
  
IV. 

ODŮVODNĚNÍ 
1. Obecná část 
1.1 Cíl návrhu 
Hlavním cílem návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., 

o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz 

nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit 

jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, 

je reagovat na nutnost řešení bezpečnostní otázky reexportu expanzních zbraní a zbraní 

určených pro střelivo typu Flobert z České republiky do zejména západoevropských zemí. 

Ministerstvo vnitra a Policie České republiky ve zvýšené míře zaznamenává případy, kdy 

některá tuzemská obchodní společnost doveze z mimounijního státu (například z Turecka) 

výše uvedené zbraně, které nepodléhají při svém dovozu žádné evidenci, a následně je zasílá 

zákazníkům v jiných unijních i mimounijních státech. Přitom se velmi často jedná o státy, které 

nakládání s takovými zbraněmi buď přímo zakazují anebo jej podmiňují například povolením 

či licencí. Jak vyplývá i z veřejně dostupných informací, jsou v některých z těchto zemí navíc 

takové zbraně ve zvýšené míře využívány v nelegálním prostředí ke zhotovování funkčních 

zbraní, které následně používají zejména členové organizovaných skupin při páchání 

kriminální činnosti. 

Druhým cílem předloženého návrhu nařízení vlády je reagovat na změny v právních 

předpisech upravující oblasti, jež s problematikou zahraničního obchodu s citlivými položkami 

souvisí (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým 

se stanoví celní kodex Unie, v platném znění; zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných 

zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních 

a střelivu, ve znění pozdějších předpisů). 

 
1.2 Popis existujícího právního stavu 
Oblast právních vztahů souvisejících s přepravou, dovozem a vývozem bezpečnostně citlivých 

výrobků je v současné době v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu upravena zejména 

zákonem č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice 

omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 228/2005 Sb.“). Tato zákonná úprava je pak doplněna dvěma 

nařízeními vlády (NV č. 178/2011 Sb. a NV č. 282/2013 Sb.), která na základě zákonného 

zmocnění stanoví seznam výrobků, jež podléhají povolovacímu režimu a další podrobnosti, 

jež se povolovacího režimu týkají. 
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Tato právní úprava je součástí skupiny právních předpisů, jež upravují zahraniční obchod 

s výrobky citlivé povahy – součástí této oblasti jsou dále zákony č. 38/1994 Sb., o zahraničním 

obchodu s vojenským materiálem a o doplnění 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, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 594/2004 

Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, 

zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů; zákon č.  38/2008 

Sb., o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, 

mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Předmětné expanzní zbraně a zbraně určené pro střelivo typu Flobert v současné době při 

svém dovozu nepodléhají kontrole dle žádného z výše uvedených právních předpisů 

regulujících zahraniční obchod s citlivým materiálem, což se s ohledem na výše uvedené 

bezpečnostní hrozby jeví jako nežádoucí. Jako rychle realizovatelné řešení, které by mělo vést 

ke snížení bezpečnostních hrozeb, se jeví zavedení kontroly dovozu těchto zbraní ze třetích 

zemí prostřednictvím povolovacího systému v rámci zákona č. 228/2005 Sb.  

 
1.3 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem ČR a se 
zákonným zmocněním 
Předkládaný návrh je v plném souladu s ústavním pořádkem České republiky, který stanoví 

čl. 112 Ústavy ČR, zejména s 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.) a s jejím čl. 4 odst. 1 (Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v 

jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.). 

Návrh nařízení vlády se předkládá na základě zmocnění v § 18 zákona č. 228/2005 Sb. 

k provedení § 1 odst. 2 a k provedení § 8a odst. 1. Zákonné zmocnění předpokládá, že vláda 

vydá nařízení, kterým se stanoví seznam stanovených výrobků, podmínky jejich přepravy 

a dovozu, a to i ve vztahu ke státům vymezeným v tomto nařízení, jakož i další podrobnosti 

požadavků uvedených v § 2 až 4 zákona a vzory žádostí o udělení povolení a povolení 

k vývozu. 

