
IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Obecná část: 

1.1 Obecně – popis stávající právní úpravy 

Zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr byl dle jeho 

důvodové zprávy přijat proto, že by realizace dodávky tuto elektrárnu mohla poškodit Českou 

republiku především z politických, bezpečnostních, a následně i ekonomických důvodů. 

Tento zákon tedy nebyl přijat v souvislosti s přijímáním mezinárodních sankcí vůči Íránu, 

jelikož v době relevantního legislativního procesu nepodléhal Írán, ani jaderná elektrárna 

Búšehr, mezinárodním sankcím. Předmětné sankce vůči Íránu v souvislosti s jeho jaderným 

programem byly přijaty až následně rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 z roku 2006 a 

rozšířeny rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1747 z roku 2007. 

I s přihlédnutím k tomu, že mezinárodní společenství zrušilo předmětné sankce v jaderné 

oblasti vůči Iránu, je zřejmé, že výše uvedená hrozba poškození zájmů České republiky, pro 

kterou byl zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr, přijat, již 

pominula, proto se navrhuje jeho zrušení.  

Zrušení tohoto zákona je současně žádoucí z hlediska plnění mezinárodněprávních závazků, 

především s ohledem na Společný komplexní akční plán mezi E3/EU+3 s Íránem ze dne 14. 

července 2015, který byl potvrzený rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015) dne 20. 

července 2015, zejména pak na článek 29, který požaduje na EU a jejích členských státech, 

aby se v souladu s jejich příslušnými zákony zdržely jakékoli politiky zaměřené právě na 

přímé a nepříznivé ovlivnění normalizace obchodních a ekonomických vztahů s Íránem. 

V návaznosti na tuto rezoluci dne 18. října 2015 rozhodla Rada EU rozhodnutím (SZBP) 

2015/1863 o ukončení uplatňování veškerých hospodářských a finančních sankcí Unie vůči 

Íránu souvisejících s jadernými otázkami. Současně byla přijata Nařízení Rady (EU) 

2015/1861, kterým se mění nařízení č. 267/2012 a Prováděcí nařízení Rady (EU) 

2015/1862, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012. Obě nařízení jsou použitelná od 

16. ledna 2016, kdy bylo publikováno Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/37 o dni použitelnosti. 

Nařízením Rady (EU) 2015/1861 byl zrušen obecný zákaz vývozu zboží dvojího použití 

uvedeného v příloze I nařízení Rady č. 428/2009 s tím, že vývoz položek včetně zboží, 

technologií a softwaru, uvedené na seznamu Režimu kontroly raketových technologií je 

i nadále zakázán. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAA4HQ9IY)



Stránka 2 (celkem 7) 

Všechna výše uvedená přímo použitelná nařízení Rady EU obsahují řadu závazků k 

ukončení izolace Íránu v jaderné oblasti a normalizaci vztahů, k jejichž plnění je žádoucí 

zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. 

Po zrušení zákona budou moci podnikatelé do předmětné oblasti vyvážet zboží 

nepodléhající kontrolním režimům volně a v případě zboží podléhajícího kontrolním režimům 

- s výjimkou položek uvedených na seznamu Režimu kontroly raketových technologií - za 

podmínek, které stanovuje právo EU, jak prostřednictvím přímo použitelných předpisů 

(nařízení Rady (ES) č. 428/2009), tak adaptačních ustanovení zákona č. 594/2004 Sb. 

 

2.0 Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad  

K předkládanému materiálu se podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace RIA 

neuplatňuje, neboť navrhovaná právní úprava je ve své podstatě technického rázu. Na 

základě dopisu ministra průmyslu a obchodu byl požádán ministr pro lidská práva, legislativu 

a rovné příležitosti o výjimku z povinnosti zpracovávat RIA. Ministr pro lidská práva, 

legislativu a rovné příležitosti výjimce vyhověl dopisem ze dne 21. dubna 2016 č.j. 

7654/2016-OVL. 

 

2.1 Návrh možných řešení 

Navrhovaná právní úprava reaguje na změny oblasti mezinárodních vztahů a bezpečnosti. 

Vzhledem k výše uvedenému nebylo možno při posuzování možných řešení uvažovat o jiné 

variantě než o zrušení stávajícího zákona.  

 

2.2 Dotčené subjekty 

Návrh právní úpravy se dotýká právnických a podnikajících fyzických osob. 

