
V. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 

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 
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1 Důvod předložení a cíle 
1.1 Název 
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. 

 

1.2 Definice problému 
Ministerstvo průmyslu a obchodu bylo ze strany Ministerstva vnitra informováno o zásadní 

bezpečnostní otázce reexportů 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. V průběhu roku 

2018 se stále častěji objevovaly informace o tom, že Česká republika je v západoevropských státech 

vnímána jako hlavní problematická „zdrojová země" expanzních zbraní a zbraní pro střelivo typu 

Flobert. Otázce expanzních zbraní a zbraní pro střelivo typu Flobert zasílaných z České republiky 

se věnovaly například přední britské deníky 

(https://www.theguardian.com/world/2018/nov/18/journey-of-a-gun-czech-warehouse-to-streets-of-

britain-zoraki-handgun). Tyto informace byly ovšem opakovaně sdíleny také v rámci mezinárodní 

policejní spolupráce (např. evropský projekt EMPACT), a to i pokud šlo o další členské státy 

Evropské unie (například Španělsko či Portugalsko). 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
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. 
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282/2013 Sb.), která na základě zákonného zmocnění stanoví seznam výrobků, jež podléhají 

povolovacímu režimu a další podrobnosti, které se povolovacího režimu týkají. 

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.  

V této souvislosti je třeba zmínit zejména články 36 a 346 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Nakládání s materiálem bezpečnostně citlivým v souladu s těmito články může požívat výjimku 

z pravidel jinak obvykle volného vnitřního trhu z důvodu veřejné 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). O odstoupení od této regulace by stát navíc 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. 

Počty dovezených zbraní (tj. ze třetích zemí), na které by navrhovaná právní úprava dopadla 
(podle informací GŘC z října 2018): 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBGQL876Q)



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

prostřednictvím Ministerstva vnitra 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 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. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Dotčenými subjekty právní úpravy jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu vykonávající státní správu 

v oblasti kontroly zahraničního obchodu s citlivým materiálem, jakož i další dotčené orgány státní 

správy, jež mohou být žádány o stanovisko k jednotlivým žádostem o povolení, a podnikatelské 

subjekty, jež se zabývají zahraničním obchodem s citlivým materiálem podléhajícím povolovacímu 

režimu. 

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. 

 

 

1.5 Popis cílového stavu 
Podle stávající právní úpravy podnikatelské subjekty provádějící dovoz zbraní pro náboje typu 

Flobert a expanzních zbraní nejsou povinny žádat o povolení k dovozu a tyto zbraně tak nepodléhají 
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při svém dovozu žádné evidenci. Dle navržené právní úpravy bude nutné nově k jednotlivým 

obchodním případům dovozu zbraní pro náboje typu Flobert a expanzních zbraní žádat o povolení 

k dovozu. Touto úpravou dojde zejména k evidenci těchto bezpečnostně citlivých položek do ČR 

z třetích zemí a současně se zamezí těm dovozům takových to citlivých položek, které by byly 

v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky a Evropské unie.  

 

 

1.6 Zhodnocení rizika 
Lze se velmi důvodně obávat, že v případě neřešení této situace by mohlo docházet k rostoucímu 

počtu případů zneužití těchto zbraní dovezených do České republiky bez evidence a následně 

reexportovaných při páchání trestné činnosti, včetně možných teroristických útoků. Tento stav by 

mohl zásadně poškodit vnímání partnery v Evropské unii a postavení České republiky by tak mohlo 

být zásadně ztíženo například  při jednáních o legislativních návrzích Evropské unie v oblasti zbraní 

a souvisejících bezpečnostních problematikách. 

 

1.7 Zhodnocení dalších dopadů (čl. 9 odst. 2 a 3 LPV) 
1.7.1  Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 
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 (hodnoceno dle Metodiky 

hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR 

/http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika-

PO-OPONENTURE.pdf/). Navrhovaná právní úprava je technickým předpisem. Předkladatel proto 

v souladu s bodem 3.3 Metodiky konstatuje, že materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá 

dopad na rovnost žen a mužů. 

