
    

 VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 3. 6. 2019, 
s termínem dodání stanovisek do 1. 7. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Úřad vlády 
České 
republiky 

Po stránce formální: 
V zákoně a rozdílové tabulce doporučujeme nevykazovat 
nařízení 2018/1100, které změnilo přílohu nařízení č. 
2271/96, neboť tato příloha není zákonem přímo 
implementována a nařízení je již skoro rok účinné, tudíž 
nemá vliv na nastavení účinnosti vnitrostátního předpisu. 

Akceptováno 
Návrh zákona a rozdílová tabulka byly upraveny dle připomínky. 

K rozdílové tabulce: 
Oproti přiložené srovnávací tabulce k nařízení 2017/821 
není v rozdílové tabulce vykazován čl. 16 odst. 2. Tabulky 
je nutno sjednotit. 

Akceptováno 
Čl. 16 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/821 je přímo použitelný a není proto potřeba ho 
implementovat. Pravidla týkající se porušení povinností 
ministerstvo oznámí Evropské komisi přímo na základě tohoto 
článku. 
Srovnávací tabulka byla v tomto smyslu upravena, čímž došlo ke 
sjednocení s rozdílovou tabulkou. 

Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Návrh zajišťuje adaptaci českého právního řádu na:  
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 
ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti 
náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce 
cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z 

Vysvětleno 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/429 má k 
návrhu zákona širší vztah a není potřeba provést adaptaci. 
Existenci tohoto nařízení v přenesené pravomoci předpokládá čl. 
8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821.  
Role Ministerstva průmyslu obchodu jako orgánu příslušného k 
uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
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oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí, 
a 
• nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 
o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou 
třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti 
účinkům opatření na nich založených nebo z nich 
vyplývajících, v platném znění. 
Z materiálu není zřejmé, jaký má mít návrh vztah k nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/429 ze dne 11. 
ledna 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/821, pokud jde o metodiku a 
kritéria posuzování a uznávání systémů náležité péče v 
dodavatelském řetězci týkajících se cínu, tantalu, wolframu 
a zlata.  
Žádáme o vyjasnění, zda má toto nařízení EU k zákonu 
pouze širší vztah nebo se má jednat o adaptaci (v systému 
ISAP bylo příslušné nařízení doposud vedeno jako přímo 
aplikovatelné bez nutnosti adaptace, což je zřejmě správně, 
když nařízení řeší převážně postup Komise, pouze v čl. 13 
odst. 3 nařízení 2019/429 je nastaveno informování 
členských států v návaznosti na čl. 10 nařízení 2017/821). 

2017/821 a odpovědného za zajištění jednotného a účinného 
provádění tohoto nařízení se ve spojitosti s nařízením Komise v 
přenesené pravomoci (EU) 2019/429 týká pouze předávání 
informací a komunikace s Evropskou komisí.  
Uvedené vysvětlení bylo doplněno do obecné části důvodové 
zprávy.  
 

Obecně k předmětu úpravy: 
Chápeme potřebu specifikace předmětu úpravy zákona v 
podobě „zvláštních režimů zahraničního obchodu“ jako 
vymezení zvláštních situací a odchylek vyvstanuvších v 
rámci zahraničního obchodu oproti běžnému obchodnímu 
režimu. Nicméně ze zákona není seznatelné, co se takovým 
zvláštním režimem myslí – z přímo použitelných předpisů 
EU toto označení nevyplývá a ačkoli důvodová zpráva se v 
tomto smyslu vyjadřuje, doporučili bychom doplnit definici 
zvláštních režimů přímo do zákona. 

Neakceptováno, vysvětleno 
Pojem vyplývá z podstaty zákona. Zvláštní režimy jsou stanoveny 
jednotlivými předpisy EU, které jsou v poznámce č. 1 pod čarou. 
Z toho důvodu nevidíme potřebu pojem v zákoně definovat, a to 
rovněž s ohledem na fakt, že by se jednalo o jedinou definici 
v rámci zákona. 

K § 1, poznámce pod čarou č. 1: 
Jelikož nařízení 2018/1100 je novelou nařízení č. 2271/96, 
je vhodné toto nařízení samostatně neuvádět a zahrnout jej 
do poznámky pod čarou formou dovětku „, v platném znění“ 
za označením nařízení č. 2271/96. V poznámce pod čarou 

Akceptováno 
Poznámka pod čarou k § 1 byla upravena ve smyslu připomínky.  
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by tak byly explicitně pouze dva přímo použitelné předpisy 
EU (nařízení 2017/821 a 2271/96). 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 3: 
1. Tímto ustanovením jsou zakotvovány kompetence 
Ministerstva průmyslu a obchodu, což nerozporujeme. 
Nicméně poznámkový aparát, který se vztahuje k 
předpisům EU (poznámky pod čarou č. 2-4 a 6-7), se jeví 
značně přebujelý. Doporučujeme proto jednotlivá relevantní 
ustanovení nařízení vložit přímo do textu § 3 návrhu 
zákona.  
2. § 3 písm. a) doporučujeme formulovat "je příslušným 
orgánem k uplatňování...", aby vyjádření odpovídalo textaci 
nařízení 2017/821, a písm. b) pak doporučujeme formulovat 
"je příslušným orgánem k uplatňování nařízení Rady (ES) 
č. 2271/96…", aby vyjádření odpovídalo písmeni a) návrhu 
a textaci nařízení č. 2271/96. 

