EVROPSKÁ KOMISE
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO MIGRACI A VNITŘNÍ VĚCI

Brusel 15. září 2020

OZNÁMENÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM
VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z UNIE A PRÁVNÍ PŘEDPISY EU TÝKAJÍCÍ SE
PALNÝCH ZBRANÍ

Dne 1. února 2020 vystoupilo Spojené království z Evropské unie a stalo se „třetí zemí“1.
Dohoda o vystoupení2 stanoví přechodné období, které končí dnem 31. prosince 2020.
Do uvedeného dne se na Spojené království a ve Spojeném království použije v plné míře
právo EU.3
Během přechodného období budou EU a Spojené království jednat o dohodě o novém
partnerství, vedoucí zejména k vytvoření oblasti volného obchodu. Není však jisté, zda
do konce přechodného období taková dohoda bude uzavřena a vstoupí v platnost.
Případná dohoda by nicméně vytvořila vztah, který bude z hlediska podmínek přístupu na
trh velmi odlišný od účasti Spojeného království na vnitřním trhu 4, v celní unii EU a v
prostoru DPH a spotřební daně.
Všechny zúčastněné strany, a zejména hospodářské subjekty se proto upozorňují na
právní stav platný po skončení přechodného období (část A níže). V tomto oznámení jsou
rovněž vysvětlena některá relevantní ustanovení o rozluce obsažená v dohodě o
vystoupení (část B níže) a dále pravidla, která se po skončení přechodného období
použijí v Severním Irsku (část C níže).
Doporučení zúčastněným stranám:
Za účelem řešení důsledků uvedených v tomto oznámení se dotčeným zúčastněným
stranám zejména doporučuje, aby při přepravě palných zbraní mezi EU a Spojeným
královstvím vedly v patrnosti nové požadavky.

1

Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

2

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a
Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 29, 31.1.2020, s. 7) (dále jen „dohoda o
vystoupení“).

3

S určitými výjimkami stanovenými v článku 127 dohody o vystoupení, ovšem žádná z nich není v
souvislosti s tímto oznámením relevantní.

4

Dohoda o volném obchodu zejména nestanoví principy vnitřního trhu (v oblasti zboží a služeb), jako
jsou vzájemné uznávání, zásada země původu a harmonizace. Stejně tak neodstraňuje celní formality a
kontroly, včetně těch, které se týkají původu zboží a jeho vstupů, ani zákazy a omezení vztahující se
na dovoz a vývoz.

Upozornění:
Toto oznámení se nevztahuje na právní předpisy EU týkající se:
-

vojenských technologií a vojenského materiálu, včetně vývozu zboží zahrnutého do
Společného vojenského seznamu EU,5 6

-

kontroly vývozu zboží dvojího užití,

-

pyrotechnických výrobků a výbušnin,

-

celních režimů a formalit.

K těmto aspektům se připravují nebo byla zveřejněna další oznámení.7
Kromě toho upozorňujeme na obecnější oznámení týkající se zákazů a omezení, včetně
dovozních/vývozních licencí.
A. PRÁVNÍ STAV PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ
Po skončení přechodného období se na Spojené království již nebudou vztahovat právní
předpisy EU týkající se nabývání, držení,8 dovozu a vývozu9 palných zbraní.10 To má
zejména tyto důsledky:
1.

PŘEPRAVA PALNÝCH ZBRANÍ – PŘEPRAVA PALNÝCH ZBRANÍ UVNITŘ EU
Směrnice 91/477/EHS stanoví zvláštní povolovací postup pro přepravu palných
zbraní z jednoho členského státu do druhého. Je podrobně popsán v příloze tohoto
oznámení.
Po skončení přechodného období se tato pravidla již nebudou vztahovat na přepravu
palných zbraní mezi Spojeným královstvím a EU. Namísto nich se použijí pravidla

5

Společný vojenský seznam Evropské unie, ST/5802/2019/INIT (Úř. věst. C 95, 12.3.2019).

6

Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla
pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s.
99).

7

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/futurepartnership/getting-ready-end-transition-period_cs

8

Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (Úř. věst. L
256, 13.9.1991, s. 51).

9

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 palných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva (Úř. věst. L 94,
30.3.2012, s. 1).

