
VI. 

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 ministryně průmyslu a obchodu ze dne 18. 
dubna 2019, s termínem dodání stanovisek do 7. května 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
MV K čl. I bodu 2 – k příloze č. 1 SVMe 1: 

Navrhujeme novelizační bod uvést ve znění: „V příloze č. 1 v SVMe 
1 se Poznámka 5 zrušuje.“. 
 
K čl. I bodu 3 – k příloze č. 1 SVMe 2: 
Doporučujeme sjednotit terminologii užitou v písmenu c., kdy 
v bodě 1. je užito spojení „speciálně určené“ a v bodě 2. „speciálně 
určeny“. 
 
K čl. I bodům 7 a 10 – k příloze č. 1 SVMe 8: 
Novelizační bod 7 navrhujeme formulovat následovně: „ V příloze 
č. 1 v SVMe 8 se na konci písmene a. doplňuje bod 42., který 
zní:…….“.  
Obdobným způsobem pak navrhujeme upravit i novelizační bod 10. 
 
K čl. I bodu 12 – k příloze č. 1 SVMe 8: 
Novelizační bod 12 by měl znít: „V příloze č. 1 v SVMe 8 se vkládá 
nová Poznámka 1, která zní:….“. 
 
K čl. I bodům 15 a 20 – k příloze č. 1 SVMe 9 a SVMe 20: 
Zkratku „písm.“ navrhujeme nahradit slovem „písmeni“.  

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
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K čl. I bodu 17 – k příloze č. 1 SVMe 15: 
Slovo „se“ navrhujeme přesunout před slova „Poznámka 2“. 
 
K čl. I bodu 26 – k příloze č. 1 Vymezení pojmů: 
Písmeno „s“ za slovy „v tomto seznamu“ doporučujeme nahradit 
slovem „se“. 

 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 
 
Připomínkové místo potvrdilo tento způsob vypořádání. 

ÚV – 
leg. 

1. V čl. I bodě 2 doporučuji upravit slovosled "V příloze č. 1 v 
SVMe 1 se Poznámka 5 zrušuje." (obdobně jako např. při rušení 
odstavce v § - čl. 56 odst. 2 LPV). 
2. V čl. I bodě 17 doporučuji upravit slovosled "V příloze č. 1 v 
SVMe 15 se Poznámka 2 zrušuje.". 
3. V čl. I bodě 26 je v textu "V příloze č. 1 se ve Vymezení pojmů 
používaných v tomto seznamu s v položce" uvedena zřejmě chybně 
předložka/překlep "s". 
4. V čl. I bodě 26 se chybně dvakrát za sebou opakuje v názvu 
položky "SVMe 10". Název položky by měl být "SVMe 10 
„Vzducholoď“" namísto Vámi uvedených "SVMe 10 SVMe  10 
„Vzducholoď“". 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 
Připomínkové místo potvrdilo tento způsob vypořádání. 

ČBÚ K čl. I novelizačnímu bodu 5 (změna přílohy č. 1 položky SVMe 
8 písm. a. bod 13. písmeno c.): 
ČBÚ doporučuje v novelizačním bodě 5 před a za textem „(3,3,0)“ 
vymazat mezeru a za text „oktan-3“ doplnit „on“ a část slova 
„glykuril“ nahradit slovem „glykoluril“. 
Odůvodnění: Byť je daná látka identifikována CAS číslem, její 
(kvazi)systematický název uvedený v předloženém návrhu vyhlášky 
není zcela správný. 
 
K čl. I novelizačnímu bodu 9 (změna přílohy č. 1 položky SVMe 
8 písm. e. bod 16. a 18.): 
ČBÚ doporučuje text v položce 16 „poly(3-nitratomethyl, 3-

Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně, částečně upraveno jinak. 
Bod zní:  
„18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoxy]propan, nebo tris 
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methyloxetan))“ nahradit textem „poly(3-nitratomethyl-3-
methyloxetan))“ a text v položce 18 „ ,tris vinoxy propan adduct“ 
vypustit. 
Odůvodnění: Byť je daná látka pod položkou 16 identifikována 
CAS číslem, její (kvazi)systematický název uvedený v předloženém 
návrhu vyhlášky není zcela správný. Pokud jde o bod 18., použitý 
název nesouvisí s vyjmenovanou látkou, resp. jde o neurčitý pojem 
pro více látek na bázi oxoethylem substituovaného propanu. 
 
