády Spojených států amerických na 6 

základě poznatků Institutu alergií a infekčních chorob v rámci Národních institutů 7 

zdravotnictví. 8 

Par. 102. Výzkum. 9 

Spojené státy podporují veškeré výzkumné aktivity vedoucí k dalším objevům v oblasti 10 

flavivirových onemocnění. 11 

Par. 103. Ochrana lidského plodu. 12 

Lidský plod jakožto zárodek lidského života si zasluhuje ochranu.  13 

Par. 104. Ochrana občanů Spojených států amerických. 14 

Základní prioritou Spojených států je ochrana občanů Spojených států. 15 

Hlava II – Podpora boji proti viru Zika 16 

Par. 201. Výzkum viru Zika a rozvoj krizové strategie. 17 

Výzkum viru Zika, příprava krizových strategií v případě hrozící epidemie, prevence a účinný 18 

boj s přenašeči nákazy je jednoznačnou prioritou a bude upřednostněn před výzkumem jiných 19 

onemocnění způsobených flaviviry. 20 
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Par. 202. Financování. 21 

Vláda Spojených států připraví taková úsporná opatření, 22 

(1) aby byly výdaje federálního rozpočtu na rok 2018 v této oblasti sníženy alespoň o 20 %; a 23 

(2) aby tato opatření neohrozila program boje proti viru Zika. 24 

Hlava III – Lokalizace 25 

Par. 301. Finanční prostředky. 26 

Finanční prostředky budou vynakládány pouze na ochranu občanů Spojených států, 27 

přednostně na území Spojených států, druhotně pak pohybující se mimo vlastní území. 28 

Par. 302. Zahraniční aktivity. 29 

Vláda a s ní spojené zdravotnické instituce omezí výdaje směřované do zahraničí na částku 30 

nezbytně nutnou. 31 

Hlava IV – Závěrečné ustanovení 32 

Par. 401. Účinnost. 33 

Tento zákon nabývá účinnosti 30 dnů po jeho vyhlášení. 34 


