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Úvodní ustanovení

1) Článek 1 se nahrazuje tímto:
„Článek 1

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na
přímo použitelný předpis Evropské unie
upravující zahraniční obchod s některým
zbožím, které by mohlo být použito pro trest
smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či
ponižující zacházení nebo trestání1) (dále jen
„nařízení Rady“)

Předmět
Toto nařízení stanoví pravidla Unie pro obchod s
třetími zeměmi se zbožím, které by mohlo být použito
pro účely výkonu trestu smrti nebo pro účely mučení či
jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení
nebo trestání, jakož i pravidla pro poskytování
zprostředkovatelských služeb, technické pomoci,
školení a reklamy v souvislosti s takovým zbožím.“

a)
práva a povinnosti osob související se
zahraničním obchodem se zbožím a
b)
výkon státní správy související s
povolováním a kontrolou zahraničního
obchodu se zbožím.
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)
zahraničním obchodem se zbožím
vývoz, dovoz, tranzit zboží nebo poskytování
zprostředkovatelských služeb nebo technické
pomoci se zbožím související,
b)

Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.)

zbožím výrobky nebo služby, které jsou
1

Obsah

vymezeny nařízením Rady.
_____
1) Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27.
června 2005 o obchodování s některým
zbožím, které by mohlo být použito pro trest
smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či
ponižující zacházení nebo trestání, v platném
znění.
§2

§2
32016R2134
Působnost
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen
„ministerstvo“)
a) rozhoduje o vydání
1. povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu
zboží,
2. povolení k poskytování zprostředkovatelských
služeb nebo technické pomoci,
b) spolupracuje s příslušnými orgány Evropské
unie a členských států Evropské unie.

11) Článek 8 se nahrazuje tímto:
„Článek 8
Typy povolení a vydávající orgány
1.
Tímto nařízením se zavádí všeobecné vývozní
povolení Unie pro určitý vývoz uvedený v příloze IIIb.
Příslušný orgán členského státu, v němž má bydliště
nebo je usazen vývozce, může vývozci používání
tohoto povolení zakázat, pokud existuje důvodné
podezření, že vývozce není schopen dodržet podmínky
tohoto povolení nebo ustanovení právních předpisů
upravujících kontrolu vývozu.
Příslušné orgány členských států si předávají informace
o všech vývozcích, kterým bylo odepřeno právo
používat všeobecné vývozní povolení Unie, ledaže
dojdou k závěru, že se určitý vývozce nepokusí o
vývoz zboží uvedeného v příloze IIIa prostřednictvím
jiného členského státu. Pro tento účel se použije
bezpečný a zašifrovaný systém výměny informací.
2.
Povolení k vývozu jiného zboží, než je zboží
uvedené v odstavci 1, pro které se vyžaduje povolení
podle tohoto nařízení, uděluje příslušný orgán
členského státu, v němž má bydliště nebo je usazen
vývozce, uvedený v příloze I. Tato povolení mohou být
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individuální nebo všeobecná, jestliže se týkají zboží
uvedeného v příloze III nebo IIIa. Povolení pro zboží
uvedené v příloze II mohou být jen individuální.
3. Povolení k tranzitu zboží uvedeného v příloze II
uděluje příslušný orgán členského státu, v němž mají
bydliště nebo jsou usazené fyzická nebo právnická
osoba, subjekt nebo orgán převážející zboží v rámci
celního území Unie, jak je uvedeno v příloze I. Pokud
daná osoba, subjekt nebo orgán nemají bydliště či
nejsou usazené v členském státě, uděluje povolení
příslušný orgán členského státu, v němž dochází ke
vstupu zboží na celní území Unie. Takové povolení je
jen individuální.
4.
Povolení k dovozu, pro který se podle tohoto
nařízení vyžaduje povolení, uděluje příslušný orgán
členského státu, v němž sídlí muzeum, jak je uvedeno v
příloze I. Povolení pro zboží uvedené v příloze II
mohou být jen individuální.
5.
Povolení k poskytování technické pomoci
vztahující se ke zboží uvedenému v příloze II uděluje:
a) příslušný orgán členského státu, ve kterém má
poskytovatel technické pomoci bydliště nebo je v
něm usazen, uvedený v příloze I, nebo pokud není
takový členský stát, příslušný orgán členského
státu, jehož je poskytovatel technické pomoci
státním příslušníkem nebo podle jehož právních
předpisů byl registrován nebo zřízen, pokud má být
pomoc poskytnuta muzeu v třetí zemi; nebo
b) příslušný orgán členského státu, ve kterém muzeum
sídlí, uvedený v příloze I, pokud má být pomoc
poskytnuta muzeu v Unii.
6.
Povolení k poskytování technické pomoci v
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souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III nebo v
příloze IIIa uděluje příslušný orgán členského státu, ve
kterém má poskytovatel technické pomoci bydliště
nebo je v něm usazen, uvedený v příloze I, nebo pokud
není takový členský stát, příslušný orgán členského
státu, jehož je poskytovatel technické pomoci státním
příslušníkem nebo podle jehož právních předpisů byl
registrován nebo zřízen.
7.
Povolení k poskytování zprostředkovatelských
služeb v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III
nebo v příloze IIIa uděluje příslušný orgán členského
státu, ve kterém má zprostředkovatel bydliště nebo je v
něm usazen, uvedený v příloze I, nebo pokud není
takový členský stát, příslušný orgán členského státu,
jehož je zprostředkovatel státním příslušníkem nebo
podle jehož právních předpisů byl registrován nebo
zřízen. Toto povolení je udělováno pro určité množství
konkrétního zboží pohybujícího se mezi dvěma nebo
více třetími zeměmi. Jasně musí být uvedeno umístění
zboží ve třetí zemi původu, konečný uživatel a přesné
umístění tohoto uživatele.
8. Žadatelé poskytnou příslušnému orgánu všechny
významné informace, které jsou nezbytné pro jejich
žádosti o individuální nebo všeobecné povolení k
vývozu nebo poskytování zprostředkovatelských
služeb, o povolení k poskytování technické pomoci, o
individuální dovozní povolení nebo o individuální
tranzitní povolení.
Pokud jde o vývoz, příslušné orgány musí obdržet
úplné informace zejména o konečném uživateli, zemi
určení a konečném použití zboží.
Pokud jde o zprostředkovatelské služby, příslušné
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orgány musí obdržet zejména podrobné informace o
umístění zboží ve třetí zemi původu, jasný popis zboží
a jeho množství, informace o třetích stranách
zapojených do transakce, o třetí zemi určení, konečném
uživateli v této zemi a jeho přesném umístění.
Udělení povolení může být případně podmíněno
prohlášením o konečném použití.
9.
Odchylně od odstavce 8, pokud výrobce nebo
zástupce výrobce má vyvézt nebo prodat a přepravit
zboží uvedené v příloze III bodech 3.2 nebo 3.3 nebo
příloze IIIa oddílu 1 k distributorovi ve třetí zemi, musí
výrobce poskytnout informace o dohodách a opatřeních
přijatých proto, aby se zabránilo použití zboží
uvedeného v příloze III bodech 3.2 nebo 3.3 k mučení
nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu
zacházení nebo trestání nebo aby se zabránilo použití
zboží uvedeného v příloze IIIa oddíle 1 k výkonu trestu
smrti, informace o zemi určení a, jsou-li k dispozici,
informace o konečném použití a konečných uživatelích
daného zboží.
10.
Na žádost vnitrostátního mechanismu pro
předcházení mučení vytvořeného na základě Opčního
protokolu z roku 1984 k Úmluvě proti mučení a jinému
krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo
trestání mohou příslušné orgány rozhodnout, že
danému vnitrostátnímu mechanismu pro předcházení
mučení poskytnou informace, které od žadatele
obdržely o zemi určení, příjemci, konečném použití a
konečných uživatelích, případně distributorovi a
dohodách a opatřeních uvedených v odstavci 9.
Příslušné orgány předtím, než poskytnou příslušné
informace, vyslechnou žadatele a mohou stanovit
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omezení ohledně možného využívání těchto informací.
Příslušné orgány přijímají svá rozhodnutí v souladu s
vnitrostátními právními předpisy a praxí.
11. Členské státy vyřídí žádosti o individuální nebo
všeobecné povolení ve lhůtě stanovené podle
vnitrostátních právních předpisů nebo praxe."
32005R2134

