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VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění 
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost dne 27. 5. 2019, s termínem dodání stanovisek do 24. 6. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Bezpečnostní informační 
služba 

K části první, ustanovením § 9 odst. 4 písm. b), § 14 
odst. 1 písm. d), § 15 odst. 1 a § 35 zákona č. 19/1997 
Sb.: 
 
Navrhujeme provést následující změny uvedených 
ustanovení:  
• V § 9 odst. 4 písm. b) za slovo „stanovisko“ vložit slova 
„nebo informaci“ (...stanovisko nebo informaci, zda je 
udělení licence...).   
• V § 14 odst. 1 písm. d) za slovy „stanoviska 
Ministerstva vnitra“ čárku nahradit slovy „nebo informace“ 
(...podle stanoviska Ministerstva vnitra nebo informace 
Bezpečnostní informační služby...). 
• V § 15 odst. 1 za slovo „stanovisko“ vložit slova „nebo 
informaci“ (...sdělí Úřadu stanovisko nebo informaci, zda 
je vydání...). 
• V § 35 doplnit nový odstavec 9, který včetně 

poznámky pod čarou zní: 
„(9) Předávání informací zpravodajskými službami se řídí 
zákonem  
o zpravodajských službáchx). 
---------------------------------------- 

AKCEPTOVÁNO 
Texty budou upraveny navrženým způsobem. 
Poznámka pod čarou nebude do zákona doplněna 
vzhledem k dlouhodobé problematičnosti této 
legislativní techniky, která se u novelizovaného zákona 
projevuje přemírou nesouvisle (a místy i chybně) 
číslovaných poznámek pod čarou. Přímý normativní 
odkaz bez doplňující poznámky pod čarou (jak 
připouští čl. 45 odst. 4 posl. věta Legislativních pravidel 
vlády) by měl být dostačující. Konkrétní citace 
příslušného ustanovení zákona o zpravodajských 
službách bude uvedena v důvodové zprávě. 
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x) § 8 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 
službách České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů.“. 
 
Odůvodnění:  
Navržené změny směřují v souladu s aktuálním trendem 
v legislativní činnosti (viz např. textace nedávného 
návrhu zákona  
o bezpečnostní činnosti nebo zákona o prověřování 
zahraničních investic) k vhodnému zdůraznění zvláštní 
povahy podkladů poskytnutých zpravodajskou službou, 
která i v případě bezpečnostně-správních agend 
uvolňuje informace § 8 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., 
tedy postupem, který je specifický v porovnání 
s obvyklým vyjádřením či stanoviskem dotčeného 
správního orgánu. Tato skutečnost se pak promítá i do 
speciálních pravidel pro nakládání s těmito informacemi 
(§ 17 odst. 3 správního řádu). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Odbor kompatibility K Čl. I bodu 21 návrhu (§ 12 odst. 2 písm. a) ): 

 Je nutno zohlednit, že na základě spolupráce 
při poskytování informací z evidence trestů mezi 
členskými státy, která byla provedena do zákona č. 
269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, může český rejstřík 
trestů – na základě žádosti oprávněné osoby – 
poskytovat přímým dožádáním seznam odsouzení 
z evidence trestů jiného členského státu. Tak jako 
v jiných obdobných případech je proto vhodné 
doplnit znění, které vyhoví možnosti osoby obstarat 
si potvrzení přímo v ČR bez nutnosti cestovat do 
jiného členského státu, např.: „Cizinec, který je nebo 
byl státním občanem jiného členského státu 

AKCEPTOVÁNO 
Navržená dikce bude do ustanovení doplněna. 
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Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště 
v jiném členském státě Evropské unie, může místo 
dokladu o bezúhonnosti vydaného příslušným 
orgánem jiného členského státu Evropské unie 
doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů 
s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané 
v evidenci trestů jiného členského státu Evropské 
unie*).“, a to s odkazem na zákon č. 269/1994 Sb. 

Tato připomínka je zásadní. 
Ministerstvo financí 1) k článku V., změna zákona o správních 

poplatcích.  Požadujeme novelizační bod upravit 
takto:  

„V položce 23 písm. c) přílohy k zákonu č. 
634/2004 Sb.,  
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 
103/2015 Sb., se slova „vysoce nebezpečnými 
látkami28)“ nahrazují slovy „látkami seznamu 1 
podle Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, 
hromadění zásob a použití chemických zbraní  
a o jejich zničení“. Poznámka pod čarou č. 28 
se zrušuje.“ 
Doplnění odkazu na Úmluvu s uvedením jejího 
celého názvu je důležité mj. proto, že bez něj 
není zřejmý předmět poplatku, což je jeden z 
jeho základních konstrukčních prvků, a proto by 
měl být vždy určen jasně a transparentně, tj. v 
případě jeho určení odkazem na ustanovení 
jiného právního předpisu by mělo být na první 
pohled zřejmé, na který předpis je odkazováno. 
Poznámka pod čarou odkazující na zákon, ve 
kterém se předmětný seznam nebezpečných 

AKCEPTOVÁNO 
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látek nenachází, je pak nejen zbytečná, ale i 
matoucí. Poznámky pod čarou navíc nemají 
normativní charakter, samostatně se zpravidla 
nenovelizují a v moderní legislativě (novelách 
nebo zcela nových zákonech) upravující daně, 
poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se 
nepoužívají. Z těchto důvodů by uvedená 
poznámka pod čarou měla být nahrazena 
normativním odkazem přímo v textu zákona, což 
je splněno právě výše uvedeným normativním 
odkazem na Úmluvu o zákazu vývoje, výroby, 
hromadění zásob  
a použití chemických zbraní a o jejich zničení. 
Tato připomínka je zásadní. 

1. K článku I, bod 2: 

Navrhuje se nově doplnit ustanovení § 2 odst. 3 
o nové  písmeno o), které v  bodě 4 v podstatě 
připouští  použití předmětných látek k udržení 
veřejného pořádku (tím, že takové použití 
považuje za použití nezakázané), aniž by byly 
stanoveny meze podobného použití. Minimálně  
v důvodové zprávě je nutno vysvětlit, proč se 
takové doplnění právní úpravy navrhuje a jaké 
budou meze jejího uplatnění. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení upravuje rozsah nezakázaných účelů 
v souladu s mezinárodními závazky ČR. Úmluva (která 
má aplikační přednost před zákony dle čl. 10 Ústavy) v 
čl. I. odst. 5 stanoví, že každý smluvní stát se zavazuje 
nepoužít látky určené k potlačování nepokojů jako 
bojové prostředky. Zároveň dle jejího čl. II. odst. 9 
písm. d) účely udržování veřejného pořádku patří mezi 
účely nezakázané Úmluvou. Navržená úprava je tedy 
zcela legální. 
Do důvodové zprávy bude na základě připomínky 
doplněno: 
„Text v písm. o) byl doplněn tak, aby definice 
nezakázaných účelů byla plně v souladu s Úmluvou. 
Tato vyčleňuje látky k udržování vnitřního pořádku z 
definice chemické zbraně, protože svým působením při 
použití pouze k výše zmíněnému účelu tuto definici 
nesplňují. Při použití k jiným účelům by se již o 
chemickou zbraň jednalo a bylo by takto posuzováno.“ 
Tyto látky se používají jen v situacích, které to vyžadují. 
Např. pořádkové jednotky na základě vyhodnocení 
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situace použijí zásahové výbušky, např. P2 MINI 
150db, která obsahuje 6 ks akustických minivýbušek a 
3 ks výbušek se slzotvornou látkou 
Chlorbenzalmalondinitril, CS, což je látka, která ani 
není v seznamech Úmluvy. 
Předmětem právní úpravy v novelizovaném zákoně 
přitom není přímá regulace použití takových látek 
k uvedeným účelům, protože ta je upravena jinými 
právními předpisy, nýbrž výlučně režim těchto látek 
z hlediska nakládání s chemickými zbraněmi. 

1) obecně:  

Doporučujeme do Předkládací zprávy doplnit 
povinné informace uvedené v odstavci g) obecné 
části Důvodové zprávy, tedy zejména pasáž o 
předpokládaných dopadech na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské 
prostředí. 

AKCEPTOVÁNO 

2) K článku I., zákon č. 19/1997 Sb.: 

V rámci novely zákona doporučujeme zvážit 
vypuštění formulace „o změně a doplnění zákona 
č. 50/1976 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů“ 
z názvu zákona  
a promítnutí této změny v relevantních částech 
materiálu. Zákon č. 50/1976 Sb. byl zrušen 
aktuálně platným zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o název zákona, který je v této podobě 
uchováván již řadu let a novelizací následujících po 
nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb. Jak plyne z čl. 
30 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, název je 
součástí nadpisu právního předpisu, a jak dále plyne 
z čl. 55 odst. 5 týchž, text nadpisu v právním předpisu 
se zpravidla nenovelizuje. S ohledem na uvedené a na 
potřebu zajištění právní jistoty adresátů zákona nelze 
změnu názvu zákona považovat za vhodnou. 

3) K článku 1, bod 56:  VYSVĚTLENO 
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Upozorňujeme, že Ministerstvo vnitra připravuje 
návrh zákona o změně zákonů související s další 
elektronizací postupů orgánů veřejné moci (v 
současné době bylo ukončeno MPŘ). Tento 
zákon předpokládá, že  
z jednotlivých zákonů budou vypuštěna 
ustanovení, která explicitně opravňují orgány 
veřejné moci k přístupu do konkrétních 
agendových informačních systémů veřejné 
správy (a toto oprávněním bude založeno na 
zápisu do registru práv a povinností.  S tímto 
záměrem je v příkrém rozporu navrhovaná dikce 
§ 35 odst. 6. 

Předkladatel si je této skutečnosti vědom, ovšem ani 
v době vypořádávání tohoto připomínkového řízení 
nebyl uvedený materiál předložen k projednání vládě. 
Jeho další osud tedy není zcela jasný. Samotné MV 
přitom obdobnou připomínku neuplatnilo. Z důvodu 
nejasnosti dalšího vývoje v této věci považuje 
předkladatel za vhodnější návrh ustanovení v zákoně 
ponechat. 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

K Čl. I bodu 43 (navržený § 25 odst. 1): 
Upozorňujeme, že navržené ustanovení § 25 odst. 1 
zcela neodpovídá požadavkům Úmluvy o zákazu 
vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických 
zbraní a jejich zničení, konkrétně Příloze o provádění a 
kontrole (tzv. „Kontrolní příloha“), části osmé čl. 26. Je 
proto nutné navrženou právní úpravu upravit. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení bude upraveno tak, aby odpovídalo 
Úmluvě, tzn. ponecháno v původním znění 
s modifikacemi s ohledem na úpravy provedené 
novelizací a na znění Kontrolní přílohy Úmluvy. 
Ustanovení bude znít „…zajistit prohlášení příjemce, 
který má těchto látek nabýt, že nebudou převedeny do 
dalšího státu a budou užity jen k nezakázanému účelu, 
které bude dále obsahovat údaj o druhu a množství 
převáděných látek, údaj o jejich konečném užití a 
jméno a adresu konečného uživatele“. 

K Čl. I bodu 37 a bodu 43 (navržený § 22 odst. 3, § 
25 odst. 3): Dle důvodové zprávy má být „zavedením 
stanoviska lépe zajištěna vzájemná informovanost mezi 
Licenční správou Ministerstva průmyslu a obchodu 
a SÚJB, týkající se zejména pohybu stanovených látek 
spadajících zároveň pod režim zboží dvojího použití“. 
Upozorňujeme, že navržená ustanovení používají 
pojmy, které nejsou v souladu se zákonem č. 594/2004 
Sb. a mohou být chápána jako nepřímá novela, což je 
podle legislativních pravidel nežádoucí. Návrh používá 
pojem „stanovisko k rozhodnutí“, zatímco zákon č. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Zrušeno bez náhrady 
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594/2004 Sb. v § 8 odst. 2 písm. c) používá pojem 
„povolení“. Je proto nutné navrženou právní úpravu 
modifikovat, a to jak po stránce věcné, tak po stránce 
pojmové. 
Tato připomínka je zásadní. 
K návrhu zákona 
1. části první, čl. I bodům 10, 14, 32, 38, 47: 
Doporučujeme text vkládaného nadpisu uvést 
tučně. 

AKCEPTOVÁNO 

K platnému znění 
2. § 13: Doporučujeme odstranit původní 
nadpis „Udělení licence“. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K části první čl. I bodu 1 (§ 1 odst. 2) 
Jsme toho názoru, že doplňovaná slova jsou 
formulována příliš široce, neboť jazykovým 
výkladem zahrnují mezinárodní spolupráci Úřadu v 
oblasti celé jeho působnosti. V zákoně o zákazu 
chemických zbraní je však vhodné upravit pouze 
mezinárodní spolupráci v této specifické oblasti 
působnosti Úřadu a naopak neupravovat 
mezinárodní spolupráci ve zbylých oblastech 
působnosti Úřadu, zejména v oblasti jaderné 
bezpečnosti, která je náležitostí atomového zákona. 
Doporučujeme proto formulovat doplňovaná slova 
úžeji a přesněji. 

