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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních
týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva
duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh na zamítnutí nebyl podán.
Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru č. 76 ze
dne 4. dubna 2007 (tisk 125/1)

1.

K dosavadnímu novelizačnímu bodu 1.:
V § 1 se na konci odstavce 1 doplňují slova „ , jakož i při ochraně vnitřního trhu1a) „.
Poznámka pod čarou č. 1a zní:
__________________
„1a) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.“.

2.

K dosavadnímu novelizačnímu bodu 16.:
V § 11 se dosavadní text označuje jako odstavec 2 a vkládá se nový odstavec 1, který
včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

„(1) Celní úřad, kterému celní ředitelství doručilo rozhodnutí o schválení žádosti a který
zadržel zboží, oznámí majiteli práva na jeho žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a
adresu místa trvalého pobytu, adresu místa pobytu, adresu bydliště v zahraničí příjemce,
odesílatele, deklaranta, vlastníka nebo držitele zboží, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě název
nebo obchodní firmu a sídlo nebo umístění organizační složky, jde-li o právnickou osobu,
jakož i údaje o původu a místě odeslání zboží podezřelého z porušení práv k duševnímu
vlastnictví9).
___________________________
9)
Článek 9 odst. 3, článek 10 a 11 a článek 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 ze dne 22.
července 2003 o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušování určitých práv
duševního vlastnictví a opatření, jež mají být přijata proti zboží, které prokazatelně taková práva
porušilo.“.

3.

K dosavadnímu novelizačnímu bodu 29.:
Bod 29 zní: „§ 14a včetně poznámek pod čarou č. 22 až 27 zní:“.
Ustanovení nového § 14a odst. 1 až 6 nahradí stávající § 14a odst. 1 a 2.
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4.
Za dosavadní novelizační bod 61. se vkládá nový bod 62., který zní:
„62. Za § 31c se vkládají § 32 a 33, které včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 41 až 43
znějí:
„Opatření celního úřadu při ochraně vnitřního trhu před výrobky a zbožím, které není
pod celním dohledem a kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví
§ 32
(1) Při výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených ve zvláštním právním
předpise41) je celní úřad při kontrole oprávněn
a) vstupovat při výkonu kontroly
1. do provozoven nebo skladových prostor, o kterých má důvodné podezření, že se
v nich nabízejí, skladují nebo prodávají výrobky nebo zboží, kterým jsou porušena
práva k duševnímu vlastnictví,
2. do objektů výrobce, dovozce nebo distributora a vyžadovat předložení příslušné
dokumentace a poskytnutí pravdivých informací. Výrobce, dovozce nebo distributor
může být celníkem vyzván, aby mu zajistil a předložil odborná vyjádření osoby
odborně způsobilé k předmětu dozoru, nebo si k dozoru přizvat majitele práva,
b) ověřovat totožnost fyzických osob, jsou-li kontrolovanými osobami, a též totožnost
fyzických osob, které při kontrole zastupují kontrolované osoby, a oprávnění těchto osob
k zastupování,
c) požadovat od kontrolovaných osob potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní
vysvětlení,
d) odebírat za náhradu od kontrolovaných osob potřebné vzorky výrobků nebo zboží
k posouzení, zda nejde o výrobek nebo zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu
vlastnictví. Za odebrané vzorky výrobků nebo zboží se kontrolované osobě poskytne
náhrada ve výši ceny, za kterou se výrobek nebo zboží v okamžiku odebrání vzorku
nabízí. Náhrada se neposkytne, jestliže se jí kontrolovaná osoba vzdá. Nárok na náhradu
nevzniká, bude-li o výrobku nebo zboží pravomocně rozhodnuto, že jde o zboží, kterým
jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví.
(2) Kontrolované osoby jsou povinny umožnit celníkům plnit jejich úkoly související
s výkonem kontroly a poskytnout jim potřebnou součinnost.
§ 33
(1) Celní úřad je oprávněn uskladnit zadržené výrobky a zboží na náklady kontrolované
osoby, včetně nákladů na zadržení a přepravu v souvislosti se skladováním.
(2) Celní úřad uloží rozhodnutím kromě pokuty42) i propadnutí nebo zabrání výrobků
nebo zboží, kterým jsou porušena práva k duševnímu vlastnictví.
(3) Celní úřad zajistí zničení propadlých nebo zabraných výrobků, anebo jsou-li
využitelné pro humanitární účely, může ředitel celního úřadu určit, že budou poskytnuty
k těmto účelům, a to bezplatně.
(4) Zničení se provede na náklad kontrolované osoby, která výrobky nebo zboží nabízela,
prodávala nebo skladovala.

-4(5) Celní úřad uloží povinnost uhradit náklady podle odstavců 1 a 4 rozhodnutím s lhůtou
splatnosti do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nejsou-li náklady ve lhůtě splatnosti
zaplaceny, celní úřad postupuje při jejich vymáhání podle zvláštních právních předpisů43).
(6) Pro zadržení zboží, ničení padělků a nedovolených napodobenin, poskytnutí
upravených padělků k humanitárním účelům, propadnutí a zabrání zboží a pro odvolání proti
rozhodnutí celních orgánů platí obdobně ustanovení § 9, 14, 14a, 28a, 28b a 31a.
___________________
41)

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
§ 24 a 24a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
43)
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.
42)

5.

V Části desáté § 41 se slova „1. července 2007“ nahrazují slovy „jeho vyhlášení“.
V Praze dne 25. dubna 2007

Ing. Miloslav K a l a v.r.
zpravodaj hospodářského výboru

