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Přezkum pravidel pro vývozní povolení a 
opatření pro dovoz a tranzit palných zbraní

Vyplnění polí označených * je povinné.

1
Úvod

Stávající  jsou součástí právní předpisy EU týkající se vývozu, dovozu a tranzitu civilních palných zbraní
celkového právního a operačního rámce, jehož cílem je prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání 
nedovoleného obchodování s palnými zbraněmi a provedení článku 10 . protokolu OSN o palných zbraních
Protokol OSN, který EU ratifikovala, byl přijat v roce 2000 a je klíčovou mezinárodní dohodou, jež má 
zajistit sledovatelnost palných zbraní.
EU má rovněž , tato pravidla upravující nabývání, držení a převody civilních palných zbraní v rámci EU
iniciativa se však jimi nezabývá. Tato veřejná konzultace se netýká převodů palných zbraní uvnitř EU.
Jak bylo uznáno v , které Evropská posouzení hrozeb závažné a organizované trestné činnosti (SOCTA)
unie vypracovala v roce 2021, prioritou v mezinárodním obchodu zůstává prevence odklonu od legálního 
obchodu na černý trh a právní předpisy je třeba přizpůsobit současným hrozbám (např. rostoucímu 
využívání přeměněných poplašných a signalizačních zbraní, dovozu neoznačených základních součástí 
palných zbraní).
Komise zveřejnila  a vede konzultace s veřejností za účelem přezkumu počáteční posouzení dopadů
pravidel pro vývozní povolení a opatření pro dovoz a tranzit civilních palných zbraní. Do analýzy budou 
zahrnuty další údaje a důkazy shromážděné Komisí. Počáteční konzultace se zúčastněnými stranami v 
těchto kontextech již proběhly.
Konzultace v rámci této iniciativy poskytuje všem zúčastněným stranám, zejména uživatelům palných 
zbraní (lovcům, sportovním střelcům), výrobcům a orgánům veřejné správy další příležitost vyjádřit svůj 
názor na současné problémy a na budoucnost pravidel EU pro vývoz, dovoz a tranzit palných zbraní, 
včetně možných způsobů, jak zefektivnit, posílit, rozvinout, modernizovat a usnadnit stávající rámec.
Dotazník je rozdělen do čtyř hlavních oddílů: i) osobní údaje, ii) otázky týkající se problémů a cílů, iii) 
potřeba opatření na úrovni EU, možné varianty politických opatření a iv) dopady.

2 Informace o vás

Jazyk, v němž budete na otázky odpovídat:
angličtina
bulharština
čeština
chorvatština
dánština
estonština

*

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0258
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/A-RES%2055-255/55r255e.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021L0555
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/socta2021_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12855-Firearms-review-of-export-rules-and-import-&-transit-measures_en
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finština
francouzština
irština
italština
litevština
lotyština
maďarština
maltština
němčina
nizozemština
polština
portugalština
řečtina
rumunština
slovenština
slovinština
španělština
švédština

Konzultace se účastníte:
jménem akademické/výzkumné instituce
jménem sdružení podniků
jménem podniku / obchodní organizace
jménem spotřebitelské organizace
jako občan EU
jménem ekologické organizace
jako občan země, která není členem EU
jménem nevládní organizace (NGO)
jako orgán veřejné správy
jménem odborového svazu
jiná možnost

Jste příslušný vnitrostátní orgán EU (licenční orgán, donucovací orgán, celní 
orgán)?

Ano

*
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Ne

Jste uživatelem palných zbraní (lovec, sportovní střelec, sběratel)?
Ano
Ne

Jste hospodářský subjekt (obchodník se zbraněmi, výrobce zbraní, 
zprostředkovatel obchodu se zbraněmi) - včetně podnikatelských sdružení
/federací?

Ano
Ne

Jste odborník na palné zbraně (akademičtí pracovníci, nevládní organizace, think-
tanky, příslušné orgány mimo EU atd.)?