AKCEPTOVÁNO 

2. K části první čl. I bodům 11, 45, 51 a 52 (§ 6, § 
25a odst. 1 a 2 a § 32 a 33) 
Konstatujeme, že k ohlašovací povinnosti podle § 6 
chybí odpovídající skutková podstata přestupku, 
pročež by bylo jednání v rozporu s danou povinností 
nepostižitelné v rámci správního trestání, což 
považujeme za nežádoucí. Požadujeme proto 
začlenit do navrhovaného § 32 vhodně 

AKCEPTOVÁNO a VYSVĚTLENO 
Skutková podstata k § 6 bude doplněna do § 32 odst. 
1 jako písmeno e) ve znění: „v rozporu s § 6 nesplní 
ohlašovací povinnost při nakládání se stanovenými 
látkami k ochranným účelům,“. 
Výše pokuty bude stanovena odstavci 2 písm. e)   
Do § 33 odst. 1 písm. b) bude doplněno „nebo okamžitý 
přístup k nim podle 16 písm. b)“. 
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formulovanou skutkovou podstatu a přiměřenou 
sazbu pokuty. 

Tato připomínka analogicky platí také pro 
novelizační body 45 a 52. V § 33 odst. 1 písm. b) 
chybí skutková podstata odpovídající jednání 
rozpornému s povinností podle § 16 písm. b).  
V § 33 dále chybí ustanovení zrcadlová k § 32 odst. 
1 písm. j) a § 32 odst. 2 písm. d), neboť povinnosti 
související s evidencí se podle § 25a odst. 1 vztahují 
taktéž na držitele licence. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětlení k údajnému opominutí § 25a odst. 1 v § 33: 
Skutková podstata § 32 odst. 1 písm. j) se vztahuje na 
všechny subjekty nakládající se stanovenými látkami, 
tedy i na držitele licencí, neboť ten je právnickou 
osobou, a tomu odpovídá i výše sankce v odstavci 2 
písm. d). Opakování téže skutkové podstaty v § 33 je 
tudíž nadbytečné. 

3. K části první čl. I bodu 21 [§ 12 odst. 2 písm. 
a)] 
Předmětné ustanovení míří na prokázání splnění 
podmínky bezúhonnosti v licenčním řízení u cizích 
státních příslušníků. Přestože se nejedná o změnu 
oproti stávajícímu stavu, upozorňujeme, že návrh 
neřeší otázku zjišťování trestní zachovalosti občanů 
ČR, kteří delší dobu pobývali v cizině (a to jak 
v jiném členském státě EU, tak i ve třetí zemi).  

Dále podotýkáme, že návrh nepočítá s 
možností postupu podle § 13 odst. 2 a 3 zákona 
č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění 
pozdějších předpisů, na jehož základě je za 
stanovených podmínek možné vydat výpis z 
Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace o 
odsouzeních zapsaných v rejstříku trestů jiného 
státu EU, jehož je/byl žadatel občanem nebo kde 
má/měl bydliště.  

Rovněž se jeví jako vhodné omezit stanovené 
časové období pobytu žadatele na území cizího 

AKCEPTOVÁNO 
V návaznosti na připomínky MSP a připomínku OKOM 
bude ustanovení znít „v případě fyzické osoby, která v 
posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 měsíce 
pobývala na území cizího státu, doklad obdobný výpisu 
z evidence Rejstříku trestů tohoto státu, který nesmí být 
starší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení s úředně 
ověřeným podpisem v případě, že tento stát takový 
doklad nevydává; fyzická osoba, která je nebo byla 
státním občanem jiného členského státu Evropské unie 
nebo má nebo měla adresu bydliště v jiném členském 
státě Evropské unie, může místo dokladu o 
bezúhonnosti vydaného příslušným orgánem jiného 
členského státu Evropské unie doložit bezúhonnost 
výpisem z Rejstříku trestů2e) s přílohou obsahující 
informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného 
členského státu Evropské unie,“. 
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státu („nepřetržitě déle než 3 měsíce“) další 
podmínkou, a to, že se žadatel v daném státě 
zdržoval v posledních (např. 3) letech.  

Doporučujeme proto předkladateli zvážit a 
případně zapracovat shora uvedená doporučení. 
4. K části první čl. I bodům 39 a 43 (§ 23 odst. 4 a 
5 a § 25 odst. 3) 
Vzhledem k tomu, že návrh upravuje nakládání s 
látkou seznamu 3 totožně jako je tomu u nakládání 
s látkou seznamu 2, považujeme opakování 
shodných pravidel v normativním textu za 
nadbytečné a doporučujeme navrhovaná 
ustanovení § 23 odst. 4 a 5 nahradit jediným 
odstavcem například tohoto znění: „(4) Pro 
nakládání s látkou seznamu 3 se použije § 20 odst. 
4 a 5 obdobně.“. 
Tato připomínka analogicky platí také pro 
novelizační bod 43 (§ 25 odst. 3), u nějž 
doporučujeme např. následující znění: „(3) Pro 
převod látky seznamu 3 z území České republiky se 
použije § 22 odst. 3 obdobně.“. 

AKCEPTOVÁNO 
Ve věci § 23 bude navržená úprava provedena. 
Ustanovení § 25 odst. 3 bude zcela vypuštěno na 
základě zásadní připomínky MPO, proto je jeho úprava 
bezpředmětná. 

5. K části první čl. I bodům 45 a 52 [§ 25a odst. 3 
písm. a) a § 33 odst. 1 úvodní část ustanovení] 
Upozorňujeme, že návrh v § 13 odst. 1 zavádí 
legislativní zkratku „držitel licence“, která by v 
souladu s čl. 44 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
po jejím zavedení měla být v dalším textu téhož 
právního předpisu důsledně používána. 
Doporučujeme proto v § 25a odst. 3 písm. a) vypustit 
slova „vydaných podle tohoto zákona“ a v § 33 odst. 
1 úvodní části ustanovení nahradit slova „Právnická 

AKCEPTOVÁNO 
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osoba, která je držitelem licence podle tohoto 
zákona“ slovy „Držitel licence“. 
6. K části první čl. I bodům 51 a 52 [§ 32 odst. 1 
písm. g) a j), § 32 odst. 2 písm. c), e) a f) a § 33 
odst. 2 písm. a)] 
Konstatujeme, že v daných ustanoveních je třeba 
spojku „a“ nahradit spojkou „nebo“, jelikož jednání 
může být v rozporu s povinností podle jednoho nebo 
druhého odstavce a určitá sazba pokuty se vztahuje 
na přestupek podle jednoho nebo druhého písmena. 

AKCEPTOVÁNO 
 

7. K části první čl. I bodu 51 [§ 32 odst. 1 písm. 
h)] 
Požadujeme z daného ustanovení vypustit výskyty 
textu „a 5“, neboť jednání rozporná s požadavky 
§ 20 odst. 5 nebo § 23 odst. 5 jsou zachycena v 
následujícím písmeni i), a tudíž se jedná 
o nedůvodnou duplicitu skutkových podstat a 
potažmo i hrozbu nepřípustného dvojího správního 
trestání. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
 

8. K části první čl. I bodu 51 [§ 32 odst. 1 písm. j)] 
Jsme toho názoru, že předmětná skutková podstata 
je za užití slov „nevede evidenci“ formulována příliš 
úzce, protože povinnosti podle § 25a odst. 1 písm. 
b) a c) zahrnují za určitých okolností též předložení 
či předání evidence Úřadu, jejichž podřazení pod 
pojem „vedení evidence“ by bylo příliš extenzivním 
výkladem. Doporučujeme proto skutkovou podstatu 
upravit výstižnějším způsobem. 

AKCEPTOVÁNO 
Skutečnost bude vyjádřena dikcí „neplní povinnosti v 
souvislosti s vedením evidence“. 

9. K části první čl. I bodu 52 (§ 33 odst. 1 úvodní 
část ustanovení) 

AKCEPTOVÁNO 
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V návaznosti na připomínku č. 6 doporučujeme 
slova „držitelem takové licence byla a tato licence 
zanikla“ nahradit slovy „osoba, která byla držitelem 
licence, jež zanikla“. 
10. K části první čl. I bodu 52 [§ 33 odst. 1 písm. 
a)] 
Upozorňujeme, že předmětná skutková podstata je 
s ohledem na navrhované znění § 10 odst. 3 
formulována věcně nesprávně, neboť povinností 
držitele licence nemá být podmínky pro výkon 
funkce odpovědného zástupce „splnit“, nýbrž 
„vytvořit“. Doporučujeme proto nahradit slovo 
„nesplní“ slovem „nevytvoří“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

11. K části první čl. I bodu 52 [§ 33 odst. 1 písm. 
c)] 
Toto ustanovení obsahuje dvě různé skutkové 
podstaty, které je třeba vzájemně oddělit, pročež 
doporučujeme upravit strukturu textace např. 
následujícím způsobem: „c) neohlásí Úřadu údaje 
o předpokládaném převodu látky seznamu 1 podle § 
17 odst. 2 nebo změnu jejího držitele podle § 17 
odst. 3“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

12. K části třetí čl. IV a části páté čl. VI (Změna 
zákona o zbraních a změna trestního zákoníku) 
Přestože chápeme argumenty obsažené v 
důvodové zprávě vysvětlující změnu terminologie, 
z pohledu trestní legislativy nemůžeme s 
navrhovaným řešením souhlasit. Konkrétně se jedná 
o „vysoce nebezpečné látky“, které jsou nově 
označovány jako „látky seznamu 1“. Přístup 
trestního práva je v tomto ohledu opačný nežli 

AKCEPTOVÁNO 
Původní označení je zejména v oblasti chemie 
zavádějící. Pojem „nebezpečné“ se u chemických látek 
chápe s ohledem na lidské zdraví, zatímco v zákoně č. 
19/1997 Sb., pro účely a cíle Úmluvy, má tento výraz 
znamenat výlučně nebezpečnost z hlediska 
potenciálního zneužití pro vývoj a výrobu chemických 
zbraní. Stanovené látky jsou zařazovány do seznamů 
podle jiných kritérií (možnost využití jako chemická 
zbraň, prekurzor, z něhož lze chemickou zbraň přímo 
vyrobit, míra použití pro Úmluvou nezakázané účely), 
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přístup předpisů práva správního upravujících 
určitou specifickou oblast; příliš technicistně 
vymezené kategorie obecně nejsou v kodexu 
trestního práva hmotného podporovány. 

Problematičnost navrženého termínu dále 
spočívá v tom, že „látky seznamu 1“ se objevují 
i v jiných právních předpisech relevantních pro 
trestní zákoník (například v nařízení vlády 
č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve 
znění pozdějších předpisů). „Látky seznamu 1“ tak z 
pohledu trestního zákoníku mohou být i omamné 
látky zařazené do Seznamu I podle Jednotné 
úmluvy o omamných látkách. Mnohoznačnost 
tohoto pojmu může způsobovat zcela nežádoucí 
spory o tom, jaké konkrétní látky z jakého seznamu 
měl zákonodárce v dané souvislosti na mysli. Text 
trestního zákoníku by se tak mohl stát nejasným, což 
je s ohledem na zásadu nullum crimen sine lege 
zcela nepřípustné.  