K čl. I novelizačnímu bodu 14 (změna přílohy č. 1 položky 
SVMe 8 Poznámka 15): 
ČBÚ doporučuje uvést novelizační bod č. 14 ve znění: 

14. V příloze č. 1 v SVMe 8 Poznámka 15 zní: 
„Poznámka 15: Bod SVMe 8 a) se vztahuje na kokrystaly výbušnin. 
Technická poznámka 
Kokrystal výbušnin je pevný materiál tvořený pravidelným 
trojrozměrným uspořádáním dvou a více molekul výbušnin, z nichž 
alespoň jedna je uvedena v bodu SVMe 8 a).“. 
Odůvodnění: Výbušnost se odvíjí od souhrnu komplexnějších 
skutečností, než je jen jedna samotná molekula či kokrystal; tudíž 
označení „výbušné“ molekuly, resp. „výbušného“ kokrystalu je 
věcně nesprávné. 
 
K čl. I příloze č. 1 položky SVMe 8 nad rámec novelizačních 
bodů: 
ČBÚ doporučuje vypustit Poznámku 13 (dosavadní Poznámka 12) 
položky SVMe 8 pro nadbytečnost.  
Odůvodnění: Tato poznámka sice vychází ze znění implementované 
směrnice 2019/514, nicméně uvádí položky, které SVMe 8 vůbec 
neobsahuje, a není tedy nutné vysvětlovat,  
že do látek nevyjmenovaných v položce SVMe 8 nespadají další 
nevyjmenované látky. Daná otázka je navíc ve vyhlášce, potažmo 
implementované směrnici, postavena položka SVMe 8 nejen na 

vinoxy propan adduct) (CAS 53159-39-0);“. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Akceptováno.  
Nad rámec připomínky pouze doplněny jednoduché uvozovky 
´kokrystal výbušnin´. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
Znění Poznámky 13 je převzato ze znění implementované 
směrnice, proto ponecháno. 
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látkách v ní vyjmenovaných, ale rovněž i na směsích těchto 
vyjmenovaných látek  
s jinými látkami (tzn. včetně látek, které jsou uvedeny v dosavadní 
Poznámce 12). 

 
 
 
Připomínkové místo potvrdilo tento způsob vypořádání. 

MF Připomínky: 
Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že předložený materiál 
obsahuje celou řadu legislativně technických nedostatků (středníky 
na konci řádků, tečky za označením písmen namísto polovičních 
kulatých závorek nebo nesprávné citace). 
Předkladatel vycházel z materiálu stávající přílohy č. 1 k předmětné 
vyhlášce, která implementuje právo EU a aktualizoval ji v souladu 
se Společným seznamem vojenského materiálu Evropské unie. 
Dáváme ke zvážení, zda by tato příloha neměla být přepracována 
kompletně tak, aby byla v souladu s požadavky Legislativních 
pravidel vlády České republiky.  

Vysvětleno. 
Seznam vojenského materiálu, který je předmětem implementace, 
je společný pro všechny členské státy EU. Je nezbytné zachovat 
systematiku seznamu danou v implementované směrnici, včetně 
rozdělení na jednotlivé podpoložky s jejich označením 
odpovídajícím společnému seznamu. Toto zachování je nezbytné, 
aby mezi zahraničními obchodními partnery i kontrolními orgány 
bylo vždy jednoznačné, o jakou podpoložku společného 
vojenského seznamu se jedná (toto vymezení podpoložek je 
mimo jiné jedinečným identifikátorem druhu vojenského 
materiálu, na který byla členským státem EU vydán certifikát dle 
čl. 9 směrnice 2009/43/ES). 
 
Připomínkové místo potvrdilo tento způsob vypořádání. 

ÚV - 
KOM 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil s níže uvedenými výhradami 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. 
Srovnávací tabulka by měla v části týkající se implementované 
přílohy směrnice 2019/514 odrážet fakt, že její převážná část je již 
v českém právním řádu zakotvena – proto by ve sloupci 
„vyhodnocení“ měla být uvedena zkratka „DT“ a ve sloupci 
obsahujícím číslo českého předpisu by měla být spolu s ID novely 
uvedena také vyhláška č. 210/2012 Sb., ve znění jejích aktuálně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
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platných novel. 
V příslušném poli srovnávací tabulky by pak naproti dotčenému 
ustanovení přílohy směrnice měl být vždy uveden platný text 
vyhlášky tak, aby bylo možné zkontrolovat, které části přílohy 
směrnice jsou již v českém právním řádu promítnuty, a které je 
nutné nově upravit. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrh vyhlášky má za cíl částečně implementovat příslušná 
ustanovení směrnice Komise (EU) 2019/514 ze dne 14. března 
2019, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely. 

Relevantní jsou také: 

• ust. čl. 36, 114, 294 a 346 Smlouvy o fungování Evropské 
unie (SFEU). 

