
 

 

TELEFON  (+420) 225 279 111  |  E-MAIL  SPCR@SPCR.CZ 

WEB  WWW.SPCR.CZ  |  ADRESA  FREYOVA 948/11, 190 00 PRAHA 9 
ZAPSANÝ VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU, VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE ODDÍL L, VLOŽKA 3148.  

IČO: 00536211, DIČ: CZ00536211. 

 

 

NÁZEV MATERIÁLU 

Připomínky Svazu průmyslu a dopravy České republiky k Návrhu zákona, 
kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských 
společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu 
zboží dvojího použití, ve znění pozdějších předpisů 

Č. J. 51/2021 
DATUM ZPRACOVÁNÍ 14. července. 2021 
KONTAKTNÍ OSOBA Jan Šebesta 
TELEFON 225 279 201 
E-MAIL jsebesta@spcr.cz 

 
 

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. K § 2 a § 7 odst. 3 písm. d) 

Poznámku pod čarou 2) navrhujeme upravit dle návrhu níže (poznámky pod čarou 19) a 22) pak analogicky). 

 

Nové znění poznámky pod čarou: 

„2) Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 

zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších 

předpisů…“, 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,“ 

 

Odůvodnění: 

V poznámkách pod čarou je uveden odkaz na zákon č. 18/1997 Sb., který byl téměř celý nahrazen zákonem 

č. 263/2016 Sb. (5 výskytů na stranách 1, 7, 12 a 13). V současném znění zákona však zůstalo pouze řešení 

odpovědnosti za jaderné škody, které však není ve vztahu k předmětu úpravy zákona č. 594/2004 Sb. 

stěžejní. Odkazy na zákon č. 18/1997 Sb. jsou proto z hlediska zákona č. 594/2004 Sb. zavádějící. Byť jsme 

si vědomi skutečnosti, že Legislativní pravidla vlády uvádějí, že poznámky pod čarou se zpravidla 

nenovelizují, domníváme se, že v tomto případě je na místě pro zajištění jednoznačné interpretace 

k novelizaci přistoupit. Nedošlo totiž k plnému zrušení a plnému nahrazení původního předpisu předpisem 

novým, což může zakládat nejistotu v cíli zákonodárce.  

 

Tato připomínka je zásadní. 
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