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Stránka 2 (celkem 5) 

§ 1 3. § 1 včetně nadpisu a 
poznámky pod čarou č. 1 
zní: 

„§ 1 

Předmět úpravy 
(1) Tento zákon upravuje v 
návaznosti na přímo 
použitelný předpis 
Evropské unie upravující 
obchod s mučidly1) (dále 
jen „nařízení Rady“) 
a)  práva a povinnosti 
osob související se 
zahraničním obchodem se 
zbožím a 
b)  výkon státní správy 
související s povolováním a 
kontrolou zahraničního 
obchodu se zbožím. 
(2) Pro účely tohoto zákona 
se rozumí 
a) zahraničním 
obchodem se zbožím 
vývoz, dovoz, tranzit, 
poskytování technické 
pomoci a poskytování 
zprostředkovatelských 
služeb, 
b)  zbožím výrobky nebo 
služby, které by mohly být 
použity pro výkon trestu 
smrti, mučení nebo jiné 
kruté, nelidské či ponižující 
zacházení nebo trestání, a 
které jsou vymezeny 
nařízením Rady. 
_____ 

1) Nařízení Rady (ES) č. 
1236/2005 ze dne 27. 
června 2005 o obchodování 
s některým zbožím, které 
by mohlo být použito pro 
trest smrti, mučení nebo 
jiné kruté, nelidské či 
ponižující zacházení nebo 
trestání, v platném znění.“. 

32016R
2134 

 1) Článek 1 se nahrazuje tímto: 

„Článek 1 

Předmět 
Toto nařízení stanoví pravidla Unie pro 
obchod s třetími zeměmi se zbožím, které by 
mohlo být použito pro účely výkonu trestu 
smrti nebo pro účely mučení či jiného krutého, 
nelidského či ponižujícího zacházení nebo 
trestání, jakož i pravidla pro poskytování 
zprostředkovatelských služeb, technické 
pomoci, školení a reklamy v souvislosti s 
takovým zbožím.“ 
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Stránka 3 (celkem 5) 

§ 2,  
§ 3, 
§ 5, 
§ 6 
§ 7 
 

4. V § 2 písmeni a) zní: 
„a) rozhoduje o vydání  
1.povolení k vývozu, dovozu nebo 
tranzitu zboží, a  
2.povolení k poskytování 
zprostředkovatelských služeb nebo  
technické pomoci, a“. 
 
5. V § 3 se slova „nebo 
dovozu zboží a žádost o vydání 
povolení k poskytnutí technické 
pomoci se podává na formuláři, 
který je uveden v příloze k tomuto 
zákonu; ministerstvo formulář 
zpřístupní také způsobem 
umožňujícím dálkový přístup“ 
nahrazují slovy „, dovozu nebo 
tranzitu zboží, a povolení k 
poskytování zprostředkovatelských 
služeb nebo technické pomoci se 
zbožím se podává na formuláři, 
který ministerstvo zpřístupní 
způsobem umožňujícím dálkový 
přístup“. 
 
6. V § 5 odst. 1 a 2 úvodní 
části ustanovení a v § 5 odst. 3 se 
slova „zboží nebo k poskytnutí 
technické pomoci do třetí země“ 
nahrazují slovy „, dovozu nebo 
tranzitu zboží, a povolení k 
poskytování zprostředkovatelských 
služeb nebo technické pomoci se 
zbožím“. 
 
7. V § 5 odst. 4 zní: 
„(4) Povolení k vývozu, dovozu 
nebo tranzitu zboží, a povolení k 
poskytování zprostředkovatelských 
služeb nebo technické pomoci se 
zbožím zanikne   
a) uskutečněním zahraničního 
obchodu se zbožím v celkovém 
množství nebo rozsahu uvedeném v 
povolení,  
b) uplynutím doby jeho platnosti.“. 

 

8. V § 6 odst. 1 se slova 
„Vývozce nebo dovozce zboží“ 
nahrazují slovy „Držitel povolení k 
vývozu, dovozu nebo tranzitu 
zboží“. 