Článek 13
Výměna informací mezi orgány členských států a
Komisí
1. Aniž je dotčen článek 11, informují se
Komise a členské státy na požádání navzájem o
opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení a
poskytují si navzájem veškeré důležité informace, které
mají v souvislosti s tímto nařízením k dispozici,
zejména informace o udělených a odmítnutých
povoleních.
2. Důležité informace o udělených a
odmítnutých povoleních zahrnují přinejmenším typ
rozhodnutí, důvody pro rozhodnutí nebo jejich shrnutí,
jména příjemců, a nejsou-li totožná, také jména
konečných uživatelů a název dotyčného zboží.
3. Členské státy vypracují každý rok, pokud
možno ve spolupráci s Komisí, veřejnou zprávu o
činnosti, která obsahuje informace o počtu obdržených
žádostí, o zboží a zemích, kterých se tyto žádosti
týkaly, a o rozhodnutích, která v případě těchto žádostí
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přijaly. Tato zpráva neobsahuje informace, jejichž
vyzrazení členský stát považuje za neslučitelné se
svými základními bezpečnostními zájmy.
4. S výjimkou poskytování informací uvedených
v odstavci 2 orgánům ostatních členských států a
Komisi se tento článek nedotýká platných
vnitrostátních pravidel týkajících se utajení a
profesního tajemství.
5. Odmítnutí udělit povolení, pokud je založeno
na vnitrostátním zákazu v souladu s čl. 7 odst. 1, není
odmítnutím povolení ve smyslu odstavců 1, 2 a 3
tohoto článku.

32016R2134

§3
§3
Žádost o povolení
Žádost o vydání povolení k vývozu, dovozu nebo
tranzitu zboží, a povolení k poskytování
zprostředkovatelských služeb nebo technické
pomoci se zbožím se podává písemně
prostřednictvím vyplněného formuláře, jehož
vzor je uveřejněn na internetových stránkách
ministerstva.

