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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: VII 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s 
vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu ze dne 2. srpna 2016, 
s termínem dodání stanovisek do 23. srpna 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo vnitra Bez připomínek. --- 

Ministerstvo obrany Bez připomínek. --- 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo spravedlnosti 1. K názvu vyhlášky 
Doporučujeme provést opravu názvu vyhlášky, a to jak v jejím návrhu, tak ve všech 
doprovodných materiálech, neboť podle čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády se 
v případě citace právního předpisu, který byl novelizován několikrát, odkáže na jeho 
novely obratem „, ve znění pozdějších předpisů“. Z toho důvodu doporučujeme v názvu 
vyhlášky nahradit slova „ve znění vyhlášky č. 85/2014 Sb. a vyhlášky č. 48/2015 Sb.“ 
slovy „ve znění pozdějších předpisů“. 
 
2. K úvodní větě 
Při citaci konkrétního ustanovení právního předpisu je vždy třeba uvést, o ustanovení 
kterého právního předpisu se jedná, jinak je daná citace neurčitá. Z toho důvodu 
doporučujeme v úvodní větě vložit za slova „ve znění zákona č. 220/2009 Sb. a zákona č. 
248/2011 Sb.,“ slova „(dále jen „zákon“)“ a za slova „k provedení § 5 odst. 3“ slovo 
„zákona“, aby bylo její znění jednoznačné. 
 
3. K rozdílové tabulce 
Upozorňujeme na dva nedostatky v rozdílové tabulce, které doporučujeme napravit: 

Akceptováno. 
Upraven název a citace ve všech 
materiálech. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Úvodní věta ponechána 
v původním znění. Toto znění 
odpovídá zněním z let 2014 a 
2015, kdy byla vyhláška 
novelizována a úvodní věta byla 
vždy v tomto znění. 
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a) u poznámky pod čarou č. 1 není uvedeno, které ustanovení směrnice 2016/970, je jejím 
prostřednictvím prováděno (má být: čl. 2 odst. 1); 
 
b) u účinnosti by mělo být implementované ustanovení směrnice 2016/970 uvedeno včetně 
odstavce, tj. čl. 2 odst. 1 (jak ostatně uvádí sám předkladatel ve zvláštní části odůvodnění). 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

Ministerstvo dopravy, 
Ministerstvo školství, 
Ministerstvo kultury, 
Ministerstvo financí, 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj, Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, Ministerstvo 
zdravotnictví, Ministerstvo 
zemědělství, Ministerstvo 
životního prostředí, ÚV – 
VÚV, ÚV – KLM, ÚV – 
RVV, NBÚ, ČNB, AOBP 

Bez připomínek. --- 

ÚV – OKOM 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:  
Návrh vyhlášky transponuje směrnici Komise (EU) 2016/970 ze dne 27. května 2016, 
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam 
produktů pro obranné účely.  
 
Dále se návrhu vyhlášky dotýkají ust. čl. 36, 114, 294 a 346 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU). 
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Nad rámec toho, co předkladatel uvedl v obecné části odůvodnění, se vyhlášky úzce 
dotýká Společná pozice Rady 2008/944/SZBP (poslední pod označením 2014/C 107/01). 
 
Připomínky a případné návrhy změn:  
K Příloze, části SVMe 1, poznámce 1 písm. e) a části SVMe 3, poznámce 4: 
Tyto poznámky nefigurují v seznamu podle Přílohy směrnice 2016/970/EU a lze se proto 
tázat, zda nevyjímají z režimu zákona č. 38/1994 Sb. určité položky, které mají být 
schváleny k prodeji jak v ČR, tak ve státě dovozu. Není zřejmé, na jaké právní předpisy je 
zde odkazováno, navíc zákon č. 38/1994 Sb. je také právním předpisem a schválení podle 
něj by bylo možné rovněž považovat za schválení k prodeji. Poznámka 1 písm. e) u SVMe 
1 a poznámka 4 u SVMe 3 by pak byly logickým kruhem. Je tedy vhodné upravit znění 
tak, aby bylo jasné, které schválené položky k prodeji jsou vyňaty. 
Navíc výjimka z této výjimky je definována účelem, resp. konečným uživatelem („To 
neplatí, pokud konečným uživatelem mají být ozbrojené síly, bezpečnostní sbory a další 
subjekty, podílející se i nepřímo na plnění úkolů vnější či vnitřní bezpečnosti státu.“). 
Navrhujeme v odůvodnění vysvětlit tuto věcnou odchylku od seznamu ve směrnici a její 
důsledky pro režim takových položek. Doplnění odůvodnění je nutné také vzhledem k 
tomu, že dle čl. 346 SFEU lze v oblasti zbraní, střeliva a válečného materiálu přijmou jen 
taková opatření, která jsou nezbytná k ochraně podstatných zájmů bezpečnosti dotčeného 
státu. 
 
