
 VII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh 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 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 7.10.2019, 
s termínem dodání stanovisek do 29.10.2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
MV Doporučující připomínka: 

K odůvodnění: 
Návrh je předkládán s cílem omezit současnou praxi některých tuzemských obchodních 
společností, které do České republiky z mimounijních zemí dováží expanzní zbraně a 
zbraně určené pro střelivo typu Flobert, jež při dovozu nepodléhají žádné evidenci, a 
následně je zasílají zákazníkům nejen v Evropské unii, ale také mimo ni. Jestliže tedy 
dochází návrhem ke zpřísnění podmínek pro dovoz takových zbraní, pak se domníváme, 
že tato opatření přispívají ke zvýšení bezpečnosti České republiky. Navrhujeme proto 
upravit obecnou část odůvodnění a v části věnované zhodnocení dopadů návrhu na 
bezpečnost a obranu státu vyzdvihnout pozitivní dopady navrhovaných změn právě v této 
oblasti. 
 
 
 
 
 
Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K názvu: 
Za text „282/2013 Sb.“ navrhujeme vložit čárku. 
  
 
K čl. I – k úvodní větě:  
Za text „282/2013 Sb.“ a slova „k vývozu“ doporučujeme vložit čárky, neboť se jedná o 
název právního předpisu. 
 
 

 
Akceptováno 
Bod 1.8 Obecné části odůvodnění upraven: 
„Návrh je předkládán s cílem omezit 
současnou praxi některých tuzemských 
obchodních společností, které do České 
republiky z mimounijních zemí dováží 
expanzní zbraně a zbraně určené pro 
střelivo typu Flobert, jež při dovozu 
nepodléhají žádné evidenci, a následně je 
zasílají zákazníkům nejen v Evropské unii, 
ale také mimo ni. Navrhovanou úpravou 
dochází ke zpřísnění podmínek pro dovoz 
takových zbraní, což by mělo přispět ke 
zvýšení bezpečnosti České republiky.“ 
 
Akceptováno. 
Upraveno. 
Doplněna čárka před „o stanovení…“ 
 
 
Akceptováno 
Upraveno. 
Doplněna čárka před „o stanovení…“ a 
před „znějí“ 
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K čl. I – k příloze č. 1:  
1. Upozorňujeme, že dle čl. 35 Legislativních pravidel vlády má mít příloha vždy nadpis, 
který je umístěn nad textem přílohy uprostřed. Navrhujeme proto upravit přílohu č. 1 
obdobným způsobem jako je tomu v příloze č. 3. Text umístěný v prvním řádku tabulky 
navrhujeme přesunout nad text přílohy. Tuto připomínku uplatňujeme také k příloze č. 2. 
 
2.  Slova „(podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona)“ doporučujeme nahradit slovy „[podle § 1 
odst. 1 písm. a) zákona]“. 
 
3. V tabulce v položce 3. navrhujeme slovo „používající“ nahradit slovem „používajících“, 
neboť se jedná o množné číslo. 
 
 
4. V poznámkách doporučujeme slovo „Ustanovení“ vypustit pro nadbytečnost. 
Obdobnou úpravu navrhujeme provést v celém předpise. 
 
 
 
5. Ve vysvětlivkách zkratek pro doklady doporučujeme sjednotit způsob výčtu a v bodě A 
5 slova „Ověřenou kopii“ nahradit slovy „Ověřená kopie“. Tuto připomínku uplatňujeme 
také k přílohám č. 2 a 3. 
 
K čl. I – k příloze č. 2: 
1. Slova „(podle § 1 odst. 1 písm. b) zákona)“ doporučujeme nahradit slovy „[podle § 1 
odst. 1 písm. b) zákona]“. 
 
2. V tabulce v položkách 2. a 3. navrhujeme slovo „používající“ nahradit slovem 
„používajících“, neboť se jedná o množné číslo. 
 
K čl. I – k příloze č. 3: 
Doporučujeme opravit chybnou citaci právních předpisů a slova „§ 7 písm. a) zákona č. 
119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve 
znění pozdějších předpisů“ nahradit slovy „§ 7 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných 
zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů“. 

Akceptováno. 
Upraveno. Nadpis obou tabulek bude nad 
tabulkami. 
 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno. Závorky změněny na hranaté. 
 