Je-li předmětná terminologická změna 
předkladatelem vyhodnocena jako zcela nezbytná, 
přimlouváme se za zvolení odlišného legislativně 
technického řešení spočívajícího ve vytvoření 
výkladového ustanovení znějícího v tom smyslu, že 
vysoce nebezpečnými látkami se rozumí látky 
seznamu 1, nebezpečnými látkami látky seznamu 2 
a méně nebezpečnými látkami látky seznamu 3, 
doprovázeného odkazem na Úmluvu. Toto řešení by 
nejen zajistilo účel sledovaný předkladatelem, ale 
bylo by i mnohem ekonomičtější, jelikož by zároveň 
odpadla nutnost měnit pojmosloví v celé řadě 
ustanovení zákona č. 19/1997 Sb., ale i v 

která nekorespondují s přímými negativními dopady na 
lidské zdraví nebo životní prostředí. Například fosgen 
či kyanovodík jsou zařazeny do seznamu 3 – méně 
nebezpečné látky, i když se jedná o látky toxické 
kategorie 1. Oproti tomu některé organofosforové látky 
používané jako zpomalovače hoření například pro 
textilie v automobilovém průmyslu, nejsou 
klasifikovány jako toxické a jsou zařazeny do seznamu 
2 – nebezpečné látky.  
Ponechání označení stanovených látek jako vysoce 
nebezpečné, nebezpečné a méně nebezpečné je 
zavádějící a potencionálně zdravotně nebezpečné. I 
přes to, že SÚJB vysvětluje výše naznačený rozdíl 
v nebezpečnosti při kontrolní a metodické činnosti, 
vzniká nejen u adresátů zákona, ale i u široké 
veřejnosti zmatení a nejasnosti. 
Proto se po zkušenostech z praktické implementace 
tohoto zákona přistupuje ke změně terminologie. 
Ostatně při praktické aplikaci adresáti zákona č. 
19/1997 Sb. důsledně používají terminologii Úmluvy a 
hovoří o „látkách seznamu x“, čímž jsou aplikační a 
interpretační nejasnosti dále umocňovány. 
K podobnému postupu je ovšem nucen i SÚJB, aby 
v některých případech osvětlil, že dotčené látky nejsou 
zdravotně nebezpečné. 
V zájmu jednoznačnosti úpravy a právní jistoty se jeví 
jako vhodnější varianta výslovná změna terminologie 
předmětné legislativy, v celém jejím rozsahu. Pouhé 
úvodní výkladové ustanovení by pravděpodobně 
přispělo k dalším nejasnostem (adresáti často dokážou 
identifikovat příslušnou kategorii látek z hlediska 
Úmluvy, ale mají problém sémantický a nechápou 
jednotně význam látek z hlediska dopadu na zákonem 
chráněné zájmy). Proto se jeví být vhodnější varianta 
řešení, kterou připomínkovatelé uvádějí na posledním 
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souvisejících právních předpisech, které dané pojmy 
dlouhodobě a bez problémů užívají. Odpadlo by 
rovněž riziko vzniku výkladových pochybností, které 
s sebou navrhovaná změna terminologie nese.  

Jako další možné, byť z našeho pohledu 
výrazně méně vhodné, řešení se jeví doplnění 
takového výkladového ustanovení pro účely 
trestního zákoníku přímo do § 281 TZ, a to 
následujícím způsobem: „V § 281 zákona č. 40/2009 
Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 
Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 
Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 
Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 
Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 
Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 
Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 
Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 
259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 
86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 
377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 
150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 
188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 
323/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 
55/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 
204/2017 Sb. a zákona č. 287/2018 Sb., se doplňuje 
odstavec 5, který zní: „(5) Vysoce nebezpečnou 
látkou se pro účely tohoto zákona rozumí látka 
zařazená na seznam 1 přílohy Úmluvy o zákazu 
vývoje, výroby, hromadění zásob a použití 
chemických zbraní a o jejich zničení.“.“. 

S ohledem na použití tohoto ustanovení pro 
účely celého trestního zákoníku by se ostatní 

místě. Tou bude dosaženo potřebné oproštění legální 
terminologie od nežádoucích hodnotových významů. 
V tomto směru bude návrh upraven, tj. doplněno nové 
ustanovení § 281 odst. 5 trestního zákoníku a novela 
zákona o zbraních bude zcela vypuštěna. 
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dotčená ustanovení (§ 312c odst. 2, § 367 odst. 1 a 
§ 368 odst. 1 TZ) již nijak měnit nemusela. 

Tato připomínka analogicky platí také pro 
navrhovanou změnu zákona o zbraních. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 2 – k § 2 písm. a) bodům 2 a 3 zákona č. 
19/1997 Sb.: 

Navrhujeme, aby se tam, kde se v návrhu hovoří 
o munici, přidalo adjektivum „zakázaná“ (ustálené slovní 
spojení „zakázaná munice“), a to s odkazem, že se jedná 
o zakázanou munici podle § 70a odst. 2 zákona č. 
119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů. 
Současně navrhujeme za prvním použitím uvedeného 
pojmu doplnit poznámku pod čarou odkazující na 
relevantní ustanovení zákona o zbraních. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o definici, která specifikuje typ munice, která 
má býti zakázanou, ovšem výlučně z hlediska účelu 
Úmluvy, nikoli z hlediska jiných právních úprav a jejich 
účelů. 
Zákon č. 19/1997 Sb. podává legální definici chemické 
zbraně s ohledem na znění Úmluvy o zákazu vývoje, 
výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní 
a o jejich zničení, vyhlášenou pod č. 14/2009 Sb. m. s., 
a s cílem provést její implementaci do českého 
právního řádu. Ustanovení je do českého právního 
řádu z Úmluvy převzato tradičně a téměř doslova. 
Proto pracuje s kategoriemi obecnými, jako je „munice“ 
apod. Teprve zařazením Úmluvou, potažmo zákonem 
č. 19/1997 Sb. se munice stává chemickou zbraní a 
vztahuje se na ni zákaz vývoje, výroby atd. Až tehdy se 
tedy stává „zakázanou municí“ ve smyslu zákona č. 
119/2002 Sb. Pokud by zákon č. 19/1997 Sb. používal 
přímo pojem „zakázaná munice“ vytvářel by tak 
cyklický právní odkaz a významovou tautologii, což lze 
v právu považovat za značně matoucí a nežádoucí. 
Doplněním výrazu „zakázaná“ se přitom kvalita 
legislativního textu nezvýší (ostatně ani 
připomínkovatel neuvádí, proč by se tak vlastně mělo 
stát), protože definice zakázané munice dle zákona č. 
119/2002 Sb. je pro jeho účely platná bez ohledu na 
dikci zákona č. 19/1997 Sb. a dikce zákona č. 19/1997 
Sb. ji nečiní rozpornou. 
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K čl. I bodům 21 a 45 – k § 12 odst. 1 písm. a) a § 25a 
odst. 4 písm. c) a odst. 6 zákona č. 19/1997 Sb.: 

1. V současné době se připravuje ukončení zápisu 
rodného čísla do občanských průkazů, zejména 
se počítá se zrušení zápisu rodných čísel v 
dokladech a jiných veřejných listinách, jakož i 
zrušení povinnosti fyzických osob uvádět rodné 
číslo  
do různých žádostí či formulářů. Požadavek na 
uvádění rodného čísla v žádosti  
o udělení licence se proto jeví jako nesystémový, 
požadujeme proto navrženou úpravu z návrhu 
vypustit. 

2. Dále si dovolujeme předkladatele upozornit, že 
rodné číslo je významným osobním údajem. 
Připomínáme proto zásady ochrany osobních 
údajů, nejnověji akcentované všeobecně 
známým nařízením GDPR. Klíčovou zásadu 
v tomto smyslu představuje zásada de minimis, 
podle níž platí, že lze zpracovávat je ty osobní 
údaje, které jsou nezbytné k dosažení účelu 
zpracování, a jen takovým způsobem, který je 
nezbytný  
k dosažení účelu zpracování. Zpracovávání 
rodného čísla, zejména jeho zveřejnění, které se 
podle navrhované právní úpravy předpokládá, 
této zásadě odporuje.  

3. Pokud jde o evidenci osob uvedených v § 25a 
odst. 3 písm. a) a d), jež je neveřejná, lze tento 
údaj (rodné číslo) nahradit tzv. agendovými 
identifikátory fyzických osob (AIFO), které byly 
spolu s tzv. zdrojovými identifikátory fyzických 
osob zakotveny zákonem č. 111/2009 Sb., o 
základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů. Pokud jde o proces prvotního 
ztotožnění osoby, je možné k němu využít např. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Předkladatel si je velmi dobře vědom skutečností 
uváděných v připomínce. Bohužel současná praxe 
získávání výpisů z rejstříku trestů (dle § 11 odst. 2 
zákona) vede k tomu, že bez použití rodného čísla není 
SÚJB schopen takový výpis z příslušného on-line 
portálu obstarat. Prakticky tedy nelze bez rodného čísla 
ověřit bezúhonnost. 
Není jasné, odkud pramení dojem připomínkovatele, že 
navržená právní úprava předpokládá zveřejnění 
rodného čísla. Rodné číslo, jak uvádí § 25a odst. 4 
písm. c), je zpracováváno výlučně v případě 
odpovědného zástupce, tzn. osoby podřízené držiteli 
licence (jak lze ostatně dovodit i z § 12 odst. 1 písm. a) 
zákona). Evidence držitelů licencí a jejich odpovědných 
zástupců je vedena na základě § 25a odst. 1 písm. a) 
a jak uvádí výslovně § 25a odst. 6, jedná se o evidenci 
neveřejnou. 
V současné době tedy nelze připomínce vyhovět, 
pokud nebude nalezen jiný identifikátor při získávání 
výpisů z rejstříku trestů. SÚJB je rovněž známo, že 
chystané ukončení zápisu rodných čísel se potýká 
s určitými problémy, které mohou vést k jeho posunu. 
SÚJB je ovšem připraven, jakmile taková situace 
nastane, zákon opět novelizovat. 
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kombinaci jména, data narození, adresy místa 
trvalého pobytu a popřípadě též čísla a druhu 
elektronicky čitelného identifikačního dokladu 
(občanský průkaz, cestovní pas). 

 
K čl. I bodu 24 – k § 15 odst. 1 zákona č. 19/1997 Sb.: 

1. Požadujeme změnu navrhovaného ustanovení. 
Dle navrhované úpravy je možný výklad, kdy by 
každá změna údajů uvedených v rozhodnutí o 
udělení licence měla vést držitele licence 
k podání žádosti o nové rozhodnutí. 
Podle uvedeného výkladu by povinnost podat 
žádost o nové rozhodnutí měla založit například 
změna identifikačních údajů odpovědného 
zástupce či změna sídla držitele licence, neboť 
tyto údaje jsou též uvedeny v rozhodnutí (vizte 
navržený § 13 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 
68 odst. 2 správního řádu), což nepovažujeme za 
vhodné. Požadujeme přesnější vymezení změn, 
na základě kterých bude držitel licence muset 
žádat o nové rozhodnutí o udělení licence, 
tj. například aby se jednoznačně jednalo  
o údaje uvedené v rozhodnutí o udělení licence, 
které jsou významné pro výkon licencované 
činnosti (navrhované ustanovení by bylo možné 
vykládat tímto způsobem, ale i způsobem výše 
nastíněným, proto je nutná úprava k předejití 
výkladových nejasností).  

2. Ve větě poslední je obsažena fikce souhlasu 
s vydáním nového rozhodnutí  
od orgánů, které mají Státnímu úřadu pro 
jadernou bezpečnost (dále jen „Úřad“) sdělit 
stanovisko, zda je vydání nového rozhodnutí 
v souladu s bezpečnostními zájmy České 
republiky. S fikcí souhlasu s vydáním nového 
rozhodnutí od těchto orgánů nesouhlasíme, 

Ad 1. AKCEPTOVÁNO 
Do § 15 odst. 1 bude doplněn text v požadovaném 
smyslu. 
 
Ad 2. AKCEPTOVÁNO 
Na základě připomínky MV bude fikce závazného 
stanoviska odstraněna, a to i pro stávající § 9 zákona. 
Novelizační bod č. 19 bude doplněn o dikci „a slova „, 
jinak se má za to, že s udělením licence souhlasí“ se 
zrušují“. Adekvátně bude do Důvodové zprávy 
doplněna zmínka v duchu požadavku MV. 
Pouze upozorňujeme, že v případě udělování licencí 
se jedná o dlouhodobou praxi, která vyhovuje všem 
zainteresovaným dotčeným orgánům, a ani ze strany 
MV nebylo dodnes indikováno, že by s fikcí stanoviska 
mělo problém. Provedená změna tedy bude mít dopad 
i na praxi těchto orgánů (které obdobnou připomínku 
neuplatnily). 
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neboť nové rozhodnutí o udělení licence může mít 
v určitých případech velmi závažný dopad, 
přičemž není žádoucí, aby zde existovala fikce,  
že uvedené orgány souhlasí s vydáním nového 
rozhodnutí v případě jejich nevyjádření ve lhůtě 
30 dnů, zvláště když obsahem jejich stanoviska 
má být posouzení souladu vydání nového 
rozhodnutí s bezpečnostními zájmy České 
republiky.  Je proto nutné důkladně zvážit, zda má 
být v zákoně tato fikce souhlasu zakotvena. 
Nad rámec uvedeného doporučujeme 
k důkladnému zvážení, zda má být v již platném a 
účinném ustanovení § 9 odst. 4 tohoto zákona 
zachována existující fikce souhlasu uvedených 
orgánů s udělením licence v případě nevyjádření 
se ve lhůtě 30 dnů, neboť ani tato fikce dle našeho 
názoru není žádoucí, a to z obdobných důvodů. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní. 

K čl. I bodu 24 – k § 15 odst. 4 zákona č. 19/1997 Sb.: 
 Požadujeme navrhované ustanovení upravit, a to 
stejným způsobem a ze stejných důvodů, jako 
požadujeme upravit navrhované ustanovení § 15 odst. 1. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.  

AKCEPTOVÁNO 

K čl. I bodu 45 – k § 25a odst. 3 zákona č. 19/1997 Sb.: 
V ustanovení je zakotvena povinnost Úřadu vést 

evidencí věcí a osob uvedených  
v ustanovení § 25a odst. 3 písm. a) až e). Zmíněné 
ustanovení (ani důvodová zpráva) neuvádí podobu 
těchto evidencí, ani skutečnost, zda se jedná o 
informační systém veřejné správy ve smyslu zákona č. 
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy  
a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Absentuje i případné odůvodnění, 
proč by měly být tyto evidence z působnosti zákona o 
informačních systémech veřejné správy vyňaty.  