Nad rámec toho, co předkladatel uvedl v obecné části odůvodnění, 
se na vyhlášku vztahují též 

• Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 
2008, kterým stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu 
vojenských technologií a vojenského materiálu  

• Společný vojenský seznam Evropské Unie přijatý Radou dne 
26. února 2018 (vybavení, na které se vztahuje společný 
postoj Rady 2008/944/SZBP, kterým se stanoví společná 
pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a 
vojenského materiálu) uveřejněný pod označením 2018/C 
098/01 
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Připomínky a případné návrhy změn:  

K § 1, pozn. pod čarou č. 1) (nad rámec předložené novely): 
Ke správnému splnění povinnosti referenčního odkazu by měla 
vyhláška obsahovat v poznámce pod čarou výčet všech vyhláškou 
zapracovaných směrnic, přičemž by do něj měla být doplněna nyní 
implementovaná směrnice 2019/514. Vzhledem k tomu, že 
směrnice nemají přímo použitelný charakter, je nutné je – i 
s ohledem na vlastní požadavek čl. 2 odst. 1 poslední věta směrnice 
2019/514 – 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 2010/80, 
2012/10/EU, 2012/47/EU, (…), 2017/2054 a 2019/514.“, případně, 
vzhledem k tomu, že následná novela směrnic Komise vždy zcela 
nahradila přílohu ke směrnici zakotvenou v předchozí směrnici 
Komise, je v tomto případě akceptovatelné i pouhé uvedení poslední 
relevantní novely směrnice, která nově celou přílohu kodifikovala, 
tj. směrnice Komise (EU) 2019/514. 
Výčet směrnic v pozn. pod čarou č. 1) je nutné vykázat též 
v rozdílové tabulce.  

K čl. II Účinnost 
V návrhu vyhlášky je věta ohledně nabytí účinnosti předpisu 
podtržena a vykázána celexem ke směrnici Komise (EU) 2019/514, 
nicméně toto podtržení není vykázáno v rozdílové tabulce. Pokud 
tedy předkladatel bude trvat na tom, že datum uvedení účinnosti 
předpisu vykáže jako transpoziční, je nutné jej vykázat též 
v rozdílové tabulce vazbou na čl. 2 odst. 1. větu druhou směrnice.  

 
Akceptováno/Vysvětleno. 
Aktuální znění odkazu bylo přijato v rámci novely vyhláškou č. 
31/2018 Sb., která řádně prošla mezirezortním připomínkovým 
řízení, s tím, že tento odkaz s legislativní zkratkou „ve znění 
pozdějších předpisů“ je v českém právním řádě standardně 
používán. Důvodem takovéto úpravy byla snaha – a to i do 
budoucna – zamezit tomu, aby se tento odkaz s ohledem na 
skutečnost, že předmětná směrnice je každý rok novelizována (v 
současné době se jedná již o devátou novelizaci směrnice 
2009/43/ES), nestal nepřehledným. Pro zachování přehlednosti 
text „ve znění pozdějších předpisů“ nahrazen „ve znění směrnice 
Komise 2019/514“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
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Závěr: 

Návrh vyhlášky bude moci být považován za slučitelný 
s právem EU až po zapracování připomínky týkající se 
referenčního odkazu. 
Formální nedostatky materiálu je nutné napravit. 

 
 
 
 
 
 
Připomínkové místo potvrdilo tento způsob vypořádání. 

MŠMT Připomínky: 
1. Obecně k materiálu: Předkladatel v Předkládací zprávě i v 
Odůvodnění uvádí, že navrhovaná „právní úprava je pro podnikatele 
jasnější a srozumitelnější“. Ze stejného důvodu bychom považovali 
za vhodné celou Přílohu č. 1 upravit po formální stránce. V 
navrhovaném materiálu i v dosavadním platném znění obsahuje 
Příloha č. 1 tři různé druhy uvozovek, které užívá zcela náhodně. 
Dle Legislativních pravidel vlády lze pro nově navrhované znění 
jakéhokoli textu v textu novelizačních bodů užít pouze klasických 
uvozovek, tedy nikoli těch, které uvádí předkladatel. Dále jsou tyto 
uvozovky zcela nesystematicky uváděny i v samotném 
navrhovaném znění, kde příkladem může být Poznámka 4 v 
navrhovaném čl. I bodu 4., kde jsou v úvodním textu písmene d. 
použity nesprávné uvozovky, v textu bodu 1. písmene d. uvozovky 
klasické a v následujícím bodu 3. písmene d. oba dva druhy 
smíšeně.  
Zcela jasné nejsou ani prováděné změny, jelikož Zvláštní část 
Odůvodnění jednotlivé změny blíže neodůvodňuje a v případě, že 
by případný adresát chtěl zjistit navrhované změny, musel by velmi 
složitě porovnávat jednotlivá znění. Příkladem může být 
navrhovaný čl. I bod 9., který provádí změny v příloze č. 1 v SVMe 
8 písmeni e. v bodech 16. a 18. V bodě 16. jsou pouze doplňovány 
dvě závorky a na jeho konci pravděpodobně nesprávně doplněny 
uvozovky s tečkou, avšak v případě, že chtěl pouze formálně upravit 
uvedený bod, není nám známo, z jakého důvodu není obdobné 
doplnění závorky provedeno např. v předchozím bodě 12., kde by 