Akceptováno.  
Upraveno. Upraven bod 2 přílohy 1 a body 
2 a 3 přílohy 2 
 
Neakceptováno.  
Stylisticky by věta začínající „§“ byla 
nevzhledná, navíc takto je to upraveno i 
v původním textu 
 
Akceptováno. 
Upraveno. Opraveno ve všech přílohách. 
 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno. Závorky změněny na hranaté. 
 
Akceptováno. 
Upraveno. Upraveny body 2 a 3 přílohy 2. 
 
Akceptováno. 
Upraveno. 
Smazán text „a zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů,“.  
 
Připomínkové místo e-mailem ze dne 28. 
ledna 2020 odsouhlasilo vypořádání. 
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MF Zásadní připomínky: 
1. Obecně k návrhu zákona 

Do příslušných částí materiálu se požaduje doplnit, že veškeré dopady do personální 
a platové oblasti rozpočtu budou zabezpečeny v rámci limitů počtu míst a objemu 
prostředků na platy včetně souvisejících výdajů, které vláda schválila svým usnesením 
č. 652/2019 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 společně 
s návrhem střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2021 a 2022, resp. doplnit 
stanovení, že s přijetím navržené úpravy nejsou spojeny žádné požadavky 
na navýšení počtu míst a prostředků na platy nad disponibilní limity. Současně se 
z návrhu usnesení vlády požaduje vypustit bod II. 2. - 2. místopředsedkyni vlády a 
ministryni financí ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a 
obchodu řešit finanční krytí nákladů spojených s tímto návrhem nařízení vlády 
ve vazbě na nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády a na základě příslušné kvantifikace 
finančních dopadů. Neboť finanční krytí nákladů spojených s tímto nařízením vlády by 
mělo být pokryto z rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu, které je 
předkladatelem. 

2. Obecně k návrhu zákona 
Požaduje se do důvodové a předkládací zprávy doplnit prohlášení, že případné 
nevyčíslené výdajové dopady na státní rozpočet v souvislosti s navrženou úpravou 
budou hrazeny v rámci stanovených limitů kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu 
bez nároků na její dodatečné navýšení.  

3. K příloze č. 1 
Navrhuje se ze sloupce „Doklad podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona“ vypustit kód dokladu 
„A 2“ a dále v části „Vysvětlivky zkratek pro doklady“ vypustit zkratku A 2 a text 
vztahující se k této zkratce. 
Celá příloha 1 navrhovaného nařízení se vztahuje k situaci, kterou upravuje § 1 odst. 
1 písm. a) zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v 
České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 228/2005 Sb.“), tzn. k obchodu s výrobky, jejichž držení se v České 
republice omezuje z bezpečnostních důvodů, při kterých dochází k přepravě těchto 
výrobků z území ostatních členských států Evropské unie na území České republiky 
nebo přepravě těchto výrobků z území České republiky na území ostatních členských 
států Evropské unie. Z povahy takového obchodu nemůže být zamýšleno, respektive 
je přímo vyloučeno použití celního režimu. Zatímco podle předchozích celních předpisů 
bylo umožněno vydat závaznou informaci o sazebním zařazení zboží i na základě 
žádosti, která se nevztahovala k zamýšlenému dovozu nebo vývozu (viz. čl. 11 odst. 1 
alinea druhá nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex 

 
Akceptováno. 
Materiál upraven ve smyslu požadavku 
MF. Doplněno odůvodnění a RIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Materiál upraven ve smyslu požadavku 
MF. Doplněno odůvodnění a RIA. 
 
 
Akceptováno jinak. 
S ohledem na skutečnost, že rozhodnutí o 
závazné informaci o sazebním zařazení 
zboží (dále jen „rozhodnutí o ZISZ“) může 
být v souladu s nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 
stanovenými celními orgány i v jiném 
členském státě, ruší se v poznámkách A 2 
příloh č. 2 a 3 odkazy na zákon č.17/2012 
Sb., o Celní správě České republiky, ve 
znění pozdějších předpis. V příloze č. 1 se 
pak s ohledem na čl. 33 odst. 1 písm. b) 
uvedeného nařízení, ruší poznámka A 2. V 
tomto smyslu je upravena a doplněna i 
zvláštní část důvodové zprávy a 
předkládací zpráva. 
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Společenství (účinný do 30. 4. 2016)), stávající celní předpisy stanoví, že žádost o 
závaznou informaci o sazebním zařazení zboží nebude přijata, pokud se netýká (mimo 
jiné) zamýšleného použití celního režimu (viz čl. 33 odst. 1 písm. b) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie). 
S ohledem k výše uvedenému, je požadavek na předložení závazné informace o 
sazebním zařazení zboží při podávání žádosti o udělení povolení podle zákona 
č. 228/2005 Sb., které se vztahuje „přepravě“ stanovených výrobků, v rozporu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní 
kodex Unie. 