12) Článek 9 se nahrazuje tímto:
„Článek 9
Povolení
1. Vývozní, dovozní a tranzitní povolení se vystavují
na tiskopise, který se shoduje se vzorem uvedeným v
příloze V. Povolení k poskytování
zprostředkovatelských služeb se vystavuje na tiskopise,
který se shoduje se vzorem uvedeným v příloze VI.
Povolení k poskytování technické pomoci se vystavuje
na tiskopise, který se shoduje se vzorem uvedeným v
příloze VII. Tato povolení jsou platná v celé Unii.
Doba platnosti povolení činí od tří do dvanácti měsíců s
možností prodloužení až o dvanáct měsíců. Doba
platnosti souhrnného povolení činí od jednoho roku do
tří let s možností prodloužení až o dva roky.
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§5

§5
32016R2134
(1) Ministerstvo povolení k vývozu, dovozu nebo
tranzitu zboží, a povolení k poskytování
zprostředkovatelských služeb nebo technické
pomoci se zbožím zruší, jestliže
a) bylo vydáno na základě nesprávných nebo
neúplných údajů,
b) nebyly dodrženy podmínky uvedené v
povolení, nebo
c) stát konečného určení zboží nebo technické
pomoci přestal poskytovat dostatečnou záruku,
že zboží nebude použito k výkonu trestu smrti,
mučení nebo jiného krutého, nelidského či

2. Vývozní povolení udělované v souladu s článkem 6
nebo článkem 7c zahrnuje rovněž povolení pro vývozce
poskytnout technickou pomoc konečným uživatelům,
pokud se tato pomoc jeví nezbytnou pro instalaci,
provoz, údržbu nebo opravu zboží, jehož vývoz je
povolen.
3. Povolení lze vystavit elektronicky. Konkrétní
postupy budou stanoveny na vnitrostátní úrovni.
Členské státy, které této možnosti využijí, o tom
uvědomí Komisi.
4. Vývozní, dovozní a tranzitní povolení, povolení k
poskytování technické pomoci či
zprostředkovatelských služeb podléhají veškerým
požadavkům a podmínkám, které příslušný orgán
považuje za přiměřené.
5. Příslušné orgány, které jednají v souladu s tímto
nařízením, mohou udělení povolení odmítnout a mohou
zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat povolení, které
již bylo uděleno."
12) Článek 9 se nahrazuje tímto:
„Článek 9
Povolení
1. Vývozní, dovozní a tranzitní povolení se vystavují
na tiskopise, který se shoduje se vzorem uvedeným v
příloze
V.
Povolení
k
poskytování
zprostředkovatelských služeb se vystavuje na tiskopise,
který se shoduje se vzorem uvedeným v příloze VI.
Povolení k poskytování technické pomoci se vystavuje
na tiskopise, který se shoduje se vzorem uvedeným v
příloze VII. Tato povolení jsou platná v celé Unii.
Doba platnosti povolení činí od tří do dvanácti měsíců s
možností prodloužení až o dvanáct měsíců. Doba
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ponižujícího zacházení nebo trestání, včetně
soudem
nařízených
tělesných
trestů,
vykonávaných donucovacím orgánem, nebo
jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobou.
(2) Ministerstvo může povolení k vývozu,
dovozu nebo tranzitu zboží, a povolení k
poskytování zprostředkovatelských služeb nebo
technické pomoci se zbožím změnit nebo zrušit,
jestliže dojde ke změně okolností, za kterých
bylo uděleno.
(3) Ministerstvo platnost povolení k vývozu,
dovozu nebo tranzitu zboží, a povolení k
poskytování zprostředkovatelských služeb nebo
technické pomoci se zbožím pozastaví na dobu
nezbytně nutnou k prošetření, zda nejsou dány
podmínky pro jeho změnu nebo zrušení.
(4) Podání rozkladu proti rozhodnutí podle
odstavců 1 až 3 nemá odkladný účinek.