AKCEPTOVÁNO 
Skutečnost, že evidence vedené SÚJB jsou 
informačními systémy veřejné správy, je dána jejich 
povahou a definicí v zákoně č. 365/2000 Sb., o 
informačních systémech veřejné správy. Dle ní je 
„informačním systémem veřejné správy funkční celek 
nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a 
systematickou informační činnost pro účely výkonu 
veřejné správy“. Je tedy zřejmé, že evidence vedené 
v zájmu výkonu veřejné správy a shromažďující 
informace o regulovaných subjektech musí být 
informačním systémem veřejné správy. Pak je ovšem 
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Jediná zmínka o informačním systému se nachází 
v odstavci 6 zmíněného ustanovení, kde je připuštěna 
možnost úřadu poskytnout informaci z informačního 
systému způsobem umožňujícím dálkový přístup namísto 
vydání výpisu z evidence osob uvedených  
v § 25a odst. 3 písm. e), což působí nesrozumitelně, 
jelikož žádný informační systém v dosavadní právní 
úpravě (ani v její navrhované novele) upraven není. 
Požadujeme návrh v tomto smyslu doplnit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

zbytečné tuto skutečnost výslovně uvádět ve zvláštním 
zákoně. 
V zájmu odstranění nejasnosti v § 25a odst. 3 písm. e) 
budou slova „z informačního systému“ vypuštěna. 

K čl. I bodu 45 – k § 25a odst. 6 zákona č. 19/1997 Sb.: 
Mezi větami druhou a čtvrtou na straně jedné a 

větou třetí na straně druhé je rozpor. Charakter veřejnosti 
u evidence znamená, že se údaje z ní poskytují každému, 
nikoliv jen osobě, která prokáže právní zájem. 
Navrhujeme proto větu třetí vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Všechny evidence vedené SÚJB budou neveřejné. 
Příslušné ustanovení bude znít „Evidence podle 
odstavce 3 jsou neveřejné.“. 

Obecně ke správním trestům za přestupky v zákoně 
č. 19/1997 Sb.: 

1. Požadujeme náležité odůvodnění navržených 
rozpětí pokut za přestupky, a to v souladu 
s bodem 2. 5. Zásad tvorby právní úpravy 
přestupků (dále jen „Zásady“). Odůvodnění 
navrhované výše pokut za přestupky obsažené 
v důvodové zprávě je nedostatečné. V souladu 
s bodem 2. 5. Zásad předkladatel ve zvláštní části 
důvodové zprávy souhrnně odůvodní přiměřenost 
navržených druhů a zákonných rozpětí správních 
trestů za přestupky (v tomto případě pokut), 
přičemž se předkladatel zvláště „zaměří na 
porovnání přestupků, pro které je v daném 
konkrétním zákoně (popř. v dané oblasti veřejné 
správy) zakotven stejný druh  
a rozpětí správního trestu. Dále např. vysvětlí, 
že určitý přestupek (nebo skupina přestupků) je 
postihován ve srovnání s jinými přestupky 

AKCEPTOVÁNO 
Důvodová zpráva bude doplněna tak, aby 
odůvodňovala výše a rozpětí pokut stanovených 
v zákoně. Vzhledem ke značně široké škále typů 
subjektů vyvíjejících činnosti regulované zákonem a 
nutnosti plnit mezinárodní závazky ČR, ale také 
poměrně omezenému množství regulovaných 
subjektů, není na místě stanovovat zvláštní skutkové 
podstaty pro méně závažné přestupky téhož typu. 
V praxi SÚJB dochází k ukládání pokut v této oblasti 
spíše výjimečně, ovšem vymahatelnost povinností 
musí být zajištěna. 
Ustanovení o zdvojení sazby při recidivě bude 
vypuštěno. 
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přísněji, protože způsobuje závažnější následek 
(poškozuje životní prostředí, vede k získání 
většího majetkového prospěchu pachatele), má 
poruchový charakter, případně vykazuje jiný znak 
zvyšující jeho typovou závažnost“. V bodu 2. 5. 
Zásad je dále uvedeno, že „má-li dojít ke zvýšení 
horní hranice sazby pokuty za přestupek, 
předkladatel uvede například  
s využitím údajů z úřední evidence, kterou sám 
vede, v jaké konkrétní výši byla podle stávající 
praxe pokuta ukládána, zejména v kolika 
případech byla pokuta uložena na samé horní 
hranici, nebo těsně pod ní, ve vztahu 
k celkovému počtu projednaných přestupků.“ Ve 
zvláštní části důvodové zprávy tak bude třeba 
zejména souhrnně odůvodnit navrženou horní 
hranici pokut a odůvodnit zvýšení sazby pokut za 
již existující přestupky. V souladu s bodem 2. 5. 
Zásad je vhodné pokuty  
u některých přestupků srovnat s trestem za 
trestný čin nedovolená výroba a držení 
radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky dle 
§ 281 trestního zákoníku.  

2. Sazby pokut nejsou stanoveny v souladu 
s bodem 2. 5. Zásad, podle kterých „stanovení 
příliš velkého rozpětí sazby pokuty (např. od 0 Kč 
do X milionů Kč) není přípustné, neboť 
nedostatečně vypovídá o typové závažnosti 
přestupku a ponechává nadměrný prostor pro 
správní uvážení.“ V návrhu zákona jsou přitom 
navrženy  
i následující sazby pokut – 0 Kč až 50 000 000 
Kč, 0 Kč až 30 000 000 Kč či 0 Kč až 10 000 000 
Kč. S ohledem na bod 2. 5. Zásad je proto nutné 
důkladně zvážit, zda by u některých přestupků 
nebylo vhodnější stanovit i dolní hranice pokut, 
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popřípadě zda by v určitých případech nebylo 
vhodnější upravit základní skutkovou podstatu 
přestupku s nižší horní hranicí pokuty a 
kvalifikovanou skutkovou podstatu s vyšší horní 
hranicí pokuty. Zároveň musí předkladatel dbát 
na to, aby ani správní trest uložený v nejnižší 
zákonem připuštěné výši neměl likvidační účinky 
(k tomu viz bod  
2. 5. Zásad). Pokud bude předkladatel 
přesvědčen, že musí být zachováno navrhované 
rozpětí pokut, bude třeba tuto skutečnost ve 
zvláštní části důvodové zprávy náležitě 
odůvodnit. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
K čl. I bodu 51 – k § 32 odst. 1 písm. b) zákona č. 
19/1997 Sb.: 

1. Navrhujeme ustanovení upravit následovně: „b) 
nesplní ohlašovací povinnost podle  
§ 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 2 anebo § 19 
odst. 1 nebo 2“, neboť tato formulace lépe 
vyhovuje pravidlům dle bodu 3. 1. 2. písm. b) 
Zásad. 

2. Požadujeme odkaz na povinnost uvedenou v § 19 
upřesnit na povinnost dle § 19 odst. 1 nebo 2, tj. 
nahradit slova „nebo § 19“ slovy „anebo § 19 odst. 
1 nebo 2“, neboť každý z těchto odstavců 
obsahuje samostatnou povinnost. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
 

K čl. I bodu 51 – k § 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 
19/1997 Sb.: 
 Požadujeme ustanovení uvést ve znění: „c) 
v rozporu s § 4 odst. 2 jako vlastník nebo držitel 
chemické zbraně nenaloží s touto zbraní způsobem a ve 
lhůtě, které určil Úřad.“ Tato formulace odráží skutečnost, 
že povinnost nakládat s chemickou zbraní určitým 
způsobem a v určité lhůtě vyplývá z navrhovaného § 4 

AKCEPTOVÁNO 
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odst. 2, přičemž způsob a lhůtu určuje Úřad. Slovo 
„kterou“ je třeba nahradit slovem „které“, neboť Úřad 
určuje nejen lhůtu, ale i způsob nakládání s chemickou 
zbraní. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
K č. I bodu 51 – k § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 
19/1997 Sb.: 
 Požadujeme nahradit slova „§ 20 odst. 1 a 2 nebo 
§ 23 odst. 1 a 2“ slovy „§ 20 odst. 1 nebo 2 anebo § 23 
odst. 1 nebo 2“, neboť postihováno má být porušení 
každé z předmětných povinností, nikoliv porušení dvojice 
předmětných povinností (jak evokuje slovo „a“). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
 

K čl. I bodu 51 – k § 32 odst. 1 písm. h) a § 32 odst. 1 
písm. i) zákona č. 19/1997 Sb.: 
 Skutkové podstaty přestupků obsažené v těchto 
ustanoveních se z části překrývají. Některé povinnosti 
uložené § 20 odst. 5 a § 23 odst. 5 mohou být 
postihovány dle navrhovaných § 32 odst. 1 písm. h) i i), 
neboť například porušení povinnosti podle § 20  
odst. 5 spočívající v nutnosti oznámit Úřadu skutečnost, 
že osoba nehodlá dále pokračovat v nakládání s látkou 
seznamu 2, je možné postihnout jako neoznámení 
skutečnosti týkající se nakládání s látkami seznamu 2 dle 
§ 32 odst. 1 písm. h), ale i jako nesplnění některé 
z povinností vztahujících se k ukončení nakládání 
s látkou seznamu 2 dle § 32 odst. 1  
písm. i).  
 Požadujeme tedy úpravu předmětných 
skutkových podstat. Možným řešením je odstranění 
odkazu na ustanovení § 20 odst. 5 a § 23 odst. 5 
z navrhovaného § 32 odst. 1 písm. h). Nesplnění 
oznamovací povinnosti dle § 20 odst. 5 a § 23 odst. 5 by 
pak bylo postihováno dle § 32 odst. 1 písm. i). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
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K čl. I  bodu 51 – k § 32 odst. 1 písm. h) zákona č. 
19/1997 Sb.: 

1. Požadujeme slova „§ 20 odst. 4 a 5 nebo § 23 
odst. 4 a 5“ nahradit slovy „§ 20 odst. 4 nebo 5 
anebo § 23 odst. 4 nebo 5“, neboť postihováno 
má být porušení každé z předmětných povinností, 
nikoliv porušení dvojice předmětných povinností 
(tato úprava nebude nutná, pokud bude předchozí 
připomínka vypořádána navrhovaným 
způsobem). 

2. Požadujeme slovo „neoznámí“ nahradit slovem 
„nenahlásí nebo neohlásí“ [popřípadě slovy 
„neoznámí, nenahlásí nebo neohlásí“, nebude-li 
akceptováno navrhované řešení společné 
připomínky k § 32 odst. 1 písm. h) a § 32 odst. 1 
písm. i)], které odpovídá postihovanému porušení 
povinnosti, neboť z navržených § 20 odst. 4  
a § 23 odst. 4 vyplývá povinnost skutečnosti 
nahlásit či ohlásit, nikoli oznámit. Pokud budou § 
20 odst. 4 a § 23 odst. 4 změněny v souladu 
s výše uvedenou připomínkou týkající se těchto 
ustanovení, tak bude třeba nahradit slovo 
„neoznámí“ pouze slovem „neohlásí.“ 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
 

K čl. I bodu 51 – k § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 
19/1997 Sb.: 

1. Odkaz na § 25a odst. 2 není přesný, neboť 
požadavky na evidenci (její obsah, způsob a 
formu vedení) nestanovuje odkazované 
ustanovení, nýbrž až prováděcí právní předpis. 
Požadujeme proto slova „podle § 25a odst. 1 a 2“ 
nahradit slovy „podle § 25a odst. 1 nebo vyhlášky 
Úřadu vydané k provedení § 25a odst. 2“. 

2. Za slovo „požadavky“ požadujeme složit slova 
„nebo některým z požadavků“, což odpovídá 
výkladu, že k naplnění této skutkové podstaty 

AKCEPTOVÁNO 
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postačí nesplnění byť jen jednoho požadavku na 
vedení evidence. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
K čl. I bodu 52 – k § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 
19/1997 Sb.: 
 Požadujeme ustanovení změnit následovně: „a) 
v rozporu s § 10 odst. 3 nevytvoří podmínky pro výkon 
funkce odpovědného zástupce.“ Tato konstrukce lépe 
vyhovuje požadavkům vyplývajícím z bodu 3.1.2 písm. b) 
Zásad a postihované povinnosti. Slovo „nesplní“ je třeba 
nahradit slovem „nevytvoří“, neboť § 10 odst. 3 stanoví 
právnické osobě ustanovující odpovědné zástupce 
povinnost vytvořit mu podmínky pro výkon jeho funkce. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
 

K čl. I bodu 52 – k § 33 odst. 1 písm. c) zákona č. 
19/1997 Sb.: 

1. Navrhujeme ustanovení změnit následovně: „c) 
v rozporu s § 17 odst. 2 nebo 3 neohlásí Úřadu 
převod látky seznamu 1 nebo změnu jejího 
držitele“.  