 

1.7.2  Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů 
Návrh nemá dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

 

1.7.3 Zhodnocení současného stavu a dopadů na životní prostředí 
Návrh se netýká ochrany životního prostředí a ani proto nemá negativní dopad na životní prostředí. 

 

1.7.4 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k   sociálním 
dopadům, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 
osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny 
Návrh nemá sociální dopady, zejména dopady na specifické skupiny obyvatel, osoby sociálně slabé, 

osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 
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1.7.5 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 
bezpečnosti státu 

Předložený návrh by měl mít případný pozitivní dopad na bezpečnost a obranu státu, neboť by se 
zavedením kontrolního režimu při dovozu předmětných zbraní mělo zamezit dovozům nežádoucím 
z hlediska bezpečnostních zájmů. 

 

1.7.6 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. Jedná se o jednoduché vyhodnocení korupčních rizik předkladatelem. Při zpracování 

návrhu zohlednil předkladatel kritérium omezení korupčních příležitostí při jeho aplikaci. S ohledem 

na to, že navrhovaná právní úprava respektuje zásadu co nejmenších zásahů do současného 

právního řádu ČR, představuje pouze: 

• odstranění „nedostatků“ stávající právní úpravy, a 

• modifikaci již v současnosti zavedených ustanovení. 

Předkladatel si dovoluje konstatovat, že smyslem navrhované právní úpravy je kromě jiného omezit 

korupční rizika tím, že budou upřesněny povinnosti a postupy, které stanoví zákon. Předkladatel 

neshledal v oblasti upravené návrhem prostor ke korupčnímu jednání. 

 

Kritérium Zhodnocení naplnění kritéria 
definovaného v Metodice CIA ve 
vztahu k návrhu právního předpisu 

Poznámka či vysvětlení ke 
zhodnocení naplnění kritéria 

přiměřenost návrh předpisu rozšiřuje kompetence 

orgánů veřejné správy v oblasti 

kontroly dalších výrobků 

„bezpečnostně citlivých“ 

předpis je přiměřený množině vztahů, 

které má upravovat 

návrh předpisu zasahuje do 

současného právního řádu ČR co 

možná nejmenší měrou s co možná 

největší efektivitou řešení 

efektivita návrh předpisu umožňuje kontrolovat 

a vynucovat dodržování stanovených 

povinností 

 

předmětem návrhu jsou úpravy, které 

nemění výkon státní správy v možnosti 

kontrolovat nebo vynucovat dodržování 

stanovených povinností 

odpovědnost hodnocení tohoto kritéria není 

relevantní 

návrh předpisu nijak nově neupravuje 

odpovědnost  

návrh předpisu zachovává 

odpovědnost osob provádějící obchod 
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s výrobky, jež jsou „bezpečnostně 

citlivé“ 

opravné 
prostředky 

hodnocení tohoto kritéria není 

relevantní 

problematika opravných prostředků 
není předmětem nařízení vlády 

opravné prostředky jsou dány přímo 
správním řádem, kterým se povolovací 
řízení řídí 

kontrolní 
mechanizmy 

hodnocení tohoto kritéria není 

relevantní 

problematika kontrolních mechanizmů 

není předmětem nařízení vlády 

Tabulka - Zhodnocení korupčních rizik dle Metodiky CIA 

 

2 Návrh variant řešení 
Varianta "0" 

Zachování současného stavu. 

 
Varianta 1 

Spolu s gestorem právní úpravy na úseku zbraní a střeliva (Ministerstvo vnitra) byla zvažována 

varianta regulatorního řešení předmětného problému ve formě přeřazení dotčených zbraní ze 

stávající kategorie D do kategorie C prostřednictvím novelizace zákona č. 119/2002 Sb., o střelných 

zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Varianta 2 

Ve variantě 2 byla zvážena možnost zavedení kontroly podle zákona č. 228/2005 Sb. pouze 

v případě dovozu zbraní na náboje typu Flobert a expanzních zbraní. 

 
 

 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů varianty 0 
Náklady: Zásadní bezpečnostní rizika v podobě nelegálních konverzí zbraní na náboje typu Flobert 

a zbraní expanzních, a současně pokračující vážné poškozování dobrého jména ČR a jejích 

vyjednávacích pozic v zahraničí, zejména v jiných členských státech EU, kam tuzemské firmy tyto 

zbraně neregulovaně reexportují. Zachování stavu zvyšuje riziko ohrožení bezpečnosti 

v partnerských zemích. 

