
VIII 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení 
nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně 
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 24.1.2017, s termínem 
dodání stanovisek do 31.1.2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka: 
K čl. I bodu 15 – k § 11 odst. 1:  
V souvislosti se zakotvováním nových skutkových podstat přestupků 
upozorňujeme na čl. 21 odst. 5 usnesení vlády České republiky ze dne 
12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii. Objektivní stránka skutkové podstaty 
přestupku se podle tohoto metodického pokynu vyjádří slovy, která 
pokud možno co nejpodrobněji vystihují jednání subjektu přestupku, 
které je v rozporu s jemu uloženou povinností, a odkazem na právní akt, 
v němž je povinnost uložena, tj. na přímo použitelný předpis EU, který 
se v normativním textu sankčního ustanovení označí pouze druhově 
podle v něm obsažené právní úpravy, zatímco v poznámce pod čarou se 
uvede konkrétní přímo použitelný předpis EU, jehož se druhové 
označení týká. 
Ačkoliv jsme si vědomi, že i dnes zákon obsahuje odkazy na články 
přímo použitelného předpisu EU, nyní předložený návrh tyto odkazy 
podstatným způsobem rozšiřuje. Ačkoliv tedy zmíněný metodický 
pokyn připouští, aby ve výjimečných případech zákon upravil skutkové 
podstaty přestupků s odkazy na konkrétní články přímo použitelného 
předpisu Evropské unie, navrhovaná úprava již podle našeho názoru 
přesahuje přípustnou míru množství odkazů. Navrhujeme proto část 
týkající se správního trestání přepracovat podle uvedeného metodického 

 
Akceptováno. 
Právní úprava deliktů (přestupků) upravena dle čl. 21 
odst. 5 metodického pokynu. 
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pokynu. 
Kromě výše uvedeného upozorňujeme, že skutkové podstaty odkazující 
na různá ustanovení upravující různé druhy povinností by neměly být 
uvedeny v bodech v rámci jednoho písmene, ale v samostatných 
písmenech. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K čl. I bodu 1 – k názvu zákona č. 38/2008 Sb.: 
Dáváme na zvážení, zda je vhodné dlouhý a komplikovaný stávající 
název zákona č. 38/2008 sb. zjednodušovat a zkracovat navrženým 
způsobem, tedy vypuštěním zmínky o poskytování technické pomoci a 
též o zákonu o správních poplatcích. Přitom úprava problematiky 
technické pomoci zůstává v zákoně i přes navrhované nové znění názvu 
obsažena a ostatně nadpis je i v nové zamýšlené podobě pro praxi příliš 
dlouhý, efekt změny tak nebude takový jako např. při přejmenování 
zákona č. 119/2002 Sb. Domníváme se proto, že by bylo praktičtější 
zavést zkrácený název zákona ve smyslu čl. 30 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády.   
 
K čl. I bodu 3 – k § 1: 
1. Označovat nařízení Rady 1236/2005/ES jako „přímo použitelný 

předpis Evropské unie upravující obchod s mučidly“ nepovažujeme 
za vhodné, neboť výraz „mučidla“ není v českém ani evropském 
právu používán. Doporučujeme proto zmíněné nařízení citovat 
v návětí odstávce 1 jiným způsobem, přičemž vzhledem 
k navrhované legislativní zkratce by citace v § 1 odst. 1 mohla být i 
delší. 

2. Do definice „zahraničního obchodu se zbožím“ v odst. 2 písm. a) 
doporučujeme doplnit, že jde o vývoz, dovoz apod. zboží stejně 
jako poskytování technické pomoci či zprostředkovatelských 
služeb týkajících se zboží - ve významu definovaném v písm. b).  

 
K čl. I bodu 5 – k § 3: 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Nadpis upraven též v souvislosti s připomínkami MSp. 
Nadpis zní takto "o vývozu, dovozu a tranzitu zboží, 
které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, 
mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující 
zacházení nebo trestání, a o poskytování 
zprostředkovatelských služeb a technické pomoci s 
tímto zbožím související". 
Doplněna důvodová zpráva. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven na "obchod s některým zbožím, které by 
mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné 
kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání". 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven dle připomínky. 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
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Doporučujeme text předmětného ustanovení aktualizovat a namísto 
„zpřístupnění způsobem umožňujícím dálkový přístup“, což znamená 
kdekoli na internetu, hovořit o zveřejnění na internetových stránkách 
ministerstva.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K čl. III – k položce 105a Sazebníku správních poplatků: 
 Doporučujeme navrhovanou úpravu správního poplatku vhodně 
provázat se samotným zákonem č. 38/2008 Sb., tedy pomocí 
normativního odkazu namísto odkazu na zvláštní právní předpis (viz čl. 
45 odst. 4 a 5 Legislativních pravidel vlády) nebo konkretizací, o jaké 
zboží v daném případě jde (definice zaváděná do § 1 zákona č. 38/2008 
Sb. je pro účely jen tohoto zákona). 