Ano
Ne

Jméno

Příjmení

E-mailová adresa (nebude zveřejněna):

Působnost
mezinárodní
místní
národní
regionální

Úroveň správy
místní orgán
místní agentura

*

*

*

*

*

*
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Úroveň správy
parlament
orgán
agentura

Název organizace
Maximálně 255 znaků

Velikost organizace
mikro (1 až 9 zaměstnanců)
malá (10 až 49 zaměstnanců)
střední (50 až 249 zaměstnanců)
velká (250 či více zaměstnanců)

Identifikační číslo v rejstříku transparentnosti
Maximálně 255 znaků

Je vaše organizace zaregistrována v ? Jde o dobrovolnou databázi pro organizace, které rejstříku transparentnosti
se snaží ovlivňovat rozhodování v EU.

Země původu
Uveďte, ve které zemi se vy nebo vaše organizace nacházíte.

Afghánistán Francouzská 
Guyana

Litva Šalomounovy 
ostrovy

Alandy Francouzská jižní 
a antarktická 
území

Lotyšsko Salvador

Albánie Francouzská 
Polynésie

Lucembursko Samoa

Alžírsko Gabon Macao San Marino
Americká Samoa Gambie Madagaskar Saúdská Arábie
Americké 
Panenské ostrovy

Ghana Maďarsko Senegal

Andorra Gibraltar Malajsie Severní Korea

*

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Angola Grenada Malawi Severní 
Makedonie

Anguilla Grónsko Maledivy Seychely
Antarktida Gruzie Mali Sierra Leone
Antigua a 
Barbuda

Guadeloupe Malta Singapur

Argentina Guam Maroko Sint Maarten
Arménie Guatemala Marshallovy 

ostrovy
Slovensko

Aruba Guernsey Martinik Slovinsko
Austrálie Guinea Mauricius Somálsko
Ázerbájdžán Guinea-Bissau Mauritánie Španělsko
Bahamy Guyana Mayotte Spojené 

arabské emiráty
Bahrajn Haiti Menší odlehlé 

ostrovy USA
Spojené 
království

Bangladéš Heardův ostrov a 
McDonaldovy 
ostrovy

Mexiko Spojené státy

Barbados Honduras Mikronésie Srbsko
Belgie Hongkong Moldavsko Šrí Lanka
Belize Indie Monako Středoafrická 

republika
Bělorusko Indonésie Mongolsko Súdán
Benin Irák Montserrat Surinam
Bermudy Írán Mosambik Svalbard a Jan 

Mayen
Bhútán Irsko Myanmar/Barma Svatá Helena, 

Ascension a 
Tristan da Cunha

Bolívie Island Namibie Svatá Lucie
Bonaire, Svatý 
Eustach a Saba

Itálie Nauru Svatý Bartoloměj

Bosna a 
Hercegovina

Izrael Německo Svatý Kryštof a 
Nevis
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Botswana Jamajka Nepál Svatý Martin
Bouvetův ostrov Japonsko Niger Svatý Tomáš a 

Princův ostrov
Brazílie Jemen Nigérie Svatý Vincenc a 

Grenadiny
Britské 
indickooceánské 
území

Jersey Nikaragua Svazijsko

Britské Panenské 
ostrovy

Jižní Afrika Niue Švédsko

Brunej Jižní Georgie a 
Jižní 
Sandwichovy 
ostrovy

Nizozemsko Švýcarsko

Bulharsko Jižní Korea Norsko Sýrie
Burkina Faso Jižní Súdán Nová Kaledonie Tádžikistán
Burundi Jordánsko Nový Zéland Tanzanie
Čad Kajmanské 

ostrovy
Omán Tchaj-wan

Černá Hora Kambodža Ostrov Man Thajsko
Česko Kamerun Ostrov Norfolk Togo
Chile Kanada Ostrovy Severní 

Mariany
Tokelau

Chorvatsko Kapverdy Ostrovy Turks a 
Caicos

Tonga

Čína Katar Pákistán Trinidad a 
Tobago

Clipperton Kazachstán Palau Tunisko
Cookovy ostrovy Keňa Palestina Turecko
Curaçao Kiribati Panama Turkmenistán
Dánsko Kokosové 

(Keelingovy) 
ostrovy

Papua-Nová 
Guinea

Tuvalu

Demokratická 
republika Kongo

Kolumbie Paraguay Uganda
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Dominika Komory Peru Ukrajina
Dominikánská 
republika