 

Přínosy: Přínos v podobě zachování současného stavu, s nímž jsou tuzemské subjekty seznámeny, 

je pouze krátkodobý, v delším časovém výhledu by převážily spíše efekty uvedené u nákladů této 

varianty, a to s potenciálně významně negativnějším dopadem na tuzemské dovozce a vývozce. 
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Vyhodnocení: Ze střednědobého a dlouhodobého hlediska významně převažují náklady nad 

přínosy. Přínosy varianty 0 jsou navíc i z krátkodobého hlediska diskutabilní, neboť zejména 

v případě následných přeprav předmětných zbraní (zejména zbraní pro náboje typu Flobert 

a expanzní zbraně) do jiných členských států EU jde o aktivity, které jsou z jejich pohledu často 

nelegální (tyto zbraně nelze v rámci těchto členských států dodávat osobám bez odpovídajícího 

povolení). 

 

3.2 Identifikace nákladů a přínosů varianty 1 
Náklady: Jednalo by se o zásadní zásah do kategorizace zbraní pro náboje typu Flobert 

a expanzních zbraní, s potenciálním negativním dopadem na stávající držitele těchto zbraní (pro 

jejich nabývání a držení by byl nově vyžadován zbrojní průkaz či zbrojní licence). Alternativně by 

bylo možné konstruovat novou kategorii zbraní v rámci zákona o zbraních (např. kategorii "C-I", srov. 

sněmovní tisk č. 92), pro níž by byly stanoveny podmínky mírnější. Ve všech těchto případech by 

byly dotčeny primárně tuzemské subjekty, jakýkoli dopad na režim vývozu nebo dovozu těchto 

zbraní by bylo beztak nutno stanovit dodatečně. Navíc by nebyla nijak řešena problematika zbraní 

pro náboje typu Flobert, které nesplňují podmínku maximální úsťové energie střely do 7,5 Joule 

a které jsou tedy již v současnosti zahrnuty do kategorie C (a např. v případě revolverů i do kategorie 

B) zákona o zbraních.  

 

Přínosy: Z hlediska kontroly zahraničního obchodu s předmětnými zbraněmi nemá tato varianta 

žádné přínosy, neboť je zaměřena vnitrostátně a regulace přeshraničního pohybu těchto zbraní by 

musela být tak jako tak následně provedena patrně opět změnou tohoto nařízení vlády. 

 

Vyhodnocení: V této variantě jednoznačně převažují náklady (se značnými „vedlejšími dopady“ na 

vnitrostátní subjekty) a přínosy jsou v podstatě nulové. 

 

3.3 Identifikace nákladů a přínosů varianty 2 
Náklady: Tato varianta přináší náklady jak na straně státu, tak i podnikatelských subjektů, a to 

v podobě nutnosti podstoupit povolovací řízení ve stanovených případech, pokud jde o dovoz zbraní 

pro náboje typu Flobert a expanzních zbraní. Jedná se však o náklady přiměřené a zcela identické 

jako v případě ostatních „civilních“ zbraní, jejichž dovoz již nyní podléhá kontrole dle zákona č. 

228/2005 Sb. Současně tato varianta plně odbourává náklady spojené s předešlými variantami. 

 

Přínosy: Zamezení dovozu zbraní pro náboje typu Flobert a expanzních zbraní, bez žádné kontroly 

a evidence, sníží riziko nežádoucích reexportů těchto zbraní do jiných unijních i mimounijních států, 

ve kterých jsou z jejich pohledu považovány za nelegální dovoz (illegal trafficking) s bezprostředním 

negativním dopadem na bezpečnost. Tím dojde k zachování dobrého jména ČR s širším pozitivním 
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dopadem na její obchodní, zahraničněpolitické i bezpečnostní zájmy, jakož i celkově na evropskou 

politiku. Současně tato varianta bude chránit postavení tuzemských dovozců a vývozců 

předmětných zbraní, u kterých dojde ke snížení reputačního rizika v případě nežádoucích reexportů. 