platnosti souhrnného povolení činí od jednoho roku do
tří let s možností prodloužení až o dva roky.
2. Vývozní povolení udělované v souladu s článkem 6
nebo článkem 7c zahrnuje rovněž povolení pro vývozce
poskytnout technickou pomoc konečným uživatelům,
pokud se tato pomoc jeví nezbytnou pro instalaci,
provoz, údržbu nebo opravu zboží, jehož vývoz je
povolen.
3.
Povolení lze vystavit elektronicky. Konkrétní
postupy budou stanoveny na vnitrostátní úrovni.
Členské státy, které této možnosti využijí, o tom
uvědomí Komisi.
4. Vývozní, dovozní a tranzitní povolení, povolení k
poskytování
technické
pomoci
či
zprostředkovatelských služeb podléhají veškerým
požadavkům a podmínkám, které příslušný orgán
považuje za přiměřené.
5. Příslušné orgány, které jednají v souladu s tímto
nařízením, mohou udělení povolení odmítnout a mohou
zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat povolení, které
již bylo uděleno."
10) Za článek 7a se vkládá nová kapitola, která zní:
„KAPITOLA IIIa
Zboží, které je možno použít k výkonu trestu smrti
Článek 7b
Požadavek vývozního povolení
1. Pro vývoz zboží uvedeného v příloze IIIa se, bez
ohledu na jeho původ, vyžaduje povolení. Povolení se
však nevyžaduje pro zboží, které se přes celní území
Unie pouze přepravuje, totiž zboží, jemuž nebylo
přiděleno jiné celně schválené určení nebo použití než
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režim vnějšího tranzitu podle článku 226 nařízení (EU)
č. 952/2013, včetně skladování zboží jiného než zboží
Unie ve svobodném pásmu.
Příloha IIIa obsahuje pouze zboží, které je možno
použít k výkonu trestu smrti a které bylo schváleno
nebo skutečně použito k výkonu trestu smrti jednou
nebo několika třetími zeměmi, jež trest smrti nezrušily.
Příloha IIIa neobsahuje:
a)
palné zbraně kontrolované podle nařízení (EU)
č. 258/2012;
b)
zboží dvojího užití kontrolované podle nařízení
(ES) č. 428/2009 a
c)
zboží kontrolované v souladu se společným
postojem 2008/944/SZBP.
2. Pokud vývoz léčivých přípravků vyžaduje vývozní
povolení podle tohoto nařízení a tento vývoz vyžaduje
rovněž povolení podle mezinárodních úmluv o kontrole
omamných a psychotropních látek, jako je Úmluva o
psychotropních látkách z roku 1971, mohou členské
státy pro splnění povinností, které jim toto nařízení a
příslušná úmluva ukládá, použít jednotný postup.
Článek 7c
Kritéria pro udělení vývozního povolení
1. Rozhodnutí o žádostech o vývozní povolení pro
zboží uvedené v příloze IIIa přijímají příslušné orgány,
přičemž berou v úvahu všechny důležité okolnosti,
zejména to, zda nebyla v předchozích třech letech v
jiném členském státě zamítnuta žádost o povolení v
podstatě stejného vývozu, jakož i zřetel na zamýšlené
konečné použití zboží a riziko zneužití.
2. Příslušný orgán neudělí povolení, pokud existují
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oprávněné důvody domnívat se, že zboží uvedené v
příloze IIIa by mohlo být použito k výkonu trestu smrti
ve třetí zemi.
3. Na ověření zamýšleného konečného použití zboží a
rizika zneužití se vztahují tato pravidla:
3.1. Pokud výrobce zboží uvedeného v příloze IIIa
oddíle 1 žádá o povolení vývozu tohoto zboží pro
distributora, příslušný orgán posoudí smluvní ujednání
mezi výrobcem a distributorem a opatření, která
přijímají, aby se zajistilo, že toto zboží nebude použito
k výkonu trestu smrti.
3.2. Pokud se žádá o vývozní povolení pro zboží
uvedené v příloze IIIa oddíle I pro konečného
uživatele, může příslušný orgán při posuzování rizika
zneužití zohlednit platná smluvní ujednání a podepsané
prohlášení konečného uživatele o konečném použití, jeli takové prohlášení k dispozici. Není-li k dispozici
prohlášení o konečném použití, je povinností vývozce
prokázat, kdo bude konečným uživatelem a jaké bude
konečné použití daného zboží. Pokud vývozce
nepředloží dostatečné informace o konečném uživateli
a konečném použití zboží, je třeba mít za to, že
příslušný orgán má oprávněné důvody se domnívat, že
dané zboží by mohlo být použito k výkonu trestu smrti.
3.3. Komise ve spolupráci s příslušnými orgány
členských států může přijmout pokyny obsahující
osvědčené postupy pro posuzování konečného použití a
pro posuzování účelu, k němuž by byla technická
pomoc použita.
4. Při posuzování žádosti o souhrnné povolení bere
příslušný orgán kromě kritérií uvedených v odstavci 1
v úvahu i to, zda vývozce uplatňuje přiměřené a
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vhodné prostředky a postupy pro dosažení souladu s
ustanoveními a cíli tohoto nařízení a s podmínkami
povolení.
Článek 7d
Zákaz tranzitu
Jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám,
subjektům nebo orgánům včetně partnerství, bez
ohledu na to, zda mají bydliště nebo jsou usazené v
členském státě či mimo něj, je zakázáno provádět
tranzit zboží uvedeného v příloze IIIa, pokud je jim
známa skutečnost, že jakákoli součást takto
přepravovaného zboží má být použita k výkonu trestu
smrti ve třetí zemi.
Článek 7e
Požadavek povolení pro určité služby
1. Povolení je vyžadováno vždy, pokud poskytovatel
technické pomoci nebo zprostředkovatel úplatně či
bezúplatně poskytuje jakékoli osobě, subjektu nebo
orgánu v třetí zemi některou z těchto služeb:
a)
technickou pomoc v souvislosti se zbožím
uvedeným v příloze IIIa, bez ohledu na jeho původ; a
b)
zprostředkovatelské služby v souvislosti se
zbožím uvedeným v příloze IIIa, bez ohledu na jeho
původ.
2.
Při rozhodování o žádostech o povolení k
poskytování zprostředkovatelských služeb v souvislosti
se zbožím uvedeným v příloze IIIa se použije článek 7c
obdobně.
Při rozhodování o žádostech o povolení k poskytování
technické pomoci v souvislosti se zbožím uvedeným v
příloze IIIa se zohlední kritéria uvedená v článku 7c
pro posouzení toho, zda by:
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§6

§6
32016R2134
Povinnosti držitele povolení k vývozu, dovozu
nebo tranzitu zboží
(1) Držitel povolení k vývozu, dovozu nebo
tranzitu zboží uvede do celního prohlášení číslo
povolení.
(2) Držitel povolení k vývozu, dovozu nebo
tranzitu zboží je povinen bezodkladně oznámit
ministerstvu uskutečnění vývozu, dovozu nebo
tranzitu zboží, potvrzené celním úřadem na
povolení, nebo skutečnost, že povolení nebylo po
dobu jeho platnosti využito.
(3) Pokud tak ministerstvo v povolení stanoví, je