Kongo Pitcairnovy 
ostrovy

Uruguay

Džibutsko Kosovo Pobřeží slonoviny Uzbekistán
Egypt Kostarika Polsko Vánoční ostrov
Ekvádor Kuba Portoriko Vanuatu
Eritrea Kuvajt Portugalsko Vatikán
Estonsko Kypr Rakousko Venezuela
Etiopie Kyrgyzstán Řecko Vietnam
Faerské ostrovy Laos Réunion Východní Timor
Falklandy Lesotho Rovníková 

Guinea
Wallis a Futuna

Fidži Libanon Rumunsko Zambie
Filipíny Libérie Rusko Západní Sahara
Finsko Libye Rwanda Zimbabwe
Francie Lichtenštejnsko Saint-Pierre a 

Miquelon

Komise zveřejní všechny příspěvky do této veřejné konzultace. Můžete si zvolit, zda dáváte přednost tomu, 
aby byly vaše údaje zveřejněny, nebo zda má být váš příspěvek zveřejněn anonymně. Pro účely 
transparentnosti se vždy zveřejní druh respondenta (například „sdružení podniků“, „spotřebitelské 
sdružení“, „občan EU“), země původu, název a velikost organizace a její číslo v rejstříku 

 Zvolte možnost ochrany transparentnosti. Vaše e-mailová adresa se nezveřejňuje v žádném případě.
soukromí, která vám nejlépe vyhovuje. Výchozí nastavení ochrany soukromí je dáno vybraným druhem 
respondenta.

Nastavení ochrany soukromí v případě zveřejnění příspěvku
Odpovědi na tuto veřejnou konzultaci Komise zveřejní. Můžete se rozhodnout, zda vaše údaje mají být zveřejněny, 
nebo ne.

Chci zůstat v anonymitě
Zveřejní se druh respondenta, za kterého v této konzultaci odpovídáte, vaše 
země původu a váš příspěvek, a to v obdržené podobě. Vaše jméno se 
nezveřejní. V samotném příspěvku neuvádějte žádné osobní údaje.
Údaje si přeji zveřejnit
Zveřejní se vaše jméno, druh respondenta, za kterého v této konzultaci 
odpovídáte, vaše země původu a váš příspěvek.

Nastavení ochrany soukromí v případě zveřejnění příspěvku

*

*
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Odpovědi na tuto veřejnou konzultaci Komise zveřejní. Můžete se rozhodnout, zda vaše údaje mají být zveřejněny, 
nebo ne.

Chci zůstat v anonymitě
Zveřejní se pouze údaje o organizaci: zveřejní se druh respondenta, za 
kterého v této konzultaci odpovídáte, název organizace, jejímž jménem 
odpovídáte, spolu s jejím číslem v rejstříku transparentnosti, velikostí a zemí 
původu a váš příspěvek, to vše v obdržené podobě. Vaše jméno se 
nezveřejní. Chcete-li zůstat v anonymitě, v samotném příspěvku neuvádějte 
žádné osobní údaje.
Údaje si přeji zveřejnit 
Zveřejní se údaje o organizaci a údaje o respondentovi: zveřejní se druh 
respondenta, za kterého v této konzultaci odpovídáte, název organizace, 
jejímž jménem odpovídáte, spolu s jejím číslem v rejstříku transparentnosti, 
velikostí a zemí původu a váš příspěvek. Zveřejní se i vaše jméno.

Souhlasím s .ustanoveními o ochraně osobních údajů

3 OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE SOUČASNÝCH PROBLÉMŮ

Jak je podle vás důležité, aby existovala společná pravidla EU pro  civilních dovoz
palných zbraní ze zemí mimo EU?

nedůležité
málo důležité
středně důležité
důležité
velmi důležité
nevím

Jak je podle vás důležité, aby existovala společná pravidla EU pro  civilních vývoz
palných zbraní do zemí mimo EU?

nedůležité
málo důležité
středně důležité
důležité
velmi důležité
nevím

*

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
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Jak významná je současná administrativní zátěž, která pro vás  (pro osobně
hospodářský subjekt) vyplývá ze stávajících pravidel EU pro  civilních vývoz
palných zbraní?

žádná
mírná
střední
významná
velmi významná
nevím

Pokud jste odpověděli „významná“ nebo „velmi významná“, můžete její dopad 
vyčíslit (v měsíčním ekvivalentu plného pracovního úvazku a v nákladech)?