Do budoucna tato varianta představuje navíc stabilní a dlouhodobě udržitelné regulatorní řešení, 

neboť bude v principu plně použitelné i po přijetí nové vnitrostátní právní úpravy nakládání se 

zbraněmi a střelivem v civilní sféře, kterou aktuálně připravuje Ministerstvo vnitra. 

 

Vyhodnocení: I přes určitý nárůst administrativních nákladů oproti stávajícímu stavu převažují u této 

varianty jednoznačně přínosy, a to jak na straně státu, tak podnikatelské sféry. Příznivý poměr 

nákladů a přínosů je pak výraznější zejména ve střednědobém a dlouhodobém výhledu.  

 

4 Návrh řešení 
Na základě vyhodnocení výše uvedeného lze konstatovat, že Varianta 0 nepřipadá v úvahu, neboť 

by zachovala stávající stav. Navržená Varianta 1 pak znamená vysoké náklady bez přínosů, proto 

se z tohoto vyhodnocení jeví jako jediná možná Varianta 2. 

 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Na základě výběru Varianty 2 doporučuje se provést novelu nařízení vlády, jež bude spočívat 

zejména v úpravě přílohy 2, a to doplněním o nově kontrolované položky při dovozu (zbraně pro 

náboje typu Flobert a expanzní zbraně). Tato úprava povede k cíli, jež byl vytyčen v bodu 1.5.  

 

6 Přezkum účinnosti regulace 
Jako perioda přiměřená pro přezkum účinnosti implementovaných opatření a pro zhodnocení 

pokroku při dosahování cílů novelizace se doporučuje doba 5 let. Tato perioda je dostatečně dlouhá 

pro shromáždění dostatečného objemu dat relevantních pro přezkum účinnosti a podnětů od 

dotčených subjektů a zároveň dostatečně krátká tak, aby nedošlo k přehlcení velkým objemem 

podnětů a navrhovaných změn. 

 

7 Konzultace a zdroje dat 
V rámci zpracování návrhu zákona probíhaly konzultace s dotčenými subjekty, které jsou klíčové pro 

danou oblast – Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, Český úřad zkoušení zbraní 

a střeliva, Generální ředitelství cel, Bezpečnostní a informační služba, Úřad pro zahraniční styky 

a informace. Konzultace probíhaly 1/ v rámci pracovní skupiny k tomu zřízené a 2/ průběžně 

s jednotlivými experty z výše uvedených dotčených subjektů. Zásadní náměty, které byly 

diskutovány, se týkaly rozsahu právní úpravy a dopadu na podnikatelské prostředí v segmentu 

zahraničního obchodu s bezpečnostně citlivými výrobky,  

Konkrétní kvantitativní data byla získána od Ministerstva vnitra a Generálního ředitelství cel. 
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8 Kontakt na zpracovatele RIA 
Ing. Jan Bezemek 

Odbor Licenční správa 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Dittrichova 21, Praha 2 

e-mail: bezemek@mpo.cz  

 

Mgr. Jan Budinský 

Odbor legislativní 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32, Praha 1 

e-mail: budinsky@mpo.cz   
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9 Shrnutí závěrečné zprávy RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název 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 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 

v případě dělené účinnosti rozveďte 

Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. ledna 

2020 

Implementace práva EU: NE; (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

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. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Z dostupných údajů je odhadováno, že by mělo 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 

ponížit náklady na plat státního zaměstnance v 13. platové třídě, kterého 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. 

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano  
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Dle odhadů je očekáváno vyřízení cca 250 žádostí o povolení, jehož vydání je zpoplatněno 

správním poplatkem ve výši 500,- Kč, což s ohledem celkový objem prostředků obchodu 

realizovaného na základě těchto povolení představuje minimální dopad na jednotlivé 

podnikatele. 

3.3 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

--- 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

--- 

3.5 Sociální dopady: Ne 

--- 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

--- 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

--- 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

--- 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

--- 

3.10 Korupční rizika: Ne 

--- 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ano 

Předložený návrh rozšířením okruhu výrobků, jejichž dovoz do České republiky bude z 

bezpečnostních důvodů podléhat kontrole, může snížit hrozbu případných nežádoucích 

bezpečnostních incidentů. 
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