Text upraven s využitím připomínky. Text upraven 
takto:  
"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 písemně prostřednictvím vyplněného 
formuláře, který je uveřejněn na internetových stránkách 
ministerstva“.". 
 
Akceptováno. 
Text upraven dle připomínky. 
 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
financí 

Ostatní připomínka: 
Máme pochybnosti o vhodnosti použití pojmu „mučidla“ v označení 
příslušného nařízení Rady. Tento pojem se, pokud je nám znám 
v českém právním řádu nepoužívá, navíc máme pochybnosti o tom, zda 
zahrnuje i zařízení, které by mohlo být použito pro trest smrti. 
Doporučujeme proto slova „ s mučidly“ nahradit slovy „se zbožím, 
které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, 
nelidské či ponižující zacházení nebo trestání“. 
 
Ostatní připomínka: 

Akceptováno. 
Upraveno též dle připomínky MV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
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Upozorňujeme na chybu v souboru „Platné znění s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění“, kde je vyznačeno zrušení § 10 bez 
náhrady, ve skutečnosti § 10 novelou dotčen není. 

§ 10 se zrušuje s účinností k 1.7.2017 prostřednictvím 
doprovodného zákona k zákonu o přestupcích. 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
kultury 

K části první, bodu 6 (§ 5 odst. 3) 
Třetí odstavec § 5 neobsahuje slova „zboží nebo k poskytnutí technické 
pomoci třetí země“, ale pouze slova „zboží nebo k poskytnutí technické 
pomoci“, s ohledem na to by tato změna měla být provedena 
v samostatném bodě novely. 
K části druhé (poznámka pod čarou č. 64a) 
Vzhledem k tomu, že předkládaný návrh mění také název zákona, bude 
třeba tuto změnu promítnout také do poznámky pod čarou, ve které se 
na tento zákon odkazuje. 
Ke zvláštní části důvodové zprávy (nadpis) 
Upozorňujeme předkladatele na nesprávné označení zákona, kterého se 
důvodová zpráva týká. 
K platnému znění 
Doporučujeme uvést to, že do platného znění jsou již promítnuty také 
změny vyplývající z projednávaného zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich a zákona o některých přestupcích (sněmovní tisk 929).  

Akceptováno. 
Text upraven dle připomínky. 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Text upraven dle připomínky MV. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven dle připomínky 
 
Akceptováno. 
Text upraven dle připomínky – doplněno. 
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Ministerstvo 
zemědělství 

1) Doporučujeme v  nadpisu části druhé slovo „správní“ nahradit 
slovem „správních“. 
 

2) Doporučujeme v uvozující větě Čl. III slovo „poznámek“ nahradit 
slovem „poznámky“, neboť je zde uvedena pouze poznámka č. 64a. 

 
3) V platném znění je naznačeno zrušení § 10, ovšem v návrhu o jeho 

zrušení není zmínka. 

Akceptováno. 
Nadpis upraven dle připomínky. 
 
Akceptováno jinak. 
Poznámky přesunuty do normativního textu dle MV. 
 
Vysvětleno. 
§ 10 se zrušuje s účinností k 1.7.2017 prostřednictvím 
doprovodného zákona k zákonu o přestupcích. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Ministerstvo spravedlnosti uplatňuje ke shora uvedenému návrhu 
zákona následující připomínky:  
1. K části první – změna zákona č. 38/2008 Sb. 

a) K bodu 1 a 2 - změna názvu zákona a části první 
Předkladatel v bodech 1 a 2 návrhu provádí změnu textu nadpisu 
zákona a části první zákona. Dle čl. 55 odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády se text nadpisu zpravidla nenovelizuje. Dále je 
v čl. 55 odst. 5 Legislativních pravidel vlády uvedeno, že 
u nadpisu to neplatí tehdy, pokud by se nadpis v důsledku změny 
právního předpisu dostal do rozporu s čl. 30 odst. 1 větou třetí 
nebo čl. 30 odst. 3 větou druhou, tj. že název předpisu má stručně 
a výstižně vyjádřit hlavní obsah právního předpisu. Ve zvláštní 
části důvodové zprávy je k oběma bodům uvedeno pouze to, že 
dochází ke zkrácení názvu právního předpisu. To, dle našeho 
názoru není dostatečným důvodem pro provedení takovéto 
změny. Ke změně názvu právního předpisu by mělo docházet 
skutečně jen v ojedinělých případech, kdy je zcela zjevné, že 
taková změna je nezbytná, a to z hlediska věcného. Novelizovaná 
norma je platná od roku 2008, tudíž její adresáti jsou již s daným 
zákonem dostatečně seznámeni, znají jeho obsah a tento zákon je 
v povědomí veřejnosti, které se týká. Změna názvu zákona by 
znamenala určitou míru právní nejistoty a zmatenosti adresátů 