 

9. V § 6 odst. 2 se slova „k 
vývozu nebo dovozu zboží“ 
nahrazují slovy „k vývozu, dovozu 
nebo tranzitu zboží“ a slova 
„uskutečnění vývozu nebo dovozu 
zboží“ se nahrazují slovy 
„uskutečnění vývozu, dovozu nebo 
tranzitu zboží“. 
 

      
 

11) Článek 8 se nahrazuje tímto: 
„Článek 8 
Typy povolení a vydávající orgány 
1.   Tímto nařízením se zavádí všeobecné vývozní povolení Unie pro určitý vývoz uvedený v 
příloze IIIb. 
Příslušný orgán členského státu, v němž má bydliště nebo je usazen vývozce, může vývozci 
používání tohoto povolení zakázat, pokud existuje důvodné podezření, že vývozce není schopen 
dodržet podmínky tohoto povolení nebo ustanovení právních předpisů upravujících kontrolu 
vývozu. 
Příslušné orgány členských států si předávají informace o všech vývozcích, kterým bylo odepřeno 
právo používat všeobecné vývozní povolení Unie, ledaže dojdou k závěru, že se určitý vývozce 
nepokusí o vývoz zboží uvedeného v příloze IIIa prostřednictvím jiného členského státu. Pro tento 
účel se použije bezpečný a zašifrovaný systém výměny informací. 
2.   Povolení k vývozu jiného zboží, než je zboží uvedené v odstavci 1, pro které se vyžaduje 
povolení podle tohoto nařízení, uděluje příslušný orgán členského státu, v němž má bydliště nebo 
je usazen vývozce, uvedený v příloze I. Tato povolení mohou být individuální nebo všeobecná, 
jestliže se týkají zboží uvedeného v příloze III nebo IIIa. Povolení pro zboží uvedené v příloze II 
mohou být jen individuální. 
 
3.   Povolení k tranzitu zboží uvedeného v příloze II uděluje příslušný orgán členského státu, v 
němž mají bydliště nebo jsou usazené fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán 
převážející zboží v rámci celního území Unie, jak je uvedeno v příloze I. Pokud daná osoba, 
subjekt nebo orgán nemají bydliště či nejsou usazené v členském státě, uděluje povolení příslušný 
orgán členského státu, v němž dochází ke vstupu zboží na celní území Unie. Takové povolení je 
jen individuální. 
4.   Povolení k dovozu, pro který se podle tohoto nařízení vyžaduje povolení, uděluje příslušný 
orgán členského státu, v němž sídlí muzeum, jak je uvedeno v příloze I. Povolení pro zboží 
uvedené v příloze II mohou být jen individuální. 
5.   Povolení k poskytování technické pomoci vztahující se ke zboží uvedenému v příloze II 
uděluje: 
a) příslušný orgán členského státu, ve kterém má poskytovatel technické pomoci bydliště 

nebo je v něm usazen, uvedený v příloze I, nebo pokud není takový členský stát, příslušný 
orgán členského státu, jehož je poskytovatel technické pomoci státním příslušníkem nebo 
podle jehož právních předpisů byl registrován nebo zřízen, pokud má být pomoc 
poskytnuta muzeu v třetí zemi; nebo 

b) příslušný orgán členského státu, ve kterém muzeum sídlí, uvedený v příloze I, pokud má 
být pomoc poskytnuta muzeu v Unii. 

6.   Povolení k poskytování technické pomoci v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III 
nebo v příloze IIIa uděluje příslušný orgán členského státu, ve kterém má poskytovatel technické 
pomoci bydliště nebo je v něm usazen, uvedený v příloze I, nebo pokud není takový členský stát, 
příslušný orgán členského státu, jehož je poskytovatel technické pomoci státním příslušníkem 
nebo podle jehož právních předpisů byl registrován nebo zřízen. 
 