Vysvětleno. 
Předkladatel si je vědom složitosti textu, nicméně ten odpovídá 
textu směrnice. Seznam vojenského materiálu, který je 
předmětem implementace, je společný pro všechny členské státy 
EU. Je nezbytné zachovat systematiku seznamu danou v 
implementované směrnici, včetně rozdělení na jednotlivé 
podpoložky s jejich označením odpovídajícím společnému 
seznamu. Stejně tak je nezbytné zachování systematiky 
„různých“ druhů uvozovek, neboť jsou určující pro identifikaci 
jednotlivých položek. Toto zachování je nezbytné, aby mezi 
zahraničními obchodními partnery i kontrolními orgány bylo 
vždy jednoznačné, o jakou podpoložku společného vojenského 
seznamu se jedná (toto vymezení podpoložek je mimo jiné 
jedinečným identifikátorem druhu vojenského materiálu, na který 
byla členským státem EU vydán certifikát dle čl. 9 směrnice 
2009/43/ES). V tomto ohledu je snahou jak vyhovění směrnici, 
tak o legislativní úpravu a vyčištění textu. 
 
V textu návrhu vyhlášky provedena revize a "americké rovné 
uvozovky" nahrazeny uvozovkami „českými kulatými“. 
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závorka po formální stránce rovněž měla být doplněna. V 
navrhovaném bodě 17. je pak jedinou změnou to, že čárka na konci 
předmětného bodu je nahrazena středníkem, avšak pokud je právě 
toto změna, která má vést k výše uvedenému cíli, je třeba obdobnou 
změnu provést i např. v následujícím písmeni f. bodě 4. písm. b. a c. 
Ve zmiňovaném bodě 18. je pak text „TYOPA“ nahrazen textem 
„TVOPA“ a odstraněno slovo „čili“, které je však stále obsaženo v 
mnoha předchozích bodech a v navrhovaném čl. I bodu 5 dokonce 
navrhováno i v novém znění. Není nám tak jasné, z jakého důvodu 
bylo slovo „čili“ odstraněno pouze na předmětném místě. 
S ohledem na vše uvedené doporučujeme návrh zcela přepracovat 
po formální stránce, zároveň materiál doplnit o další novelizační 
body, které by prováděly další formální změny v Příloze č. 1 a 
zároveň doporučujeme doplnit Odůvodnění o vyjádření k 
jednotlivým novelizačním bodům. 
2. K materiálu, čl. I bod 2. a 17.: Doporučujeme slovo „se“ 
před slovem „zrušuje“ přesunout před slovo „Poznámka“ obdobně, 
jako v čl. 56 Legislativních pravidel vlády v ustanoveních, které 
jsou stejně jako předmětné novelizační body, započaty slovem „V“. 
3. K materiálu, čl. I bod 12.: Úvodní text a následná změna 
navrhovaná předmětným novelizačním bodem působí bez rozlišení 
nové a dosavadní Poznámky 1 zmatečně, a proto doporučujeme 
slova „před Poznámku 1 vkládá Poznámka 1“ nahradit např. slovy 
„před dosavadní Poznámku 1 vkládá nová Poznámka 1“. 
4. K materiálu, čl. I bod 21.: Z formálních důvodů 
doporučujeme předmětný novelizační bod řádně ukončit tečkou a 
materiál tak v daném ohledu doplnit. 
Závěr 
Doporučujeme materiál upravit dle výše uvedených připomínek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 
 
Akceptováno jinak.  
Novelizační bod upraven dle požadavku MV. 
 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 
 
Připomínkové místo potvrdilo tento způsob vypořádání. 

MŽP 1. Obecně - doporučujeme každý nově vkládaný/doplňovaný 
text uvádět s uvozovkami dole a používat v rámci celého předpisu 
české uvozovky namísto anglických. 
 

