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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 27.12.2017, 

s termínem dodání stanovisek do 8.1.2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

MZe Doporučující připomínky k návrhu vyhlášky: 

K novelizačnímu bodu 2 

V textu novelizačního bodu doporučujeme text „písmeni a)“ nahradit textem 

„písmeni a.“, tak jak je uvedeno např. v novelizačním bodu 5. 

 

Dále v tomto novelizačním bodu doporučujeme nahradit text „vkládá slovo 

„a.““ textem „vkládá slovo „a““. 

  

Doporučující připomínky obecně: 

V příloze č. 1 je použit nepřehledný způsob číslování, díky kterému příloha 

působí zmatečně.  

Např. v SVMe 1 písm. b. bod 2. písm. d. není zcela jasné, na která 

ustanovení je odkazováno.  

 

 

 

Akceptováno jinak. 

Bod zrušen dle požadavku MV. 

 

 

Akceptováno jinak. 

Bod zrušen dle požadavku MV. 

 

Vysvětleno. 

Příloha implementuje směrnici – v minulosti byly provedeny úpravy, 

jež text zpřehledňují. Každou novelou je snaha zajistit alespoň 

potřebnou přehlednost, ale též držet se textu směrnice a nedělat 

úpravy nad rámec požadovaného. K větším úpravám systematiky 

bude možné přikročit, až bude vydáván celý nový seznam – tj. po více 

novelách nebo v případě, že by dílčí novela způsobila nepřehlednost. 

MV 

ČR 
Zásadní připomínka: 

K čl. I bodu 2 – k příloze č. 1 SVMe 1:  

V poznámce 1 písmeni a) je navrhováno dosavadní slovní spojení „palné 

zbraně speciálně určené pro školní (inertní) střelivo neschopné vystřelit 

střelu“ nahradit formulací „palné zbraně speciálně určené pro školní (inertní) 

střelivo a neschopné vystřelit střelu“. 

V důvodové zprávě ani v jiném z připojených materiálů není navrhovaná 

změna žádným způsobem vysvětlena. Dle našeho názoru by přidáním 

písmene „a“ do výše uvedené formulace došlo (při jednom z možných 

způsobů výkladu daného ustanovení) k potenciálnímu rozšíření výluky 

definující, co není vojenským materiálem, tj. k zúžení seznamu vojenského 

 

Akceptováno.  

Novelizační bod zrušen, ponechán původní text, aby bylo zamezeno 

možnému dvojímu výkladu. 
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materiálu. Předmětnou formulaci v Poznámce 1 písmeni a) k SVMe 1 by 

bylo možné vykládat tak, že vojenským materiálem ve smyslu zákona 

č. 38/1994 Sb. nejsou žádné expanzní zbraně. Jinými slovy, vojenským 

materiálem nejsou jednak zbraně pro inertní střelivo a jednak zbraně 

neschopné vystřelit střelu.  

Takovou změnu bychom považovali se velmi výraznou a žádající si 

podrobné zdůvodnění. S ohledem na kreativitu subjektů obchodujících 

s vojenským materiálem hrozí reálné riziko využití této změny seznamu 

vojenského materiálu k provádění dodatečných drobných úprav např. na 

zbraních typu Sa58, AK apod. a jejich vývozu mimo režim zákona 

č. 38/1994 Sb., což považujeme za nepřijatelné bezpečnostní riziko. 

Ministerstvu vnitra není známo, zda si je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

tohoto možného výkladu vědomo, ani jakým způsobem má v úmyslu dané 

ustanovení vykládat.  

S navrhovaným zněním tedy Ministerstvo vnitra nesouhlasí. Pokud má jít 

pouze o jazykově-stylistické upřesnění stávající formulace, doporučujeme 

zvolit např. znění: „palné zbraně speciálně určené pro školní (inertní) 

střelivo, pokud jsou konstruovány nebo upraveny tak, že neumožňují 

neschopné vystřelit střelu“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

K čl. I bodu 2 – k příloze č. 1 SVMe 1:  

S ohledem na stávající strukturu ustanovení doporučujeme slova „písmeni 

a)“ nahradit slovy „písmeni a.“  

 

K čl. I bodu 3 – k příloze č. 1 k nadpisu SVMe 7:  

V nadpisu SVMe 7 v příloze č. 1 došlo k nahrazení spojení „látky 

k potlačování nepokojů“ spojením „látky určené pro potlačování nepokojů“, 

avšak v SVMe 7 v písmenu d. a v Poznámce 1 formulace „látky k 

potlačování nepokojů“ zůstala. 