7.   Povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb v souvislosti se zbožím uvedeným v 
příloze III nebo v příloze IIIa uděluje příslušný orgán členského státu, ve kterém má 
zprostředkovatel bydliště nebo je v něm usazen, uvedený v příloze I, nebo pokud není takový 
členský stát, příslušný orgán členského státu, jehož je zprostředkovatel státním příslušníkem nebo 
podle jehož právních předpisů byl registrován nebo zřízen. Toto povolení je udělováno pro určité 
množství konkrétního zboží pohybujícího se mezi dvěma nebo více třetími zeměmi. Jasně musí 
být uvedeno umístění zboží ve třetí zemi původu, konečný uživatel a přesné umístění tohoto 
uživatele. 
8.   Žadatelé poskytnou příslušnému orgánu všechny významné informace, které jsou nezbytné 
pro jejich žádosti o individuální nebo všeobecné povolení k vývozu nebo poskytování 
zprostředkovatelských služeb, o povolení k poskytování technické pomoci, o individuální dovozní 
povolení nebo o individuální tranzitní povolení. 
Pokud jde o vývoz, příslušné orgány musí obdržet úplné informace zejména o konečném 
uživateli, zemi určení a konečném použití zboží. 
Pokud jde o zprostředkovatelské služby, příslušné orgány musí obdržet zejména podrobné 
informace o umístění zboží ve třetí zemi původu, jasný popis zboží a jeho množství, informace o 
třetích stranách zapojených do transakce, o třetí zemi určení, konečném uživateli v této zemi a 
jeho přesném umístění. 
Udělení povolení může být případně podmíněno prohlášením o konečném použití. 
9.   Odchylně od odstavce 8, pokud výrobce nebo zástupce výrobce má vyvézt nebo prodat a 
přepravit zboží uvedené v příloze III bodech 3.2 nebo 3.3 nebo příloze IIIa oddílu 1 k 
distributorovi ve třetí zemi, musí výrobce poskytnout informace o dohodách a opatřeních 
přijatých proto, aby se zabránilo použití zboží uvedeného v příloze III bodech 3.2 nebo 3.3 k 
mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání nebo aby se 
zabránilo použití zboží uvedeného v příloze IIIa oddíle 1 k výkonu trestu smrti, informace o zemi 
určení a, jsou-li k dispozici, informace o konečném použití a konečných uživatelích daného zboží. 
10.   Na žádost vnitrostátního mechanismu pro předcházení mučení vytvořeného na základě 
Opčního protokolu z roku 1984 k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 
ponižujícímu zacházení nebo trestání mohou příslušné orgány rozhodnout, že danému 
vnitrostátnímu mechanismu pro předcházení mučení poskytnou informace, které od žadatele 
obdržely o zemi určení, příjemci, konečném použití a konečných uživatelích, případně 
distributorovi a dohodách a opatřeních uvedených v odstavci 9. Příslušné orgány předtím, než 
poskytnou příslušné informace, vyslechnou žadatele a mohou stanovit omezení ohledně možného 
využívání těchto informací. Příslušné orgány přijímají svá rozhodnutí v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a praxí. 
11.   Členské státy vyřídí žádosti o individuální nebo všeobecné povolení ve lhůtě stanovené podle 
vnitrostátních právních předpisů nebo praxe.“ 
  

 
12) Článek 9 se nahrazuje tímto: 
„Článek 9 
Povolení 
1.   Vývozní, dovozní a tranzitní povolení se vystavují na tiskopise, který se shoduje se vzorem 
uvedeným v příloze V. Povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb se vystavuje na 
tiskopise, který se shoduje se vzorem uvedeným v příloze VI. Povolení k poskytování technické 
pomoci se vystavuje na tiskopise, který se shoduje se vzorem uvedeným v příloze VII. Tato 
povolení jsou platná v celé Unii. Doba platnosti povolení činí od tří do dvanácti měsíců s 
možností prodloužení až o dvanáct měsíců. Doba platnosti souhrnného povolení činí od jednoho 
roku do tří let s možností prodloužení až o dva roky. 
2.   Vývozní povolení udělované v souladu s článkem 6 nebo článkem 7c zahrnuje rovněž 
povolení pro vývozce poskytnout technickou pomoc konečným uživatelům, pokud se tato pomoc 
jeví nezbytnou pro instalaci, provoz, údržbu nebo opravu zboží, jehož vývoz je povolen. 
3.   Povolení lze vystavit elektronicky. Konkrétní postupy budou stanoveny na vnitrostátní úrovni. 
Členské státy, které této možnosti využijí, o tom uvědomí Komisi. 
4.   Vývozní, dovozní a tranzitní povolení, povolení k poskytování technické pomoci či 
zprostředkovatelských služeb podléhají veškerým požadavkům a podmínkám, které příslušný 
orgán považuje za přiměřené. 
5.   Příslušné orgány, které jednají v souladu s tímto nařízením, mohou udělení povolení 
odmítnout a mohou zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat povolení, které již bylo uděleno.“ 
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12. V § 7 se za slova 
„poskytnutí technické 
pomoci“ vkládají slova 
„nebo 
zprostředkovatelských 
služeb“ a za slova 
„poskytnuté technické 
pomoci“ se vkládají slova 
„nebo 
zprostředkovatelských 
služeb“. 
13. V § 8 se slova 
„vývozu nebo dovozu 
zboží“ nahrazují slovy 
„zahraničního obchodu se 
zbožím“. 
14. V § 9 odst. 3 se 
slova „vývozu a dovozu 
zboží“ nahrazují slovy 
„zahraničního obchodu se 
zbožím“. 
 
