
V Praze dne 4. 10. 2012 

          Č.j.: 957/12 

  

Stanovisko 

komise pro hodnocení dopadů regulace 
 

k návrhu  
 

zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin 
 

 
 

I. Úvod: 
 

 
Předmětem návrhu zákona je transpozice směrnice 2012/4/EU do právního řádu 
České republiky. Směrnice reaguje na přehnané či technicky obtížně proveditelné 
požadavky směrnice 2008/43/ES, která byla do české legislativy transponována 
zákonem 146/2010 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití. 
Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin, který transponuje směrnici 
2012/4/EU, zjednodušuje na přechodnou dobu do r. 2015 požadavky na 
sledovatelnost výbušnin a usnadňuje situaci subjektů, které s výbušninami nakládají 
a orgánům státu, které vykonávají státní správu v této oblasti.  
 
 
II. Připomínky a návrhy změn: 
 
Identifikace dotčených subjektů: v RIA jsou vyčísleny všechny subjekty, jichž se 
návrh zákona týká a jejich postavení vůči požadavkům zákona, jakož i popsány 
konkrétní dopady, které zákon na tyto subjekty bude mít. Z připomínkového řízení je 
zřejmé, že dotčené subjekty byly dostatečně konzultovány. Jediná připomínka 
zástupců společností, které s výbušninami nakládají, nebyla přijata, zdůvodnění 
nepřijetí připomínky je přesvědčivé.    
 
Varianty řešení, zhodnocení nákladů a přínosů: varianty jsou popsány stručně, 
srozumitelně a věcně dostačujícím způsobem. Druhy nákladů a přínosů jsou 
uvedeny konkrétně, případně je možné je snadno dohledat z dalšího textu. Vyčíslení 
nákladů a přínosů je provedeno za použití modelu administrativních nákladů, který 
snad přínosy poněkud přeceňuje, nicméně činí tak pravděpodobně stejným 
způsobem, jímž nejspíše přeceňoval náklady na původní zavedení povinností 
souvisejících se zákonem 146/2012 Sb. V každém případě, přes uvedenou výhradu, 
se jedná o metodu, která je v zásadě správná a pro daný účel rozhodně přijatelná.  
 
Ostatní části RIA: RIA je i v dalších částech zpracována jednoduše, přehledně 
a podává dostatečné informace, které jsou požadovány pro rozhodnutí o dopadech 
navrhované právní úpravy.   
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III. Závěr:  
 
Komise pro hodnocení dopadů regulace doporučuje takto zpracovanou 

Závěrečnou zprávu RIA schválit, neboť může sloužit jako dostatečný podklad pro 

další rozhodování.  

 
 

Vypracoval: RNDr. Jan Vozáb, Ph.D. 
 

 
      Prof.  Ing.  Michal Mejstřík, CSc., v.r. 
            předseda komise 
 

 

 

 

 