2. Požadujeme slova „§ 17 odst. 2 a 3, nebo“ 
nahradit slovy „§ 17 odst. 2 nebo 3, anebo“, neboť 
postihováno má být porušení každé 
z předmětných povinností, nikoliv porušení 
dvojice předmětných povinností (jak evokuje 
slovo „a“). 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení bude upraveno v souladu s připomínkou 
MSP na znění: „neohlásí Úřadu převod látky seznamu 
1 podle § 17 odst. 2 nebo změnu jejího držitele podle § 
17 odst. 3, nebo“, neboť se jedná o dvě různé skutkové 
podstaty. Tím bude naplněn i požadavek připomínky 
MV. 

K čl. I bodu 2 – k § 2 písm. a) zákona č. 19/1997 Sb.: 
Z důvodové zprávy vyplývá, že se zákon podle 

Úmluvy snaží do chemických zbraní zahrnout všechny 
zneužitelné látky, a to i takové, které jsou toxické a nejsou 
v seznamu 1 (viz Novičok). Podle obecné části důvodové 
zprávy patří do chemických zbraní každá toxická 
chemická látka, což je „jakákoli chemická látka, která 
může svým chemickým působením  
na životní procesy způsobit smrt, dočasné zneschopnění 

NEAKCEPTOVÁNO 
Změna definice vychází z překladu Úmluvy, konkrétně 
článku II odst. 1, která za chemickou zbraň považuje 
jakoukoliv toxickou chemickou látku, která je použita 
k účelům vyjmenovaným v § 2 písm. a) zákona. 
Znění příslušného článku Úmluvy: chemickými 
zbraněmi se rozumějí tyto položky, dohromady nebo 
odděleně: a) toxické chemické látky a jejich prekurzory 
s výjimkou těch, které jsou určeny pro účely 
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nebo trvalou újmu na zdraví lidem nebo zvířatům anebo 
zničení rostlin“. V takovém případě by sem patřily 
jakékoliv běžně užívané látky, popř. prostředky (např. 
včetně NaCl; požití velkého množství soli také způsobuje 
újmu na zdraví). Absentuje však akutní účinek a 
hromadné postižení a rovněž  
i aspekt množství látky. Podle úpravy de lege lata se v 
této souvislosti pracuje s pojmem  
„k vedení bojové činnosti“. V tomto smyslu by bylo 
vhodné návrh upravit. 

nezakázané touto Úmluvou, pokud druhy a množství 
odpovídají těmto účelům. 
Text byl upraven tak, aby byl v korelaci s Úmluvou a 
zahrnoval i situace, kdy jsou uvedeným způsobem 
použity látky nepatřící mezi „stanovené“. 
Omezení na „bojovou činnost“ by takové situace 
prakticky vyloučilo, jako je tomu ostatně za současného 
právního stavu, který na uvedený případ Skripal 
nedopadal (ačkoliv Úmluva samotná tento případ ze 
své působnosti nevylučovala). Úprava zákona nad to 
dopadá na toxické chemické látky, pokud jsou 
využívány k jinému, než nezakázanému účelu. 
V takovém případě skutečně není vyloučeno, aby látky 
běžně užívané a dostupné byly za toxické chemické 
látky považovány a následně zákonem i regulovány.  
Pokud by definičním znakem toxických chemických 
látek byly „akutní účinek a hromadné postižení a 
rovněž i aspekt množství látky“, jak zmiňuje 
připomínkovatel, řada relevantních látek by z rozsahu 
definice vypadla, přestože mohou být zneužity 
v rozporu s Úmluvou a tyto účinky nemají (např. 
nepůsobí akutně a jsou používány v malých 
množstvích a individuálně). 

K čl. I bodu 8 – k § 3 odst. 3 zákona č. 19/1997 Sb.: 
 Předmětné ustanovení nepokládáme za vhodně 
koncipované, neboť skutečnost, že je nakládání 
s toxickými látkami a jejich prekursory obecně zakázáno, 
plyne již z povahy věci. Takto formulovaný zákaz 
připomíná tzv. definici kruhem. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Není pravdou, že zákaz nakládání s toxickými 
chemickými látkami nebo jejich prekurzory plyne 
z povahy věci. Z definice těchto látek plyne jejich 
zneužitelnost a nebezpečnost, viz § 2 písm. b) a c) 
zákona, jakož i potencialita těchto vlastností, nikoliv 
však zákaz nakládání. Pokud by zákaz nebyl explicite 
v zákoně vyjádřen, ze samotných definic by 
dovoditelný nebyl, nehledě na skutečnost, že definice 
nesmějí obsahovat implicitní pravidla chování, včetně 
zákazů.  
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Z důvodu naplňování rezoluce RB OSN 1540 je nutné 
mít v národní legislativě exaktně formulován tento 
zákaz. 

K čl. I bodu 9 – k § 4 odst. 3 zákona č. 19/1997 Sb.: 
 Doporučujeme nahradit slova „odst. 1 a 2“ slovy 
„odst. 1 nebo 2“, neboť taková formulace lépe odpovídá 
výkladu, že ke vzniku povinnosti nést předmětné náklady 
postačí porušení jednoho z těchto zákazů. 

AKCEPTOVÁNO 

K čl. I bodům 21, 22 a 45 – k § 12 odst. 1 písm. a), § 13 
odst. 2 písm. a) a § 25a odst. 4 zákona č. 19/1997 Sb.: 
 Navrhujeme sjednotit způsob uvádění údajů, 
které jsou vyžadovány po žadatelích  
a následně obsaženy v příslušných evidencích, kdy 
někdy předkladatel uvádí, že vyžaduje pouze „jméno a 
příjmení“ v jiném ustanovení návrh hovoří o „jménu, 
popřípadě jménech“ apod. 

 

AKCEPTOVÁNO 

K čl. I bodu 22 – k § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 
19/1997 Sb.: 
 Spojení „adresa, na které se trvale zdržuje“ není 
obvykle v právních předpisech užíváno, navrhujeme je 
nahradit pojmem „adresa místa pobytu“. 

AKCEPTOVÁNO 
Upraveno analogicky i v § 12. 

K čl. I bodu 23 – k § 14 odst. 2 písm. b) zákona č. 
19/1997 Sb.: 
 Navrhujeme doplnit subjekt, tj. držitele licence, 
který i přes výzvu nepožádal o vydání nového rozhodnutí. 

AKCEPTOVÁNO 
 

K čl. I bodu 24 – k § 15 odst. 1 zákona č. 19/1997 Sb.: 
 Postrádáme v návrhu povinnost držitele licence 
oznámit změnu údajů nebo jiných skutečností, které jsou 
významné pro výkon licencované činnosti, v určité lhůtě. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k řadě informačních povinností, které má 
držitel licence vůči SÚJB, a soustavné kontrolní 
činnosti SÚJB se úřad fakticky o těchto skutečnostech 
dozví zpravidla i bez oznámení držitelem licence. Je 
tedy zbytečné zákonem takovou povinnost ukládat, 
postačí aktuálně stanovená konstrukce. 

K čl. I bodu 24 – k § 15 odst. 4 zákona č. 19/1997 Sb.: 
 Dáváme ke zvážení, zda je minimální délka lhůty 
5 pracovních dnů dostačující a zda by neměla být 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o minimální délku lhůty, není tedy vyloučeno, 
aby SÚJB stanovil lhůtu delší. Není také vyloučeno, 
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prodloužena, neboť vypracování žádosti o nové 
rozhodnutí může být časově náročné. 

aby na žádost lhůtu změnil, subsidiárně by v tomto 
směru mohl být uplatněn správní řád. Lhůta má chránit 
držitele licence před příliš striktním postupem úřadu, 
praktické zkušenosti však naznačují, že změny 
nebývají natolik rozsáhlé, že by vyžadovaly o mnoho 
delší čas na zpracování žádosti. 

K čl. I bodu 27 – k § 17 odst. 3 zákona č. 19/1997 Sb.: 
 Opět i v tomto případě navrhujeme doplnit 
minimální časovou lhůtu pro oznámení. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Z praktického hlediska je postačující, pokud bude 
Úřadu oznámena taková chystaná změna před jejím 
provedením, a to i ve velmi těsném předstihu, aby na 
ni případně mohl Úřad následně reagovat. 

K čl. I bodu 33 – k § 20 zákona č. 19/1997 Sb.: 
 V rámci ustanovení je užíváno pojmu „běžný rok“ 
a „kalendářní rok“, dáváme předkladateli na zvážení, zda 
je tato diferenciace nezbytná, neboť ustanovení působí 
matoucím dojmem. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dikci tradičně užívanou i v jiných 
ustanoveních zákona (např. § 18), která nevyvolává 
pochybnosti. Výraz „běžný“ je legislativním vyjádřením 
skutečnosti „tento“ jako protějšku „následujícího“. 

K čl. I bodům 33 a 39 – k § 20 odst. 4 a § 23 odst. 4 
zákona č. 19/1997 Sb.: 
 Máme pochybnosti, zda by z důvodu 
konzistentnosti pojmosloví v tomto zákoně nebylo 
vhodnější nahradit slovo „nahlásit“ vyskytující se 
v písmenech b) a c) těchto ustanovení slovem „ohlásit“. 

AKCEPTOVÁNO 

K čl. I bodu 51 – k § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 
19/1997 Sb.: 
 Doporučujeme nahradit slova „provádí nakládání“ 
slovem „nakládá“, které přesněji vystihuje danou 
povinnost. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výraz „nakládání“ patří mezi pojmy definované 
zákonem, viz § 2 písm. j). Je nutné podržet konzistenci 
užívaných a definovaných pojmů, i přes jistou 
jazykovou neobratnost vyjádření. 

K čl. I bodu 51 – k § 32 odst. 2 písm. c) zákona č. 
19/1997 Sb.: 
 Slova „odstavce 1 písm. c) a d)“ doporučujeme 
nahradit slovy „odstavce 1 písm. c) nebo d)“. 

AKCEPTOVÁNO 

K čl. I bodu 51 – k § 32 odst. 2 písm. e) zákona č. 
19/1997 Sb.: 
 Slova „odstavce 1 písm. g) a k), nebo“ 
doporučujeme nahradit slovy „odstavce 1 písm. g) nebo 
k), anebo“. 

AKCEPTOVÁNO 
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K čl. I bodu 51 – k § 32 odst. 2 písm. f) zákona č. 
19/1997 Sb.: 
 Slova „odstavce 1 písm. b), e), h) a i)“ 
doporučujeme nahradit slovy „odstavce 1 písm. b), e), h) 
nebo i)“. 

AKCEPTOVÁNO 

K čl. I bodu 52 – k § 33 odst. 1 zákona č. 19/1997 Sb.: 
 Dáváme ke zvážení, zda s ohledem na 
navrhované skutkové podstaty přestupků obsažené v § 
33 odst. 1 může být subjektem těchto přestupků osoba, 
která byla držitelem licence podle předmětného zákona a 
tato licence zanikla. Pokud taková osoba nemůže být 
subjektem těchto skutkových podstat, tak bude třeba 
slova „nebo držitelem takové licence byla a tato licence 
zanikla“ odstranit. 

AKCEPTOVÁNO 
Uvedená skutečnost byla zvážena a tato osoba 
skutečně mohla být pachatelem uvedených přestupků. 
Proto je žádoucí dikci zachovat. 

K čl. I bodu 52 – k § 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 
19/1997 Sb.: 
 Doporučujeme nahradit slova „odstavce 1 písm. 
a), c), a d), nebo“ slovy „odstavce 1 písm. a), c) nebo d), 
anebo“. 

AKCEPTOVÁNO 

K čl. I bodu 56 – k § 35 odst. 6 zákona č. 19/1997 Sb.: 
1. V ustanovení upravujícím využívání údajů ze 

základního registru obyvatel a základního registru 
právnických osob, podnikajících fyzických osob a 
orgánů veřejné moci není vhodné hovořit o 
využívaných údajích jako o údajích referenčních. 
V základních registrech jsou vedeny referenční 
údaje a jiné údaje, přičemž zákonem, který určí 
referenčnost, by měl být výlučně zákon č. 
111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů. Při duplicitní kvalifikaci 
údajů jako údajů referenčních v zákoně 
č. 111/2009 Sb. i v zákonech upravujících 
využívání údajů  
ze základních registrů hrozí, že reklasifikace 
údaje z referenčního na „nereferenční“ v zákoně 
č. 111/2009 Sb. nemusí být zohledněna ve 

AKCEPTOVÁNO 
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zvláštních zákonech, což může vyvolat 
interpretační nejasnosti o povaze takového údaje. 
Doporučujeme proto slovo „referenční“ 
z navrhovaného odstavce 6 písm. a) a b) vypustit. 