Akceptováno. 
Seznam vojenského materiálu, který je předmětem implementace, 
je společný pro všechny členské státy EU. Je nezbytné zachovat 
systematiku seznamu danou v implementované směrnici, včetně 
rozdělení na jednotlivé podpoložky s jejich označením 
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odpovídajícím společnému seznamu. Stejně tak je nezbytné 
zachování systematiky „různých“ druhů uvozovek, neboť jsou 
určující pro identifikaci jednotlivých položek. Toto zachování je 
nezbytné, aby mezi zahraničními obchodními partnery i 
kontrolními orgány bylo vždy jednoznačné, o jakou podpoložku 
společného vojenského seznamu se jedná (toto vymezení 
podpoložek je mimo jiné jedinečným identifikátorem druhu 
vojenského materiálu, na který byla členským státem EU vydán 
certifikát dle čl. 9 směrnice 2009/43/ES). 
Uvozovky v novelizačních bodech před a za vkládaným textem 
upraveny dle připomínky na uvozovky „“. 
 
Připomínkové místo potvrdilo tento způsob vypořádání. 

HK ČR A. Zásadní obecné připomínky k předkládanému materiálu 
Předložený návrh vyhlášky výrazně snižuje právní jistotu 
obchodníků a dovozců nejen v ČR, ale i v EU. Zvyšuje riziko 
kriminalizace za zcela marginální záležitosti, jejichž společenská 
nebezpečnost je sporná. Rovněž zvyšuje transakční náklady a 
byrokratické úkony pro některé dovozce a obchodníky a tím 
nakonec cenu pro konečného spotřebitele. Nehledě na skutečnost, že 
předkladatel pominul existenci civilního trhu s výrobky, které jsou 
předmětem této novely a tím celý tento trh vystavuje úředním 
překážkám a podnikatele kriminalizaci. 
Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) 
upozorňuje, že předkladatel mimo jiné zmiňuje některé látky a 
materiály, které mohou sloužit jednak k vojenským účelům, ale 
rovněž také pro civilní použití (látky dvojího užívání), aniž by tato 
dvě rozdílná použití odlišil a postavil najisto, zda v případě je-li 
látka či materiál v dané příloze využitelný i pro civilní použití, tak 
se na něj zákon č. 38/1994 Sb. o obchodu se zahraničním 
vojenským materiálem vztahuje či nikoliv. Tato výslovná úprava se 
jeví jako vhodná zejména z toho důvodu, že v praxi se objevují 
výkladové nejasnosti, zda obchodování s látkou či materiálem 
uvedeným v příloze č. 1 vyhlášky č. 210/2012 Sb. podléhá 

Vysvětleno. 
K obecné námitce v bodě A: 
Předmětem předkládaného návrhu je čistá implementace 
směrnice Komise (EU) 2019/514, kterou se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam 
produktů pro obranné účely. Konkrétně jsou implementovány ty 
části, o které se mění stávající seznam vojenského materiálu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES 
o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely 
uvnitř Společenství ve znění směrnice Komise (EU) 2017/433, 
který je implementována ve vyhlášce č. 210/2012 Sb. v aktuálním 
platném znění. Navrhované znění novelizačních bodů odpovídá 
znění směrnice a předkladatel nikterak nerozšiřuje okruh 
kontrolovaného vojenského materiálu, který musí být v souladu 
s článkem 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES 
implementován v plném rozsahu, přičemž ze znění tohoto 
ustanovení vyplývá, že je členským státům zakázáno tento 
seznam kontrolovaného vojenského materiálu jakkoliv zužovat, 
byť i charakterem možného konečného užití. Jak vyplývá z bodu 
2 preambule směrnice 2019/514, implementovaným seznamem 
produktů pro obranné účely je přejat Společný vojenský seznam 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBCNF8R4E)



Stránka 10 (celkem 19) 