 
1.4 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 
jimiž je ČR vázána, její slučitelnost s předpisy EU nebo obecnými právními zásadami 
práva EU 
Na evropské úrovni je možné zmínit Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména články 36 

a 346 této Smlouvy. Nakládání s materiálem bezpečnostně citlivým v souladu s těmito články 

může požívat výjimku z pravidel jinak obvykle volného vnitřního trhu z důvodu veřejné 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBGQL86C6)



Stránka 3 (celkem 6) 

bezpečnosti. Členské země Evropské unie tedy mohou v nutné míře přijmout svým 

charakterem speciální právní úpravu na základě těchto článků. Taková výjimka z pravidel vždy 

konsistentně sleduje určitý oprávněný zájem a není více restriktivní, než je nutné k ochraně 

takového zájmu, kterým je v konkrétním případě potřeba zajištění zejména vnitřní a vnější 

bezpečnosti v souvislosti s obchodem s materiálem bezpečnostně citlivým. V zákoně č. 

228/2005 Sb. je tato výjimka uplatněna např. v případě povolení, které se dle § 2 tohoto zákona 

vyžaduje pro dovoz a přepravu stanovených citlivých výrobků, a to s poukazem na 

bezpečnostní zájmy ČR a EU jako celku a také s ohledem na to, že toto citlivé zboží není volně 

obchodovatelným – jedná se o zboží citlivé povahy (nabývání, prodej jsou omezeny a striktně 

regulovány). Odstoupení od této regulace by navíc stát popíral svoji regulatorní funkci.  

Právní úprava vývozu citlivého zboží je spjata s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace 

spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva 

a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti 

nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních). Na toto nařízení 

EU byl právní řád ČR adaptován zákonem č. 281/2013 Sb. do zákona č. 228/2005 Sb. 

 

 
1.5 Předpokládaný dopad na státní rozpočet 
 

Dle údajů poskytnutých před přípravou předmětné novely ze strany Generálního ředitelství cel 

bylo v roce 2015 do České republiky z třetích zemí dovezeno 5.764 ks zbraní v položce 9302 

celního sazebníku, které v současné době nepodléhají kontrole dle zákona č. 228/2005 Sb., 

a 17.402 ks zbraní v položce 9303 celního sazebníku, které v současné době nepodléhají 

kontrole dle zákona č. 228/2005 Sb. V roce 2016 bylo do ČR z třetích zemí dovezeno 4.226 

ks zbraní v položce 9302 celního sazebníku, které v současné době nepodléhají kontrole dle 

zákona č. 228/2005 Sb., a 22.504 ks zbraní v položce 9303 celního sazebníku, které 

v současné době nepodléhají kontrole dle zákona č. 228/2005 Sb. V roce 2017 pak bylo do 

ČR z třetích zemí dovezeno 1.952 ks zbraní v položce 9302 celního sazebníku, které 

v současné době nepodléhají kontrole dle zákona č. 228/2005 Sb. a 16.758 ks zbraní 

v položce 9303 celního sazebníku, které v současné době nepodléhají kontrole dle zákona č. 

228/2005 Sb. 

Předmětné dovozy měly být dle těchto údajů zrealizováno v roce 2015 v rámci 140 obchodních 

případů, v roce 2016 v rámci 176 obchodních případů a v roce 2017 v rámci 214 obchodních 

případů. Vzhledem k tomu, že v položce 9303 celního sazebníku jsou uvedeny i zbraně, které 

ani po navrhované úpravě nebudou podléhat kontrole (např. plynové pistole), nelze s ohledem 
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na stávající absenci evidence takto dovezených zbraní nepodléhajících povolení při dovozu 

přesně určit, kolika případů se daná úprava dotkne.  

S ohledem na to, že v rámci jednotlivých obchodů jsou zpravidla realizovány dovozy více typů 

zbraní v různých položkách celního sazebníku, by se pravděpodobně celkový počet nově 

kontrolovaných obchodních případů neměl od těchto čísel výrazně lišit, přičemž 

z poskytnutých údajů je patrný rostoucí trend těchto případů, a to každoročně zhruba o čtvrtinu 

případů. 