Závěr: 
Návrh vyhlášky se jeví jako slučitelný s právem EU, nicméně v zájmu finálního 
zhodnocení slučitelnosti je vhodné vysvětlit nejasnosti vytčené v připomínce výše. 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Jedná se o zpřesňující poznámky. 
V případě zahraničního obchodu 
se zbraněmi a střelivem 
nevojenského charakteru, jak jsou 
uvedeny v příslušných 
poznámkách, probíhá kontrola dle 
zákona č. 228/2005 Sb. a nařízení 
(EU) 258/2012. Nejedná se tedy o 
opatření učiněné dle čl. 346 odst. 1 
písm. b) SFEU. 
Poznámka nebude podtržena a 
nebude označena celexem. 
Doplněna stávající Obecná 
poznámka 5 o odkaz na zákon 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. 

BIS 1. Obecná připomínka 
Návrh nahrazuje dosavadní přílohu č. 1 vyhlášky, avšak z návrhu nelze jednoznačně určit, 
zda je návrh v souladu s příslušnými předpisy EU. 
Ze srovnávací tabulky lze vyčíst, že směrnice 970/2016 EU hovoří o střelných zbraních, 
ale návrh vyhlášky hovoří o zbraních palných. Tím se dostává text vyhlášky do výrazného 
nesouladu s textem směrnice. Důvod tohoto nesouladu není nikde popsán ani odůvodněn. 

Vysvětleno. 
Úprava odpovídá terminologii 
národní legislativy. 
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Protože se v tomto případě jedná o harmonizační úpravu, požadujeme tento terminologický 
nesoulad řádně odůvodnit a vyplnit příslušné implementační tabulky (srovnávací a 
rozdílovou). 
 
K jednotlivým ustanovením: 
2. K SVMe 1 a 2: Směrnice 970/2016 EU hovoří o střelných zbraních a nikoliv o zbraních 
palných, které jsou uvedené v návrhu. Požadujeme text upravit nebo řádně odůvodnit 
odchylku od textu směrnice. 
 
 
 3. K SVMe 12 poznámka 1, bod b): V tomto bodě je uvedeno „elektrické ovládání děla“, 
ale směrnice 970/2016  hovoří o „elektrickém ovládání střelných zbraní“. Tento rozdíl 
rovněž není nikterak odůvodněn. Požadujeme text upravit nebo řádně odůvodnit odchylku 
od textu směrnice. 
 
 
 
 
 
 
4. K SVMe 22 Poznámka 1: Tato poznámka postrádá smysl a neodpovídá aktuálnímu 
znění seznamu produktů pro obranné účely. Požadujeme aby slova „použijí pro některou z 
položek uvedených ve Společném“ byla nahrazena slovy „použijí pro některou z položek 
neuvedených ve Společném“.  

 
 
 
 
Vysvětleno. 
Úprava odpovídá terminologii 
národní legislativy. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Jedná se o opravu nepřesného 
překladu předmětné směrnice do 
českého jazyka. Např. v anglické 
verzi je užit pojem „gun“ (nikoliv 
„guns“), v německé pojem 
„Geschütz“, ve francouzské „le 
canon“, nebo v polské pojem 
„działem“. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 

ÚZSI Úřad pro zahraniční styky a informace uplatňuje k výše uvedenému materiálu následující 
doporučující připomínky: 
1. K Příloze č. 1, SVMe 1, písm c) 
Navhrujeme upravit ustanovení písm. c) následujícím způsobem: 
c. zbraně využívající beznábojnicové střelivo a nesmrtící zbraně paralyzující elektrickým 
impulzem s vystřelovacími kontakty (tasery) distanční elektrické paralyzéry; 
 

 
 
