
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Podepsaní poslanci předkládají návrh s tím, že požadují projednat návrh zákona podle § 90 

odst. 2, tedy s tím, aby Poslanecká sněmovna s návrhem vyslovila souhlas již v prvém čtení. 

 

A)  O b e c n á   č á s t 

Důvodová zpráva 

Parlament se v roce 2000 na návrh vlády usnesl, že českým podnikatelským subjektům 

nedovolí se podílet na dodávkách pro výstavbu jaderné elektrárny v íránském Búšehru. Dle 

důvodové zprávy tohoto zákona (č. 99/2000 Sb.), byl přijat z důvodu, že realizace dodávky 

mohla poškodit Českou republiku z důvodů politických, bezpečnostních i ekonomických. 

Projednávání tohoto zákona provázel nesouhlas velké části podnikatelských subjektů, 

některých politiků z různých politických stran, včetně interpelací. Ekonomicky nejvíce tento 

zákon poškodil zejména jihočeský podnik ZVVZ Milevsko. Na výstavbě prvního z bloků 

elektrárny se nakonec podílelo mnoho zahraničních subjektů, včetně podniků ze států EU. 

Tento zákon byl přijat v době, kdy výše zmiňovaná jaderná elektrárna ani sám Írán 

mezinárodním sankcím nepodléhaly. Mezinárodní sankce zaměřené na Írán a jeho jaderný 

program byly přijaty až v roce 2006 rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 a rozšířeny 

pomocí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1747 v roce 2007. 

V roce 2015 se Rada OSN rezolucí č. 2231 dohodla na Společném komplexním akčním 

plánu, jenž měl zajistit, že Íránský jaderný program bude výlučně mírové povahy.  

Jako správní akt, na jehož základě měly být tyto sankce související s jadernými otázkami 

zrušeny bylo přijato ověření o plnění těchto dohod ze strany Íránu Mezinárodní agenturou pro 

atomovou energii. Ta, dle prohlášení vysoké představitelky EU Fredericy Mogherini a 

Íránského ministra zahraničních věcí Javada Zarifa (160115_01), v lednu 2016 potvrdila, že 

Írán dohodnutá opatření v jaderné oblasti, uvedená v bodech 15.1 až 15.11 přílohy V 

společného komplexního akčního plánu, provedl. Na základě tohoto ověření byly pomocí 

rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/37 o dni použitelnosti rozhodnutí (SZBP) 2015/1863, kterým 

se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu. 

 Zároveň na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 bylo přijato nařízení Rady (EU) 

2015/1861 o zrušení obecného zákazu vývozu zboží dvojího použití uvedeného v příloze I 

nařízení Rady č. 428/2009, (kterým se mění nařízení č. 267/2012 a Prováděcí nařízení Rady 

(EU) 2015/1862, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012). Ponechán byl zákaz vyvážení 

položek zboží, softwaru nebo technologií, které jsou uvedené na seznamu Režimu kontroly 

raketových technologií. 

Zrušení tohoto zákona je obzvláště žádoucí, dle výše zmíněných nařízení Rady EU 

vycházejících z rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015), kde je například v článku 29 

společného komplexního akčního plánu z 14. července 2015, uzavřeného mezi E3/EU+3 a 

Íránem, výslovně na EU a jejích členských státech požadováno zdržet se jakékoliv politiky 

zaměřené na přímé nepříznivé ovlivnění normalizace obchodních a ekonomických vztahů s 

Íránem, což by bylo v rozporu s úspěšnou implementaci tohoto Společného akčního plánu. 

Vzhledem ke svému obsahu zákon č.99/2000 Sb. normalizaci těchto vztahů s Íránem 

bezesporu brání. 
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Kromě výše zmíněných problémů, kdy tento zákon jde v opatřeních omezení obchodních a 

ekonomických vztahů s Íránem nad rámec současných nařízení EU a OSN (a dokonce je tím i 

dle výše zmiňovaného článku 29 společného komplexního akčními plánu přímo v rozporu s 

pozicí EU a OSN), tento zákon staví české firmy do nekonkurenčního prostředí a poškozuje 

český export.  

Soulad navrhované úpravy s mezinárodními závazky a ústavním pořádkem 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními závazky České republiky a je v 

souladu s principy ústavního pořádku. 

Dne 14. července 2015 přijala rada OSN rezolucí č.2231 společný komplexní akční plán, kdy 

v návaznosti ne něj bylo rozhodnutím Rady EU (SZBP) 2015/1863 z 18. října 2015 ukončeno 

uplatňování všech hospodářských s finančních sankcí vůči Íránu. 

V návaznosti na tuto rezoluci jsou od 16. ledna 2016, kdy bylo publikováno Rozhodnutí Rady 

(SZBP) 2016/37 o dni použitelnosti, použitelná rozhodnutí Rady EU (SZBP) 2015/1863 z 18. 

října 2015 o ukončení uplatňování veškerých hospodářských a finančních sankcí Unie vůči 

Íránu souvisejících s jadernými otázkami a 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). Nařízením Rady (EU) 2015/1861 byl zrušen obecný zákaz vývozu zboží 

dvojího použití 

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 nadále je zakázán vývoz položek 

včetně zboží, technologií a softwaru, uvedené na seznamu Režimu kontroly raketových 

technologií. Navrhovaná právní úprava je, vzhledem k výše uvedenému, v plném souladu s 

právem Evropské unie. 

Předpokládaný finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní 

veřejné rozpočty 

U navrhované právní úpravy se nepředpokládají žádné dopady na státní ani ostatní veřejné 

rozpočty. 

 

 

B)  Z v l á š t n í    č á s t 

 

K části první 

 

K čl. 1  Zrušovací ustanovení 

 

 

K části druhé 

 

Navrhuje se stanovit účinnost zákona dnem jeho vyhlášení. 
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V Praze dne 28. února 2018 

 

Vojtěch Filip, v.r.       

Pavel Kováčik, v.r.    

Miloslava Vostrá, v.r.  

Stanislav Grospič, v.r. 

Květa Matušovská, v.r. 
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