4. K příloze č. 1 
Navrhuje se v části „Vysvětlivky zkratek pro doklady“ ke zkratce B 2 nahradit slovo 
„určeného“ slovem „stanoveného“ a slovo „vývozu“ nahradit slovem „přepravě“, 
případně zcela vypustit text „nebo povolení k vývozu“.  
Vzhledem ke skutečnosti, že celá příloha 1 se vztahuje k přepravám stanovených 
výrobků v rámci EU, je nesprávně použito pojmu „určený výrobek“, neboť tímto se 
označuje výrobek určený na vývoz (viz § 1 odst. 3 zákona č. 228/2005 Sb.). Stejně tak 
není zřejmé, jak může být v rámci žádosti o přepravu na území jiného členského státu 
EU požadováno povolení k vývozu, když se jedná o přepravu podle § 1 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 228/2005 Sb. Dané ustanovení se jeví jako nezdařená transformace 
ustanovení přílohy 3 části „Vysvětlivky zkratek pro doklady“ ke zkratce B 2. Zde je však 
užití dotčených pojmu zcela v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 písm. c) a odst. 3 
zákona č. 228/2005 Sb.  
Bez ohledu k výše uvedenému není zcela zřejmé, z jakého důvodu bude požadováno 
povolení výrobce k vývozu (myšleno k přepravě). Pokud by existovalo platné povolení 
k přepravě vydané výrobci, jednalo by se v případě povolování přepravy jinému 
subjektu o povolení obsahově duplicitní (na jeden stanovený výrobek by byla vydána 
dvě povolení). 

5. K příloze č. 2 
Navrhuje se z položky 2 a 3 vyloučit zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované 
na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových 
systémů. 

Tato připomínka vychází především z komparace stávající a navrhované právní úpravy. 
S ohledem na podmínku, která je v rámci stávající přílohy č. 2 účinného nařízení vlády č. 
282/2013 Sb., uvedena pod kódem A 5, tzn., povinnost předložit ověřenou kopii zbrojní 
licence ne starší 90 dnů, lze mít za to, že aktuální příloha 2 (konkrétně bod 2 a 3) 
nezahrnuje žádné zbraně kategorie D, a to včetně zbraní jednoranových a dvouranových 
zkonstruovaných na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Slovo „určené“ nahrazeno „stanovené“, 
slovo „vývoz“ nahrazen slovem „přepravě“. 
Povolení výrobce není úředním 
rozhodnutím, ale toliko soukromoprávním 
aktem (souhlas s přepravou jím vyrobených 
výrobků do jiného státu), který bude sloužit 
jako podklad státního úřadu pro rozhodnutí 
o udělení povolení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Zásadní připomínce je nutno oponovat, 
vzhledem k cíli novely, jímž je zvýšení 
bezpečnosti. Vzhledem ke stanoviskům 
MV,  GŘC a ČUZZS budou zbraně 
jednoranové a dvouranové zkonstruované 
na principech doutnákových, kolečkových, 
křesadlových nebo perkusních zámkových 
systémů pod licenčním režimem. Doplněno 
odůvodnění.                 
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perkusních zámkových systémů, viz § 7 písm. b) zákona č. 119/2002 Sb. Připouštíme, že 
v rámci připomínkovaného materiálu je v příloze 2 podmínka uvedená pod kódem A 5 
poněkud zmírněna (zbrojní licence se nevyžaduje, pokud se jedná o zbraně kategorie D), 
avšak podle odůvodnění je seznam dotčených výrobků rozšiřován „pouze“ o expanzní 
zbraně a zbraně určené pro náboje typu Flobert, tzn. zbraně kategorie D podle § 7 písm. 
c) a f) zákona č. 119/2002 Sb. S ohledem na obsah kódů nomenklatury společného 
celního sazebníku a popis stanoveného výrobku uvedené u položky 2 a 3 přílohy 2 
navrhovaného nařízení vlády, bude těmito dotčena širší množina zbraní kategorie D, než 
jak je uvedeno v přiloženém Odůvodnění v části 1.1. Cíl návrhu („nutnost řešení 
bezpečnostní otázky reexportu expanzních zbraní a zbraní určených pro střelivo typu 
Flobert z České republiky do zejména západoevropských zemí“). Aby byl zajištěn soulad 
se zamýšleným, resp. odůvodňovaným rozšířením právní úpravy, které založí nové 
povinnosti dotčeným subjektům, musí být v odůvodnění nezmíněné zbraně kategorie D 
z dopadů navrhovaného rozšíření nařízení vlády buď vyjmuty, případně musí být 
doplněny důvody, které zakládají potřebu zbraně jednoranové a dvouranové 
zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních 
zámkových systémů vtáhnout do systému dovozních povolení, neboť toto v návrhu zcela 
absentuje. 
 
