
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu ze dne 28. 
dubna 2016, s termínem dodání stanovisek do 5. května 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Vážený pane ministře, 
dopisem č.j. MPO 19892/16/51700/01000 jsem obdržel ke 
stanovisku návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 99/2000 
Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr. 
S výše uvedeným návrhem zákona vyjadřuji souhlas, nicméně 
doporučuji v dalších částech materiálu zohlednit připomínku, 
která tvoří obsah přílohy tohoto dopisu. 
S pozdravem 
 
K předkládací zprávě i důvodové zprávě:   
MZV doporučuje uvést text předkládací zprávy (její druhý 
odstavec) i důvodové zprávy (zejména druhý odstavec její 
obecné části) do souladu se skutečným stavem věci, resp. 
formulačně upravit poněkud zavádějící text spojující přijetí 
zrušovaného zákona s mezinárodními sankcemi – například ve 
smyslu níže uvedeného odůvodnění.  
 
Odůvodnění: 
Zákon č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou 
elektrárnu Búšehr, nebyl přijat v souvislosti s přijímáním 
mezinárodních sankcí, jelikož v době relevantního 
legislativního procesu nepodléhal Írán, ani uvedené jaderné 
zařízení mezinárodním sankcím. Tato skutečnost je explicitně 
uvedena v tehdejší důvodové zprávě. Dle tehdejší důvodové 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva a předkládací zpráva upraveny.  
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zprávy byl zákon přijat proto, že realizace dodávky pro 
jadernou elektrárnu Búšehr mohla poškodit Českou republiku 
především z politických, bezpečnostních, a následně i 
ekonomických důvodů.  
 
Zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro 
jadernou elektrárnu Búšehr, lze nicméně považovat za velmi 
žádoucí z hlediska mezinárodněprávních závazků, především 
s ohledem na v materiálu zmíněný Společný komplexní akční 
plán ze dne 14. července 2015, potvrzený rezolucí Rady 
bezpečnosti OSN č. 2231 (2015) a s ní související přímo 
použitelná relevantní nařízení Rady EU, tj. dokumenty, které 
obsahují řadu závazků k ukončení izolace Íránu v jaderné 
oblasti a normalizaci vztahů. Například článek 29 Společného 
komplexního akčního plánu mezi E3/EU+3 s Íránem ze dne 14. 
července 2015 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 
/MZV doporučuje uvést další příklady ustanovení uvedených 
dokumentů, jimiž by mohla být odůvodněna překonanost 
zákona, jehož zrušení se navrhuje/. 

Ministerstvo 
vnitra 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
školství 

Bez připomínek. --- 

Česká národní 
banka 

Bez připomínek. --- 

Úřad vlády ČR 
–
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum 
a inovace 

1. V souvislosti se zrušením zákona o zákazu dodávek pro 
jadernou elektrárnu Búšehr lze očekávat zhoršení vztahů se 
státem Izrael. Požadujeme uvést, zda je tento krok 
diplomaticky ošetřen. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

Vysvětleno. 
Zrušení zákona je žádoucí z hlediska mezinárodněprávních 
závazků ČR, především s ohledem na Společný komplexní 
akční plán potvrzený rezolucí Rady bezpečnosti OSN, 
zejména pak na článek 29 Společného komplexního 
akčního plánu mezi E3/EU+3 s Íránem ze dne 14. července 
2015, který požaduje na EU a jejích členských státech, aby 
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2. Požadujeme uvést informaci, kterých podniků se případné 
zrušení zákona dotkne, resp. zda má ministerstvo průmyslu a 
obchodu k dispozici analýzu, které podniky mají zájem a chtěly 
by následně po zrušení zákona navázat obchodní vztahy s 
íránskými partnery. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 

se v souladu s jejich příslušnými zákony zdržely jakékoli 
politiky zaměřené právě na přímé a nepříznivé ovlivnění 
normalizace obchodních a ekonomických vztahů s Íránem.  
Materiál bude předkládán do vlády spolu s MZV, jež 
zajišťuje plnění závazků ČR i ve vztahu k Izraeli. 
Cíl návrhu zákona byl projednán s velvyslancem Izraele. 
Velvyslanci bylo vysvětleno, čeho se týká spolupráce a že to 
přispěje k dalšímu posílení plnění dohody mezi P5 a Íránem. 
Izrael ve vztahu k Íránu sice upozorňuje na nezbytnost 
obezřetného přístupu, nicméně rozumí důvodům 
nastartovaného trendu navazování diplomatických vztahů s 
Teheránem a prohlubování ekonomické spolupráce.  
 