Akceptováno. 
Text písmene c) bude znít:  
„c) zbraně využívající 
beznábojnicové střelivo a 
distanční elektrické paralyzéry;“. 
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Odůvodnění: 
Doporučujeme uvádět zavedený pojem distanční elektrické paralyzéry. Výše navrhovaný 
pojem v závorce – tasery, je de facto pouze obecně užívaným „zkomoleným“ názvem 
společnosti Taser Int. Tento název se však přísně vzato vztahuje pouze na prostředky této 
firmy, jež má copyright pro používání tohoto názvu, a tudíž by neměly být takto 
označovány obdobné prostředky jiných výrobců, neboť již nyní se na trhu objevují 
podobné technologie, které však nemůžeme nazývat obecně „tasery“, jelikož jejich 
obchodní název je jiný. 
 
 
2. K Příloze č. 1, SVMe 1  písm. a) a d) 
Doporučujeme vypustit písm. d) neboť znehodnocené zbraně jsou již uvedeny v písm. a). 
Pokud předkladatel uvádí v písm. a) obecně všechny znehodnocené zbraně (střelné), tak 
není dle našeho názoru třeba uvádět v písm. d) znehodnocené palných zbraně. Palné zbraně 
jsou jednou z podskupin střelných zbraní. 
 
 
 
3. K Příloze č. 1, SVMe 4 - Pumy (letecké), torpéda, rakety, raketové střely, další 
výbušná zařízení a nálože a příslušné vybavení a příslušenství a součásti speciálně pro 
ně určené, odkaz 2, odst. 2, písm. b) 
Doporučujeme v písm. b) nahradit pojem improvizovaná výbušná zařízení (IED) 
přiléhavějším pojmem. Předkládaný materiál se de facto týká vojenského materiálu 
vyráběného průmyslově resp. legálně, kdy improvizovaná vojenská či ženijní munice je 
spíše známa pod pojmem FUGAS. Pojem IED je v tomto kontextu značně zavádějící, 
neboť se zpravidla jedná o druh improvizovaného výbušného zařízení vyráběného civilisty 
či odbojem. Naproti tomu FUGAS je vyráběn mnohdy sériově v továrnách, a to přímo pro 
vojenské účely. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Písmeno a. upraveno na text: „a. 
palné zbraně speciálně určené pro 
školní (inertní) střelivo, které 
nejsou schopné střelby“.  
Písmeno d. ponecháno, neboť se 
jedná o různé položky. 
 
Vysvětleno. 
Text odpovídá zavedené zkratce 
ve směrnici anglických slov  
„Improvised Explosive Devices 
(IEDs)“, tj. „improvizovaná 
výbušná zařízení“, jak je uvedeno 
v návrhu. Tomuto odpovídá též 
německá verze: 
„unkonventionellen Spreng- und 
Brandvorrichtungen (USBV)“, 
přičemž uvedená zkratka opět 
odpovídá improvizovanému 
výbušnému zařízení. Obdobně ve 
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4. K Příloze č. 1, SVMe 7 - Chemické nebo biologické toxické látky, „látky k 
potlačování nepokojů“, radioaktivní materiály, související vybavení, součásti a 
materiály, písm. d) 
V uvedeném ustanovení předkladatel uvádí několik druhů lakrimátorů (CR, CS,CN, CA, 
DM, MPA). Doporučujeme do tohoto výčtu doplnit také OC (oleoresin capsicum) a PAVA 
(Nonivamidin). Jedná se o látky užívané častěji v civilním sektoru. Nicméně již 
v současnosti existují nesmrtící ruční granáty a munice s těmito složkami. Účinek těchto 
granátů a munice je totožný s  látkami zde již uvedenými. 
 
 

francouzské verzi („engins 
explosifs improvisés (EEI)“ 
odpovídá improvizovanému 
výbušnému zařízení“), slovenské 
verzi („improvizovanými 
výbušnými zariadeniami (IED)“), 
nebo polské verzi 
(„improwizowanymi urządzeniami 
wybuchowymi (Improvised 
Explosive Devices – IED)“).  
 