 
 
 
Vysvětleno. 
Doplněna důvodová zpráva, aby lépe odůvodňovala 
změnu názvu zákona, jež odpovídá obsahu zákona, jež 
se na základě požadavků práva EU rozšiřuje. 
Nadpis upraven též v souvislosti s připomínkami MV a 
OKOMu. 
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této normy. Navrhovanými změnami nedochází k rozšíření věcné 
problematiky zákona, ale dochází pouze ke změnám 
terminologickým. Šíře věcné problematiky zůstává stejná. Jsme 
toho názoru, že změna názvu novelizovaného zákona a názvu 
části první není v daném případě nutná (a není ani dostatečně 
odůvodněná). Naproti tomu lze vyjádřit souhlas s navrhovanou 
změnou nadpisu § 6 a § 7, jejichž nadpisy by věcně 
neodpovídaly obsahu těchto ustanovení a mohly by být 
zavádějící.   

b) K bodu 3 
V § 1 odst. 2 doporučujeme text písmene b) uvést v tomto znění: 
„b) zbožím výrobky nebo služby vymezené nařízením Rady“. 
Původní část textu písmene b) je nadbytečná, neboť z nařízení 
Rady je přímo platné a je z něj patrné, že se jedná jen o zboží a 
služby, které by mohly být použity pro výkon trestu smrti, 
mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo 
trestání.   

c) K bodu 5 a 18 
Ve zvláštní části důvodové zprávy k bodu 5 a 18 je uvedeno, že 
v souvislosti se zavedením dvou druhů žádostí se provádí nutné 
legislativní změny a zrušuje se příloha k zákonu, ve které byl 
uveden formulář, na kterém se podávají žádosti o vydání 
povolení. Bližší odůvodnění zrušení formulářů není uvedeno. 
Nově budou tyto formuláře uveřejňovány pouze způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Fakticky to však znamená, že tyto 
formuláře nebudou pro žadatele právně závazné, neboť nebudou 
mít zákonnou oporu. Ministerstvo průmyslu a obchodu tak 
nebude mít možnost po žadatelích oprávněně požadovat, aby 
žádosti podávali na formulářích, které uveřejní na internetových 
stránkách. Pokud žadatel podá žádost na svém vlastním formuláři 
(ve své vlastní formě), bude jej muset akceptovat, resp. 
postupovat v souladu se správním řádem, kterému je řízení o 
žádosti podřízeno. Dáváme proto ke zvážení, zda vzory 
formulářů nestanovit vyhláškou a v případě akceptace tohoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
§ 1 odst. 2 písm. b) upraven dle připomínky. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Žádost se podává již dnes na elektronickém formuláři 
prostřednictvím systému ELIS, jiné žádosti žadatelé 
nepodávají. 
Stejný způsob podávání žádostí byl použit i u návrhu 
novely zákona o zahraničním obchodu s vojenským 
materiálem /ST 408/. Text diskutovát s MV. 
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doporučení doplnit do návrhu zákona i příslušné zákonné 
zmocnění.  

d) K § 6 odst. 3 
V tomto ustanovení je ponechán termín „vývozce zboží“, ač je 
v celém textu § 6 používán, resp. nově zavádět termín „držitel 
povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu“. Pokud se povinnost 
stanovená v § 6 odst. 3 týká vždy jen držitele povolení, pak by 
i v tomto ustanovení mělo dojít ke změně terminologie a není 
rozhodující, že se toto ustanovení týká pouze vývozu zboží. 
Doporučujeme proto doplnění nového novelizačního bodu, 
kterým budou v odstavci 3 slova „vývozce zboží“ nahrazena 
slovy „držitel povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží“.  

e) Obecná připomínka  
V celém textu návrhu novely doporučujeme sjednotit používání 
slovního spojení „poskytování technické pomoci nebo 
zprostředkovatelských služeb“. V celém návrhu je slovní spojení 
používáno v rozdílném pořadí (např. v § 1 odst. 2 písm. b) či § 7 
„poskytování technické pomoci nebo zprostředkovatelských 
služeb“, naproti tomu v § 3 či § 5 „poskytování 
zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci“).  