2. Dáváme k úvaze, zda z výčtu údajů, které bude 
moci Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
využívat, nevypustit pohlaví. 

3. Ve vztahu k základnímu registru právnických 
osob, podnikajících fyzických osob a orgánů 
veřejné moci upozorňujeme, že „registr osob“ je 
pouze legislativní zkratka zavedená zákonem č. 
111/2009 Sb. Název je proto nutné upravit.  

4. Základní registr právnických osob, podnikajících 
fyzických osob a orgánů veřejné moci je z větší 
části veřejný, tudíž je třeba zmocnit pouze k 
využívání pouze těch potřebných údajů, které 
jsou neveřejné. Obecně pro využívání 
neveřejných údajů platí, že správní orgán nebo 
jiný orgán veřejné moci má zaveden přístup 
pouze k těm údajům, které jsou potřebné pro 
výkon dané agendy. Není nám proto zřejmý 
důvod využívání agendového identifikátoru 
fyzické osoby pro agendu registru osob 
a doporučujeme jej vypustit. 
Navrhovaný odstavec 6 písmeno b) proto 
doporučujeme v souladu s ustálenou legislativní 
praxí formulovat následovně: 
„b) údaje ze základního registru právnických 
osob, podnikajících fyzických osob a orgánů 
veřejné moci v rozsahu 
1. jméno, popřípadě jména, a příjmení 

podnikající fyzické osoby nebo zahraniční 
osoby a 

2. adresa místa pobytu podnikající fyzické osoby 
v České republice.“. 
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5. V souladu s ustálenou legislativní praxí využívání 
údajů ze základních registrů a informačních 
systémů veřejné správy dále doporučujeme 
upravit pravidla o přednostním využívání údajů ze 
základního registru obyvatel a pravidla o 
využívání pouze těch údajů, kterých je v dané 
věci třeba, a to následovně: 
„(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční 
údaje v základním registru obyvatel nebo v 
základním registru právnických osob, 
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné 
moci, se využijí z informačního systému evidence 
obyvatel a informačního systému cizinců, pouze 
pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný 
stav. 
(8) Z údajů podle odst. 6 písm. a) až d) lze v 
konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, 
které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“. 

Nad rámec návrhu zákona č. 19/1997 Sb.: 
 Vzhledem k novele předmětného zákona 
doporučujeme uvedení systematického zařazení 
ustanovení o přestupcích do souladu s bodem 3. 6. 
Zásad. Podle předmětného bodu Zásad mají být 
ustanovení zákona, která upravují přestupky, „začleněna  
do samostatné části, hlavy, dílu, pododdílu nebo skupiny 
paragrafů se společným nadpisem „Přestupky“. V části, 
hlavě, dílu, pododdílu nebo skupině paragrafů se 
společným nadpisem „Přestupky“ nejsou žádná jiná, 
než ustanovení o přestupcích.“ Ustanovení o přestupcích 
jsou navrhovanou úpravou zařazena do části IV 
s názvem „Kontrola dodržování zákona“, přičemž 
přestupky jsou zařazeny do skupiny paragrafů se 
společným nadpisem „Přestupky“. Název části IV však 
neodpovídá tomu, že jejím obsahem jsou i ustanovení 
upravující přestupky. Navrhujeme proto, aby byla 
vytvořena nová část předmětného zákona s názvem 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Bude doplněn název části IV tak, aby kromě kontroly 
zmiňoval i přestupky. Další členění části na hlavy se 
vzhledem k jejímu omezenému rozsahu a dostatečné 
srozumitelnosti a přehlednosti jeví být nadbytečné, 
nehledě na poměrně nejasnou novelizační techniku, 
kterou by tak mělo být, vzhledem ke stávajícímu stavu 
textu, provedeno. 
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„Přestupky“, přičemž jejím obsahem by byla navrhovaná 
ustanovení § 32 až 34. Tato část by byla zařazena jako 
část pátá a stávající část pátá a následující části by byly 
souladně přejmenovány. Alternativně by bylo možné 
název části IV změnit na „Kontrola dodržování zákona a 
přestupky“, přičemž by se část IV rozdělila na dvě hlavy 
s názvy „Kontrola dodržování zákona“ a „Přestupky“. 
Hlava s názvem „Přestupky“ by pak obsahovala 
navrhovaná ustanovení § 32 až 34. 
K nadpisu: 
 Doporučujeme v nadpisu slova „ze dne“ neuvádět 
tučně a před text „a některé související zákony“ doplnit 
čárku. Dále navrhujeme v předmětné pasáži slovo 
„některé“ nahradit slovem „další“, srov. čl. 31 odst. 1 
písm. e) Legislativních pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 

K poznámkovému aparátu zákona č. 19/1997 Sb.: 
 Obecně doporučujeme revidovat poznámkový 
aparát, kdy lze zejména upozornit,  
že i kulatá závorka následující za označením poznámky 
pod čarou by měla mít formu horního indexu. 

AKCEPTOVÁNO 
Poznámkový aparát prošel opakovanou revizí a je 
navrhován ve stavu, který je, s ohledem na věkovitost 
novelizovaného zákona a historickou zátěž 
v poznámkovém aparátu, zřejmě nejbližší současným 
požadavkům na tvorbu poznámek. Kulatá závorka 
bude uvedena horním indexem. 

K čl. I bodu 7 – k § 2 písm. o) bodu 4 zákona č. 19/1997 
Sb.: 
 Doporučujeme úpravu textu, neboť slovo „včetně“ 
je užito již v uvozovací části písmene o). 

NEAKCEPTOVÁNO 
Každé ze slov vyjadřuje jiný význam – v návětí se jedná 
o neuzavřený výčet mírových účelů, zatímco v bodu 4 
jde o zdůraznění skutečnosti, že součástí této 
kategorie je i potlačování nepokojů (což nemusí být 
chápáno automaticky). 

K čl. I bodu 21 – k § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 
19/1997 Sb.: 
 Slova „podle seznamu“ navrhujeme pro 
nadbytečnost vypustit. 

AKCEPTOVÁNO 

K čl. I bodům 26, 28 a 29 – k § 16 písm. a), nadpisu § 
18 a nadpisu § 19 zákona  
č. 19/1997 Sb.: 

NEAKCEPTOVÁNO 
V zájmu vyšší jednoznačnosti novelizace považuje 
předkladatel za vhodnější výslovné uvedení 
novelizačních bodů. 
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 Jelikož se jedná o totožnou změnu, navrhujeme 
dané novelizační body spojit. 
K čl. II – k oznámení: 
 Dle čl. 48 odst. 7 Legislativních pravidel vlády by 
text vyjadřující skutečnost, že návrh je technickým 
předpisem, který má být oznamován Evropské komisi, 
měl být součástí závěrečných ustanovení právního 
předpisu. Doporučujeme proto obsah stávajícího čl. II 
přesunout před část věnovanou účinnosti. Rovněž 
dáváme na zvážení úpravu jeho nadpisu, kdy namísto 
nadpisu „Oznámení“ preferujeme nadpis „Technický 
předpis“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Umístění tohoto článku před novelizace jiných právních 
předpisů je obvyklým postupem, viz např. zákony č. 
26/2017 Sb., 80/2019 Sb. aj. Neobvyklý není ani nadpis 
„Oznámení“. 

K čl. VI – k části páté: 
 Prostřednictvím novelizačních bodů 1, 3, 4 a 5 je 
prováděna obsahově totožná změna, navrhujeme 
předmětné novelizační body spojit. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Zrušeno s náhradou. 
Připomínka bude zapracována způsobem navrženým 
připomínkou Ministerstva spravedlnosti, tzn. doplnění 
výkladového ustanovení pro účely trestního zákoníku 
přímo do § 281 TZ, a to následujícím způsobem: „V § 
281 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., 
zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., 
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., 
zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., 
zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., 
zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., 
zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu 
vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 
Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., 
zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., 
zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., 
zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., 
zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., 
zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona 
č. 204/2017 Sb. a zákona č. 287/2018 Sb., se doplňuje 
odstavec 5, který zní: „(5) Vysoce nebezpečnou látkou 
se pro účely tohoto zákona rozumí látka zařazená na 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBGEEE3AS)



32 
 

seznam 1 přílohy Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, 
hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich 
zničení.“.“. 

K čl. VII – k nadpisu části šesté: 
 V souladu s čl. 30 odst. 4 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme nadpis uvést tučně velkými 
písmeny. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

1) K části první bodu 2: 
V § 2 písm. a) bod 1 (definice chemické zbraně) 
doporučuje MZV upřesnit již v  definici chemické zbraně, 
kým/čím je (ne)zakázaný účel - není to zřejmé a až 
posléze je vidět, že je nezakázaný účel definován v 
písm. o). MZV si je vědomo, že definice vychází z 
Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a 
použití chemických zbraní a o jejich zničení (dále jen 
„Úmluva), nicméně ta ve svém čl. II odst. 1 písm. a) 
konstatuje, že se jedná o účely nezakázané touto 
Úmluvou. Doporučuje se proto např. slova „nezakázaný 
účel“ nahradit slovy „účel nezakázaný právním řádem 
ČR“. Úmluva je tzv. prezidentskou smlouvou a jako 
taková je v souladu s čl. 10 Ústavy ČR součástí jejího 
právního řádu. 

VYSVĚTLENO 
Připomínka byla vypořádána v rámci jednání mezi 
předkladatelem a Ministerstvem zahraničních věcí. 

2) K části první bodu 3:  
MZV připomíná, že Úmluva je jednou z řady 
mezinárodních úmluv tzv. prezidentské kategorie, jejichž 
přílohy tvoří jejich nedílnou součást. S ohledem na čl. 10 
Ústavy ČR musí být změna přílohy takové mezinárodní 
úmluvy vnitrostátně projednána stejným způsobem, jako 
v případě změny mezinárodní úmluvy samotné. V 
opačném případě by se změny nestaly součástí 
českého právního řadu a neměly by aplikační přednost 
před zákonem. To platí i v případě, kdy – jak tomu je 
zde – mezinárodněprávně se změna stane pro ČR 
platnou, resp. závaznou (a ČR tedy vzniká v případě 
porušení mezinárodněprávní odpovědnost), nicméně 

VYSVĚTLENO 
Připomínka byla vypořádána v rámci jednání mezi 
předkladatelem a Ministerstvem zahraničních věcí. 
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vnitrostátně není součástí právního řádu a v případě 
konfliktu nemá aplikační přednost před zákonem. 
V tomto ohledu je problematická premisa důvodové 
zprávy (podtržený text): „Nově reaguje právní úprava na 
potřebu správné transformace závazků stanovených 
Úmluvou do českého právního řádu volbou jiné 
legislativní formy. Zatímco dosavadní právní úprava 
přebírala seznamy stanovených látek z Úmluvy (jejích 
příloh) formou výslovné citace v prováděcí vyhlášce, 
resp. její příloze, nově je navrhováno, s ohledem na 
povahu Úmluvy a čl. 10 Ústavy České republiky, přímé 
vtělení seznamů do českého právního řádu formou 
normativního odkazu na Úmluvu. Při respektování 
ústavních požadavků a pravidel tvorby zákonné úpravy 
by tak mělo dojít k zajištění konstantní plné shody s 
požadavky Úmluvy a současně by měla být eliminována 
potřeba novelizace českých právních předpisů v případě 
změny seznamů“. 
Pouhé odkazy na seznamy (přílohy Úmluvy) jako takové 
však podle názoru MZV nestačí, resp. neřeší daný 
problém nastíněný výše. Ten je dán jak krátkou dobou 
(180 dní od notifikace generálním tajemníkem) od přijetí 
změn seznamů konferencí smluvních států, v níž není 
možné v ČR dokončit vnitrostátní schvalovací proces, 
tak dlouhodobým a komplikovaným vnitrostátním 
procesem přijímání změn mezinárodních smluv, aby 
dostály požadavku čl. 10 Ústavy ČR. 
Úmluva (čl. XXII) výslovně stanoví, že „Články této 
Úmluvy nepodléhají výhradám. Přílohy této Úmluvy 
nepodléhají výhradám neslučitelným s jejím účelem a 
cílem.“. ČR však bude z výše uvedených důvodů muset 
postupovat obdobně jako v případě dalších 
mezinárodních úmluv (např. Mezinárodní úmluva proti 
dopingu ve sportu, Mezinárodní úmluva o regulaci 
velrybářství) a činit výhradu vnitrostátního schválení. K 
tomu lze argumentovat, že taková výhrada by ve vztahu 
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k přílohám (seznamům) nebyla považována za 
neslučitelnou s cílem a účelem Úmluvy. 
V této souvislosti MZV upozorňuje, že se nejedná o 
teoretické úvahy, neboť na listopadové konferenci 
smluvních států Úmluvy by měly být změny seznamu (č. 
1 – tj. obsahující seznam vysoce nebezpečných látek) 
přijímány. 
V obecné rovině sice lze situaci legislativně řešit tak, jak 
je navrhováno, tedy doplněním odkazu na seznamy, 
nicméně takový postup vyžaduje další kroky (viz 
podtržený text níže). I nadále totiž bude platit, že 
seznamy, na které je zákonem odkazováno, představují 
seznamy v podobě vnitrostátně schválené ze strany ČR 
(čili do doby vnitrostátního projednání jejich změn se 
jedná o seznamy v původní nezměněné podobě). Až po 
dokončení vnitrostátního schválení budou pro ČR 
změny závazné (po dokončení vnitrostátního 
schvalovacího procesu bude rovněž třeba, aby ČR 
kromě uložení listiny o přijetí změn stáhla výhradu 
vnitrostátního projednání).  
MZV proto požaduje ponechat výčet stanovených látek 
v příloze k prováděcí vyhlášce SÚJB, tj. upravit v tomto 
smyslu text § 2 písm. d) a další související ustanovení 
návrhu a návazně na to upravit i text důvodové zprávy. 
Tímto postupem (společně s uplatněním výhrady 
vnitrostátního projednání ke změně příloh/y Úmluvy) 
bude dosaženo stavu, kdy mezinárodněprávně závazná 
pro ČR bude ta podoba seznamu, která byla rovněž 
řádně vnitrostátně projednána. Zároveň díky ponechání 
výčtu stanovených látek v příloze k prováděcí vyhlášce 
bude zcela zřejmé, které látky jsou obsaženy v seznamu 
/ příloze platné pro ČR. Stanovení látek v příloze k 
vyhlášce má pouze informativní význam; v žádném 
případě nemůže nahradit publikaci řádně projednané 
změny přílohy požadovanou čl. 10 Ústavy ČR.  
Tato připomínka je zásadní. 
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3) K části první bodu 7: 
Definici nezakázaného účelu /§ 2 písm. o)/ doporučuje 
MZV přesněji převzít z Úmluvy – tj. „mírové účely“ uvést 
v bodu 1 namísto v návětí (v návrhu se v návětí uvádí, 
že se jedná o „mírový“ účel, zatímco v bodu 3 se hovoří 
o „vojenském“ účelu). 