a)
technická pomoc byla poskytnuta osobě,
subjektu nebo orgánu, které by mohly zboží, s nímž
tato technická pomoc souvisí, použít k výkonu trestu
smrti; a
b)
technická pomoc byla použita pro opravu, vývoj,
výrobu, zkoušky, údržbu nebo montáž zboží uvedeného
v příloze IIIa pro osobu, subjekt nebo orgán, které by
mohly zboží, s nímž tato technická pomoc souvisí,
použít k výkonu trestu smrti, nebo zda by byla použita
za účelem technické pomoci takové osobě, subjektu
nebo orgánu.
3. Odstavec 1 se nevztahuje na poskytování technické
pomoci, pokud
a)
technická pomoc spočívá v poskytování
informací, které jsou veřejně přístupné; nebo
b)
technická pomoc je minimálním předpokladem
pro instalaci, provoz, údržbu nebo opravu zboží
uvedeného v příloze IIIa, jehož vývoz byl povolen
příslušným orgánem v souladu s tímto nařízením.“
10) Za článek 7a se vkládá nová kapitola, která zní:
„KAPITOLA IIIa
Zboží, které je možno použít k výkonu trestu smrti
Článek 7b
Požadavek vývozního povolení
1. Pro vývoz zboží uvedeného v příloze IIIa se, bez
ohledu na jeho původ, vyžaduje povolení. Povolení se
však nevyžaduje pro zboží, které se přes celní území
Unie pouze přepravuje, totiž zboží, jemuž nebylo
přiděleno jiné celně schválené určení nebo použití než
režim vnějšího tranzitu podle článku 226 nařízení (EU)
č. 952/2013, včetně skladování zboží jiného než zboží
Unie ve svobodném pásmu.

Stránka 13 (celkem 26)

vývozce zboží povinen do třiceti dnů ode dne
následujícího po dni, ve kterém byl vývoz
uskutečněn, předložit doklad o ověření dodávky
vystavený příslušným orgánem státu konečného
určení potvrzující přijetí zboží v tomto státu.

Příloha IIIa obsahuje pouze zboží, které je možno
použít k výkonu trestu smrti a které bylo schváleno
nebo skutečně použito k výkonu trestu smrti jednou
nebo několika třetími zeměmi, jež trest smrti nezrušily.
Příloha IIIa neobsahuje:
a)
palné zbraně kontrolované podle nařízení (EU)
č. 258/2012;
b)
zboží dvojího užití kontrolované podle nařízení
(ES) č. 428/2009 a
c)
zboží kontrolované v souladu se společným
postojem 2008/944/SZBP.
2. Pokud vývoz léčivých přípravků vyžaduje vývozní
povolení podle tohoto nařízení a tento vývoz vyžaduje
rovněž povolení podle mezinárodních úmluv o kontrole
omamných a psychotropních látek, jako je Úmluva o
psychotropních látkách z roku 1971, mohou členské
státy pro splnění povinností, které jim toto nařízení a
příslušná úmluva ukládá, použít jednotný postup.
Článek 7c
Kritéria pro udělení vývozního povolení
1. Rozhodnutí o žádostech o vývozní povolení pro
zboží uvedené v příloze IIIa přijímají příslušné orgány,
přičemž berou v úvahu všechny důležité okolnosti,
zejména to, zda nebyla v předchozích třech letech v
jiném členském státě zamítnuta žádost o povolení v
podstatě stejného vývozu, jakož i zřetel na zamýšlené
konečné použití zboží a riziko zneužití.
2. Příslušný orgán neudělí povolení, pokud existují
oprávněné důvody domnívat se, že zboží uvedené v
příloze IIIa by mohlo být použito k výkonu trestu smrti
ve třetí zemi.

Stránka 14 (celkem 26)

3. Na ověření zamýšleného konečného použití zboží a
rizika zneužití se vztahují tato pravidla:
3.1. Pokud výrobce zboží uvedeného v příloze IIIa
oddíle 1 žádá o povolení vývozu tohoto zboží pro
distributora, příslušný orgán posoudí smluvní ujednání
mezi výrobcem a distributorem a opatření, která
přijímají, aby se zajistilo, že toto zboží nebude použito
k výkonu trestu smrti.
3.2. Pokud se žádá o vývozní povolení pro zboží
uvedené v příloze IIIa oddíle I pro konečného
uživatele, může příslušný orgán při posuzování rizika
zneužití zohlednit platná smluvní ujednání a podepsané
prohlášení konečného uživatele o konečném použití, jeli takové prohlášení k dispozici. Není-li k dispozici
prohlášení o konečném použití, je povinností vývozce
prokázat, kdo bude konečným uživatelem a jaké bude
konečné použití daného zboží. Pokud vývozce
nepředloží dostatečné informace o konečném uživateli
a konečném použití zboží, je třeba mít za to, že
příslušný orgán má oprávněné důvody se domnívat, že
dané zboží by mohlo být použito k výkonu trestu smrti.
3.3. Komise ve spolupráci s příslušnými orgány
členských států může přijmout pokyny obsahující
osvědčené postupy pro posuzování konečného použití a
pro posuzování účelu, k němuž by byla technická
pomoc použita.
4. Při posuzování žádosti o souhrnné povolení bere
příslušný orgán kromě kritérií uvedených v odstavci 1
v úvahu i to, zda vývozce uplatňuje přiměřené a
vhodné prostředky a postupy pro dosažení souladu s
ustanoveními a cíli tohoto nařízení a s podmínkami
povolení.
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Článek 7d
Zákaz tranzitu
Jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám,
subjektům nebo orgánům včetně partnerství, bez
ohledu na to, zda mají bydliště nebo jsou usazené v
členském státě či mimo něj, je zakázáno provádět
tranzit zboží uvedeného v příloze IIIa, pokud je jim
známa skutečnost, že jakákoli součást takto
přepravovaného zboží má být použita k výkonu trestu
smrti ve třetí zemi.
Článek 7e
Požadavek povolení pro určité služby
1. Povolení je vyžadováno vždy, pokud poskytovatel
technické pomoci nebo zprostředkovatel úplatně či
bezúplatně poskytuje jakékoli osobě, subjektu nebo
orgánu v třetí zemi některou z těchto služeb:
a)
technickou pomoc v souvislosti se zbožím
uvedeným v příloze IIIa, bez ohledu na jeho původ; a
b)
zprostředkovatelské služby v souvislosti se
zbožím uvedeným v příloze IIIa, bez ohledu na jeho
původ.
2.
Při rozhodování o žádostech o povolení k
poskytování zprostředkovatelských služeb v souvislosti
se zbožím uvedeným v příloze IIIa se použije článek 7c
obdobně.
Při rozhodování o žádostech o povolení k poskytování
technické pomoci v souvislosti se zbožím uvedeným v
příloze IIIa se zohlední kritéria uvedená v článku 7c
pro posouzení toho, zda by:
a)
technická pomoc byla poskytnuta osobě,
subjektu nebo orgánu, které by mohly zboží, s nímž
tato technická pomoc souvisí, použít k výkonu trestu
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§7