Maximálně 2000 znaků

Komise předběžně identifikovala řadu problémů, které mohou bránit legálnímu 
. Můžete u každého z nich uvést, do jaké míry pohybu civilních palných zbraní

podle vás představuje zátěž pro legální pohyb civilních palných zbraní?

vůbec 
ne

v 
malé 
míře

do 
určité 
míry

do 
značné 

míry

ve 
velmi 

vysoké 
míře

nevím

Nejednotná pravidla pro vývoz

Nejednotná pravidla pro dovoz

Chybějící jasné rozlišení mezi civilními a 
vojenskými palnými zbraněmi (a 
nejasnosti ohledně použitelného 
postupu)

Pravidla jednotného trhu se vztahují na 
větší okruh zboží (např. na 
znehodnocené palné zbraně, samočinné 
palné zbraně) a osob (na 

*

*

*

*

*
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zprostředkovatele, sběratele) než 
pravidla pro dovoz/vývoz

Potřeba předchozího výslovného 
povolení tranzitních zemí před udělením 

 licencevývozní

Různá vnitrostátní pravidla pro 
zjednodušené postupy (pro lovce, 
sportovní střelce, opravy, výstavy atd.)

Postupy založené na listinných 
dokladech

Povinnost poskytovat překlady 
podpůrných dokladů

Poplatky za  povolení nebo vývozní
tranzit v rámci EU

Nevyužití souhrnného  vývozního
povolení

Pokud víte o dalších problémech, které mohou bránit legálnímu pohybu civilních 
palných zbraní, popište je zde s uvedením jejich relativního významu.

Maximálně 2000 znaků

Jak se bude podle vás bez dalšího zásahu ze strany EU v příštích 5 až 10 letech 
vyvíjet legální pohyb civilních palných zbraní?

Situace se zlepší: stávající rámec postačuje k zajištění bezproblémového 
legálního pohybu palných zbraní a posílená spolupráce a výměny 
osvědčených postupů přinesou větší soudržnost při uplatňování pravidel.
Situace zůstane nezměněna: stávající rámec postačuje k zajištění legálního 
pohybu palných zbraní, současné obtíže však nebudou překonány.
Situace se zhorší: hospodářské subjekty a oprávnění vlastníci palných zbraní 
se budou potýkat s čím dál různorodějšími vnitrostátními pravidly a postupy.
Nevím

*

*

*

*

*

*
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U každého z následujících druhů pohybu vysvětlete rozsah rizik nedovoleného 
obchodování s palnými zbraněmi (do posouzení  převody palných nezahrnujte
zbraní v rámci Evropské unie).

žádné 
riziko

malé 
riziko

střední 
riziko

vysoké 
riziko

velmi 
vysoké 
riziko

nevím

Dovoz (vstup a propuštění do 
volného oběhu)

Vývoz (propuštění zboží a 
výstup)

Tranzit (a překládka) v rámci 
EU

Tranzit (a překládka) mimo EU

Komise předběžně určila řadu aspektů, které mohou představovat rizika nedovolen
. Můžete u každého z nich uvést, do jaké ého obchodování s palnými zbraněmi

míry tato rizika zvyšují?

vůbec 
ne

v 
malé 
míře

do 
určité 
míry

do 
značné 

míry

ve 
velmi 

vysoké 
míře

nevím

Dovoz neoznačených signalizačních a 
poplašných zbraní do EU

Chybějící označení určující první zemi 
 do EUdovozu

Dovoz neoznačených základních 
součástí palných zbraní ve formě 
polotovarů do EU

Riziko  palných zbraní vývozu
používaných při trestných činech

Nedostatečné kontroly skutečného 
konečného použití  palných vyvážených
zbraní

Dostupné statistické údaje neumožňují 
zjišťování trendů na základě důkazů

Nedostatečná koordinace mezi orgány 
vydávajícími  licence (možnost vývozní
udělovat vývozní licence, jsou-li 
podobné transakce povoleny)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Nedostatečná koordinace mezi celními 
orgány a orgány vydávajícími licence

Pokud víte o dalších problémech, které mohou zvýšit rizika nedovoleného 
obchodování s palnými zbraněmi, popište je zde s uvedením jejich relativního 
významu.

Maximálně 2000 znaků

Jak se bude podle vás bez dalšího zásahu ze strany EU v příštích 5 až 10 letech 
vyvíjet nedovolené obchodování s palnými zbraněmi?