 

2.3 Konzultace  

Samotné přípravě návrhu právní úpravy předcházelo projednání možných východisek 

s Ministerstvem zahraničních věcí. Příprava materiálu byla konzultována se Svazem 

strojírenských technologií. 

 

2.4 Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
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Po konzultacích s Ministerstvem zahraničních věcí bylo zvoleno řešení spočívající v zrušení 

zákona o zákazu dodávek pro Búšehr.  

 

2.5 Přezkum účinnosti 

Předmět právní úpravy bude sledován. Při dalším vývoji právní úpravy bude přihlédnuto 

k případným novým východiskům v rámci mezinárodních vztahů.  

 

3.0 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem ČR; 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 
ČR vázána, její slučitelnost s právem EU a jeho zásadami; Předpokládaný 
hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy, nároky na státní rozpočet; 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s rovností mužů a žen, vyhodnocení 
korupčních rizik, dopad na ochranu osobních údajů, dopad na životní prostředí, dopad 
na bezpečnost 

 

3.1 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem ČR 

Předkládaný návrh je v plném souladu s ústavním pořádkem České republiky, který stanoví 

čl. 112 Ústavy ČR, zejména s čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (Státní moc lze 

uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon 

stanoví.) a s jejím čl. 4 odst. 1 (Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona 

a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.). V případě správních řízení o 

deliktu, s ohledem na ustálenou judikaturu Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu 

budou tato řízení zastavena. 

 

3.2 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 
je ČR vázána, její slučitelnost s právem EU a jeho zásadami 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána, včetně Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, a též 

respektuje závazky vyplývající z členství České republiky v mezinárodních organizacích.  

Dne 14. července 2015 Čína, Francie, Německo, Ruská federace, Spojené království 

a Spojené státy americké, za podpory vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci 

a bezpečnostní politiku, dosáhly dohody o dlouhodobém komplexním řešení íránské jaderné 

otázky.  
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Dne 20. července 2015 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2231 (2015), která 

potvrzuje dohodnutý společný komplexní akční plán a vyzývá k jeho úplnému provádění. 

V návaznosti na tuto rezoluci dne 18. října 2015 rozhodla Rada EU rozhodnutím (SZBP) 

2015/1863 o ukončení uplatňování veškerých hospodářských a finančních sankcí Unie vůči 

Íránu souvisejících s jadernými otázkami. Současně byla přijata Nařízení Rady (EU) 

2015/1861, kterým se mění nařízení č. 267/2012 a Prováděcí nařízení Rady (EU) 

2015/1862, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012. Obě nařízení jsou použitelná od 

16. ledna 2016, kdy bylo publikováno Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/37 o dni použitelnosti. 

Nařízením Rady (EU) 2015/1861 byl zrušen obecný zákaz vývozu zboží dvojího použití 

uvedeného v příloze I nařízení Rady č. 428/2009 s tím, že vývoz položek včetně zboží, 

technologií a softwaru, uvedené na seznamu Režimu kontroly raketových technologií je 

i nadále zakázán. Materiál je, vzhledem k výše uvedenému, v plném souladu s právem 

Evropské unie.  

 

3.3 Předpokládaná hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy, nároky 
na státní rozpočet 

S návrhem nejsou spojeny ve vztahu k veřejným rozpočtům žádné výdaje. Návrh se netýká 

sociální oblasti ani otázky rovnosti mužů a žen. Návrh nebude mít negativní dopady na 

životní prostředí.  

 

3.4 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s rovností mužů a žen, 
vyhodnocení korupčních rizik, dopad na ochranu osobních údajů, dopad na životní 
prostředí 

Předložený návrh zákona nemá dopad na specifické skupiny obyvatel, včetně rovnosti mužů 

a žen. Návrh nemá dopad na životní prostředí. Návrh nemá dopad na ochranu osobních 

údajů. Zákonem nejsou zakládány možnosti zvýšení korupce, vzhledem ke kontrolním 

mechanizmům, jež jsou nastaveny v rámci MPO a dotčených rezortů. 

 

3.5 Zhodnocení korupčních rizik (CIA) a dopadu na bezpečnost státu 

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik, jak stanoví čl. 4 odst. 1 písm. h) a čl. 9 

odst. 2 písm. i) Legislativních pravidel vlády, a to podle Metodiky CIA (Corruption Impact 

Assessment; Metodika hodnocení korupčních rizik), kterou uveřejnila na webové stránce 
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www.korupce.cz Sekce pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády České republiky. Jedná se 

o jednoduché vyhodnocení korupčních rizik předkladatelem.  