§7
32016R2134
Povinnosti držitele povolení k poskytování
zprostředkovatelských služeb nebo technické
pomoci
Držitel
povolení
k
poskytování
zprostředkovatelských služeb nebo technické
pomoci je povinen bezodkladně informovat
ministerstvo o formě a rozsahu poskytnutých
zprostředkovatelských služeb nebo technické
pomoci nebo o tom, že povolení nebylo po dobu
jeho platnosti využito.

smrti; a
b)
technická pomoc byla použita pro opravu, vývoj,
výrobu, zkoušky, údržbu nebo montáž zboží uvedeného
v příloze IIIa pro osobu, subjekt nebo orgán, které by
mohly zboží, s nímž tato technická pomoc souvisí,
použít k výkonu trestu smrti, nebo zda by byla použita
za účelem technické pomoci takové osobě, subjektu
nebo orgánu.
3. Odstavec 1 se nevztahuje na poskytování technické
pomoci, pokud
a)
technická pomoc spočívá v poskytování
informací, které jsou veřejně přístupné; nebo
b)
technická pomoc je minimálním předpokladem
pro instalaci, provoz, údržbu nebo opravu zboží
uvedeného v příloze IIIa, jehož vývoz byl povolen
příslušným orgánem v souladu s tímto nařízením.“
10) Za článek 7a se vkládá nová kapitola, která zní:
„KAPITOLA IIIa
Zboží, které je možno použít k výkonu trestu smrti
Článek 7b
Požadavek vývozního povolení
1. Pro vývoz zboží uvedeného v příloze IIIa se, bez
ohledu na jeho původ, vyžaduje povolení. Povolení se
však nevyžaduje pro zboží, které se přes celní území
Unie pouze přepravuje, totiž zboží, jemuž nebylo
přiděleno jiné celně schválené určení nebo použití než
režim vnějšího tranzitu podle článku 226 nařízení (EU)
č. 952/2013, včetně skladování zboží jiného než zboží
Unie ve svobodném pásmu.
Příloha IIIa obsahuje pouze zboží, které je možno
použít k výkonu trestu smrti a které bylo schváleno
nebo skutečně použito k výkonu trestu smrti jednou
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nebo několika třetími zeměmi, jež trest smrti nezrušily.
Příloha IIIa neobsahuje:
a)
palné zbraně kontrolované podle nařízení (EU)
č. 258/2012;
b)
zboží dvojího užití kontrolované podle nařízení
(ES) č. 428/2009 a
c)
zboží kontrolované v souladu se společným
postojem 2008/944/SZBP.
2. Pokud vývoz léčivých přípravků vyžaduje vývozní
povolení podle tohoto nařízení a tento vývoz vyžaduje
rovněž povolení podle mezinárodních úmluv o kontrole
omamných a psychotropních látek, jako je Úmluva o
psychotropních látkách z roku 1971, mohou členské
státy pro splnění povinností, které jim toto nařízení a
příslušná úmluva ukládá, použít jednotný postup.
Článek 7c
Kritéria pro udělení vývozního povolení
1. Rozhodnutí o žádostech o vývozní povolení pro
zboží uvedené v příloze IIIa přijímají příslušné orgány,
přičemž berou v úvahu všechny důležité okolnosti,
zejména to, zda nebyla v předchozích třech letech v
jiném členském státě zamítnuta žádost o povolení v
podstatě stejného vývozu, jakož i zřetel na zamýšlené
konečné použití zboží a riziko zneužití.
2. Příslušný orgán neudělí povolení, pokud existují
oprávněné důvody domnívat se, že zboží uvedené v
příloze IIIa by mohlo být použito k výkonu trestu smrti
ve třetí zemi.
3. Na ověření zamýšleného konečného použití zboží a
rizika zneužití se vztahují tato pravidla:
3.1. Pokud výrobce zboží uvedeného v příloze IIIa
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oddíle 1 žádá o povolení vývozu tohoto zboží pro
distributora, příslušný orgán posoudí smluvní ujednání
mezi výrobcem a distributorem a opatření, která
přijímají, aby se zajistilo, že toto zboží nebude použito
k výkonu trestu smrti.
3.2. Pokud se žádá o vývozní povolení pro zboží
uvedené v příloze IIIa oddíle I pro konečného
uživatele, může příslušný orgán při posuzování rizika
zneužití zohlednit platná smluvní ujednání a podepsané
prohlášení konečného uživatele o konečném použití, jeli takové prohlášení k dispozici. Není-li k dispozici
prohlášení o konečném použití, je povinností vývozce
prokázat, kdo bude konečným uživatelem a jaké bude
konečné použití daného zboží. Pokud vývozce
nepředloží dostatečné informace o konečném uživateli
a konečném použití zboží, je třeba mít za to, že
příslušný orgán má oprávněné důvody se domnívat, že
dané zboží by mohlo být použito k výkonu trestu smrti.
3.3. Komise ve spolupráci s příslušnými orgány