 

K čl. I bodu 8 – k příloze č. 1 SVMe 8: 

1. Upozorňujeme, že v zájmu zachování stávající struktury přílohy je třeba 

spolu s doplněním písmene h. umístit na konec textu předcházejícího 

písmene g. středník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno jinak. 

Bod zrušen dle požadavku MV. 

 

 

Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky – sjednoceno. 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 
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2. V bodě 2 nově doplňovaného textu je zapotřebí správně odkazovat na 

písmeno h., nikoli h).  

 

K čl. I bodu 9 - k příloze č. 1 SVMe 18: 
S ohledem na skutečnost, že byly v ustanovení mimo jiné doplněny 

uvozovky u slova „výbušnin“ dáváme na zvážení, zdali nemá rovněž dojít k 

doplnění těchto uvozovek u téhož slova použitého ve vymezení pojmů 

používaných v seznamu, a to ve vymezení pojmu „Prekurzory“. 

Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 

 

Akceptováno jinak. 

Pojem "Výbušnina" v uvozovkách jako definovaný pojem sjednocen s 

textem směrnice v českém a anglickém znění. Pojem "Výbušnina" bez 

uvozovek ponechán dle textu směrnice v českém a anglickém znění. 

ÚV - 

OKOM 
Připomínky a případné návrhy změn:  
K Čl. I bodu 1 (změna výčtu předpisů EU v pozn. pod čarou č. 1): 

Ke správnému splnění povinnosti referenčního odkazu by měla vyhláška 

obsahovat v poznámce pod čarou výčet všech dotčených směrnic tak, jak je 

tomu také v současném znění, přičemž by do něj měla být doplněna nyní 

implementovaná směrnice 2017/2054. Vzhledem k tomu, že směrnice 

nemají přímo použitelný charakter, je nutné je – i s ohledem na vlastní 

požadavek čl. 2 odst. 1 směrnice 2017/2054 – výslovně citovat v dotčeném 

transpozičním předpise.  

Výčet směrnic v poznámce pod čarou je možné případně zkrátit uvedením 

za sebou v naznačeném tvaru: „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů 

produktů pro obranné účely uvnitř Společenství, ve znění směrnic Komise 

2012/10/EU, 2012/47/EU, (…), 2017/433 a 2017/2054.“ 

Závěr: 

Návrh vyhlášky se jeví slučitelný s právem EU. Připomínka týkající se 

referenčního odkazu by měla být zapracována. 

Formální nedostatky materiálu je nutné napravit.  

 

Akceptováno. 

Poznámka upravena zkráceným uvedením směrnic za sebou. 

MF 1. K názvu návrhu vyhlášky: Doporučujeme udělat mezeru mezi dotací 

návrhu a mezi samotným názvem návrhu vyhlášky.  

  

2. K Čl. II Účinnost: Upozorňujeme, že v českém právním řádu je spíše 

obvyklé stanovit účinnost počátkem měsíce, i když rozumíme tomu, že v 

tomto případě je tomu odlišně z důvodu implementace směrnice.  

Akceptováno. 

Upraveno dle připomínky. 

 

Vysvětleno. 

Jak je naznačeno v připomínce, a jak vyplývá z implementované 

směrnice, termín účinnosti je stanoven dle požadavků práva EU. 

AOBP 2018 

b. „Hnací hmoty“ dále uvedené: 

1. veškeré pevné „hnací hmoty“ = tuhé pohonné hmoty (TPH) s 

teoretickým specifickým impulsem (za standardních podmínek) více 

Vysvětleno. 