Připomínky: 
6. Obecně k návrhu zákona 

Doporučuje se neodkazovat v uvozovací větě na zmocnění obsažené v § 8a odst. 1 
zákona č. 228/2005 Sb. Toto ustanovení zmocňuje vládu k vydání nařízení, jímž se 
stanoví vzory žádosti o udělení povolení. Předložený návrh se ovšem úpravy vzorů 
žádostí nedotýká. Současně doporučujeme z uvozovací věty vypustit jako 
nadbytečnou legislativní zkratku „zákon“ (tj. vypustit bez náhrady text „(dále jen 
„zákon“)“ a slova „k provedení § 1 odst. 2“ přesunout za slova „podle § 18“ případně 
text „k provedení § 1 odst. 1 a § 8a“ zcela vypustit, neboť odkaz na zmocnění uvedené 
v § 18 lze považovat za dostatečný). Uvedená zkratka je již zavedena ve stávajícím 
znění nařízení vlády č. 282/2013 Sb. a pro samotné nyní předkládané nařízení není 
potřebná. 

7. Obecně k návrhu zákona 
Doporučuje se zvážit, zda navrhovaná úprava nebude vyžadovat přechodná 
ustanovení, a to zejména ve vztahu změn v příloze č. 3 upravujících seznam dokladů 
vyžadovaných k povolení k vývozu určených výrobků k již zahájeným řízení o povolení 
vývozu. 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle návrhu. Text „, (dále jen 
„zákon“) k provedení § 1 odst. 2 a § 8a odst. 
1 zákona“ zrušen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Přechodné ustanovení doplněno.  
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8. K čl. I příloze č. 1 položce č. 2 
Doporučuje se ve sloupci „Číslo podpoložky nebo položky kombinované nomenklatury 
společného celního sazebníku“ uvést kód „9302 00 00“. Podle společného celního 
sazebníku je zboží označené jako „Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304“ 
podřazeno výlučně pod podpoložku Kombinované nomenklatury 9302 00 00. Není tedy 
správné v daném sloupci k danému zboží toto vymezovat položkou Harmonizovaného 
systému 9302 00, neboť tato se nerozpadá na více podpoložek Kombinované 
nomenklatury. 

9. K čl. 1 příloze č. 1 a 2 
Doporučuje se v přílohách stávající sloupec označený jako „Číslo podpoložky nebo 
položky kombinované nomenklatury společného celního sazebníku“ označit jako „Číslo 
Harmonizovaného systému nebo podpoložky kombinované nomenklatury“. 
Označení sloupce „Číslo podpoložky nebo položky kombinované nomenklatury 
společného celního sazebníku“ neodpovídá jeho skutečnému obsahu. Kombinovaná 
nomenklatura neobsahuje žádné položky, ale pouze podpoložky (tzn. členění na osm 
pozic). V rámci daných příloh je pak použito též členění na číslo Harmonizovaného 
systému (tzn. členění na čtyři pozice). Správně by tedy měl být sloupec označen jako 
„Číslo Harmonizovaného systému nebo podpoložky kombinované nomenklatury“. 