automaticky (bez ohledu na způsob využití k vojenským nebo 
civilním účelům) zákonu č. 38/1994 Sb. či nikoliv. Tyto nejasnosti 
ohrožují podnikání subjektů, které obchodují výhradně s látkami a 
materiálem za účelem civilního využití (zejména v podobě výbušnin 
a rozbušek a obdobných výrobků), protože jsou na ně kladeny stejné 
požadavky jako pro subjekty využívající tyto látky k vojenským 
účelům, ačkoliv by se měl zákon č. 38/1994 Sb. aplikovat výhradně 
na obchodování s vojenským materiálem, což významně zhoršuje 
postavení na trhu v oblasti obchodování s civilními výbušninami a 
ohrožuje mezinárodní konkurenceschopnost, protože v jiných 
státech (včetně státech EU) tak přísné požadavky na subjekty 
obchodující s civilními výbušninami kladeny nejsou. 
HK ČR dále konstatuje, že se předkladatel nezabýval otázkou vlivu 
obsahu přílohy vyhlášky č. 210/2012 Sb. na obchodování s těmito 
látkami výhradně k civilnímu užití. Zejména nezohlednil, že 
příslušné orgány (např. Český báňský úřad) nemají ve výkladu 
zákona č. 38/1994 Sb. a prováděcích vyhlášek zcela jasno a 
zaměňují obchodování s vojenským materiálem s obchodováním za 
účelem civilního využití, což ve výsledku ztěžuje podnikání a 
snižuje konkurenceschopnost českých subjektů vyvážejících takové 
látky. Předkladatel se nezabýval problematikou dvojího užívání 
některých materiálů, látek a předmětů (civilní a vojenské) a tím, že 
bez dalšího zahrnul do výčtu vojenského materiálu také materiál a 
látky užívané při civilním užití (viz dále), zcela opominul řešit tento 
výkladový problém, který ztěžuje a omezuje obchodování s těmito 
látkami. Proto by bylo vhodné postavit v zákoně č. 38/1994 Sb. 
nebo vyhlášce č. 210/2012 Sb. případně jejich přílohách najisto, tj. 
výslovně upravit, že se vztahují výhradně na látky, které se 
používají k vojenským účelům a nevztahují se tak pro jejich civilní 
užití. 
 
 
 
 