Akceptováno 
Jednotlivá ustanovení uvedená v poznámkách pod čarou č. 2-4 a 
6-7 byla vložena do textu v § 3. 
Ustanovení § 3 písm. a) a b) byla upravena dle připomínky. 
Zároveň bylo zaměněno pořadí ustanovení § 3 písm. a) a b) dle 
připomínky MF. 

K § 5 odst. 3: 
Navrhujeme tento odstavec nevykazovat vůči právu EU, 
neboť povinnost zveřejnění identifikačních údajů 
kontrolované osoby neplyne z nařízení 2017/821, které 
pouze požaduje, aby členský stát stanovil pravidla 
použitelná při porušení tohoto nařízení. Ke kontrole a 
následnému zveřejnění jejího výsledku ale může dojít i v 
případě, že k porušení nařízení 2017/821 nedojde, a vazba 
na právo EU je zde tedy pouze volnější. 

Akceptováno.  
Ustanovení § 5 odst. 3 a rozdílová tabulka byly upraveny dle 
připomínky. 
Ve stejném odstavci byly navíc konkretizovány údaje určené ke 
zveřejnění (název a identifikační číslo právnické osoby nebo 
jméno, případně jména, a příjmení, případně obchodní firmu a 
identifikační číslo podnikající fyzické osoby) a údaje týkající se 
výsledku kontrol, které mohou být k subjektům přiřazeny 
(„dovozce splnil povinnosti dané nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/821“ nebo „dovozce nesplnil 
povinnosti dané nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/821“ nebo „kontrola plnění povinností daných nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 probíhá“).   
Navíc byla doplněna lhůta pro výmaz údajů z veřejného seznamu 
kontrolovaných osob (3 roky). 

K § 6 odst. 1: 
Doporučujeme nařízení příliš neopisovat, a proto 
navrhujeme písm. a) formulovat následovně: "neuvědomí 
Evropskou komisi nebo ministerstvo o skutečnostech 
uvedených v čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 2271/96, nebo 

Akceptováno  
Ustanovení § 6 odst. 1 bylo upraveno dle připomínek. 
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neposkytne Evropské komisi nebo ministerstvu všechny 
související informace"; v písm. b) pak doporučujeme uvést 
pouze "poruší povinnost uvedenou v čl. 5 nařízení Rady 
(ES) č. 2271/96". 
K § 6 odst. 2: 
Žádáme nepodtrhávat výši sankcí, neboť konkrétní výše 
sankcí není právem EU stanovena. 

Akceptováno 
Ustanovení § 6 odst. 2 bylo upraveno dle připomínek. 

K čl. 6 odst. 4 nařízení č. 2271/96: 
Požadujeme vyjasnit, zda bylo využito čl. 6 odst. 4 nařízení 
č. 2271/96. Pokud ano, je potřeba minimálně upravit 
výkaznictví a uvést, jak se tato možnost v českých 
podmínkách realizuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
V návrhu zákona toto ustanovení nebylo využito. Implementace 
tohoto ustanovení není v souladu s čl. 21 Metodických pokynů 
povinná. Z tohoto důvodu je text ponechán v původní podobě. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Úřad vlády souhlasí s vypořádáním (vysvětlením). 

K důvodové zprávě, bodu 9: 
Poslední věta textu hodnotícímu soulad s úpravou ochrany 
osobních údajů podle našeho názoru obsahuje nepřesnou 
premisu, a sice že na ochranu osobních údajů právnických 
a podnikajících fyzických osob se nařízení 2016/679 
nepoužije. Podle našeho výkladu se ale nařízení GDPR 
vztahuje na všechny fyzické osoby (viz také čl. 1 odst. 1 
nařízení 2016/679), tudíž i na osoby podnikající. Možnost 
zveřejnění jména takové osoby z hlediska GDPR 
nezpochybňujeme, bude-li na zákonném základě a řádně 
odůvodněna, nicméně důvodová zpráva by měla být 
upravena. 

Akceptováno 
Bod č. 9 obecné části důvodové zprávy byl upraven ve smyslu 
připomínky. Po konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů 
bylo do tohoto bodu navíc doplněno posouzení vlivu návrhu 
zákona na ochranu osobních údajů.  
 

Ministerstvo 
financí 

K § 3 (Materiál) 
Navrhuje se ustanovení písmene a) a b) zaměnit. Jedná se 
o legislativně technickou úpravu, která je odůvodněna 
změnou navrženou v § 4. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
§ 3 byl změněn dle připomínky. Zároveň byl změněn text 
dotčených částí dle připomínek ÚV OKOM. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

K § 4 odst. 1 v úvodním textu ustanovení (Materiál)  
Navrhuje se v návětí slovo „ministerstvu“ nahradit slovy „na 
žádost ministerstva“ a před slovo „následující“ doplnit slova 
„písm. b) až h)“. 