Vysvětleno. 
Zrušení zákona se týká českých dodavatelů v oblasti 
energetického strojírenství, vzduchotechniky atd., neboť u 
tohoto lze těžko odlišit, zda je dodáváno pro klasické nebo 
jaderné elektrárny. V této souvislosti je nutné zmínit 
návštěvu viceprezidenta Íránu a předsedy Íránské 
organizace pro atomovou energii Alí Akbara Sálehí v ČR 
dne 2. a 3. 5. 2016, s nímž se setkal ministr zahraničních 
věcí. Ministr zahraničních věcí na tomto setkání zdůraznil, 
že ČR považuje Írán za důležitý a strategický trh, což v 
poslední době dokazuje i uskutečnění několika českých 
podnikatelských misí. Viceprezident Sálehí se během své 
dvoudenní návštěvy ve dnech 2. - 3. května 2016 setkal s 
předsedou vlády ČR Bohuslavem Sobotkou, ministrem 
průmyslu a obchodu ČR Janem Mládkem a předsedkyní 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ČR Danou 
Drábovou. Po této návštěvě íránského viceprezidenta lze 
předpokládat rozvoj spolupráce s Íránem v oblasti jaderné 
bezpečnosti a dalších oblastí mírového využití jaderné 
energie, nicméně pokud jde o případné dodávky do 
elektrárny Búšehr, nemohou započat čeští podnikatelé 
konkrétní jednání před zrušením tohoto zákona, proto ani 
není možné v současné době uvést konkrétní společnosti 
případné budoucí spolupráce v této oblasti. 
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Současně je nutné zdůraznit, že materiál byl také 
konzultován se Svazem strojírenských technologií, jež 
podpořil zrušení tohoto zákona, tak aby české společnosti 
byly v rovnocenném postavení se subjekty z ostatních 
členských států EU. V tomto doplněna důvodová zpráva. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
financí 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K časové působnosti ustanovení o odpovědnosti za 
správní delikty  

§ 2 odst. 1 zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu 
Búšehr stanovuje odpovědnost fyzických a právnických osob 
za porušení zákazu stanoveného v § 1 odst. 1 daného zákona. 
Toto ustanovení je tudíž třeba materiálně považovat za 
ustanovení zakládající odpovědnost za správní delikt. V této 
souvislosti konstatujeme, že ani předložený návrh zákona, ani 
jeho důvodová zpráva nikterak neřeší trvání odpovědnosti za 
správní delikt podle shora uvedeného ustanovení, jenž byl 
spáchán v době účinnosti zákona a o němž zároveň nebylo do 
dne nabytí účinnosti nyní předloženého návrhu zákona řízení 
pravomocně ukončeno. Upozorňujeme přitom, že s ohledem 
na ustálenou judikaturu Ústavního soudu i Nejvyššího 
správního soudu bude v takových případech třeba správní 
řízení zastavit podle čl. 7 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských 
práv a základních svobod a čl. 40 odst. 6 Listiny základních 

Akceptováno. 
Upravena důvodová zpráva, doplněno, že v případě 
správních řízení o deliktu, s ohledem na ustálenou 
judikaturu Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu 
budou tato řízení zastavena. 
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práv a svobod (viz např. nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 
2002, sp. zn. III ÚS 611/01). V zájmu předejití případným 
aplikačním nejasnostem proto doporučujeme v důvodové 
zprávě ozřejmit důsledky přijetí předloženého návrhu zákona 
pro trvání odpovědnosti pachatele za zákonem předjímaný 
správní delikt. 
 
2. K čl. II 
Podle uvedeného ustanovení má předložený návrh zákona 
nabýt účinnosti dnem jeho vyhlášení. Podle § 3 odst. 3 zákona 
č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, může právní předpis 
nabýt účinnosti dříve než patnáctým dnem po jeho vyhlášení 
jen „vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem“. Upozorňujeme, že 
předkladatelem tvrzený zájem na dřívějším nabytí účinnosti 
zákona, jímž je umožnění podnikání v tomto regionu, nelze bez 
dalšího zdůvodnění považovat za naléhavý obecný zájem ve 
smyslu shora citovaného ustanovení zákona o Sbírce zákonů 
a o Sbírce mezinárodních smluv. Doporučujeme proto 
v důvodové zprávě ozřejmit, z jakých důvodů lze podnikání 
v dané oblasti považovat za naléhavý obecný zájem. 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Účinnost zákona bude stanovena patnáct dnů ode dne 
vyhlášení ve Sbírce zákonů.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek. --- 

Úřad vlády – 
vedoucí úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  --- 

Úřad vlády – 
ministr pro 
lidská práva 

Bez připomínek.  --- 

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 

--- 
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pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 
 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Návrhu zákona se dotýkají zejm. tyto předpisy práva EU: 
• nařízení Rady (EU) 2015/1861 ze dne 18. října 2015, kterým 
se mění nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních 
vůči Íránu, 
• prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/1862 ze dne 18. října 
2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o 
omezujících opatřeních vůči Íránu a 
• rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1863 ze dne 18. října 2015, 
kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících 
opatřeních vůči Íránu. 
 
Připomínky a případné návrhy změn:  
Z hlediska posuzování slučitelnosti nemáme k návrhu žádné 
připomínky. 
 
Závěr: 
Návrh zákona je slučitelný s právem EU. 

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  --- 

Svaz průmyslu 
a dopravy 
 

Bez připomínek.  --- 

 
V Praze dne 5. května 2017 
 
Vypracoval: Mgr. Jan Budinský Podpis: 
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