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Návrh

poslanců Vojtěcha Filipa, Petra Braného, Pavla Kováčika a dalších

na vydání

zákona
o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
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Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVÁ
§1
Zákon č.99/2000 Sb. o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ
ÚČINNOST
§2
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Důvodová zpráva
A) O b e c n á č á s t
Parlament se v roce 2000 na návrh vlády usnesl,

že českým podnikatelským

subjektům nedovolí se podílet na dodávkách pro výstavbu jaderné elektrárny v íránském
Búšehru. Projednávání provázel nesouhlas velké části podnikatelských subjektů, některých
politiků z různých politických stran, včetně interpelací. Ekonomicky nejvíce tento zákon
poškodil zejména jihočeský podnik ZVVZ Milevsko. Nakonec jaderná elektrárna byla
dostavěna a na její výstavbě se podílelo mnoho subjektů včetně podniků ze států EU. Zákon je
obsolentní, nemá žádný význam, protože elektrárna je hotova a žádné dodávky tedy české
podniky již ani nemohou uskutečnit. Zákon, který nemůže upravovat žádné společenské
vztahy nemá význam a jen zatěžuje český právní řád. Proto je nejvhodnější zákon zrušit jako
nepotřebný.
Vzhledem k tomu, že byl přijat jako samostatný zákon a nebyl dále měněn,
navrhujeme jeho zrušení také samostatným zákonem, když derogační klauzule uvedená
v jiných zákonech hospodářského charakteru by mohla být zpochybňována například u
Ústavního soudu stížností tak, že jde o neorganické začlenění a o tzv. divokého jezdce.

-3Předpokládaný finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní
veřejné rozpočty
Vzhledem k tomu, že se ruší již obsolentní norma, nemůže mít zrušení takového
zákona žádný dopad na státní rozpočet ani na veřejné rozpočty.
Soulad navrhované úpravy s mezinárodními závazky a ústavním pořádkem
Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními závazky České republiky a
je v souladu s principy ústavního pořádku.
Návrh

zákona

vzhledem k tomu, že jde o derogační normu nezapracovává do

právního řádu České republiky předpisy Evropských společenství a není s nimi v rozporu.
B) Z v l á š t n í

část

K části první
K čl. 1 Zrušovací ustanovení

K části druhé
Navrhuje se stanovit účinnost zákona dnem jeho vyhlášení.
V Praze dne 11. února 2009
Vojtěch Filip, v.r.

M.Vostrá, v.r.

Petr Braný, v.r.

P.Hojda, v.r.

Pavel Kováčik, v.r.

V.Snopek, v.r.

K.Šidlo, v.r.

99/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. dubna 2000 o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
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Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Vývoz zboží 1) a poskytnutí služeb, nehmotných práv a jakékoli
dokumentace nebo informací, jejichž určení přímo či zprostředkovaně souvisí
s jadernou elektrárnou Búšehr v Íránské islámské republice, jsou zakázány.
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí vývozem zboží propuštění zboží
do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku a do celně
schváleného určení zpětného vývozu zboží podle zvláštních předpisů. 2)
§ 2
(1) Vývozci nebo jakékoliv jiné osobě, která poruší zákaz stanovený v
§ 1 odst. 1, může Ministerstvo financí uložit
a) pokutu do výše 20 000 000 Kč nebo do výše pětinásobku ceny zboží nebo
jiného plnění podle § 1 odst. 1, je-li tento pětinásobek vyšší než 20 000
000 Kč,
b) propadnutí zboží, jehož se zákaz podle § 1 odst. 1 týká.
Uložení pokuty nevylučuje uložení propadnutí zboží.
(2) Výše pokuty se určí s ohledem na míru, význam a dobu ohrožení
zahraničněpolitických, bezpečnostních nebo obchodních zájmů státu nebo i s
ohledem na škodu vzniklou porušením tohoto zákona.
(3) Pokuta je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlého zboží
je stát.
(4) Rozklad proti rozhodnutí o uložení pokuty a proti rozhodnutí o
uložení propadnutí zboží nemá odkladný účinek.
(5) Pokutu nebo propadnutí zboží lze uložit do 3 let ode dne, kdy
bylo porušení § 1 odst. 1 zjištěno, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy
k jeho porušení došlo.
§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
____________________
1) § 2 písm. d) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon.
2) Zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