Akceptováno, vysvětleno 
Odkaz na písmena b) až h) byl do textu § 4 odst. 1 doplněn. Po 
záměně písmen a) a b) v § 3 se prolomení daňové mlčenlivosti 
bude vztahovat již jen na implementaci nařízení EP a Rady EU 
2017/821. 
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Navržené ustanovení nestanoví, kdy budou orgány Celní 
správy České republiky povinny informace podle § 3 
ministerstvu předávat, resp. způsob, jakým bude 
ministerstvo orgány Celní správy České republiky o 
informace dožadovat. Jako nejvhodnější se jeví stanovit, 
aby se informace předávaly na vyžádání ministerstva. Lze 
však připustit i to, že by byla stanovena lhůta, do jaké budou 
poskytovány kompletní informace za předchozí rok. Dále 
považujeme za důležité upřesnit, k naplňování jakých úkolů 
budou informace poskytovány. Zatímco čl. 13 odst. 1 
nařízení č. 821/2017 předpokládá spolupráci (výměnu 
informací) mezi příslušným orgánem členského státu 
(ministerstvem) a celními orgány (CS ČR), v rámci nařízení 
č. 2271/1996 se obdobné ustanovení dohledat nepodařilo. 
Není tedy zřejmé, z čeho vychází požadavek, aby ve vztahu 
k nařízení č. 2271/1996 byla prolomena daňová 
mlčenlivost. 
Tato připomínka je zásadní. 

Za účelem stanovení způsobu předávání informací byl text § 4 
odst. 1 upraven následovně:   
"Generální ředitelství cel poskytuje ministerstvu na jeho žádost do 
30 dnů ode dne jejího obdržení v souvislosti s plněním úkolů 
uvedených v § 3 písm. b) až h) následující informace:"  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním.  

K čl. 4 odst. 1 písm. g) (Materiál) 
Navrhuje se dané ustanovení vypustit bez náhrady. 
S ohledem na povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu 
a předchozího taxativního vymezení informací, u kterých 
bude mlčenlivost prolomena (viz § 4 odst. 1 písm. a) až f) 
není zřejmé, jaké další informace by Generální ředitelství 
cel poskytovalo. Ani příslušná část důvodové zprávy 
nepřináší pro dané ustanovení vysvětlení a odůvodnění pro 
jeho ponechání. Pokud předkladatel potřebuje pro řádné 
provádění nařízení č. 2017/821 nějaké další informace z 
celního řízení, musí tyto přesně identifikovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. g) bylo vypuštěno bez náhrady.  

K § 3 písm. a) (Materiál) 
Dáváme na zvážení, zda v § 3 písm. a) výslovně nezmínit i 
působnost Ministerstva průmyslu a obchodu jako orgánu 
příslušného k uplatňování Nařízení Rady (ES) č. 2271/96. 

Akceptováno 
Ustanovení § 3 písm. a) bylo upraveno dle připomínky. 

K § 4 (Materiál) 
V odstavci 1 se doporučuje v úvodním textu doplnit 
dvojtečku za slova „informace“. 

Akceptováno 
Do textu § 4 byla doplněna dvojtečka. 
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K § 4 odst. 1 písm. a) (Materiál) 
Doporučuje se slova „unijních dovozců“ nahradit slovy 
„unijního dovozce“. Jedná se o připomínku technického 
charakteru. 

Akceptováno 
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) bylo upraveno dle připomínky. 
Zároveň byl text upraven následovně: 
"identifikační údaje unijního dovozce (dále jen „dovozce“) a 
odesílatele nerostných surovin nebo kovů uvedených v příloze I 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 (dále jen 
„nerostné suroviny nebo kovy“), a to 

 1. jméno, případně jména, a příjmení, místo pobytu, 
případně místo podnikání, obchodní firmu, nebo název a 
adresu sídla, 

 2. identifikační číslo, bylo-li přiděleno," 
V souvislosti se zavedením legislativní zkratky „nerostné suroviny 
nebo kovy“ byl následně upraven text ve zbývající části § 4 a § 5 
odst. 1 písm. c). 

K § 4 odst. 1 písm. b) (Materiál) 
Doporučuje se slovo „typu“ nahradit slovem „druhu“ a slova 
„popř. TARIC“ nahradit slovy „případně dělení na TARIC 
kódy“. 
Použití slovního spojení „druh“ nerostné suroviny nebo kovu 
je vhodnější a výstižnější ve vztahu k sazebnímu zařazení 
zboží podle kombinované nomenklatury, než použití 
slovního spojení „typ“ nerostné suroviny a kovu. Požadavek 
na případné dělení na TARIC kódy je přesnější. U některých 
položek není dělení na TARIC kódy součástí přílohy č. I 
nařízení č. 821/2017, tudíž je vhodné použít slova 
„případně“. 
 

Akceptováno 
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) bylo upraveno dle připomínek. 

K § 4 odst. 1 písm. c) (Materiál) 
Doporučuje se slova „hmotnosti (kg)“ nahradit slovy „v 
kilogramech“. 

Akceptováno 
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) bylo upraveno dle připomínky. 