10. K důvodové zprávě 
Doporučuje se v důvodové zprávě upravit špatné skloňování nebo tvar slov.  Doporučuje 
se v důvodové zprávě, část. 1. 4. poslední větu, která zní: „Na toto nařízení EU byl právní 
řád ČR adaptován zákonem č. 281/2013 Sb. do zákona č. 228/2005 Sb.“, pozměnit na: 
„Na toto nařízení EU byl právní řád ČR adaptován zákonem č. 281/2013 Sb., kterým se 
mění zákon č. 228/2005 Sb.“. 
 
Kontakt pro vypořádání připomínek:  
JUDr. Jiří Kroupa, e-mail: Jiri.Kroupa@mfcr.cz, tel: +420 257 044 015 
Mgr. Zdeňka Pourová, e-mail: Zdenka.Pourova@mfcr.cz, tel: +420 257 043 020 

Akceptováno. 
V příloze č. 1 nahrazeno číslo „9302“ 
číslem „ 9302 00 00“. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Příloha používá pojmy, které jsou 
stanoveny přímo v zákoně č. 228/2005 Sb., 
který provádí, a to v § 2 odst. 2 písm d) 
(podpoložku a v případě, že není 
stanovena, položku kombinované 
nomenklatury společného celního 
sazebníku6) označující stanovené výrobky, 
na jejichž přepravu nebo dovoz se žádá 
povolení) 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle požadavku. 
 
 
 
 
Vypořádání připomínek projednáno dne 
12. prosince 2019, připomínky 
akceptovány s výjimkou připomínek č. 1 
- 3.  
Připomínky č. 1 a 2 odsouhlaseny e-
mailem ze dne 3. ledna 2020 a 
připomínka č. 3 e-mailem zde dne 
23. ledna 2020. 

MSP 1. V poznámkách pod čarou k příloze č. 3 je uveden text, který do poznámek pod 
čarou nepatří. Dle čl. 47 odst. 2 Legislativních pravidel vlády může poznámka pod čarou 
obsahovat pouze citaci právního předpisu, na který se v právním předpise odkazuje, 
anebo citaci pouze určitého ustanovení právního předpisu, na který se v právním předpisu 

Vysvětleno. 
Přílohy záměrně nepoužívá „poznámky pod 
čarou“, ale „poznámky“, jež jsou označeny 
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odkazuje. Doporučujeme tedy obsah poznámek pod čarou, který není citací právního 
předpisu ani jeho části ve smyslu předchozí věty, buď převzít do textu přílohy, nebo jej 
vypustit.  
2. V poznámkách pod čarou k příloze č. 3 je špatně citován předpis Evropské unie. 
Dle čl. 47 odst. 5 se v poznámkách pod čarou název předpisu Evropské unie uvede v jeho 
českém znění, tak jak je uveden v Úředním věstníku Evropské unie. 

 
 

Mgr. Šárka Máchová, tel.: +420 221 997 698, e-mail: smachova@msp.justice.cz 

čísly v hranatých závorkách, aby bylo 
předejito nesouladu s čl. 47/2 LPV. 
 
 
Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o 
poznámku pod čarou, pokládáme citaci 
předpisu EU za správnou – tato citace 
odpovídá též § 1/1/c) zákona č. 228/2005 
Sb., jež toto NV provádí. 
 
Připomínkové místo e-mailem ze dne 
12. listopadu 2019 odsouhlasilo 
vypořádání. 

ÚV - 
KOM 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, 
jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování 
prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii, v platném znění. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Nařízení vlády není samo o sobě implementačního charakteru. Problematiky upravované 
návrhem se v širším kontextu dotýkají zejména: 

• čl. 36 a 346 SFEU, 
• nařízení 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), a stanoví vývozní 
povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a 
střeliva, 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, 
kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění, 

• směrnice Rady ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní 
(91/477/EHS), ve znění směrnic 2008/51/ES a 2017/853. 

 

Akceptováno/Vysvětleno. 
Doplněno odůvodnění o vyjádření, že se 
navrhovaná právní úprava netýká směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu 
při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti jako technický 
předpis. 
Předkladatel nepokládá navrhovaný právní 
předpis za „technický předpis“ ve smyslu č. 
1 odst. 1 písm. f) směrnice, protože právní 
předpis nezakazuje obecně výrobu, dovoz, 
prodej výrobku, ale toliko pouze podmiňuje 
získat při konkrétním dovozu povolení, a to 
z důvodu bezpečnosti. 
 