10

Pokud jde o použitelnost těchto právních předpisů na Severní Irsko, viz část C tohoto oznámení.
2

EU pro dovoz a vývoz palných zbraní (viz níže). Zbrojní pas EU vydaný osobám ve
Spojeném království již v EU nebude platný.
2.

DOVOZ PALNÝCH ZBRANÍ
Podle nařízení (EU) č. 258/2012 ve spojení se směrnicí 91/477/EHS platí:


dovoz palných zbraní musí povolit členský stát určení.11 Předpokladem tohoto
povolení je, že dovozce musí před dovozem mít povolení nabývat a držet palné
zbraně v souladu se směrnicí 91/477/EHS,12



palné zbraně musí být nejpozději před uvedením na trh nebo neprodleně po
dovozu do Unie označeny v souladu s čl. 4 odst. 1 a 2 směrnice 91/477/EHS,13



dovážené palné zbraně musí být při dovozu opatřeny alespoň jednoduchým
označením umožňujícím zjistit první zemi dovozu v rámci Evropské unie, nebo
pokud palné zbraně takto označené nejsou, jedinečným označením
identifikujícím dovážené palné zbraně,14



dovezená palná zbraň musí být neprodleně po dovozu do Unie registrována v
souladu se směrnicí 91/477/EHS.15

Dočasný dovoz
Jsou-li palné zbraně dovezeny do EU ze třetí země dočasně (například v rámci
dočasného používání pro účely znaleckého posouzení nebo výstav bez prodeje nebo
v režimu aktivního zušlechťovacího styku za účelem opravy), použijí se na jejich
deklarování a povolování vnitrostátní předpisy.
3.

VÝVOZ PALNÝCH ZBRANÍ
Vývoz civilních palných zbraní je upraven nařízením (EU) č. 258/2012.
Následující pravidla se nevztahují na:


mezistátní transakce nebo státní převody,



palné zbraně určené speciálně pro vojenské použití a v každém případě palné
zbraně plně automatického typu,



palné zbraně určené pro ozbrojené síly, policii nebo orgány veřejné správy
členských států,

11

Ustanovení čl. 2 bodu 15 písm. a) nařízení (EU) č. 258/2012.

12

Konkrétně články 6, 7 a 8 směrnice 91/477/EHS.

13

Ustanovení čl. 2 bodu 15 písm. b) nařízení (EU) č. 258/2012.

14

Ustanovení čl. 2 bodu 15 písm. c) nařízení (EU) č. 258/2012.

15

Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 91/477/EHS.
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sběratele a subjekty se zaměřením na kulturní a historické stránky palných
zbraní,



znehodnocené palné zbraně,



starožitné palné zbraně (vyrobené před rokem 1899).

Vývoz podléhá výslovnému povolení členského státu EU, ve kterém je vývozce
usazen (čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 258/2012), třetí země tranzitu (čl. 7 odst. 1
písm. b) nařízení (EU) č. 258/2012) a cílové třetí země (čl. 7 odst. 1 písm. a)
nařízení (EU) č. 258/2012). Bez předchozího dovozního (a v relevantních případech
tranzitního) povolení cílové země nelze vývozní povolení udělit (čl. 7 odst. 1
nařízení (EU) č. 258/2012). Podoba vývozního povolení se řídí vzorem uvedeným v
příloze II nařízení (EU) č. 258/2012.
Žádosti o vývozní povolení musí příslušné orgány členských států zpracovat
nejpozději do 60 pracovních dní (za výjimečných okolností může být uvedená lhůta
prodloužena na 90 pracovních dní).16 Členské státy se mohou rozhodnout používat
pro účely zpracování žádostí o vývozní povolení elektronické dokumenty. 17 Jestliže
třetí země tranzitu nedoručí do 20 pracovních dnů žádné námitky proti tranzitu,
mohou členské státy rozhodnout, že se má za to, že třetí země tranzitu nemá
námitky (tichý souhlas).18 Vývozní povolení musí obsahovat informace uvedené v
článku 8 nařízení (EU) č. 258/2012. Od vývozce může být požadován překlad všech
dokumentů, které byly poskytnuty jako průkazní doklady, do úředního jazyka
členského státu, ve kterém je vývozní prohlášení předkládáno.19
Vnitrostátní celní orgány mohou pozastavit postup vývozu ze svého území nebo
jiným způsobem zabránit tomu, aby palné zbraně, na které se vztahuje vývozní
povolení, opustily celní území Unie přes jejich území, mají-li podezření, že
podmínky povolení nejsou dodrženy.20 21
Při udělování vývozních povolení musí členské státy posoudit, zda žadatelé splňují
tyto podmínky:


závazky a povinnosti vyplývající z příslušných mezinárodních dohod o kontrole
vývozu nebo příslušných mezinárodních smluv,22

16

Ustanovení čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) č. 258/2012.