K § 4 odst. 1 písm. e) (Materiál) 
Doporučuje se slova „a identifikační údaje dodavatele 
dovozce“ nahradit slovy „a zemi původu nerostné suroviny 
nebo kovu uvedené v příloze I nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/821“. 
Úprava je technického charakteru. Výčet informací 
požadovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu je 

Akceptováno 
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) bylo upraveno dle připomínky. 
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přehlednější uvedením „země odeslání a země původu“ do 
jedné položky (písm. e)). Identifikační údaje odesílatele je 
vhodnější upravit v rámci samostatného ustanovení (viz 
připomínka k § 4 odst. 1 písm. f). 
K § 4 odst. 1 písm. f) (Materiál) 
Doporučuje se dané ustanovení uvést ve tvaru „identifikační 
údaje odesílatele nerostných surovin nebo kovů uvedených 
v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/821.“ 
Úprava je technického charakteru. Jedná se o zpřesnění 
údaje, který má být ze strany Generálního ředitelství cel 
poskytován. Vychází se přitom z údajů obsažených v 
celním prohlášení, kde je uveden pojem „odesílatel“. 

Akceptováno jinak 
§ 4 odst. 1 písm. f) byl zrušen a příslušné ustanovení začleněno 
do § 4 odst. 1 písm. a).   
 

K § 5 (Materiál) 
V odstavci 3 je třeba slovo „zvláštních“ nahradit slovem 
„jiných“. 

Akceptováno 
Ustanovení § 5 odst. 3 bylo upraveno dle připomínky. 

K § 8 (Materiál) 
Upozorňuje se, že den účinnosti stanovený prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona 
nemusí zajistit dostatečnou legisvakanci (v extrémním 
případě, bude-li zákon vyhlášen poslední den v měsíci, 
nemusí být legisvakance žádná). Zároveň konstatujeme, že 
odůvodnění odložené účinnosti (resp. výběru ustanovení, 
která odloženou účinnost mají mít) se nepovažuje za příliš 
vypovídající a přesvědčivé. 

Akceptováno, vysvětleno 
Nabytí účinnosti bylo v souladu s čl. 53 Legislativních pravidel 
vlády změněno na 15 dní po vyhlášení zákona. V tomto smyslu 
byl změněn § 8 návrhu zákona a zvláštní část důvodové zprávy 
vztahující se k § 8. 
Odložená účinnost vybraných ustanovení je dána dnem 
použitelnosti části nařízení EP a Rady EU 2017/821 (1. leden 
2021 dle článku 20 odst. 3 uvedeného nařízení). Uvedené 
doplňující vysvětlení bylo dopsáno do zvláštní části důvodové 
zprávy k § 8. 

K důvodové zprávě 
Doporučujeme upravit poslední odstavec na straně 4 
důvodové zprávy, a to tak, aby druhá odrážka tohoto 
odstavce obsahovala odkaz na správný článek Listiny, tedy 
na čl. 4 odst. 1 místo čl. 2 odst. 2. 

Akceptováno 
Důvodová zpráva byla upravena dle připomínky. Navíc bylo 
zaměněno pořadí odrážek v příslušném odstavci Listiny tak, aby 
odpovídalo pořadí článků v Listině. 

K usnesení vlády 
Doporučujeme do bodu I doplnit na konec text „s úpravami 
podle stanoviska Legislativní rady vlády a podle připomínek 
vlády“, a to s ohledem na skutečnost, že k návrhu bude v 
souladu s Legislativními pravidly zpracováno stanovisko 

Akceptováno 
Usnesení vlády bylo upraveno dle připomínky. 
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LRV, příp. předsedy LRV. Tato stanoviska obvykle obsahují 
dílčí doporučení k úpravě návrhu. 
Navrhuje se sjednotit ve všech materiálech používání 
pojmů „extrateritoriální“, „exteritoriální“ i „extra-teritoriální“.   

Akceptováno 
Pojmy byly sjednoceny na „extrateritoriální“. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

K ust. § 1: 
MZV dává ke zvážení nahrazení slova „zajištění“ slovem 
„zajišťování“, tj. slovem použitým v ust. § 2, v němž se 
určuje orgán příslušný k zajišťování zvláštních režimů v 
oblasti zahraničního obchodu. 

Akceptováno 
§ 1 byl upraven dle připomínky. 

K ust. § 3 písm. b):  
 
MZV dává ke zvážení doplnění předmětného ustanovení o 
slova „a tyto informace Evropské komisi postupuje bez 
zbytečného odkladu“.  
 
Odůvodnění:  
Byť tato povinnost je již obecně zakotvena v článcích 2 a 10 
nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 o 
ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou 
třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti 
účinkům opatření na nich založených nebo z nich 
vyplývajících (dále jen „nařízení č. 2271/96“), výše uvedené 
doplnění by ji mohlo specifikovat spojením "bez zbytečného 
odkladu". 

Neakceptováno, vysvětleno 
Jsme toho názoru, že z důvodu absence specifikace lhůty v 
předmětné části nařízení Rady (ES) č. 2271/96 není nutné lhůtu v 
rámci národní úpravy zavádět. 