Vysvětleno. 
Text je plně v souladu se směrnicí, 
a to i v jiných jazykových 
mutacích. Znění anglické verze:  
"Riot control agents", active 
constituent chemicals and 
combinations thereof, including: 
1. α-Bromobenzeneacetonitrile, 

(Bromobenzyl cyanide) (CA) 
(CAS 5798-79-8); 

2. [(2-chlorophenyl) methylene] 
propanedinitrile, (o-
Chlorobenzylidenemalononitrile 
(CS) (CAS 2698-41-1); 

3. 2-Chloro-1-phenylethanone, 
Phenylacyl chloride (ω-
chloroacetophenone) (CN) (CAS 
532-27-4); 

4. Dibenz-(b,f)-1,4-oxazephine, 
(CR) (CAS 257-07-8); 
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5. 10-Chloro-5,10-
dihydrophenarsazine, 
(Phenarsazine chloride), 
(Adamsite), (DM) (CAS 578-94-
9); 

6. N-Nonanoylmorpholine, (MPA) 
(CAS 5299-64-9); 

 
Znění německé verze: 
"Kemikalier til oprørskontrol", 
kemiske aktivstoffer og blandinger 
heraf, herunder: 
1. α-Brombenzenacetonitril 

(brombenzylcyanid) (CA) (CAS 
5798-79-8) 

2. [2-chlorphenyl) metylen] 
propandinitril, (o-
chlorbenzylidenmalonsyredinitril 
(CS) (CAS 2698-41-1) 

3. 2-Chlor-1-phenylethanon, 
phenylacylchlorid (α-
chloroacetophenon) (CN) (CAS 
532-27-4) 

4. Dibenz-(b,F)-1,4-oxazepin (CR) 
(CAS 257-07-8) 

5. 10-Chlor-5,10-
dihydrophenarsazin, 
(phenarsazinchlorid), 
(Adamsite), (DM) (CAS 578-94-
9) 

6. N-Nonanoylmorpholin, (MPA) 
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(CAS 5299-64-9) 
S ohledem na uvedené skutečnosti 
by navržená změna šla nad rámec 
požadavků implementované 
směrnice a došlo by tak k odchylce 
od ostatních států EU. 

ČBÚ K  čl. I bodu 2 vyhlášky návrhu vyhlášky (změna přílohy č. 1) položce SVMe 8 
ČBÚ doporučuje v příloze č. 1 v položce SVMe 8 návrhu vyhlášky nahradit  
a) v sekci a. „Výbušniny“ a jejich směsi v bodě 8 část názvu „piperazine“ částí názvu 

„piperazin“; 
b) v sekci a. „Výbušniny“ a jejich směsi v bodě 9 část názvu „dinitropyrazine“ částí 

názvu „dinitropyrazin“ a část názvu „oxide“ částí názvu „oxid“; 
c) v sekci f. „aditiva“ v bodě 14 část názvu „dissokyanát“ částí názvu „diisokyanát“. 
Odůvodnění: V případě bodů a) a b) jde zjevně o anglické části chemických názvů 
v předloženém návrhu vyhlášky. Tyto obraty je, v souladu s čl. 40 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády, vhodné nahradit jejich českými ekvivalenty. Změna navržená ČBÚ v bodě 
c) koresponduje se zněním uvedeným ve směrnici 2016/970 v anglickém  
i německém znění. České znění (překlad) této položky přílohy směrnice 2016/970 je 
nesprávné.  
 
Legislativně technické připomínky k  čl. I bodu 2 vyhlášky návrhu vyhlášky (změna 
přílohy č. 1): 
ČBÚ doporučuje sjednotit formátování textu bodu 1 v sekci g. „prekurzory“ návrhu 
vyhlášky s ostatními body a v příslušných bodech návrhu vyhlášky, v nichž je uvedeno, že 
daná položka není považována za vojenský materiál, zrušit nadbytečnou mezeru před 
středníkem (např. v sekci a. „Výbušniny“ a jejich směsi v bodě 32 písm. g. a v bodě 34; 
v sekci b. „hnací hmoty“ v bodě 2; v sekci g. „prekurzory“ v bodě 4). 

 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 

SÚJB Připomínka: 
1. K čl. I bodu 2., k SVMe 7 
Z textu „chemické nebo biologické toxické látky“ není jasné, co se rozumí pod pojmem 
„biologické toxické látky“ – jestli se jedná i o toxiny nebo jen o biologické agens, protože 

Vysvětleno. 
Text odpovídá textu směrnice a též 
znění vyhlášky z minulých let 
(210/2012 Sb., 85/2014 Sb., 
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níže v SVMe 7 bod a. se uvádějí „biologická agens“. Mimo to i samotné biologické 
toxické látky jsou látky chemické. Doporučujeme upřesnit daný pojem.  
 