2. K důvodové zprávě 
Nadpis zvláštní části důvodové zprávy neodpovídá názvu zákona č. 
38/2008 Sb. Je zde citován jiný zákon. Doporučujeme upravit.  

 
 
Vysvětleno. 
§ 6 odst. 1 a 2 se týkaly dříve vývozu a dovozu a § 6 
odst. 3 se týkal jen vývozu. Nově je § 6 odst. 1 a 2 
rozšířen na vývoz, dovoz a tranzit. § 6 odst. 3 zůstává 
zachován pouze pro vývoz. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven dle připomínky, sjednoceno. 
 
 
  
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven dle připomínky. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek. --- 

ÚV - VÚV Bez připomínek. --- 
ÚV - KOM Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se 
vykazování souladu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z 
jejího členství v Evropské unii, 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 pokynech pro zajišťování prací při 

Akceptováno. 
Tabulka upravena. 
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plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v 
Evropské unii, v platném znění. 
Čl. II odst. 2 přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády stanoví, že 
rozdílová tabulka obsahuje na jedné straně buď úplné znění ustanovení 
navrženého zákona nebo nařízení vlády nebo charakteristiku obsahu 
tohoto ustanovení, a na druhé straně tomu odpovídající úplné znění 
normativního ustanovení předpisu EU nebo charakteristiku jeho obsahu. 
Požadujeme upravit rozdílovou tabulku, aby odpovídala Legislativním 
pravidlům vlády. Není možné vykazovat téměř všechny implementační 
novelizační body jako adaptaci na téměř celé nařízení Rady. 
Máme za to, že § 3 návrhu není implementační, naopak § 11 je. Pokud 
se po úpravě rozdílové tabulky neukáže opak, je nutno toto ustanovení 
jako implementační nevykazovat. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Návrh je adaptací právního řádu ČR na nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/2134 ze dne 23. listopadu 2016, kterým se mění 
nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, 
které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, 
nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. 
Připomínky a návrhy změn: 
V rámci meziresortního připomínkového řízení zkráceného na 5 
pracovních dní uplatňujeme tyto připomínky: 
K Čl. I, bodu 1. – změně v nadpisu zákona: 
Změna názvu zákona novelou z důvodu pouhého jeho zkrácení 
nepředstavuje standardní legislativní techniku. V případě, že 
předkladatel považuje změnu názvu zákona za nezbytnou, 
doporučujeme využít možnosti dané čl. 30 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády, který stanoví, že v případě dlouhého názvu zákona je 
vhodné pro potřebu slovní citace právního předpisu připojit na konci 
názvu v závorce ještě zkrácený název. 
K Čl. I, § 1 odst. 2 písm. a): 
V ustanovení § 1 odst. 2 písm. a) doporučujme vypustit slova „se 
zbožím“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Nadpis upraven v souvislosti s připomínkami MSp. a 
MV. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven dle připomíky. 
 
 
Vysvětleno. 
Upraveno dle požadavků MV. 
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K Čl. I, § 11 odst. 1 písm. a) bod 3.: 
Ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) bod 3. doporučujeme uvést ve znění 
„čl. 4e nařízení Rady prodá nebo koupí reklamní prostor v souvislosti se 
zbožím uvedeným v příloze II nařízení Rady,“. 
K části třetí, Čl. IV: 
Upozorňujeme na fakt, že ačkoli nařízení Rady nabývá účinnosti 
nejpozději 17. března 2017, účinnost návrhu je stanovena na 2. 
července 2017. Požadujeme doplnit důvodovou zprávu o vyjádření 
přímo k tomuto rozporu. 
Závěr: 
Návrh zákona je s právem EU slučitelný. Doporučující připomínky 
a formální nedostatky návrhu požadujeme vypořádat. 

Vysvětleno. 
Účinnost se navrhuje na 2.7.2017 z důvodu návaznosti 
na doprovodný zákon k zákonu o přestupcích – tato 
informace je uvedena též v důvodové zprávě. V datu 
účinnosti je zohledněna i předpokládatelný legislativní 
proces a legisvakance. Doplněna důvodová zpráva. 

ÚV - KLM Bez připomínek. --- 
ÚV - RVV Bez připomínek. --- 
BIS Bez připomínek. --- 
NBÚ Bez připomínek. --- 
ÚZSI Bez připomínek. --- 
ČNB Bez připomínek. --- 
HK Bez připomínek. --- 

V Praze 24. května 2017 

Vypracoval: Ing. Korčák Podpis: 

Mgr. Jan Budinský  Podpis: 
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