AKCEPTOVÁNO 
Bude převzata dikce Úmluvy v tomto směru, tzn. 
ustanovení bude znít: 
„o) nezakázaným účelem 
1. průmyslový, zemědělský, výzkumný, zdravotnický, 
farmaceutický nebo jiný mírový účel, 
2. ochranný účel, který se přímo týká ochrany proti 
toxickým chemickým látkám a ochrany proti 
chemickým zbraním (dále jen „ochranný účel“), 
3. vojenský účel bez použití chemické zbraně, který 
nezávisí na použití toxických vlastností chemických 
látek jako bojových prostředků, nebo 
4. účel udržování vnitřního pořádku včetně 
vnitrostátního potlačování nepokojů.“. 

4) K části první bodu 8: 
V souvislosti s nově navrhovaným § 3 odst. 4 není 
jasné, proč by Policie ČR měla hlásit HZS ČR nejen 
odhalení zakázaných aktivit, ale také podporování a 
financování zakázaných aktivit - MZV doporučuje tyto 
povinnosti nesouvisející přímo s činností HZS ČR 
vypustit. 

AKCEPTOVÁNO 
HZS ČR bude vyškrtnut. 

5) K části první bodu 41: 
Upravované ustanovení § 25 odst. 1, které se týká se 
požadavků na prohlášení příjemce v případě exportu do 
států, které nejsou členy Úmluvy, považuje MZV za 
nedostatečné a požaduje obsah prohlášení doplnit v 
tom smyslu, že převáděné méně nebezpečné látky 
budou použity pouze pro nezakázané účely definované 
tímto zákonem, včetně uvedení druhů a množství 
převáděných méně nebezpečných látek, konečného 
užití převáděných méně nebezpečných látek a jména a 
adresy konečného uživatele (terminologie - viz zásadní 
připomínka MZV č. 2 výše). 
Odůvodnění: Novelizované znění § 25 odst. 1 odpovídá 
požadavkům mezinárodního práva pouze částečně. 
Vzhledem k tomu, že dotčené látky jsou zároveň 

AKCEPTOVÁNO 
Bude navrácena původní verze textu s modifikací 
s ohledem na nové znění zákona: „prohlášení 
příjemce, který má těchto látek nabýt, že nebudou 
převedeny do dalšího státu a budou užity jen 
k nezakázanému účelu, které bude dále obsahovat 
údaj o druhu a množství převáděných látek, údaj o 
jejich konečném užití název nebo jméno, popřípadě 
jména, a příjmení a adresu konečného uživatele“.  
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položkami dvojího použití, je třeba, aby předkládaná 
novela zákona č. 19/1997 Sb. zajistila dodržování 
závazků vyplývajících z Úmluvy, tedy je nezbytné do ní 
uvedená ustanovení doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ministerstvo dopravy 1. V úvodu bodového znění návrhu zákona 
doporučujeme se zarovnáním na střed doplnit slovo „N 
á v r h“, dále pak odtučnit slova „ze dne“ a doplnit za 
ně vytečkování s uvedením příslušného roku, a to 
v souladu s čl. 31 odst. 1 legislativních pravidel vlády. 
Úvodní část bodového znění by tedy měla vypadat 
takto: 

N á v r h 
 

ZÁKON 
ze dne ….. 2020 

AKCEPTOVÁNO 
 

1. V bodě 3. návrhu zákona upozorňujeme 
na písařskou chybu v navrhovaném znění textu 
písm. d), a to u horního indexu poznámky pod 
čarou č. 2, kde není uvedena kulatá závorka 
o velikosti horního indexu, ale v plné velikosti 
samotného textu. Doporučujeme zároveň, aby byl 
horní index poznámky pod čarou uveden na konci 
názvu Úmluvy před závorkami s legislativní 
zkratkou.  

Uvedená část by tak po úpravě vypadala následovně: 
„…Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob 
a použití chemických zbraní a o jejich zničení2) (dále 
jen „Úmluva“);…“. 

AKCEPTOVÁNO 
Kulatá závorka bude uvedena horním indexem. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBGEEE3AS)



37 
 

Totožnou připomínku uplatňujeme také k bodu 21. 
návrhu zákona, konkrétně k navrhovanému textu § 12 
odst. 2 písm. b), kde je uvedena poznámka pod čarou č. 
2a, a dále k bodu 22. návrhu zákona a navrhovanému 
textu § 13 odst. 3, kde je uvedena poznámka pod čarou č. 
2e. 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

1. Předložený návrh právního předpisu 
doporučujeme v horní středové části nad uvedeným 
nadpisem označit slovem „Návrh“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

2. V nadpisu zákona doporučujeme slova „ze 
dne“ uvést netučným písmem a za ně doplnit tři 
tečky s uvedením příslušného roku a dále 
doporučujeme slovo „některé“ nahradit slovem 
„další“, a to vše v souladu s čl. 31 odst. 1 písm. e) 
Legislativních pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 
 

3. K čl. I, bodu 3 
V § 2 písm. d) doporučujeme odkaz na poznámku 
pod čarou č. 2 uvést na konci názvu Úmluvy o 
zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití 
chemických zbraní a o jejich ničení, tj. před 
závorkami s legislativní zkratkou. 

AKCEPTOVÁNO 
 

4. K čl. I, bodu 9  
V bodě 9 doporučujeme slova „vkládá text“ nahradit 
slovy „vkládají slova“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

5. K čl. I, bodu 10, 14, 32 a 38  
V bodech 10, 14, 32 a 38 doporučujeme nadpisy 
hlav uvést velkými písmeny. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Přestože se jedná o požadavek současných LPV, 
dosavadní znění zákona užívá označení malými 
písmeny (na začátku s velkým). Není tedy vhodné, 
v zájmu zachování vnitřní konzistence, důsledně toto 
pravidlo aplikovat. 

6. K čl. I, bodu 16 a 17 NEAKCEPTOVÁNO 
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Body 16 a 17 doporučujeme sloučit do jednoho 
novelizačního bodu a následně další novelizační 
body přečíslovat. 

V zájmu vyšší jednoznačnosti novelizace považuje 
předkladatel za vhodnější výslovné uvedení 
novelizačních bodů. 

7. K čl. I, bodu 47 
V bodě 47 doporučujeme nadpis části čtvrté uvést 
tučně velkými písmeny, a to v souladu s čl. 30 odst. 
4 Legislativních pravidel vlády. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Přestože se jedná o požadavek současných LPV, 
dosavadní znění zákona užívá označení malými 
písmeny (na začátku s velkým). Není tedy vhodné, 
v zájmu zachování vnitřní konzistence, důsledně toto 
pravidlo aplikovat. 

8. K čl. VI, bodu 1, 3 až 5 
 Body 1 a 3 až 5 doporučujeme sloučit do jednoho 
novelizačního bodu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V zájmu vyšší jednoznačnosti novelizace považuje 
předkladatel za vhodnější výslovné uvedení 
novelizačních bodů. 

9. K čl. VII 
Nadpis „Účinnost“ doporučujeme uvést tučně 
velkými písmeny, a to v souladu s čl. 30 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády. 

AKCEPTOVÁNO 

K platnému znění 
 
10.  V části V. předloženého materiálu 
doporučujeme nahradit nadpis „Plné znění zákona 
s vyznačenými změnami“ nadpisem „Platné znění 
zákona s vyznačením navrhovaných změn“.  
 
11.  V části V. doporučujeme pod § 29 škrtnout 
poznámku pod čarou č. 2 „2) Úmluva o zákazu 
vývoje, výroby, hromadění zásob a použití 
chemických zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod 
č. 94/1997 Sb.“, neboť tato již byla nahrazena 
novou poznámkou pod čarou č. 2. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo obrany K bodům 56 a 57 (k § 35 odst. 6, 7 a 8) 
Body 56 a 57 přebírají obdobnou úpravu, která se 
vyskytuje v cca 160 dalších právních předpisech. 
Uvedená úprava ve všech těchto právních předpisech 

VYSVĚTLENO 
Předkladatel si je této skutečnosti vědom, ovšem ani 
v době vypořádávání tohoto připomínkového řízení 
nebyl uvedený materiál předložen k projednání vládě. 
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má být nicméně zrušena vládním návrhem zákona 
o změně zákonů související s další elektronizací 
postupů orgánů veřejné moci (č. j. v eKLEP: MV-
141013/LG-2018), ke kterému momentálně probíhá 
mezirezortní připomínkové řízení. Doporučujeme proto 
výše uvedené body z návrhu zákona vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Navrhované body 56 a 57 jsou v rozporu s vládním 
návrhem zákona o změně zákonů související s další 
elektronizací postupů orgánů veřejné moci. 

Jeho další osud tedy není zcela jasný. Samotné MV 
přitom obdobnou připomínku neuplatnilo. Z důvodu 
nejasnosti dalšího vývoje v této věci považuje 
předkladatel za vhodnější návrh ustanovení v zákoně 
ponechat. 

Ministerstvo zemědělství 1) 
Požadujeme vysvětlit „nezakázané mírové využití 
toxických chemických látek k  
účelu udržování vnitřního pořádku včetně 
vnitrostátního potlačování nepokojů“ podle § 2 písm. 
o) ve spojení s § 2 písm. a), bodem 1.  
 
Doporučujeme ustanovení zcela vypustit jako 
nepřijatelné a zneužitelné.  

VYSVĚTLENO 
Text v písm. o) byl doplněn tak, aby definice 
nezakázaných účelů byla plně v souladu s Úmluvou 
(viz její čl. II odst. 9). Tato vyčleňuje látky k udržování 
vnitřního pořádku z definice chemické zbraně, protože 
svým působením při použití pouze k výše zmíněnému 
účelu tuto definici nesplňují. Při použití k jiným účelům 
by se již o chemickou zbraň jednalo a bylo by takto 
posuzováno. 
Není jasné, v čem spatřuje připomínkovatel 
nepřijatelnost a zneužitelnost ustanovení. Chemické 
látky jsou k těmto účelům běžně používány, a 
skutečnost, že jde o toxické chemické látky ve smyslu 
definice Úmluvy a zákona tuto situaci nikterak 
nezhoršuje. Nasazení takových prostředků 
k potlačování nepokojů se mimoto přísně řídí jinými 
právními předpisy v oblasti zajišťování veřejné 
bezpečnosti a pořádku, takže možnost zneužití je 
vyloučena. 

2) 
Z legislativně technického hlediska požadujeme při 
vymezení látek v seznamech 1 až 3 zavést při 
prvním použití legislativní zkratky. Například „dále 
jen látky uvedené na seznamu č. 1“. Před 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se z legislativně technického hlediska o 
zkratku, nýbrž o normativní odkaz na mezinárodní 
dohodu, která je dle čl. 10 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava 
České republiky, přímou a přímo aplikovatelnou 
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zavedením zkratky by bylo vhodné uvést rovněž plný 
odkaz na mezinárodní Úmluvu o zákazu vývoje, 
výroby, hromadění zásob a použití chemických 
zbraní.  
 