Evropské unie, který je v souladu s bodem 16 preambule 
společného postoje Rady 2008/944/SZBP, kterým se stanoví 
společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií 
a vojenského materiálu, pravidelně přezkoumáván, aktualizován 
a následně zveřejňován ve formě Informace Rady (aktuální 
seznam je publikován v Úředním věstníku Evropské unie pod 
číslem 2018/C 098/01). V této souvislosti je třeba připomenout, 
že České republice, jakožto členskému státu vyplývají z tohoto 
členství taktéž povinnosti, stejně jakož jí vyplývají též z členství 
v mezinárodních organizacích. Povinnosti, které v této oblasti 
vyplývají pro členské státy EU, tedy i Českou republiku, jsou 
uvedeny právě ve společném postoji Rady 2008/944/SZBP, 
kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu 
vojenských technologií a vojenského materiálu. Tento postoj v čl. 
1 odst. 1 stanoví povinnost, že „(k)aždý členský stát posuzuje 
žádosti o udělení vývozní licence pro zboží zahrnuté do 
Společného vojenského seznamu EU uvedeného v článku 12 
případ od případu podle kritérií v článku 2“, přičemž seznamu 
dle čl. 12 je toliko výše uvedený a nyní implementovaný 
Společný vojenský seznam Evropské unie, který je každoročně 
aktualizován a následně zveřejňován formou výše uvedené 
Informace Rady a následně je v souladu s čl. 13 odst. 1 směrnice 
2009/43/ES aktualizován „seznam produktů pro obranné účely 
stanovený v příloze tak, aby plně odpovídal Společnému 
vojenskému seznamu Evropské unie“.  
Mezi výše uvedenými kritérii v čl. 2 společného postoje Rady 
2008/944/SZBP, kterým se stanoví společná pravidla pro 
kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu, 
jež musí členské státy hodnotit před povolením konkrétního 
zahraničního obchodu, patří mimo jiné kritérium šesté v bodě 6 
čl. 2 („Chování kupující země vůči mezinárodnímu společenství, 
zejména pokud jde o její přístup k terorismu, povahu jejich 
spojeneckých závazků a dodržování mezinárodního práva“) 
a kritérium sedmé v bodě 7 čl. 2 („Existence rizika, že vojenské 
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technologie nebo vojenský materiál budou v kupující zemi dodány 
jinému než deklarovanému odběrateli nebo znovu vyvezeny za 
nežádoucích podmínek. Při hodnocení vlivu vojenských 
technologií nebo vojenského materiálu, které mají být vyvezeny, 
na přijímající zemi a rizika, že by tyto technologie nebo tento 
materiál mohly být dodány nežádoucímu konečnému uživateli 
nebo pro nežádoucí konečné využití, jsou posuzovány tyto 
skutečnosti: a) legitimní obranné a vnitrostátní bezpečnostní 
zájmy přijímající země, včetně případné účasti na mírových 
operacích Organizace spojených národů či jiných činnostech pro 
zachování míru; b) technická schopnost přijímající země využít 
tyto technologie nebo tento materiál; c) schopnost přijímající 
země provádět účinnou kontrolu vývozu; d) riziko, že tyto 
technologie nebo materiál budou znovu vyvezeny do nežádoucích 
míst určení, a pověst přijímající země z hlediska dodržování 
předpisů pro opětovný vývoz nebo předpisů pro předchozí 
souhlas s opětovným vývozem, jejichž uvalení považuje členský 
stát za vhodné; e) riziko, že tyto technologie nebo materiál budou 
dodány teroristickým organizacím nebo jednotlivým teroristům; f) 
riziko nezamýšlených transferů technologií či jejich přepracování 
k jiným účelům, než pro které byly určeny“). Smyslem těchto 
kritérií hodnocení je zejména minimalizování rizika, že 
předmětné citlivé zboží uvedené na společném seznamu 
vojenského materiálu nebude vyvezeno do teritoria, ve kterém 
v aktuální době nedochází k ozbrojeným konfliktům či jiným 
celosvětově odsuzovaným (nežádoucím) aktivitám, případně ke 
konkrétním příjemcům, přičemž následně se z těchto teritorií 
nebo od konkrétních příjemců předmětné citlivé zboží 
reexportuje do oblastí ozbrojených konfliktů a nežádoucím 
osobám a subjektům podílejících se na teroristických akcích, na 
které se také zpravidla vztahují mezinárodní sankce. Při eliminaci 
této nežádoucí hrozby využívají členské státy všech dostupných 
prostředků, aby účinně plnily tyto své závazky, které jsou však 
i v jejich zájmu. Při posuzování konkrétních vývozů jsou 
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využívány informace, kterými daný stát disponuje, informacemi 
ze zastupitelských orgánů, jakož i informacemi od jiných států, 
které si v této oblasti předávají v rámci mezinárodní spolupráce 
v této oblasti. Na základě všech takto získaných informací 
členské státy, včetně České republiky, posuzují konkrétní vývoz 
zboží uvedeného v předmětném seznamu vojenského materiálu. 
Takto státy musí postupovat vždy, neboť dle čl. 5 společného 
postoje Rady 2008/944/SZBP: „Vývozní licence se udělují pouze 
na základě předchozí spolehlivé znalosti konečného použití v zemi 
konečného určení. To bude obecně vyžadovat důkladnou kontrolu 
osvědčení konečného uživatele nebo příslušné dokumentace nebo 
určitou formu úředního povolení vydaného zemí konečného 
určení. Při posuzování žádostí o udělení licence pro vývoz 
vojenských technologií nebo vojenského materiálu za účelem 
výroby ve třetích zemích berou členské státy v úvahu zejména 
možné použití hotového výrobku v zemi výroby a riziko, že by 
hotový výrobek mohl být dodán nebo vyvezen nežádoucímu 
konečnému uživateli.“ 
Z výše uvedeného je jednoznačné, že u předmětného zboží 
nemůže být pro posouzení rozhodující, zda zahraniční partner 
českému vývozci tvrdí, že zboží má pro „civilní“ účely, protože 
český subjekt zcela logicky nedisponuje prostředky pro prověření 
konečného užití jako jednotlivé složky států. Pokud by 
předkladatel přistoupil na návrh Hospodářské komory České 
republiky, postavil by tímto Českou republiku do pozice státu, 