17

Ustanovení čl. 7 odst. 6 nařízení (EU) č. 258/2012.

18

Ustanovení čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 258/2012.

19

Ustanovení čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. 258/2012.

20

Ustanovení čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 258/2012.

21

V případě zbraní, na které se vztahuje jak nařízení (EU) č. 258/2012, tak společný postoj Rady
2008/944/SZBP (např. poloautomatické palné zbraně nebo palné zbraně systému pump action (s
posuvným předpažbím) pro střelivo se středovým zápalem), mohou členské státy pro splnění
povinností uložených oběma nástroji zavést jednotný postup, srov. čl. 2 odst. 1 společného postoje
2008/944/SZBP a čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 258/2012.

22

Ustanovení čl. 2 odst. 1 společného postoje 2008/944/SZBP a článek 10 nařízení (EU) č. 258/2012.
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hlediska národní zahraniční a bezpečnostní politiky,23



hlediska týkající se zamýšleného konečného použití, příjemce, určeného
konečného příjemce a nebezpečí zneužití,24



případná zbrojní embarga a mezinárodní sankce.25

Dočasný vývoz
Nařízení (EU) č. 258/2012 stanoví také zjednodušené postupy pro dočasný vývoz,
které se vztahují zejména na lovce a sportovní střelce.
Pro dočasný vývoz palných zbraní, které jsou součástí cestovních osobních věcí
uvedených osob (nebo pro zpětný vývoz po dočasném používání pro účely lovu
nebo sportovní střelby), se nevyžaduje vývozní povolení, pokud tyto osoby cestu
řádně odůvodní.26 Při opouštění EU na cestě do třetí země přes území jiného
členského státu než toho členského státu, kde mají bydliště, předloží lovci a
sportovní střelci příslušným orgánům evropský zbrojní pas. V případě letecké
přepravy se evropský zbrojní pas předloží příslušným orgánům při předávání
dotčených předmětů letecké společnosti za účelem jejich přepravy mimo celní
území Unie. Lovci a sportovní střelci mohou při opouštění EU na cestě do třetí země
přes členský stát, kde mají bydliště, předložit namísto evropského zbrojního pasu
jiný dokument, který příslušné orgány tohoto členského státu považují za platný pro
tento účel.27
Členské státy navíc ve vnitrostátním právu zavedly zjednodušené postupy pro:


zpětný vývoz palných zbraní po jejich dočasném používání pro účely
znaleckého posouzení nebo výstav bez prodeje nebo v režimu aktivního
zušlechťovacího styku za účelem opravy za předpokladu, že tyto palné zbraně
zůstávají ve vlastnictví osoby usazené mimo celní území Unie a jsou zpětně
vyváženy této osobě,



zpětný vývoz palných zbraní v případě jejich dočasného uskladnění od
okamžiku jejich vstupu na celní území Unie do jeho opuštění a



dočasný vývoz palných zbraní pro účely znaleckého posouzení, oprav a výstav
bez prodeje za předpokladu, že vývozce doloží oprávněné držení těchto palných
zbraní a vyváží je v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo dočasného
vývozu.28

23

Jak je stanoveno v článku 2 společného postoje 2008/944/SZBP.

24

Článek 5 společného postoje 2008/944/SZBP a čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 258/2012.

25

Ustanovení čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) č. 258/2012.

26

Ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 258/2012.

27

Ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 258/2012.