Situace se zlepší: stávající rámec postačuje k zajištění intenzivnější 
spolupráce mezi donucovacími orgány, intenzivnějšího shromažďování 
zpravodajských informací a většího odhalování pašování palných zbraní.
Situace zůstane nezměněna: stávající rámec postačuje k zajištění řádné 
spolupráce donucovacích orgánů, avšak cílené kontroly dovozu a vývozu 
založené na zpravodajských informacích budou i nadále nedostatečné.
Situace se zhorší: zvýší se vývoz (nebo odklon) palných zbraní do oblastí 
konfliktů a diktatury a pašování palných zbraní, jejich součástí a konvertibilních 
zbraní do EU.
Nevím

Chtěli byste doplnit nebo zmínit problémy spojené s dovozem a vývozem civilních 
palných zbraní do Evropské unie a z ní?

Maximálně 2000 znaků
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4 POTŘEBA OPATŘENÍ NA ÚROVNI EU A MOŽNÉ VARIANTY 
POLITICKÝCH OPATŘENÍ

Je podle vás zapotřebí, aby EU zasáhla do stávajících pravidel pro dovoz, vývoz a 
tranzit civilních palných zbraní?

Ano
Ne
Nevím

Domníváte se, že jsou zapotřebí nové nástroje ke zlepšení stávajících pravidel pro 
dovoz, vývoz a tranzit civilních palných zbraní?

Ano
Ne
Nevím

K předchozím dvěma otázkám uveďte podrobnější informace.
Maximálně 2000 znaků

Považujete-li zásah EU za nezbytný, na co by měl být kladen hlavní důraz?

Jednotné dovozní
/vývozní postupy

Sledování 
palných 
zbraní

Výměna 
informací

Usnadnění 
obchodu

Jiná 
možnost

Nelegislativní opatření 
(pokyny, doporučení)

Vysvětlení stávajících 
právních předpisů

Nové právní předpisy

Jiná možnost

*

*

*

*

*
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Nevím

Vysvětlete.
Maximálně 2000 znaků

Do jaké míry by podle vás mohla následující opatření přispět ke zlepšení legálního 
dovozu, vývozu a tranzitu civilních palných zbraní?

vůbec 
ne

v 
malé 
míře

do 
určité 
míry

do 
značné 

míry

ve 
velmi 

vysoké 
míře

nevím

Vyjasnění rozdílu mezi vojenskými a 
civilními palnými zbraněmi

Stejný postup udělování povolení pro 
civilní i vojenské palné zbraně

Digitální dovozní a vývozní licence

Stanovení jasných pravidel pro 
„zjednodušené postupy“

Propojení zjednodušených postupů se 
statusem oprávněných hospodářských 
subjektů pro bezpečností a zabezpečení

Nahrazení souhrnného povolení 
všeobecným  povolením pro vývozním
určité země a vývozce (schválené 
hospodářské subjekty)

Systematické přebírání souhlasu 
 země mimo EU v případě tranzitní

neposkytnutí odpovědi

Zrušení povinnosti poskytovat překlady 
podpůrných dokladů

Zveřejnění seznamu příslušných orgánů 
(a to i v zemích mimo EU)

Žádné poplatky za povolení a tranzit

Vysvětlete.
Maximálně 2000 znaků

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Do jaké míry by podle vás mohla následující opatření přispět ke zlepšení boje proti 
 zbraněmi?nedovolenému obchodování s palnými

vůbec 
ne

v 
malé 
míře

do 
určité 
míry

do 
značné 

míry

ve 
velmi 

vysoké 
míře

nevím

Zajištění toho, aby poplašné a 
signalizační zbraně, které lze přeměnit, 
byly při  vždy klasifikovány jako dovozu
palné zbraně

Zajištění sledování znehodnocených 
nebo přeměněných palných zbraní, 
regulace činnosti zprostředkovatelů

Sjednocení postupů zpracování žádostí 
o  licencedovozní

Sjednocení postupů zpracování žádostí 
o  licencevývozní

Systematická kontrola rejstříků trestů v 
jiných členských státech EU před 
udělením dovozní/vývozní licence

Výměna informací o odmítnutí udělit 
dovozní nebo vývozní povolení

Počítačové systémy evidence údajů z 
dovozních nebo vývozních povolení (a 
výměna informací)