K ust. § 6: 
MZV dává ke zvážení předmětné ustanovení rozdělit tak, 
aby byla zajištěna diferenciace sankcionování spáchaných 
přestupků s ohledem na to, zda jde o fyzickou osobu, či 
právnickou nebo podnikající fyzickou osobu. Taková úprava 
se jeví proporcionálnější a též, pokud jde o výši pokut, více 
odpovídající koncepci uplatněné například v zákoně č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů (viz jeho ust. § 18 odst. 3 a ust. § 18 
odst. 4). 

Neakceptováno, vysvětleno 
Část textu návrhu zákona týkajícího se přestupků byla na 
pracovní úrovni konzultována s Ministerstvem vnitra se závěrem, 
že navržená úprava je dostačující.  
Protože na zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcí, ve znění pozdějších předpisů, není přímá vazba, text byl 
ponechán nezměněný. 

K ust. § 6 odst. 1 písm. b): 
MZV navrhuje na začátek tohoto písmene vložit slovo 
„neoprávněně“.  

Akceptováno jinak  
Úprava byla změněna v souladu s připomínkou ÚV OKOM. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 
Odůvodnění:  
Doplnění ust. § 6 odst. 1 písm. b) MZV navrhuje za účelem 
vymezení skutkové podstaty předmětného přestupku tak, 
aby zohlednilo znění článku 5 odst. 2, ve spojení s článkem 
7 písm. b) a článkem 8 nařízení č. 2271/96. Tyto články totiž 
při splnění stanovených podmínek umožňují plně či 
částečně uvedeným požadavkům  nebo zákazům vyhovět. 
Stávající znění ust. § 6 odst. 1 písm. b) předloženého 
návrhu by však mohlo vést k sankcionování jakéhokoli 
vyhovění uvedeným požadavkům nebo zákazům, aniž by 
tedy rozlišovalo, zda jde o oprávněné či neoprávněné 
jednání. 

Vyjádření k vypořádání: 
Ministerstvo zahraničních věcí souhlasí s vypořádáním. 

K důvodové zprávě – obecné části, poslední větě bodu 4 
(str. 4):  
MZV dává ke zvážení v této větě za text „SFEU“ vložit text 
„i SEU“, a to s ohledem na článek 4 odst. 3 Smlouvy o 
Evropské unii zakotvující zásady loajální spolupráce. 

Akceptováno 
Důvodová zpráva byla upravena dle připomínky. 

K důvodové zprávě – obecné části, poslednímu odstavci 
bodu 5 na straně 4:  
MZV doporučuje v odrážce obsahující odkaz na článek 
Listiny základních práv a svobod, podle něhož povinnosti 
mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho 
mezích a jen při zachování lidských práv a svobod, opravit 
číselné označení tohoto článku – jedná se o článek 4 odst. 
1, nikoli článek 2 odst. 2. 

Akceptováno 
Důvodová zpráva byla upravena dle připomínky. Navíc bylo 
zaměněno pořadí odrážek v příslušném odstavci Listiny tak, aby 
odpovídalo pořadí článků v Listině. 

K důvodové zprávě – ke zvláštní části, k odůvodnění ust. § 
6: 
MZV dává ke zvážení doplnění příslušné části důvodové 
zprávy ve smyslu uvedení, na základě jakých informací 
bude předkladatel zjišťovat, zda se dotčené subjekty 
nedopouštějí porušení povinností vyplývajících pro ně z 
nařízení č. 2271/96, ve znění nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2018/1100 ze dne 6. června 2018. 

Neakceptováno, vysvětleno 
Text byl ponechán v původní podobě. Tato činnost je součástí 
vlastní agendy Ministerstva průmyslu a obchodu a probíhá v 
souladu s příslušnými interními právními předpisy, není tedy 
předmětem úpravy tohoto návrhu zákona. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Hlavním cílem předkladatele je vytvoření obecného 
právního rámce pro zajištění zvláštních režimů v oblasti 

Neakceptováno, vysvětleno 
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zahraničního obchodu, který bude aplikovatelný i v případě 
možných budoucích změn v dané oblasti na úrovni práva 
Evropské unie. Tomu odpovídá navrhovaný § 2 návrhu, 
který obecně konstatuje, že Ministerstvo průmyslu a 
obchodu je orgánem příslušným k zajišťování zvláštních 
režimů v oblasti zahraničního obchodu. Domníváme se 
však, že § 3 písm. a) již tento princip opouští, neboť 
vymezuje působnost Ministerstva průmyslu a obchodu 
přímo ve vazbě na aktuálně adaptované nařízení EP a 
Rady (EU) 2017/821. V důsledku toho bude muset být tento 
zákon při přijetí nového nařízení na úrovni EU novelizován. 
Doporučujeme proto zvážit vymezit působnost Ministerstva 
průmyslu a obchodu obecněji. 
Navíc se domníváme, že pokud je Ministerstvu průmyslu a 
obchodu dána obecná působnost za uplatňování nařízení, 
pak je výslovné uvedení některých kompetencí zbytečně 
kazuistické (např. § 3 písm. b), c), d), g) nebo h)). 