V bodě b. č. 1 písm. c. doporučujeme doplnit v textu „(CAS 5078-69-9)“ číslo 2 
následovně: „(CAS 50782-69-9)“, jelikož se jedná o chybu a nesprávní opis ze směrnice 
Komise (EU) 2016/970 ze dne 27. 5. 2016, kterou se mění směrnice EP a Rady 
2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely. 
 
V bodě i. č. 2. písm. a. není z uvedeného textu „vektory exprese“ jasné, jestli se jedná o 
expresní vektory, tedy plasmidy (kruhové molekuly DNA) nebo i něco jiného. 
Doporučujeme, aby spojení „expression vectors“, které není vhodné překládat do češtiny 
jako „vektory exprese“ byl nahrazen textem „expresní vektory“. 
 
V bodě i. č. 2. písm. c. doporučujeme, aby zde byly uvedeny jak prokaryotní, tak 
eukaryotní expresní systémy pro expresi rekombinantních proteinů.  
 

48/2015 Sb.) – proto bude v této 
podobě zachován. 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky, neboť 
se jedná o nesprávný český 
překlad (odpovídá AJ, NJ aj.). 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 
 
Vysvětleno. 
Na základě porovnání textů 
směrnice (AJ – Cultures of cells 
(buněčné kultury); PL - kultury 
komórkowe; FR - cultures de 
cellules) by navržená změna šla 
nad rámec požadavků 
implementované směrnice a došlo 
by tak k odchylce od ostatních 
států EU. 

HKČR A. Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému materiálu 
1. Připomínka k bodu 2, k Příloze č. 1 Seznam vojenského materiálu SVMe 1, 
písm. d) 
Navrhujeme dotčené písmeno doplnit následovně: 
„odnímatelné zásobníky střeliva, tlumiče hluku výstřelu, speciální zbraňové podpěry, 
optické zaměřovače zbraní a tlumiče plamene pro zbraně uvedené v bodech SVMe 1 a), 
SVMe 1 b) a SVMe 1 c).“ 
Odůvodnění: 
Jedná se o přesný překlad, který se používá v praxi.  

 
Akceptováno. 
Text upraven dle připomínky. 
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2. Připomínka k bodu 2, k Příloze č. 1 Seznam vojenského materiálu SVMe 1, 
Poznámka 5: Bod SVMe 1 písm. d) 
Navrhujeme dotčené písmeno upravit následovně: 
„se nevztahuje na optické zaměřovače zbraní bez elektronického zpracování obrazu 
s maximálně 9násobným zvětšením, pokud nebyly speciálně vyvinuty konstruovány nebo 
upraveny pro vojenské použití nebo pokud nemají zabudovanou záměrnou osnovu 
speciálně vyvinutou určenou pro vojenské použití.“ 
Odůvodnění: 
Jedná se o přesný překlad upřesňující skutečnost vzniku produktu. 
 
3. Připomínka k bodu 2, k Příloze č. 1, SVMe15 
Navrhujeme upravit specifikaci následovně: 
„Zobrazovací vybavení nebo vybavení pro ochranu proti průzkumu, vyvinuté konstruované 
speciálně pro vojenské účely a speciálně pro ně určené součásti a příslušenství:“ 
Odůvodnění: 
Jedná se o přesný překlad upřesňující skutečnost vzniku produktu. 
 
 
4. Připomínka k bodu 2, k Příloze č. 1, SVMe15, Poznámka 2 
Navrhujeme upravit specifikaci následovně: 
„V bodě SVMe 15 označení speciálně vyvinuté určené součásti zahrnuje následující 
položky, pokud jsou speciálně vyvinuté konstruované k vojenskému použití:“ 
Odůvodnění: 
Viz odůvodnění výše.  

Vysvětleno. 
Text odpovídá textu směrnice i 
v jiných jazykových verzích (v AJ 
„designed“, v NJ „konstruiert“). 
Navrženou změnou by došlo 
k rozdílnému výkladu oproti 
ostatním státům EU. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Text odpovídá textu směrnice i 
v jiných jazykových verzích (v AJ 
„designed“, v NJ „konstruiert“). 
Navrženou změnou by došlo 
k rozdílnému výkladu oproti 
ostatním státům EU. 
 