Předkladatel posoudil podle požadavků Metodiky CIA, zda zrušení právní úpravy naplňuje 

kritéria přiměřenosti, efektivity, odpovědnosti, opravných prostředků, kontrolních 

mechanizmů. 

 

Tabulka: Zhodnocení korupčních rizik dle Metodiky CIA 

Kritérium Zhodnocení naplnění kritéria 
definovaného v Metodice CIA  

ve vztahu k návrhu právního 
předpisu 

Poznámka či vysvětlení  

ke zhodnocení naplnění kritéria 

Přiměřenost Zrušení předpisu nezasahuje do 

kompetence orgánů veřejné 

správy,  

předpis je přiměřený množině 

vztahů, které má upravovat 

Po zrušení zákona budou moci 

podnikatelé exportovat za 

podmínek, které stanovuje právo 

EU, jak prostřednictvím přímo 

použitelných předpisů (nařízení 

Rady (ES) č. 428/2009), tak 

adaptačních ustanovení zákona č. 

594/2004 Sb. nebo jiných právních 

předpisů, pokud jde o položky, jež 

nepodléhají kontrolním režimům. 

Efektivita Návrh předpisu umožňuje 

kontrolovat a vynucovat 

dodržování povinností; 

 

Zrušením předpisu nejsou dotčena 

ustanovení, které by měly vliv na 

změnu možnosti kontrolovat nebo 

vynucovat dodržování povinností 

Odpovědnost Hodnocení tohoto kritéria není 

relevantní 

---  

Opravné 
prostředky 

hodnocení tohoto kritéria není 

relevantní 

Zrušení předpisu nemění možnosti 

obrany proti nesprávnému postupu 

orgánu veřejné správy, 

problematika opravných 

prostředků není předmětem úpravy 
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novely 

Kontrolní 
mechanizmy 

Hodnocení tohoto kritéria není 

relevantní 

Po zrušení zákona budou moci 

podnikatelé z oblasti např. 

strojírenství nebo stavebnictví do 

této oblasti exportovat za 

podmínek, které stanovuje právo 

EU, jak prostřednictvím přímo 

použitelných předpisů (nařízení 

Rady (ES) č. 428/2009), tak 

adaptačních ustanovení zákona č. 

594/2004 Sb. nebo jiných právních 

předpisů, pokud jde o položky, jež 

nepodléhají kontrolním režimům. 

 

Právní úprava zahraničního obchodu se dotýká otázky bezpečnosti. Povolovací režim má 

obecně za cíl zajistit, aby bylo omezeno bezpečnostní riziko. Na základě vývoje oblasti 

mezinárodních vztahů a bezpečnosti, kde mezinárodní společenství zrušilo sankce v jaderné 

oblasti vůči Iránu, navrhuje se zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro 

jadernou elektrárnu Búšehr s tím, že kontrolní režimy v jiných právních předpisech zůstávají 

zachovány. Lze tedy konstatovat, že dopad navržené právní úpravy na bezpečnost je 

vyloučen.  

 

4. Návrh procedury projednání v Poslanecké sněmovně 

Navrhuje se Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním návrhem 

zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení, neboť je nutné, aby byl zákon zrušen co nejdříve, 

tak aby podnikatelé mohli mít možnosti podnikání i v tomto regionu. 

 

 

 

Zvláštní část: 

K § 1 – navrhuje se zrušení zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr 

vzhledem k výše uvedenému zrušení mezinárodních sankcí na Irán. Zrušuje se zákon jako 
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celek, v případě správních řízení o správním deliktu, k nimž je příslušné Ministerstvo financí, 

s ohledem na ustálenou judikaturu Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, budou 

tato řízení zastavena. 

 

K § 2 – navrhuje se termín účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, neboť je nutné, aby 

byl zákon zrušen co nejdříve, tak aby podnikatelé mohli mít možnosti podnikání i v tomto 

regionu. Patnáctidenní lhůta zajistí, že adresáti právní normy budou mít dostatek času se na 

nový právní stav připravit.  

 

 

V Praze dne ….. 2016 

 

 

 

Předseda vlády: 

 

 

 

 

 

Ministr průmyslu a obchodu: 

 

 

 

 

Ministr zahraničních věcí: 
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