Pokud bude vycházeno z výše uvedených statistik, mělo by být v prvním roce platnosti 

předmětné novely podrobeno povolovacímu řízení přes 250 obchodních případů s tím, že 

vydání povolení k dovozu stanovených výrobků je dle položky 103 písm. a) přílohy zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zpoplatněno poplatkem 

ve výši 500,- Kč. Přestože se jedná o nízkou částku, která s ohledem na celkové objemy 

obchodů realizovaných na základě těchto povolení má na podnikatele minimální finanční 

dopad, pro státní rozpočet to představovalo přínos ve výši minimálně 125.000,- Kč. Tato částka 

by měla alespoň zčásti vykompenzovat náklady na plat státního zaměstnance v 13. platové 

třídě, které bude nezbytné přijmout na výkon této nové agendy, jejíž provádění je vyžádáno 

bezpečnostními zájmy nejen České republiky, ale Evropské unie jako celku. Personální 

náklady by měly být v roce 2020 ve výši 902.349,- Kč. Celkový odhad předpokládaných 

nákladů by tedy v roce 2020 měl činit 777.349,- Kč s tím, že náklady v dalších letech budou 

odvislé zejména od míry inflace a počtu podaných žádostí. 

 
 

1.6 Dopad na podnikatele 
Z hlediska možných dopadů zařazení expanzních zbraní a zbraní pro střelivo typu Flobert mezi 

zbraně, jejichž dovoz ze třetích zemí podléhá povolení, lze s ohledem na údaje uvedené 

v části 1.5 předpokládat celkové finanční dopad v celkové výši 125.000,- Kč v podobě úhrady 

správních poplatků ve výši 500,- Kč za vydání povolení k dovozu. Tento správní poplatek by 

s ohledem na finanční hodnoty jednotlivých takto realizovaných obchodů neměl pro jednotlivé 

podnikatele v této oblasti představovat neúměrnou finanční zátěž. 

Vzhledem k tomu, že již nyní podléhají povolovacímu režimu jiné typy zbraní, tito podnikatelé 

mají zkušenosti s podáváním žádostí o povolení k dovozu. Žádosti je možné podávat 

prostřednictvím elektronických formulářů a využívat veškerých přínosů systému Elektronická 

licenční správa, který má mimo jiné za cíl snižovat administrativní zátěž podnikatelů. I z těchto 

důvodů nelze předpokládat zásadní zvýšení administrativní zátěže podnikatelů.  
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1.7 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k zákazu diskriminace, opad na specifické skupiny obyvatel, dopad na rovnost mužů 
a žen, dopad na ochranu osobních údajů a dopad na životní prostředí 

 
Návrh nepředpokládá sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Návrh 

nepředpokládá dopad na rovnost mužů a žen. 

Návrh dále nepředpokládá dopad na životní prostředí, neboť s touto oblastí nesouvisí. 

Z hlediska ochrany osobních údajů nedochází k žádné změně – jak stávající, tak nová právní 

úprava zachovává veškeré požadavky na ochranu osobních údajů. 

Návrh nevytváří žádné rozdíly, které by byly v rozporu se zákazem diskriminace. Předložený 

návrh nemá dopad na specifické skupiny obyvatel, včetně rovnosti mužů a žen – viz 

vyhodnocení bod 1.7.1 RIA. 

 
1.8 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k bezpečnosti státu 
 

Předložený návrh nemá dopad na bezpečnost a obranu státu. 

 
1.9 Zhodnocení korupčních rizik 
Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik, jak stanoví Legislativní pravidla vlády, a to 

podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; Metodika hodnocení korupčních rizik), 

zveřejněné na webové stránce Odboru hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády České 

republiky, oddělení boje s korupcí. Viz vyhodnocení bod 1.7.6 RIA. 

 

2. Zvláštní část 
Přílohy č. 1 až 3 jsou návrhem uvedeny v plném znění, a to z důvodu jednodušší orientace 

v právní textu pro adresáty právní úpravy. 

Ve všech přílohách dochází k aktualizaci poznámek a vysvětlivek – doplňují se aktuální 

odkazy na zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, 

a na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým 

se stanoví celní kodex Unie, v platném znění.  

V příloze č. 2 se navíc s ohledem na snížení výše uvedených bezpečnostních hrozeb 

spojených s dovozem neevidovaných expanzních zbraní a zbraní určených pro střelivo typu 

Flobert rozšiřuje seznam položek podléhajících při jejich dovozu kontrole dle zákona č. 

228/2005 Sb. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBGQL86C6)



Stránka 6 (celkem 6) 

Navrhuje se účinnost od 1. ledna 2020, jež zaručí dostatečnou legisvakanci pro adresáty 

právní normy a přípravu adresátů na nové požadavky povolovacího režimu. Navržené datum 

účinnosti koresponduje též s požadavkem na jednotná data účinnosti právních předpisů. 
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