Dáváme na zvážení, zda uvedené seznamy látek 
nevést jako vlastní přílohu zákona, nebo zda je 
nezakotvit samostatnou vyhlášku provádějící zákon.  
 
Navrhovaná konstrukce, kdy zákon odkazuje ve věci 
seznamu látek na mezinárodní úmluvu a národní 
vyhláška pak teprve stanoví množství a další 
podrobnosti, nikoliv však vlastní výčet látek je 
legislativně technicky neobvyklá.  

součástí českého právního řádu, s aplikační předností 
před zákonem. Není tedy vyloučeno na takovou 
úmluvu normativně odkazovat, což je ostatně od nabytí 
účinnosti aktuálního znění čl. 10 častá legislativní 
praxe. 
Vyhláška nebude stanovovat podrobnosti ohledně 
látek samotných, nýbrž ve vztahu k povinnostem 
regulovaných osob, např. ohlašovacím, stran vedení 
evidencí apod. Jde tedy o velmi podobnou situaci, jaká 
se vyskytuje např. v případě nařízení EU. 

3) 
V souvislosti s předložením návrhu zákona o změně 
zákonů související s další elektronizací postupů 
orgánů veřejné moci navrhujeme zvážit vypuštění § 
35 odst. 6 – 8. Směrodatné v tomto ohledu bude 
stanovisko Ministerstva vnitra.  

VYSVĚTLENO 
Předkladatel si je této skutečnosti vědom, ovšem ani 
v době vypořádávání tohoto připomínkového řízení 
nebyl uvedený materiál předložen k projednání vládě. 
Jeho další osud tedy není zcela jasný. Samotné MV 
přitom obdobnou připomínku neuplatnilo. Z důvodu 
nejasnosti dalšího vývoje v této věci považuje 
předkladatel za vhodnější návrh ustanovení v zákoně 
ponechat. 

Národní bezpečnostní 
úřad 

1. K části první čl. I bodu 2 (§ 2 písm. a) bod 2 a 
písm. b) návrhu zákona)     
 

V § 2 písm. b) návrhu zákona je toxická 
chemická látka definována výčtem následků, které 
vyvolává její působení. Podle § 2 písm. a) bodu 2 
návrhu zákona dochází prostřednictvím použití 
munice nebo (jiného) prostředku k vyvolání 
působení toxické chemické látky s následky, které 
jsou v tomto bodě vyjmenované. Jak již napovídá 
název „prostředek“ pro působení chemické toxické 

NEAKCEPTOVÁNO 
Obě definice jsou citací článku II Úmluvy. Nad to nelze 
mít za to, že by definice opakovaly totéž. Definice 
toxické chemické látky hovoří o potenciálních účincích 
takové látky, zatímco definice chemické zbraně udává 
účelové určení munice nebo prostředku. Je zjevné, že 
obě tyto charakteristiky musejí být naplněny současně, 
jinak se nejedná o chemickou zbraň. Pokud by účelové 
určení „prostředku“ nebylo v uvedeném duchu, 
nejednalo by se o chemickou zbraň, přestože by 
obsahoval toxickou chemickou látku. Prostředek totiž 
může být určen i pro nezakázané účely. 
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látky, jedná se o nástroj k jejímu užití pro vyvolání 
následků, které tuto látku podle návrhu zákona také 
definují. Není tak zřejmé, z jakého důvodu se výčet 
následků, které vyvolává působení chemické toxické 
látky, může v případě působení látky samotné ve 
srovnání s jejím působením pomocí nástroje v 
některých ohledech lišit. 

Následkem působení chemické toxické látky 
je „dočasné zneschopnění“     (viz. také připomínku 
2), kdežto působení této látky prostřednictvím 
munice nebo prostředku (dále jen nástroj), již 
takovýto následek podle znění návrhu zákona 
nevyvolává. Tímto není nakládání (např. výroba, 
zcizení) s nástrojem chemické toxické látky, který 
vyvolává dočasné zneschopnění, návrhem zákona 
dotčeno. Pod pojem „dočasné zneschopnění“ vlivem 
toxické chemické látky nelze s určitostí podřadit ani 
„jinou újmu na zdraví“, kterou návrh zákona stanoví 
jako jeden z možných následků jejího působení 
prostřednictvím nástroje. Újmou na zdraví se rozumí 
ublížení na zdraví, které je podle § 122 odst. 1 
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, určeno mj. tím, že působí nikoli 
jen po krátkou dobu a vyžaduje lékařské ošetření. 

Opačnou absenci jednoho z definičních 
následků shledáváme v případě „poškození 
ekosystému“, který je uváděn jen u následku 
vyvolaného působením toxické chemické látky 
prostřednictvím nástroje nikoliv však již působením 
toxické chemické látky samotné. Není zcela jasný 
ani zaváděný definiční rozdíl mezi toxickým 
působením a chemickým působením látek 
v porovnávaných definicích. 
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Nejasnosti shledáváme také v tom, že nástroj 
je definován následkem, kterým je „jiná újma na 
zdraví (jednoho) člověka“, kdežto toxická chemická 
látka „trvalou újmou na zdraví lidí“. Není tedy jasné, 
jestli je působení chemické toxické látky (např. 
rozlitím) bez jakéhokoli prostředku k jejímu užití 
(nástroje), které vyvolá trvalou újmu na zdraví 
jednoho člověka, možné s určitostí podřadit pod 
zákonný znak, který ji definuje.  
 Definičními znaky nástroje jsou následky 
vyvolané uvolněním a působením toxické chemické 
látky. Ty samé následky jsou z podstaty věci 
vyvolány také působení toxické chemické látky 
samotné. Dáváme tak tímto předkladateli na 
zvážení, jestli není dvojí definice následků 
vyvolaných působením toxické chemické látky příliš 
popisná, a s ohledem na výše uvedené, vyvolávající 
aplikační nejasnosti. 
2. K části první čl. I bodu 7 (§ 2 písm. f) a o) a § 
27 návrhu zákona) 
    

Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění 
zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, 
vyhlášená pod č. 14/2009 Sb. m. s. (dále jen 
Úmluva) v čl. II bodě 7 stanoví: "7. látkou určenou k 
potlačování nepokojů se rozumí: jakákoli chemická 
látka neuvedená v seznamu, …“. V § 2 písm. f) 
návrhu zákona se stanoví: „f) chemickými látkami 
používanými k zajištění vnitřního pořádku a 
bezpečnosti jsou jakékoli chemické látky, které jsou 
schopny rychle vyvolat u člověka krátkodobé 
podráždění smyslových orgánů nebo rychlé a 
krátkodobé fyzické zneschopnění; 

VYSVĚTLENO 
Na straně připomínkovatele zřejmě dochází k omylu, 
když se domnívá, že seznamy Úmluvy obsahují 
všechny toxické chemické látky ve smyslu obecné 
definice v Úmluvě. Takto tomu však není, seznamy 
Úmluvy obsahují pouze toxické chemické látky, které 
podléhají tzv. kontrolním opatřením (v našem případě 
licencování a ohlašování). Toxická chemická látka je 
tak skutečně širší kategorií, nemusí být uvedena 
v seznamu a současně může být chemickou látkou 
používanou k zajištění vnitřního pořádku a 
bezpečnosti.  
Tento institut je přitom Úmluvou používán pouze 
k přesně vymezeným účelům, které se týkaly 
iniciálního hlášení členských států při vstupu Úmluvy 
v platnost a poté pro případ Pomoci a ochraně proti 
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Toxickou chemickou látkou je podle § 2 písm. 
b) návrhu zákona chemická látka, která může svým 
chemickým působením mj. způsobit dočasné 
zneschopnění. Chemickou zbraní je toxická 
chemická látka, vyjma té, která je určena pro 
nezakázaný účel. Podle § 2 písm. o) bodu 4 návrhu 
zákona se rozumí nezakázaným účelem mírový účel 
udržování vnitřního pořádku včetně potlačování 
vnitrostátních nepokojů.   

Pomineme-li, že označení udržování vnitřního 
pořádku včetně potlačování vnitrostátních nepokojů 
za mírový účel není přiléhavé a ani v souladu s tímto 
vymezením uvedeným v čl. II bodu 9 Úmluvy (stejně 
tak i ochranný účel a vojenský účel podle bodu 2 a 3 
návrhu zákona), je nejasné, jestli chemická látka 
používaná k zajištění vnitřního pořádku je nebo není 
toxickou. Popisovanou látku je možné považovat za 
toxickou chemickou látku z toho důvodu, že splňuje 
jeden z jejího definičního následku, kterým je 
dočasné zneschopnění. Určení popisované 
chemické látky jako toxické je také nakloněné jejímu 
zařazení mezi exempci z chemických zbraní 
v případě jejich užití pro jeden z nezakázaných účelů 
využití. Úmluva ji však výslovně ze seznamu 
toxických chemických látek vylučuje.  

Jedná se tak o toxickou chemickou látku, 
která není v seznamu Úmluvy a vymyká se nově 
vytvořené struktuře pro kontrolu a povolování 
nakládání s toxickými chemickými látkami 
podle seznamů 1, 2 a 3 toxických chemických látek 
stanovených Úmluvou. Přičemž podle § 3 odst. 3 
návrhu zákona se zakazuje nakládání s toxickou 
chemickou látkou nebo jejím prekurzorem k jinému 

chemickým zbraním, resp. za účelem ochrany státu, 
pokud jsou proti němu takové látky použity. Širší 
vymezení kategorie v národním zákoně tedy není na 
škodu, naopak má sloužit k tomu, aby měl SÚJB 
možnost vyhodnotit, zda má být v daném případě 
postupováno podle Úmluvy, či nikoli (zda je skutečně 
látka na seznamu nebo ne). Národní úprava je tedy 
záměrně obecnější. 
Terminologická nejednotnost bude napravena. 
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než nezakázanému účelu, pod který je však možné 
toxickou chemickou látku používanou k zajištění 
vnitřního pořádku podřadit. 
 Pro upřesnění upozorňujeme, že v textu § 27 
návrhu zákona se předmětná chemická látka 
popisuje jako látka „k zajištění veřejného pořádku“, 
přičemž v nadpisu tohoto paragrafu i v ostatních 
ustanoveních návrhu zákona jako látka „k zajištění 
vnitřního pořádku“.  
3. K části páté čl. VI bodům 1 až 5 (změna 
trestního zákona) 
         
 Domníváme se, že i přes formálně logické 
uchopení daného pojmosloví, není pro tvorbu 
trestního zákona z hlediska užívané legislativní 
techniky vhodné, a to z důvodu možných 
výkladových následků zasahujících do základních 
práv jednotlivce, užití pro kvalifikaci skutkové 
podstaty trestného činu takového pojmu, který není 
dostatečně určitý a se silným potenciálem 
zaměnitelnosti. Předkladateli tak připomínáme, že 
pojmové spojení „látky seznamu“ nebo „seznam 
látek“ se vyskytuje i v jiných obecně závazných 
předpisech jakým je např. nařízení vlády č. 463/2013 
Sb., o seznamech návykových látek; vyhláška 
ministra zahraničních věcí č. 62/1989 Sb., o Úmluvě 
o psychotropních látkách, která ve svém čl. 1 pod 
písm. e) stanoví, že „výraz "psychotropní látka" 
označuje každou látku, ať přírodní nebo syntetickou, 
nebo každý přírodní materiál, uvedenou v Seznamu 
I, II, III nebo IV;“ nebo nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí, o změně a 

AKCEPTOVÁNO 
Připomínka bude zapracována způsobem navrženým 
připomínkou Ministerstva spravedlnosti, tzn. doplnění 
takového výkladového ustanovení pro účely trestního 
zákoníku přímo do § 281 TZ, a to následujícím 
způsobem: „V § 281 zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona 
č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 
357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 
č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 
360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona 
č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 
105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu 
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., 
zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., 
zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., 
zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., 
zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., 
zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 323/2016 Sb., 
zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., 
zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb. 
a zákona č. 287/2018 Sb., se doplňuje odstavec 5, 
který zní: „(5) Vysoce nebezpečnou látkou se pro účely 
tohoto zákona rozumí látka zařazená na seznam 1 
přílohy Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění 
zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.“.“. 
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zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o 
změně nařízení (ES) č. 1907/2006, které stanoví 
seznam klasifikací a označení příslušných 
chemických látek. 
 Navrhujeme, aby doposud užívaný pojem 
„vysoce nebezpečná látka“ zůstal i z hlediska právně 
výkladové kontinuity v trestním zákoně zachován a 
aby byl jeho obsah vyložen v návrhu zákona ve 
spojitosti s jeho novým vymezením podle seznamu 
Úmluvy.    

 

 
 
V Praze dne 19. listopadu 2019 
 
Vypracoval: Mgr. Štěpán Kochánek        Podpis: …………………………… 
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