členských států může přijmout pokyny obsahující
osvědčené postupy pro posuzování konečného použití a
pro posuzování účelu, k němuž by byla technická
pomoc použita.
4. Při posuzování žádosti o souhrnné povolení bere
příslušný orgán kromě kritérií uvedených v odstavci 1
v úvahu i to, zda vývozce uplatňuje přiměřené a
vhodné prostředky a postupy pro dosažení souladu s
ustanoveními a cíli tohoto nařízení a s podmínkami
povolení.
Článek 7d
Zákaz tranzitu
Jakýmkoli fyzickým nebo právnickým osobám,
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subjektům nebo orgánům včetně partnerství, bez
ohledu na to, zda mají bydliště nebo jsou usazené v
členském státě či mimo něj, je zakázáno provádět
tranzit zboží uvedeného v příloze IIIa, pokud je jim
známa skutečnost, že jakákoli součást takto
přepravovaného zboží má být použita k výkonu trestu
smrti ve třetí zemi.
Článek 7e
Požadavek povolení pro určité služby
1. Povolení je vyžadováno vždy, pokud poskytovatel
technické pomoci nebo zprostředkovatel úplatně či
bezúplatně poskytuje jakékoli osobě, subjektu nebo
orgánu v třetí zemi některou z těchto služeb:
a)
technickou pomoc v souvislosti se zbožím
uvedeným v příloze IIIa, bez ohledu na jeho původ; a
b)
zprostředkovatelské služby v souvislosti se
zbožím uvedeným v příloze IIIa, bez ohledu na jeho
původ.
2.
Při rozhodování o žádostech o povolení k
poskytování zprostředkovatelských služeb v souvislosti
se zbožím uvedeným v příloze IIIa se použije článek 7c
obdobně.
Při rozhodování o žádostech o povolení k poskytování
technické pomoci v souvislosti se zbožím uvedeným v
příloze IIIa se zohlední kritéria uvedená v článku 7c
pro posouzení toho, zda by:
a)
technická pomoc byla poskytnuta osobě,
subjektu nebo orgánu, které by mohly zboží, s nímž
tato technická pomoc souvisí, použít k výkonu trestu
smrti; a
b)
technická pomoc byla použita pro opravu, vývoj,
výrobu, zkoušky, údržbu nebo montáž zboží uvedeného
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v příloze IIIa pro osobu, subjekt nebo orgán, které by
mohly zboží, s nímž tato technická pomoc souvisí,
použít k výkonu trestu smrti, nebo zda by byla použita
za účelem technické pomoci takové osobě, subjektu
nebo orgánu.
3. Odstavec 1 se nevztahuje na poskytování technické
pomoci, pokud
a)
technická pomoc spočívá v poskytování
informací, které jsou veřejně přístupné; nebo
b)
technická pomoc je minimálním předpokladem
pro instalaci, provoz, údržbu nebo opravu zboží
uvedeného v příloze IIIa, jehož vývoz byl povolen
příslušným orgánem v souladu s tímto nařízením.“
§8

§8
325005R1236 Článek 10
Celní úřad
Celní formality
Uskutečnění vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží
potvrdí celní úřad na povolení.
1. Při plnění celních formalit je vývozce nebo dovozce
povinen předložit řádně vyplněný tiskopis uvedený v
příloze V jako důkaz, že pro daný vývoz nebo dovoz
získal nutné povolení. Není-li tiskopis vyplněn v
úředním jazyce členského státu, ve kterém jsou celní
formality plněny, může být po vývozci nebo dovozci
požadováno, aby zajistil překlad do tohoto úředního
jazyka.
2. Je-li na zboží uvedené v přílohách II nebo III učiněno
celní prohlášení a potvrdí-li se, že pro zamýšlený vývoz
nebo dovoz nebylo vydáno povolení podle tohoto
nařízení, zadrží celní orgány deklarované zboží a
upozorní na možnost požádat o povolení podle tohoto
nařízení. Jestliže žádost o povolení není podána do šesti
měsíců po zadržení nebo jestliže příslušný orgán tuto
žádost zamítne, celní orgány se zadrženým zbožím
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naloží v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.
§9

§9

325005R1236 Článek 10

Dohled
(1) Dohled nad dodržováním povinností
stanovených v nařízení Rady a v tomto zákoně
provádí celní úřad.
(2) Na základě žádosti ministerstva prověřuje
celní úřad skutečnosti uvedené v žádosti o vydání
povolení.
(3) Generální ředitelství cel vede k zabezpečení
výkonu dohledu evidenci uskutečněného vývozu,
dovozu nebo tranzitu zboží a evidenci správních
deliktů s tím souvisejících, a to v členění podle
vydaného povolení. O údajích v této evidenci
informuje ministerstvo. Celní úřady vedou tyto
evidence podle své územní působnosti.