17. V § 13 se slova 
„vývozu nebo dovozu 
zboží, nebo k poskytování 
technické pomoci“ 
nahrazují slovy 
„zahraničnímu obchodu se 
zbožím“. 

 

      10
) 

Za článek 7a se vkládá nová kapitola, která zní: 
„KAPITOLA IIIa 

Zboží, které je možno použít k výkonu trestu smrti 
Článek 7b 

Požadavek vývozního povolení 
1.   Pro vývoz zboží uvedeného v příloze IIIa se, bez ohledu na jeho původ, 
vyžaduje povolení. Povolení se však nevyžaduje pro zboží, které se přes celní 
území Unie pouze přepravuje, totiž zboží, jemuž nebylo přiděleno jiné celně 
schválené určení nebo použití než režim vnějšího tranzitu podle článku 226 
nařízení (EU) č. 952/2013, včetně skladování zboží jiného než zboží Unie ve 
svobodném pásmu. 
Příloha IIIa obsahuje pouze zboží, které je možno použít k výkonu trestu smrti a 
které bylo schváleno nebo skutečně použito k výkonu trestu smrti jednou nebo 
několika třetími zeměmi, jež trest smrti nezrušily. Příloha IIIa neobsahuje: 
a) palné zbraně kontrolované podle nařízení (EU) č. 258/2012; 
b) zboží dvojího užití kontrolované podle nařízení (ES) č. 428/2009 a 
c) zboží kontrolované v souladu se společným postojem 2008/944/SZBP. 
2.   Pokud vývoz léčivých přípravků vyžaduje vývozní povolení podle tohoto 
nařízení a tento vývoz vyžaduje rovněž povolení podle mezinárodních úmluv o 
kontrole omamných a psychotropních látek, jako je Úmluva o psychotropních 
látkách z roku 1971, mohou členské státy pro splnění povinností, které jim toto 
nařízení a příslušná úmluva ukládá, použít jednotný postup. 