28

Ustanovení čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 258/2012.
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B. RELEVANTNÍ USTANOVENÍ O ROZLUCE OBSAŽENÁ V DOHODĚ O VYSTOUPENÍ
V čl. 47 odst. 1 dohody o vystoupení se stanoví, že za podmínek v uvedené dohodě
stanovených je nutno přepravu zboží probíhající na konci přechodného období považovat
za přepravu uvnitř Unie, pokud jde o licenční požadavky při dovozu a vývozu v právu
EU.
Příklad: Palná zbraň, jejíž přeprava mezi EU a Spojeným královstvím na konci
přechodného období probíhá, ještě může vstoupit do EU nebo Spojeného království na
základě pravidel pro přepravu mezi členskými státy.
C. PRAVIDLA,
IRSKU

KTERÁ SE PO SKONČENÍ PŘECHODNÉHO OBDOBÍ POUŽIJÍ V

SEVERNÍM

Po skončení přechodného období se použije Protokol o Irsku/Severním Irsku. 29 Tento
protokol podléhá pravidelnému souhlasu zákonodárného shromáždění Severního Irska,
přičemž počáteční období trvá čtyři roky po skončení přechodného období.30
Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví použitelnost některých ustanovení práva EU
rovněž na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko. V
tomto protokolu se EU a Spojené království dále dohodly, že pokud se pravidla EU
použijí na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, je na
Severní Irsko nahlíženo jako na členský stát.31
Protokol o Irsku/Severním Irsku stanoví, že směrnice 91/477/EHS a nařízení (EU) č.
258/2012 se použijí na Spojené království a ve Spojeném království s ohledem na
Severní Irsko.32
To znamená, že odkazy na EU v částech A a B tohoto oznámení je nutno vykládat tak, že
zahrnují Severní Irsko, zatímco odkazy na Spojené království je nutno vykládat tak, že
odkazují pouze na Velkou Británii.
Konkrétně to mimo jiné znamená, že:


Přeprava palných zbraní mezi Severním Irskem a EU se nepovažuje za dovoz
nebo vývoz, a proto se na tuto přepravu nevztahuje nařízení (EU) č. 258/2012.
Použijí se pravidla pro přepravu uvnitř EU stanovená ve směrnici 91/477/EHS,
jak je uvedeno v oddíle A.1 a v příloze tohoto oznámení. Povolení k převodu
vydá Spojené království s ohledem na Severní Irsko. Evropský zbrojní pas
vydaný před koncem přechodného období osobám v Severním Irsku zůstává v
platnosti.

29

Článek 185 dohody o vystoupení.

30

Článek 18 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

31

Ustanovení čl. 7 odst. 1 dohody o vystoupení ve spojení s čl. 13 odst. 1 Protokolu o Irsku/Severním
Irsku.

32

Ustanovení čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku a oddíl 47 přílohy 2 uvedeného protokolu.
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Dovoz palných zbraní z Velké Británie nebo ze třetí země do Severního Irska
musí být v souladu s příslušnými ustanoveními práva EU, jak je uvedeno v oddíle
A.2 tohoto oznámení.33



Vývoz palných zbraní ze Severního Irska do třetí země nebo do Velké Británie
musí být v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EU) č. 258/2012, jak je
uvedeno v oddíle A.3 tohoto oznámení.34

Protokol o Irsku/Severním Irsku však vylučuje možnost, aby se Spojené království s
ohledem na Severní Irsko podílelo na rozhodovacím procesu Unie a na utváření tohoto
procesu.35

Obecné informace o právních předpisech Unie týkajících se palných zbraní naleznete na
příslušných internetových stránkách Komise (https://ec.europa.eu/home-affairs/what-wedo/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en). Obsah
těchto stránek bude v případě potřeby dále aktualizován.
Evropská komise
Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci

33

Nařízení (EU) č. 258/2012 a směrnice 91/477/EHS.

34

Povinnost týkající se vývozu uvedená v nařízení (EU) č. 258/2012 vyplývá z mezinárodních závazků
Unie (z protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich
součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů
proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), srov. zejména
článek 10 protokolu OSN o střelných zbraních), srov. čl. 6 odst. 1 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.