Požadavek označení první země dovozu

Omezení  neoznačených dovozu
základních součástí ve formě polotovarů

Sdílení a analýza obecných statistik o 
dovozu, vývozu a zabavení palných 
zbraní

Vyjasnění úlohy celních orgánů

Vyjasnění úlohy příslušných orgánů

Vyžadování osvědčení o konečném 
použití při vývozu

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Posílení kontrol po dodávce v případě 
vývozu

Vnitrostátní kontrolní systémy k ověření, 
zda jsou nadále plněny podmínky 

 licencevývozní

Jiná možnost

Vysvětlete proč.
Maximálně 2000 znaků

5 HODNOCENÍ DOPADU VARIANT

U každého z níže uvedených opatření uveďte, jaký by pro vás  mělo dopad osobně
na administrativní zátěž.

velmi 
negativní 

dopad

negativní 
dopad

žádný 
dopad

pozitivní 
dopad

velmi 
pozitivní 

dopad
nevím

Vyjasnění rozdílu mezi 
vojenskými a civilními palnými 
zbraněmi

Stejný postup udělování 
povolení pro civilní i vojenské 
palné zbraně

Digitální dovozní a vývozní 
licence

Stanovení jasných pravidel pro 
„zjednodušené postupy“

Propojení zjednodušených 
postupů se statusem 
oprávněných hospodářských 
subjektů pro bezpečností a 
zabezpečení

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Nahrazení souhrnného 
povolení všeobecným 

 povolením pro vývozním
určité země a vývozce 
(schválené hospodářské 
subjekty)

Systematické přebírání 
souhlasu  země mimo tranzitní
EU v případě neposkytnutí 
odpovědi

Zrušení povinnosti poskytovat 
překlady podpůrných dokladů

Zveřejnění seznamu 
příslušných orgánů (a to i v 
zemích mimo EU)

Žádné poplatky za povolení a 
tranzit

Zajištění toho, aby poplašné a 
signalizační zbraně, které lze 
přeměnit, byly při  dovozu
vždy klasifikovány jako palné 
zbraně

Zajištění sledování 
znehodnocených nebo 
přeměněných palných zbraní, 
regulace činnosti 
zprostředkovatelů

Sjednocení postupů 
zpracování žádostí o  dovozní
licence

Sjednocení postupů 
zpracování žádostí o  vývozní
licence

Systematická kontrola rejstříků 
trestů v jiných členských 
státech EU před udělením 
dovozní/vývozní licence

Výměna informací o odmítnutí 
udělit dovozní nebo vývozní 
povolení

Počítačové systémy evidence 
údajů dovozních nebo 
vývozních povolení (a výměna 
informací)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Požadavek označení první 
země dovozu

Omezení  dovozu
neoznačených základních 
součástí ve formě polotovarů

Sdílení a analýza obecných 
statistik o dovozu, vývozu a 
zabavení palných zbraní

Vyjasnění úlohy celních orgánů

Vyjasnění úlohy příslušných 
orgánů

Vyžadování osvědčení o 
konečném použití při vývozu

Posílení kontrol po odeslání

Vnitrostátní kontrolní systémy 
k ověření, zda jsou nadále 
plněny podmínky  vývozní
licence

Pokud je to možné, můžete pro výše uvedená opatření uvést kvantitativní odhad 
dopadu na administrativní zátěž (průměr měsíčního ekvivalentu plného pracovního 
úvazku, náklady)?

Maximálně 2000 znaků

Pokud chcete uvést další informace relevantní pro téma tohoto dotazníku, použijte 
textové pole níže.

Maximálně 2000 znaků

*

*

*

*

*

*

*
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Zde prosím uveďte, zda souhlasíte s tím, abyste byli kontaktováni za účelem 
diskuse o vašich odpovědích a poskytnutí podrobnějších odpovědí.

Ano
Ne

Zde můžete připojit související dokumenty, například písemné stanovisko. 
Maximální velikost souboru je 1 MB. Nahraný dokument bude zveřejněn spolu 
s vašimi odpověďmi na dotazník, které představují pro tuto veřejnou konzultaci 
zásadní zdroj informací. Dokument není povinný a poslouží jako doplňkový podklad 
k lepšímu pochopení vašeho stanoviska.
Povoleny jsou pouze soubory typu pdf,txt,doc,docx,odt,rtf.

*




