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Část materiálu: VII
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:
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 12.
května 2017, s termínem dodání stanovisek do 23. května 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:
Resort
Připomínky
Ministerstvo Doporučující připomínka:
vnitra
K čl. I bodu 38 – k položce SVMe 10:
Doporučujeme z předmětné položky vypustit slova „dříve vodíku“, neboť účelem právního předpisu je
stanovení norem (pravidel chování) do budoucna a nikoli popis historie. Domníváme se, že zcela
doslovné převzetí textu směrnice Komise 2017/433/EU není v tomto směru nezbytné.
Ministerstvo 1. K terminologii návrhu vyhlášky
obrany
V návrhu novelizované vyhlášky č. 210/2012 Sb. jsou uvedeny definice, které neodpovídají terminologii
dle technické normy ČSN 31 0001 (Letectví a kosmonautika – Terminologie). Jde např. o definice pojmů
„bezpilotní vzdušný prostředek (UAV)“, „letadlo“, „vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch“ a
„vzducholoď“. Tyto pojmy jsou definovány za využití terminologie, která není v oblasti letectví běžně
užívaná, a v některých případech působí nezvyklým a nesrozumitelným dojmem (např. „vzducholoď“ poháněný vzdušný prostředek, který je ve vzduchu udržován pomocí plynového tělesa, „letadlo“ - letecký
dopravní prostředek s točivými křídly, …..).
Ministerstvo obrany proto doporučuje uvést definice těchto pojmů do souladu s uvedenou technickou
normou, která je definuje mnohem precizněji než české znění směrnice a která netrpí nedostatky
způsobenými překladem z cizího jazyka.
Odůvodnění:
Připomínka slouží ke sjednocení terminologie s technickou normou ČSN 31 0001.
Tato připomínka je doporučující.
Úřad vlády - Po stránce formální:
OKOM
Předkladatel s níže uvedenou výhradou 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
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legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění.
S ohledem na to, že větší část textu přílohy směrnice 2017/433 není předkládanou novelou transponována,
protože je již zapracována v aktuálním znění vyhlášky, by přiložená srovnávací tabulka měla vykazovat u
přílohy směrnice dílčí transpozici ve vyhlášce č. 210/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 308/2016 Sb. S tímto
nepřesným výkaznictvím pak souvisí ztížená možnost zhodnocení materiálu z hlediska správné
transpozice, jelikož přiložená rozdílová tabulka není strukturována podle jednotlivých bodů novely a jim
odpovídajících částí přílohy směrnice 2017/433. Žádáme o úpravu srovnávací a rozdílové tabulky ve výše
uvedeném smyslu.
Po stránce materiální:
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:
Návrh vyhlášky transponuje směrnici Komise (EU) 2017/433 ze dne 15. března 2017, 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).
Nad rámec toho, co předkladatel uvedl v obecné části odůvodnění, se vyhlášky úzce dotýká Společná
pozice Rady 2008/944/SZBP (poslední pod označením 2016/C 122/01).
Připomínky a případné návrhy změn:
K návrhu nařízení vlády neuplatňujeme z hlediska slučitelnosti s právem EU žádné připomínky.

Státní úřad
pro
jadernou
bezpečnost

Závěr:
Návrh vyhlášky je s právem EU slučitelný. Nedostatek ve formálních náležitostech návrhu je nutno
napravit.
1. K bodu 14 a 22: V těchto bodech je nejspíše chybně uvedeno novelizované ustanovení kurzívou.
2. K bodu č. 20 a 22: V obou těchto bodech se používá za specifickými právními termíny
ohraničenými uvozovkami i jejich zkratka uvedená v závorce (kokrystaly a AIP). V případě bodu
č. 20 však je tato závorka ještě v uvozovkách, kdežto v bodě 22 následuje až za nimi. Je pro to
nějaký důvod? Pokud ne, tak by bylo vhodné toto sjednotit.
3. K bodu č. 21: V tomto novelizačním bodu je použit přechodník „mající“. V jiných částech novely
vyhlášky se však přechodníků nepoužívá a text je ve formě opisu vedlejší větou. Z toho důvodu,
že se jedná o výraz archaický, se přechodníky v právních textech nepoužívají, a tudíž
doporučujeme i toto ustanovení opsat vedlejší větou.
4. K bodu č. 22: V tomto novelizačním bodě v souladu s Legislativními pravidly vlády (čl. 57 LPV)
chybí slovo „zní“.
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Ministerstvo Ostatní připomínka:
Akceptováno.
financí
K bodu č. 1: V názvu směrnice má být datum 7. března, nikoliv 15. března. Správně tedy má být uvedeno: Upraveno
„Směrnice Komise (EU) 2017/433 ze dne 7. března 2017, kterou se mění směrnice Evropského připomínky.
parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely.“
Akceptováno.
Upraveno
Ostatní připomínka:
K bodu č. 11: Uvozovky před slovem „prekurzory“ mají být dole, nikoliv nahoře.
připomínky.
Ostatní připomínka:
K bodům č. 14 a 15: Není obsažen odkaz na celexové číslo směrnice.

Akceptováno.
Upraveno
připomínky.

Ostatní připomínka:
K bodu č. 16: Máme za to, že za číslem 99 nemá být mezera, jelikož se má jednat o: „devadesáti devíti Akceptováno.
procentním...“, nikoliv: „devadesát devět procent…“. Správný tvar je tak: „…z materiálu s 99% nebo Upraveno
vyšším obsahem některé z těchto položek…“
připomínky.
Ostatní připomínka:
Akceptováno.
K bodu č. 21: Domníváme se, že text: „Technická poznámka ,Úchytem‘ se rozumí úchyt či zesílení Upraveno
konstrukce pro účely instalace zbraní.“ má být proveden kurzívou.
připomínky.
Ostatní připomínka:
K bodu č. 22: Za číslo 4 doporučujeme doplnit slovo: „zní“. Máme za to, že slova: „4. ,na vzduchu
nezávislé pohonné systémy‘ (AIP) zvláště určené pro ponorky;“ nemá být proveden kurzívou.
Generální ředitelství cel, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, Hospodářská komora ČR, Český úřad pro
zkoušení zbraní a střeliva, Úřad vlády – KML, Úřad vlády – VÚV, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo kultury,
Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká národní banka, Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, Ministerstvo dopravy, Úřad vlády – RVV, Úřad pro zahraniční styky a informace, Česká báňský úřad,
Národní bezpečnostní úřad, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zahraničních
věcí, Bezpečnostní informační služba

Akceptováno.
Upraveno
připomínky.
Bez připomínek.

V Praze dne 29. července 2017
Vypracoval: Mgr. Jan Budinský

Podpis: ……………………………
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