35

V případě, že bude nutná výměna informací nebo vzájemná konzultace, bude probíhat v rámci smíšené
poradní pracovní skupiny zřízené článkem 15 Protokolu o Irsku/Severním Irsku.
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PŘÍLOHA: PRAVIDLA EU PRO PŘEPRAVU PALNÝCH ZBRANÍ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY
Podle článku 11 směrnice 91/477/EHS je pro přepravu palných zbraní z jednoho
členského státu do druhého nezbytné získat povolení dotčených členských států, včetně
tranzitních zemí.
Dříve než se jednotlivec nebo podnikatel v oboru zbraní pokusí o nabytí palné zbraně z
jiného členského státu, musí nejprve získat povolení (předchozí povolení) od orgánů
členského státu, v němž má bydliště.36
Jednotlivec nebo podnikatel v oboru zbraní, který palnou zbraň nabývá, předloží toto
povolení (předchozí povolení) podnikateli v oboru zbraní nebo jednotlivci, který zbraň
prodává/drží v jiném členském státě (příslušné orgány členského státu kupujícího
současně zasílají relevantní informace členskému státu, v němž se zbraň nachází).
Jednotlivec nebo podnikatel v oboru zbraní, který zbraň prodává/drží, předloží orgánům
členského státu, v němž se zbraň nachází, údaje stanovené v čl. 11 odst. 2 směrnice
91/477/EHS a povolení poskytnuté nabyvatelem. Na základě těchto informací pak mohou
orgány členského státu odeslání vydat povolení/licenci k převodu.
Orgány vydávající povolení k převodu musí všechny informace obdržené v souvislosti s
článkem 11 sdělit orgánům členského státu určení, a to ještě před převodem, a dále
orgánům případných členských států tranzitu.37
Palná zbraň je poté společně s příslušnými doklady převedena do členského státu určení.
Výměna informací mezi členskými státy probíhá elektronickými
prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu.38

prostředky

Všechna výše uvedená pravidla se vztahují i na prodej na dálku (např. on-line). V
takovém případě musí navíc podnikatel v oboru zbraní nebo zprostředkovatel s licencí
anebo orgán veřejné moci nejpozději v okamžiku dodání ověřit totožnost kupce a
skutečnost, zda má povolení.39 Kromě toho mohou podnikatelé v oboru zbraní a
zprostředkovatelé odmítnout provést transakce, které jsou podezřelé (vzhledem k jejich
povaze či rozsahu).40
Právo Unie rovněž stanoví určité zjednodušené postupy.
Zaprvé, členské státy si mohou navzájem předat seznam palných zbraní, pro které může
být vydán souhlas k převodu na jejich území bez předchozího povolení.41
36

Články 6, 7 a 8 směrnice 91/477/EHS.

37

Ustanovení čl. 13 odst. 2 směrnice 91/477/EHS.

38

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/686 ze dne 16. ledna 2019, kterým se stanoví
podrobná opatření podle směrnice Rady 91/477/EHS pro systematickou výměnu informací týkajících
se převodu palných zbraní uvnitř Unie elektronickými prostředky (Úř. věst. L 116, 3.5.2019, s. 1).

39

Článek 5b směrnice 91/477/EHS.

40

Ustanovení čl. 10 odst. 2 směrnice 91/477/EHS.

41

Ustanovení čl. 11 odst. 4 směrnice 91/477/EHS.
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Směrnice 91/477/EHS rovněž zavádí zvláštní režim pro přepravu palných zbraní mezi
členskými státy, včetně palných zbraní, které s sebou vezou cestující. Tato pravidla mimo
jiné upravují vydávání „evropského zbrojního pasu“. Ten vydávají příslušné orgány
členského státu na žádost osoby, která se v souladu se zákonem stane držitelem a
uživatelem palné zbraně.42
Kdykoliv chtějí osoby cestovat z jednoho členského státu EU do jiného členského státu
EU nebo přes členský stát EU, musejí od každého z těchto členských států získat
předchozí povolení, které bude následně zapsáno do evropského zbrojního pasu, jenž
musejí mít ve svém držení během celé cesty.43 Z povinnosti získat předchozí povolení
nicméně existují výjimky. To je případ inscenátorů rekonstrukcí historických událostí a
lovců, kteří mohou cestovat s určitými kategoriemi palných zbraní, pokud jsou držiteli
evropského zbrojního pasu, v němž jsou jejich palné zbraně uvedeny, a pokud mohou
uvést důvody své cesty (například předložením pozvánky na akci v cílovém členském
státě).

42

Doba platnosti evropského zbrojního pasu činí nejvýše pět let a může být prodloužena. Jedná se o
nepřenosný doklad, v němž jsou uvedeny palné zbraně, které držitel zbrojního pasu drží a užívá.

43

Ustanovení čl. 12 odst. 1 směrnice 91/477/EHS.
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