§ 11

§ 11
Přestupky

Celní formality
1. Při plnění celních formalit je vývozce nebo dovozce
povinen předložit řádně vyplněný tiskopis uvedený v
příloze V jako důkaz, že pro daný vývoz nebo dovoz
získal nutné povolení. Není-li tiskopis vyplněn v
úředním jazyce členského státu, ve kterém jsou celní
formality plněny, může být po vývozci nebo dovozci
požadováno, aby zajistil překlad do tohoto úředního
jazyka.
2. Je-li na zboží uvedené v přílohách II nebo III učiněno
celní prohlášení a potvrdí-li se, že pro zamýšlený vývoz
nebo dovoz nebylo vydáno povolení podle tohoto
nařízení, zadrží celní orgány deklarované zboží a
upozorní na možnost požádat o povolení podle tohoto
nařízení. Jestliže žádost o povolení není podána do šesti
měsíců po zadržení nebo jestliže příslušný orgán tuto
žádost zamítne, celní orgány se zadrženým zbožím
naloží v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.
325005R1236 Článek 17
Sankce

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající
fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v
rozporu s nařízením Rady
a) vyveze nebo doveze zboží uvedené v příloze
II nařízení Rady,
b) vyveze zboží uvedené v příloze III nebo IIIa
nařízení Rady bez povolení k vývozu,

1. Členské státy stanoví pravidla pro sankce za
porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná
opatření pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
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2. Členské státy oznámí tato pravidla Komisi do

c) provede tranzit zboží uvedeného v příloze II,
III nebo IIIa nařízení Rady,
d) prodá nebo koupí reklamní prostor nebo
reklamní vysílací čas v souvislosti se zbožím
uvedeným v příloze II nařízení Rady,
e) vystaví nebo nabízí k prodeji na výstavách
nebo veletrzích na území členského státu
Evropské unie zboží uvedené v příloze II
nařízení Rady,
f) poskytne školení, zprostředkovatelské služby
nebo technickou pomoc související se zbožím
uvedeným v příloze II nařízení Rady,
g) poskytne zprostředkovatelské služby nebo
technickou pomoc související se zbožím
uvedeným v příloze III nařízení Rady,
h) poskytne zprostředkovatelské služby nebo
technickou pomoc související se zbožím
uvedeným v příloze IIIa nařízení Rady.

29. srpna 2006 a neprodleně jí oznámí veškeré jejich
následné změny.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající
fyzická osoba se jako vývozce dopustí
přestupku tím, že vyveze zboží v rozporu s
povolením k vývozu.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající
fyzická osoba se jako dovozce dopustí
přestupku tím, že doveze zboží v rozporu s
povolením k dovozu.
(4) Fyzická, právnická nebo podnikatelská
fyzická osoba se jako držitel povolení k
tranzitu dopustí přestupku tím, že uskuteční
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tranzit zboží v rozporu s povolením k tranzitu.
(5) Fyzická, právnická nebo podnikající
fyzická osoba se jako držitel povolení k
poskytnutí zprostředkovatelských služeb nebo
technické pomoci dopustí přestupku tím, že
poskytne zprostředkovatelské služby nebo
technickou pomoc v rozporu s povolením k
poskytnutí zprostředkovatelských služeb nebo
technické pomoci.
(6) Fyzická, právnická nebo podnikající
fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) uvede nesprávný údaj v žádosti o vydání
povolení k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží
nebo předloží padělané, pozměněné nebo
neplatné doklady,
b) uvede nesprávný údaj v žádosti o vydání
povolení k poskytnutí zprostředkovatelských
služeb nebo technické pomoci související se
zbožím nebo předloží padělané, pozměněné
nebo neplatné doklady.
(7) Fyzická, právnická nebo podnikající
fyzická osoba se jako vývozce dopustí
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 6 odst. 2 neoznámí
uskutečněný vývoz zboží, nebo že povolení
nevyužila, nebo
b) v rozporu s § 6 odst. 3 nepředloží doklad o
ověření dodávky.
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(8) Fyzická, právnická nebo podnikající
fyzická osoba se jako dovozce dopustí
přestupku tím, že v rozporu s § 6 odst. 2
neoznámí uskutečněný dovoz zboží, nebo že
povolení nevyužila.
(9) Fyzická, právnická nebo podnikající
fyzická osoba se jako držitel povolení k
poskytnutí zprostředkovatelských služeb nebo
technické pomoci dopustí přestupku tím, že v
rozporu s § 7 neinformuje ministerstvo o formě
a rozsahu poskytnutých zprostředkovatelských
služeb nebo technické pomoci nebo o tom, že
povolení k poskytnutí zprostředkovatelských
služeb nebo technické pomoci nevyužila.
(10) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek
odstavců 1 až 5,
b) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek
odstavce 6,
c) 800 000 Kč, jde-li o přestupek
odstavce 7 písm. b) nebo odstavce 9,
d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek
odstavce 7 písm. a) nebo odstavce 8.

podle
podle
podle
podle

Stránka 25 (celkem 26)

Číslo předpisu EU (kód celex)
32016R2134

32005R1236

Název předpisu EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/2134 ze dne 23. listopadu 2016, kterým se
mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím,
které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující
zacházení nebo trestání.
Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které
by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení
nebo trestání.
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