Přijetím nového právního předpisu EU, který stanoví, že ČS určí 
orgán odpovědný za kontrolu jeho plnění, ke změně zákona dojít 
musí, a to v souladu s čl. 21 odst. 4 Metodických pokynů. Musí se 
vždy i individuálně upravit sankce dle čl. 21 odst. 5 Metodických 
pokynů, pokud je právní předpis EU předjímá. 
Dle čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod "Státní moc lze 
uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a 
to způsobem, který zákon stanoví". 
Domníváme se proto, že námi navržená úprava je adekvátní a 
dostačující. 
 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

V § 4 odst. 1 písm. b) návrhu zákona doporučujeme 
použitou zkratku „popř.“ v souladu s čl. 40 odst. 3 
legislativních pravidel vlády vypustit a nahradit ji slovem 
„případně“. 

Akceptováno 
Text v § 4 odst. 1 písm. b) byl upraven dle připomínky. 

V § 4 odst. 1 písm. c) návrhu zákona doporučujeme s 
ohledem na čl. 40 odst. 3 legislativních pravidel vlády 
slovo „hmotnost“, použitou závorku a text v ní vypustit a 
celé ustanovení formulovat takto: 
„c) množství dovezené nerostné suroviny nebo kovu 
vyjádřené v kilogramech“. 

Akceptováno 
Text § 4 odst. 1 písm. c) byl upraven dle připomínky. 

Ministerstvo 
vnitra 

Obecně: 
Upozorňujeme, že v navrhovaném zákoně jsou 
alternativně užívány pojmy „správní úřad“ a „orgán“. 
Doporučujeme užívání těchto pojmů sjednotit. 

Akceptováno 
Sjednoceno na pojem "orgán". 

K § 1: 
Doporučujeme doplnit definici pojmu „zvláštní režim v 
oblasti zahraničního obchodu“, neboť není nikde v zákoně 
jasně vymezen, z navrženého právního předpisu tak není 
zřejmé, na jaké situace se vztahuje. 

Neakceptováno, vysvětleno 
Pojem vyplývá z podstaty zákona. Zvláštní režimy jsou stanoveny 
jednotlivými předpisy EU, které jsou v poznámce č. 1 pod čarou. 
Z toho důvodu nevidíme potřebu uvedený pojem v zákoně 
definovat. 
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K § 3 písm. f): 
Navrhujeme jasně vymezit, o jaký veřejný seznam se 
jedná, co je jeho obsahem  
a kde bude zveřejněn (například na internetových 
stránkách ministerstva). 

Částečně akceptováno, vysvětleno 
Text byl upraven následovně: "spravuje veřejný seznam 
kontrolovaných osob dostupný na internetových stránkách 
ministerstva". Účel a obsah seznamu je zřejmý z § 5 odst. 3 a 
není ho potřeba blíže vymezovat v § 3. 

K § 4 odst. 1 písm. e): 
S ohledem na ochranu osobních údajů navrhujeme 
specifikovat, v jakém rozsahu budou identifikační údaje 
osob poskytovány. 

Akceptováno 
V rámci vypořádání připomínek s MF bylo ustanovení "dodavatel" 
změněno na "odesílatel" a spojeno s § 4 odst. 1 písm. a). 
Identifikační údaje jsou tedy specifikovány v bodech 1 a 2 dané 
části § 4 (jméno, případně jména, a příjmení, místo pobytu, 
případně místo podnikání, obchodní firmu, nebo název a adresu 
sídla, identifikační číslo, bylo-li přiděleno). 
 

K § 5 odst. 3:  
1. Doporučujeme stanovit konkrétní místo, kde budou 
výsledky kontroly zveřejňovány. 
2. S ohledem na ochranu osobních údajů navrhujeme 
specifikovat, v jakém rozsahu budou identifikační údaje 
osob zveřejňovány. 
3. Přestože se nebude jednat o běžnou situaci, 
předkladatel sám připouští, že dovozcem může být i 
nepodnikající fyzická osoba. Navrhujeme tedy zachovat 
rovné podmínky pro podnikající i nepodnikající fyzické 
osoby a právnické osoby a stanovit, že identifikační údaje 
a výsledky kontroly budou zveřejňovány u všech těchto 
osob. 

Akceptováno částečně 
1. Do textu návrhu zákona bylo přidáno "dostupném na 
internetových stránkách Ministerstva" 
2. Byl specifikován rozsah identifikačních údajů – tzn. název a 
identifikační číslo právnické osoby nebo jméno, případně jména, a 
příjmení, případně obchodní firmu a identifikační číslo podnikající 
fyzické osoby.    
3. Rovné podmínky akcentujeme v rovině přestupkové dle 
metodiky MV. V oblasti kontrolní činnosti tento závazek není 
nutné splnit. Text daného ustanovení byl ponechán nezměněný. 
S ohledem na účelnost mechanismu má veřejný seznam fungovat 
jako nástroj pro vytváření dobrého jména firmy, která respektuje 
postupy dané nařízením 2017/821. Ani z věcného hlediska tedy 
nedává smyslu, aby byla zveřejňována osoba nepodnikající. 