 
Článek 7c 

Kritéria pro udělení vývozního povolení 
1.   Rozhodnutí o žádostech o vývozní povolení pro zboží uvedené v příloze IIIa 
přijímají příslušné orgány, přičemž berou v úvahu všechny důležité okolnosti, 
zejména to, zda nebyla v předchozích třech letech v jiném členském státě 
zamítnuta žádost o povolení v podstatě stejného vývozu, jakož i zřetel na 
zamýšlené konečné použití zboží a riziko zneužití. 
2.   Příslušný orgán neudělí povolení, pokud existují oprávněné důvody domnívat 
se, že zboží uvedené v příloze IIIa by mohlo být použito k výkonu trestu smrti ve 
třetí zemi. 
3.   Na ověření zamýšleného konečného použití zboží a rizika zneužití se vztahují 
tato pravidla: 
3.1. Pokud výrobce zboží uvedeného v příloze IIIa oddíle 1 žádá o povolení 
vývozu tohoto zboží pro distributora, příslušný orgán posoudí smluvní ujednání 
mezi výrobcem a distributorem a opatření, která přijímají, aby se zajistilo, že toto 
zboží nebude použito k výkonu trestu smrti. 
3.2. Pokud se žádá o vývozní povolení pro zboží uvedené v příloze IIIa oddíle I 
pro konečného uživatele, může příslušný orgán při posuzování rizika zneužití 
zohlednit platná smluvní ujednání a podepsané prohlášení konečného uživatele o 
konečném použití, je-li takové prohlášení k dispozici. Není-li k dispozici 
prohlášení o konečném použití, je povinností vývozce prokázat, kdo bude 
konečným uživatelem a jaké bude konečné použití daného zboží. Pokud vývozce 
nepředloží dostatečné informace o konečném uživateli a konečném použití zboží, 
je třeba mít za to, že příslušný orgán má oprávněné důvody se domnívat, že dané 
zboží by mohlo být použito k výkonu trestu smrti. 
3.3. Komise ve spolupráci s příslušnými orgány členských států může přijmout 
pokyny obsahující osvědčené postupy pro posuzování konečného použití a pro 
posuzování účelu, k němuž by byla technická pomoc použita. 
4.   Při posuzování žádosti o souhrnné povolení bere příslušný orgán kromě kritérií 
uvedených v odstavci 1 v úvahu i to, zda vývozce uplatňuje přiměřené a vhodné 
prostředky a postupy pro dosažení souladu s ustanoveními a cíli tohoto nařízení a s 
podmínkami povolení. 

Článek 7d 
Zákaz tranzitu 

Jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům včetně 
partnerství, bez ohledu na to, zda mají bydliště nebo jsou usazené v členském státě 
či mimo něj, je zakázáno provádět tranzit zboží uvedeného v příloze IIIa, pokud je 
jim známa skutečnost, že jakákoli součást takto přepravovaného zboží má být 
použita k výkonu trestu smrti ve třetí zemi. 

Článek 7e 
Požadavek povolení pro určité služby 

1.   Povolení je vyžadováno vždy, pokud poskytovatel technické pomoci nebo 
zprostředkovatel úplatně či bezúplatně poskytuje jakékoli osobě, subjektu nebo 
orgánu v třetí zemi některou z těchto služeb: 
a
) 

technickou pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze IIIa, bez ohledu na 
jeho původ; a 

b
) 

zprostředkovatelské služby v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze IIIa, bez 
ohledu na jeho původ. 

2.   Při rozhodování o žádostech o povolení k poskytování zprostředkovatelských 
služeb v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze IIIa se použije článek 7c 
obdobně. 
Při rozhodování o žádostech o povolení k poskytování technické pomoci v 
souvislosti se zbožím uvedeným v příloze IIIa se zohlední kritéria uvedená v článku 
7c pro posouzení toho, zda by: 
a
) 

technická pomoc byla poskytnuta osobě, subjektu nebo orgánu, které by mohly 
zboží, s nímž tato technická pomoc souvisí, použít k výkonu trestu smrti; a 

b
) 

technická pomoc byla použita pro opravu, vývoj, výrobu, zkoušky, údržbu nebo 
montáž zboží uvedeného v příloze IIIa pro osobu, subjekt nebo orgán, které by 
mohly zboží, s nímž tato technická pomoc souvisí, použít k výkonu trestu smrti, 
nebo zda by byla použita za účelem technické pomoci takové osobě, subjektu 
nebo orgánu. 

3.   Odstavec 1 se nevztahuje na poskytování technické pomoci, pokud 
a) technická pomoc spočívá v poskytování informací, které jsou veřejně přístupné; 

nebo 
b
) 

technická pomoc je minimálním předpokladem pro instalaci, provoz, údržbu nebo 
opravu zboží uvedeného v příloze IIIa, jehož vývoz byl povolen příslušným 
orgánem v souladu s tímto nařízením.“ 

 

    
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAHWETBO7)



Stránka 5 (celkem 5) 

    
  

            
  

 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32016R2134 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
2016/2134 ze dne 23. listopadu, kterým se 
mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 
27. června 2005 o obchodování s některým 
zbožím, které by mohlo být použito pro trest 
smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či 
ponižující zacházení nebo trestání. 
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