
          

 
Stanovisko vlády 

 

k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Karla 

Šidla, René Čípa a Václava Snopka na vydání zákona o zrušení zákona 

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

(sněmovní tisk č. 226) 

 

Vláda na své schůzi dne 9. července 2014 projednala a posoudila návrh 

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

Búšehr, a vyslovila s ním nesouhlas z následujících důvodů: 

 

1. Vláda konstatuje, že není pravdou, že jaderná elektrárna Búšehr byla již 

dostavěna. Podle dostupných informací byla dokončena výstavba prvního ze čtyř 

reaktorů a pokračují jednání mezi ruskou stranou a Íránem o dostavbě druhého 

a třetího bloku výše uvedené jaderné elektrárny. Zavádějícím je i tvrzení, že 

české podniky nemohou již žádné dodávky uskutečnit, neboť předmětný zákon se 

nevztahuje pouze na výstavbu jaderné elektrárny, ale i na vývozy zboží, 

poskytnutí služeb, nehmotných práv a jakékoli dokumentace nebo informací, 

jejichž určení přímo či zprostředkovaně souvisí s touto elektrárnou v souvislosti 

například s její modernizací, přestavbou, servisem, nebo dovybavením během 

provozování této elektrárny.  

2. Vláda dále uvádí, že v souvislosti s vývozem jaderných technologií do Íránu 

z Evropské unie byla omezující opatření přijata i na úrovni Evropské unie. Jedná 

se o nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících 

opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010. Nařízení č. 267/2012 

zakazuje přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet určité zboží 

a technologie jakékoli íránské osobě, subjektu či orgánu nebo pro použití v Íránu 

bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli. Avšak toto nařízení zároveň 

obsahuje mnoho výjimek ze zákazu Íránu jakýmkoliv způsobem poskytovat 

v tomto nařízení upravené zboží, technologie, služby aj. Výše uvedené nařízení je 

přímo aplikovatelné. I když zrušení zákona č. 99/2000 Sb. samo o sobě zřejmě 

nezpůsobí rozpor s právem EU, vláda se obává, že jeho důsledkem by mohla být 
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nesprávná úvaha dodavatelů o obecném povolení vývozu do íránské elektrárny 

Búšehr. 

3. K tomu vláda dále dodává, že případné samotné zrušení zákona č. 99/2000 Sb. 

by neznamenalo, že jakékoliv dodávky ve smyslu § 1 zákona budou pro 

podnikatele realizovatelné, a to též vzhledem k požadavkům, jež předpokládá 

například zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství 

pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4. Vláda dále upozorňuje, že problém při navrženém zrušení zákona by však mohl 

nastat i v případě, pokud by po jeho zrušení následně vyšlo najevo, že zákaz 

dodávek byl v době jeho účinnosti porušen; takové porušení zákona by zřejmě – 

s ohledem na uplatnění zásady retroaktivity ve prospěch pachatele – nebylo 

možné žádným způsobem postihnout. 

5. Vláda s vědomím výše uvedeného konstatuje, že zrušení zákona č. 99/2000 Sb. 

by ze zahraničně-politického hlediska bylo negativním signálem vůči 

mezinárodnímu společenství, neboť íránský jaderný program není ani v současné 

době zcela bez kontroverzí. V tomto kontextu vláda považuje zákaz jakéhokoliv 

podílu českých firem na výstavbě, modernizaci či provozu elektrárny za nadále 

ospravedlnitelný, zejména s ohledem na nejasný způsob využití jaderné 

elektrárny, mj. k nepřátelským vojenským účelem vůči jiným zemím. 

6. Vláda závěrem konstatuje, že navrhovaná právní úprava vykazuje i některé 

legislativní nedostatky, mezi něž patří členění návrhu zákona na dvě části, které 

je v tomto případě nezvyklé a zbytečné.  
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