K § 8: 
Navrhovaný zákon má nabýt účinnosti prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. 
Tím vzniká riziko, že by nebyla dodržena legisvakanční 
lhůta 15 dní, pokud by došlo k vyhlášení zákona v druhé 
polovině kalendářního měsíce.  
Ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce 
zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, podmiňuje nabytí 
účinnosti právního předpisu před patnáctým dnem po jeho 
vyhlášení naléhavým obecným zájmem, ten však v 

Akceptováno 
Nabytí účinnosti bylo v souladu s čl. 53 Legislativních pravidel 
vlády změněno na 15 dní po vyhlášení zákona. V tomto smyslu 
byl změněn § 8 návrhu zákona a zvláštní část důvodové zprávy 
vztahující se k § 8. 
Odložená účinnost vybraných ustanovení je dána dnem 
použitelnosti části nařízení EP a Rady EU 2017/821 (1. leden 
2021 dle článku 20 odst. 3 uvedeného nařízení) a je dostatečně 
vysvětlena ve zvláštní části důvodové zprávy vztahující se k § 8. 
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důvodové zprávě k návrhu zákona uveden není. 
Navrhujeme proto stanovit nabytí účinnosti nejdříve 15 dní 
po vyhlášení.   
Obecně k citacím: 
Dle čl. 69 odst. 1 a čl. 70 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády je v případě citování článku používána zkratka „čl.“. 
Plné znění slova je užíváno pouze v případě, že je článek 
uváděn bez příslušného pořadového čísla. Doporučujeme 
proto zákon v tomto směru upravit. 

Akceptováno 
Citování článků bylo upraveno dle Legislativních pravidel vlády. 

K § 1: 
Doporučujeme ustanovení uvést do souladu s čl. 48 odst. 
2 Legislativních pravidel vlády, tedy slovo „upravuje“ 
přemístit před slova „v návaznosti“. 

Akceptováno 
Úvodní ustanovení bylo upraveno dle Legislativních pravidel 
vlády. 

K § 3 písm. d): 
S ohledem na čl. 71 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme text „písm.“ nahradit slovem „písmene“. 

Akceptováno 
Znění § 3 písm. d) bylo upraveno dle Legislativních pravidel 
vlády. 

K § 4 odst. 1: 
1. Na konec úvodní věty ustanovení doporučujeme doplnit 
dvojtečku.  
2. S ohledem na čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v písmeni b) text „popř.“ nahradit slovem 
„případně“.  
3. Doporučujeme upravit znění písmene c) a slova 
„hmotnosti (kg)“ nahradit slovem „kilogramech“. 

Akceptováno 
Text byl upraven dle připomínek. 

K § 5 odst. 3: 
Navrhujeme upravit nenormativní odkaz dle čl. 45 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády a slovo „zvláštních“ nahradit 
slovem „jiných“. 

Akceptováno 
Text byl upraven dle připomínky. 

K § 8: 
V souladu s čl. 53 odst. 1 
 písm. c) bodem 2 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme doplnit čárku před slovy „s výjimkou“. 

Akceptováno 
Text byl upraven dle připomínky. 

K poznámce pod čarou č. 10: 
Doporučujeme upravit znění poznámky pod čarou dle čl. 
47 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, tedy právní 
předpisy oddělit tečkou a každý z těchto předpisů uvést na 
samostatném řádku 

Akceptováno 
Právní předpisy uvedené v pozn. pod čarou č. 10 (ve změněné 
verzi návrhu zákona má pozn. pod čarou číslo 5) byly odděleny 
tečkou a uvedeny každý na samostatném řádku.  
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Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

K materiálu, Poznámka pod čarou č. 1:  
Upozorňujeme, že v souvislosti s prvními dvěma 
uvedenými předpisy Evropské unie by měl být uveden 
jejich celý název, tedy včetně příslušného data, obdobně, 
jako u posledního předpisu Evropské unie v předmětné 
poznámce pod čarou. Doporučujeme materiál doplnit ve 
smyslu uvedeném. 

Akceptováno 
V poznámce pod čarou č. 1 byla u předpisů EU doplněna 
příslušná data.  

K materiálu, § 5 odst. 1 písm. d):  
S ohledem na čl. 69 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v předmětném pododstavci nahradit slovo 
„článků“ textem „čl.“. 

Akceptováno 
Text byl upraven dle připomínky. 

K materiálu, Poznámka pod čarou č. 10:  
Vzhledem ke skutečnosti, že v předmětné poznámce pod 
čarou je obsaženo více právních předpisů, doporučujeme 
každý z uvedených právních předpisů uvést na 
samostatném řádku, jak stanovuje čl. 47 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 
Právní předpisy uvedené v pozn. pod čarou č. 10 (ve změněné 
verzi návrhu zákona má pozn. pod čarou číslo 5) byly odděleny 
tečkou a uvedeny každý na samostatném řádku. 