Vysvětleno. 
Text odpovídá textu směrnice i 
v jiných jazykových verzích (v AJ 
„designed“, v NJ „konstruiert“). 
Navrženou změnou by došlo 
k rozdílnému výkladu oproti 
ostatním státům EU. 
 

ČUZZS Připomínka 1 
Doporučujeme promítnout všechny změny z Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním 
obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb. a vyhlášky č. 48/2015 
Sb. (materiál II.) do platného znění právního předpisu s vyznačením navrhovaných změn 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
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(materiál IV.).    
Odůvodnění:  
Např. v Bodu SVMe 1 a), písm. c. není použit stejný pojem druhu zbraně (palné/střelné).  
 
Připomínka 2 
K bodu SVMe 1, Poznámka 2: Bod SVMe 1 a), písm. d. 
Doporučujeme nahradit za slovem „krátké“ slovo „palné‘‘ slovem ,,plynové‘‘. 
Odůvodnění:  
Zbraně s hnací látkou, kterou je stlačený vzduch nebo CO2 , jsou zbraně plynové. 
 
Připomínka 3 
K bodu SVMe 1, Poznámka 3: Bod SVMe 1 b) 2. 
Doporučujeme za slovem ,,na‘‘ vložit slovo ,,plynové‘‘. 
Odůvodnění:  
Jedná se o systémově shodné označení skupiny zbraní (totožné s předchozí připomínkou). 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

GŘC 1. V SVMe 1, poznámka č. 2 písm. c) navrhujeme nahradit slova „samočinné střelné 
zbraně “ slovy „samočinné palné zbraně“. 
Odůvodnění: V celém textu je používán pojem palné zbraně. Dle našeho názoru se zde 
jedná o chybu. 
 
2. V SVMe 3 poznámka č. 1 navrhujeme v návětí za slovo „zahrnují“ doplnit slovo 
„například“.  
 
 
3. V SVMe 5 poznámka navrhujeme za slovo „zahrnují“ doplnit slovo „například“.  
 
 
 
 
 
4. V SVMe 6 poznámka č. 1 navrhujeme v návětí za slovo „zahrnují“ doplnit slovo 
„například“.  
 

Akceptováno. 
Text upraven v souvislosti 
s připomínkami ČUZZS. 
 
 
Vysvětleno. 
Z důvodu zachování právní jistoty 
se v daném ustanovení jedná o 
taxativní výčet. 
 
Vysvětleno. 
V návrhu uvedené „zahrnují i“ 
odpovídá požadovanému 
demonstrativnímu výčtu 
 
Vysvětleno. 
Z důvodu zachování právní jistoty 
se v daném ustanovení jedná o 
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5. V SVMe 12 poznámka č. 1 navrhujeme v navětí za slovo „zahrnují“ doplnit slovo 
„například“. 
 
 
 
6. V SVMe 16 poznámka navrhujeme za slovo „týká“ doplnit slovo „například“.  
 
 
 
 
7. V SVMe 19 poznámka č. 1 navrhujeme v návětí za slovo „zahrnují“ doplnit slovo 
„například“.  

 
 

 
Odůvodnění: Dle našeho názoru je vhodné, aby předmětná ustanovení byla uvedena jako 
demonstrativní výčet, obdobně jako tomu je u jiných položek SVMe, a to i s ohledem na 
připomínkové řízení, které proběhlo v roce 2015 k vyhlášce č. 48/2015, kterou se mění 
vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o 
zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb., kdy část 
připomínek týkající se demonstrativního výčtu byla do zmiňované vyhlášky zapracována. 

taxativní výčet. 
 
Vysvětleno. 
Z důvodu zachování právní jistoty 
se v daném ustanovení jedná o 
taxativní výčet. 
 
Vysvětleno. 
Z důvodu zachování právní jistoty 
se v daném ustanovení jedná o 
taxativní výčet. 
 
Vysvětleno. 
Z důvodu zachování právní jistoty 
se v daném ustanovení jedná o 
taxativní výčet. 
 

 
V Praze dne 17. července 2017 
 
Vypracoval: Mgr. Jan Budinský          Podpis: …………………………… 
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