Text dotčených ustanovení není novelizován a znamenal by odchylky 

od textu směrnice. Navrhované úpravy neodpovídají textu směrnice, 

jež je implementována, jdou nad její rámec a stanovené požadavky.  
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než: 

a. 240 sekund  (v anglosaských jednotkách lbf.s/lb = kgf.s/kg – v 

našich metrických SI jednotkách kgf = 9,80665 N) 2354 N.s/kg 

nebo 2,35 kN.s/kg pro nehalogenované „hnací hmoty“ bez obsahu 

kovu; 

b. 250 sekund 2452 N.s/kg nebo 2,45 kN.s/kg pro halogenované 

„hnací hmoty“ bez obsahu kovu; nebo  

c. 260 sekund 2550 N.s/kg nebo 2,55 kN.s/kg pro „hnací hmoty“ s 

obsahem kovu; 

2. nepoužívá se od roku 2013; 

3. TPH „hnací hmoty“ se silovou konstantou s měrnou energií hnací 

hmoty (force) (dle ČOS 102507) větší než 1 200 kJ/kg; 

4. TPH „hnací hmoty“ s lineárním průběhem ustáleného hoření rychlostí 

vyšší než 38 mm/s za standardních podmínek při tlaku 6,89 MPa (68,9 

bar) a teplotě 294 K (21 °C); 

5. elastomerem upravené lité dvousložkové TPH „hnací hmoty“ 

(EMCDB) s roztažností při maximálním zatížení větší než 5 % při 

teplotě 233 K (– 40 °C); 

6. veškeré „hnací hmoty“ obsahující látky uvedené v bodě ML8 a); 

7. „hnací hmoty“ neuvedené jinde ve Společném vojenském seznamu 

EU a speciálně určené pro vojenské využití; 

 

2018 

ML18 

‚Výrobní‘ zařízení a součásti:  

a. speciálně určené nebo upravené ‚výrobní‘ zařízení sloužící k ‚výrobě‘ 

výrobků zahrnutých v seznamu a pro ně speciálně určených součástí; 

b. speciálně určená zařízení pro zkoušky vlivů na životní prostředí a pro 

ně speciálně určené vybavení, sloužící k certifikaci, kvalifikaci nebo 

testování výrobků uvedených ve Společném vojenském seznamu EU. 

Technická poznámka  

Pro účely bodu ML18 zahrnuje pojem ‚výroba‘ konstrukci, posouzení, 

zhotovení, testování a kontrolu.  

Poznámka:  Body ML18 a) a ML18 b) zahrnují následující vybavení:  

a.  kontinuální nitrátory;  

b.  odstředivé testovací přístroje nebo vybavení, která mají některou z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Text dotčených ustanovení není novelizován a znamenal by odchylky 

od textu směrnice. Navrhované úpravy neodpovídají textu směrnice, 

jež je implementována, jdou nad její rámec a stanovené požadavky. 
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těchto vlastností:  

1.  pohon motorem nebo motory s celkovým jmenovitým výkonem 

větším než 298 kW (400 k);  

2.  schopnost nést užitečné zatížení minimálně 113 kg; nebo  

3.  schopnost vyvinout odstředivé zrychlení minimálně 8 g s minimálním 

užitečným zatížením 91 kg;  

c.  dehydratační lisy;  

d.  šnekové vytlačovací stroje speciálně určené nebo upravené k lisování 

vojenských „výbušnin“;  

e.  řezací stroje ke kalibraci slisovaných „hnacích hmot“;  

f.  čisticí mísící bubny s průměrem minimálně 1,85 m a s kapacitou větší 

než 227 kg;  

g.  kontinuální mísiče průběžné míchače pevných pohonných hmot;  

h.  fluidní kapalinou poháněné mlýny pro mletí a drcení složek 

vojenských „výbušnin“;  

i.  zařízení sloužící k dosažení kulovitého tvaru a shodné velikosti částic 

práškových kovů vyjmenovaných v bodě ML8 c) 8.;  

j.  konvekční měniče proudu pro přeměnu materiálů vyjmenovaných v 

bodě ML8 c) 3.  

HK ČR, NBÚ, ČNB, MDo, MK, MO, MMR, MŠMT, MZV, ÚV – VÚV, ČBÚ, SÚJB, 

BIS, MŽP, ČÚZZS, MPSV, MZdr, UZSI, MSp., KLP 

Bez připomínek. 

 

V Praze dne 23. února 2018 

 

Vypracoval: Mgr. Jan Budinský          Podpis: …………………………… 
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