K materiálu, § 6 odst. 1 písm. b):  
Formulaci předmětného ustanovení nepovažujeme za 
zcela vhodnou. Uvedené ustanovení stanovuje, že se 
osoba dopustí přestupku tím, že „vyhoví požadavkům 
nebo zákazům …“. Samotné vyhovění požadavkům např. 
zákona je možno interpretovat jako chování v souladu se 
zákonem a obdobně pak vyhovění zákazům, což však 
považujeme za velmi neobvyklou formulaci. Domníváme 
se, že předkladatel nezamýšlel pokutou sankcionovat 
chování, které by bylo v souladu se zákonem, a proto 
doporučujeme předmětné ustanovení zcela změnit.   

Akceptováno částečně, vysvětleno 
Toto ustanovení stanovuje skutkovou podstatu přestupku 
spočívajícího v porušení povinnosti stanové v čl. 5 nařízení Rady 
(ES) č. 2271/96, které ukládá povinnost nevyhovět jednáním ani 
vědomým opomenutím požadavkům nebo zákazům přímo nebo 
nepřímo založeným na právních předpisech uvedených v příloze 
k tomuto nařízení nebo na opatřeních na nich založených nebo z 
nich vyplývajících. S cílem lepší srozumitelnosti byl text § 6 odst. 
1 písm. b) upraven následovně: „b) poruší povinnost uvedenou v 
čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 2271/96“. 

K materiálu, § 8:  
S ohledem na čl. 53 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v předmětném ustanovení zrušit slovo „dni“. 

Akceptováno jinak 
Nabytí účinnosti bylo v souladu s čl. 53 Legislativních pravidel 
vlády změněno na 15 dní po vyhlášení zákona. V tomto smyslu 
byl změněn § 8 návrhu zákona a zvláštní část důvodové zprávy 
vztahující se k § 8. 
Odložená účinnost vybraných ustanovení je dána dnem 
použitelnosti části nařízení EP a Rady EU 2017/821 (1. leden 
2021 dle článku 20 odst. 3 uvedeného nařízení) a je dostatečně 
vysvětlena ve zvláštní části důvodové zprávy vztahující se k § 8. 
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V § 4 odst. 1 písm. b) návrhu zákona doporučujeme 
použitou zkratku „popř.“ v souladu s čl. 40 odst. 3 
legislativních pravidel vlády vypustit a nahradit ji slovem 
„případně“. 

Akceptováno 
Text byl upraven dle připomínky. 

V § 4 odst. 1 písm. c) návrhu zákona doporučujeme s 
ohledem na čl. 40 odst. 3 legislativních pravidel vlády 
slovo „hmotnost“, použitou závorku a text v ní vypustit a 
celé ustanovení formulovat takto: 
„c) množství dovezené nerostné suroviny nebo kovu 
vyjádřené v kilogramech“. 

Akceptováno 
Text byl upraven dle připomínky. 

Poznámka pod čarou č. 10 podle našeho názoru obsahuje 
demonstrativní výčet jiných právních předpisů, ze kterých 
vyplývá povinnost mlčenlivosti. Vzhledem ke znění čl. 47 
odst. 4 a čl. 63 legislativních pravidel vlády by tak 
poznámka pod čarou č. 10 měla znít takto: 
„Například kontrolní řád, daňový řád.“.  
Současně poukazujeme, že podle čl. 45 odst. 5 
legislativních pravidel vlády by v § 5 odst. 3 větě druhé 
návrhu zákona mělo být slovo „zvláštních“ nahrazeno 
slovem „jiných“.  
V případě, že cílem předkladatele bylo uvést pouze 
kontrolní řád a daňový řád jako jediné jiné právní předpisy 
upravující povinnost mlčenlivosti ve smyslu navrhovaného 
§ 5 odst. 3, doporučujeme, aby byly tyto právní předpisy 
obsaženy přímo v § 5 odst. 3 větě druhé návrhu zákona a 
nebylo na ně odkazováno prostřednictvím poznámky pod 
čarou. 

Akceptováno částečně, vysvětleno 
V § 5 odst. 3 bylo slovo „zvláštních“ nahrazeno slovem „jiných“. 
Cílem předkladatele bylo uvést pouze kontrolní řád a daňový řád 
jako jediné jiné právní předpisy upravující povinnost mlčenlivosti 
ve smyslu navrhovaného § 5 odst. 3.   
S ohledem na vypořádání připomínek s MV a MŠMT byly právní 
předpisy uvedené v pozn. pod čarou č. 10 (ve změněné verzi 
návrhu zákona má pozn. pod čarou číslo 5) odděleny tečkou a 
uvedeny každý na samostatném řádku.  
 

Formulace skutkových podstat přestupků v § 6 odst. 1 
písm. a) a b) návrhu zákona je podle našeho názoru velmi 
široká a dáváme tak ke zvážení, zda by nebylo vhodné 
přistoupit k jejich reformulaci vedoucí k přesnějšímu a 
užšímu vymezení těchto skutkových podstat. 

Neakceptováno, vysvětleno 
Část textu návrhu zákona týkajícího se přestupků byla na 
pracovní úrovni konzultována s Ministerstvem vnitra se závěrem, 
že navržená úprava je dostačující.  
 

V Praze dne 21. listopadu 2019 

Vypracoval: Ing. Tomáš Hurych Podpis: 
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