 
Připomínkové místo e-mailem ze dne 
12. listopadu 2019 odsouhlasilo 
vypořádání. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBLGE75YD)

mailto:smachova@msp.justice.cz


Stránka 8 (celkem 9) 

Připomínky a návrhy změn: 
K povinnosti notifikace předpisu podle směrnice 2015/1535: 
Žádáme předkladatele o vyjádření, zda, resp. z jakého důvodu, návrh nařízení vlády 
nepodléhá notifikační povinnosti ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti jako technický předpis.  
 
Závěr: 
Návrh nařízení vlády nezapracovává do právního řádu České republiky předpisy EU. 
Po vyjasnění vztahu návrhu ke směrnici 2015/1535 bude možno návrh považovat 
za nerozporný s právem EU.  
 
Mgr. Andrea Tichá 

ÚV - 
KML 

Doporučující připomínka k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (dále ZZ 
RIA) 
Doporučujeme dodržovat strukturu ZZ RIA dle Obecných zásad pro hodnocení dopadů 
regulace. Z toho důvodu doporučujeme přesunutí Shrnutí na začátek ZZ RIA. Obdobně 
zhodnocení dalších dopadů (nyní kap. 1.7), které se vztahuje ke zvolené variantě, by mělo 
být uvedeno spolu s dílčími dopady (v tomto případě zejména na státní rozpočet a 
podnikatelské prostředí) v kap. 4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení. 
Dodržování ustálené struktury napomáhá větší přehlednosti a využitelnosti dokumentu. 
 
Ing. Štěpán Růt, e-mail: rut.stepan@vlada.cz, tel: 224 002 578. 

Akceptováno. 
Struktura ZZ RIA upravena.  
 
 
Připomínkové místo e-mailem ze dne 
13. listopadu 2019 odsouhlasilo 
vypořádání. 

MŠMT Bez připomínek. 
Doporučující připomínky: 
1.       K návrhu usnesení: Doporučujeme v nadpisu usnesení slova „nařízení vlády“ 
nahradit slovy „k návrhu nařízení vlády“. 
 
2.       K návrhu usnesení, předkládací zprávě, materiálu, závěrečné zprávě a platnému 
znění: Doporučujeme ve všech uvedených dokumentech za slova „nařízení vlády č. 
282/2013 Sb.“ vložit čárku. 

 
Mgr. Bc. Tereza Zavadilová, tel: +420 234 811 551, e-mail: tereza.zavadilova@msmt.cz 

 
 
Akceptováno. 
Návrh usnesení vlády upraven. 
 
Akceptováno. 
Upraveno. 
 
Připomínkové místo e-mailem ze dne 12. 
listopadu 2019 odsouhlasilo 
vypořádání. 

ÚV - 
VÚV 

Bez připomínek. 
1. V názvu nařízení vlády chybí čárka za "282/2013 Sb.". 
 

Akceptováno. 
Upraveno. 
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2. V čl. I je rovněž chybně interpunkce, chybí čárka za "282/2013 Sb.", dále pak před 
slovem "znějí". 
 
3. V čl. I doporučujeme za slova "Přílohy č. 1 až 3" uvést předložku "k". 
Přílohy č. 1 až 3 k 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, znějí: 
 
MUDr. Mgr. Filip Wagner, T: +420 224 002 387 

Akceptováno. 
Upraveno. 
 
Akceptováno. 
Upraveno. 
 
 
Připomínkové místo e-mailem ze dne 
12. listopadu 2019 odsouhlasilo 
vypořádání. 

MŽP Doporučujeme doplnit chybějící čárku v názvu nařízení vlády za slova „kterým se mění 
nařízení vlády č. 282/2013 Sb.“  
Mgr. Bc. Josef Beneš, odbor legislativní (josef.benes@mzp.cz, tel.: 267 122 599) 

Akceptováno. 
Upraveno. 
 
Připomínkové místo e-mailem ze dne 
12. listopadu 2019 odsouhlasilo 
vypořádání. 

MZV, BIS, ČNB, ČBÚ, MK, MO, ÚZSI, MZE, SÚJB, MD, MMR, MZD, HKČR, MPSV, NBÚ, 
ČUZZS, AOBP, GŘC 

Bez připomínek. 

V Praze dne 6. března 2020 

Vypracoval: Mgr. Jan Budinský 

Ing. Jan Bezemek  
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