který není schopen plnit své mezinárodní závazky v této oblasti, 
a naopak by tímto oproti tvrzením v předmětné námitce vystavil 
případné kriminalizaci české vývozce i výrobce. K tomuto by 
došlo zejména v případě navrhovaného doplnění, že se seznam 
„vztahuje na vojenské použití“. V případě, že by český vývozce 
provedl vývoz mimo režim kontroly dle zákona č. 38/1994 Sb., 
neboť by mu zahraniční příjemce uvedl, že jej nemá na „vojenské 
použití“, a následně by se v rámci mezinárodní kontroly, která je 
v této oblasti velice důsledně prováděna ze strany mezinárodních 
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organizací v čele s OSN, jakož i mezinárodních nevládních 
organizacích zaměřujících se na tuto citlivou oblast, zjistilo, že 
předmětné kontrolní zboží (zidentifikováno např. dle ev. čísla) 
bylo použito např. v ozbrojeném konfliktu k „vojenskému 
použití“, nemohla by se na takovýto vývoz vztahovat citovaná 
výjimka a jednalo by se zcela jednoznačně o vojenský materiál ve 
smyslu zákona. Vzhledem k tomu, že by český výrobce neměl na 
takto provedený vývoz licenci dle zákona č. 38/1994 Sb., neboť si 
nedostatečně ověřil skutečné „konečné použití“, mohl by se 
dopustit trestného činu dle § 265 zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Právě s vědomím těchto rizik jsou v rámci mezinárodních 
kontrolních režimů nastavovány kontrolní mechanismy, neboť 
pro jejich řádné a účinné provádění je nezbytné eliminovat 
veškerá nežádoucí rizika, která nejsou a – i s ohledem na výše 
uvedené skutečnosti - nemohou být schopni posuzovat samotní 
exportéři, ale právě členské státy, které k tomuto posuzování 
jednotlivých vývozů využívají výše uvedené prostředky. 
V souvislosti s námitkou, že předkladatel nezohledňuje možnost 
„civilního“ využití kontrolovaného zboží, je třeba zdůraznit, že 
mezinárodní kontrolní mechanismy odlišují vojenský materiál od 
tzv. zboží dvojího použití, při čemž pro každou z těchto dvou 
skupin existuje v rámci Evropské unie samostatný seznam takto 
kontrolovaných výrobků. Seznam vojenského materiálu uvedený 
ve směrnici 2019/514, jehož implementace je předmětem 
předkládaného návrhu, odpovídá – jak bylo uvedeno výše – 
společnému seznamu vojenského materiálu Evropské unie, který 
odpovídá seznamu vojenského materiálu tzv. Wassenaarského 
ujednání. Toto ujednání má 42 členských států (mezi tyto státy 
patří členské státy EU mimo Kypru, dále také Rusko, Turecko, 
USA či Ukrajina). V rámci tohoto ujednání se jeho členské státy 
zavázaly ke kontrole nejen zboží uvedeného v seznamu 
vojenského materiálu, ale také zboží uvedeného v seznamu zboží 
dvojího použití. Seznam vojenského materiálu je tedy v rámci 
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Evropské unie aktuálně převzat do Informace rady (2018/C 
098/01) a směrnice 2009/43/ES ve znění směrnice 514/2019. 
Seznam zboží dvojího použití je pak v rámci Evropské unie 
převzat do přímo použitelného nařízení Rady (ES) č. 428/2009, 
kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, 
přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1922. 
I s ohledem na toto dvojí členění zboží, jež na mezinárodní 
úrovní musí podléhat kontrole ze strany států, je tudíž zcela 
vyloučeno, aby se seznam vojenského materiálu rozděloval dle 
tvrzeného konečného užití a v případě tvrzeného „civilního“ 
použití by takovéto zboží bylo zcela mimo kontrolu 
mezinárodních kontrolních společenství. Na seznamu vojenského 
materiálu jsou uvedeny takové výrobky, u kterých s ohledem na 
jejich charakter a vlastnosti převládá hrozba vojenského použití, 
přičemž tato hrozba je z mezinárodního hlediska a priori 
nežádoucí a proto musí podléhat přísnější kontrole, aby 
zahraničním obchodem s nimi nebyla ohrožena mezinárodní 
stabilita. Oproti tomu na seznamu zboží dvojího použití (který 
není předmětem této implementace) je obsaženo zboží, které bylo 
primárně určeno a zpravidla vyvíjeno pro „civilní“ použití, ale 
existuje u něj hrozba – s ohledem na svůj charakter a technické 
vlastnosti -, že by mohlo být zneužito také pro vojenské použití, 
pro vývoj zbraní hromadného ničení nebo při vývoji jaderných 
zbraní, proto toto zboží skutečně možného dvojího použití (tj. 
„civilního“ vs. „vojenského“) podléhají mezinárodní kontrole 
a jsou uvedeny na kontrolním seznamu, který je odlišný od 
seznamu vojenského materiálu. Jedná se tedy seznam zboží 
určeného pro civilní užití, u kterých však z důvodů hrozby 
nežádoucího použití, musí zahraniční obchod taktéž podléhat 
kontrole ze strany států.  
V případě, že by bylo vyhověno výše uvedenému návrhu 
Hospodářské komory České republiky, že by kontrole mělo 
podléhat pouze zboží uvedené na seznamu vojenského materiálu 
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na příjemcem deklarované „vojenské využití“, došlo by 
k paradoxní situaci: Zboží dvojího použití, které je primárně 
vyráběno pro civilní účely, na základě mezinárodních závazků 
České republiky a v souladu s nařízením Rady (ES) č. 428/2009, 
kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, 
přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění 
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1922, 
podléhá v rámci mezinárodních kontrolních režimů v rámci 
zahraničního obchodu kontrole, aby se eliminovala hrozba 
celosvětově nežádoucího použití. Oproti tomu zboží a priori 
použitelné s ohledem na jeho charakter a technické vlastnosti pro 
necivilní (vojenské) účely, tudíž v rámci mezinárodních 
kontrolních režimů považované a posuzované za vojenský 
materiál, který musí při zahraničním obchodu podléhat 
mezinárodní kontrole, by zahraniční obchod s těmito výrobky 
v České republice kontrole nepodléhal vždy. V případě, že by si 
český vývozce sám na základě tvrzení příjemce zboží vyhodnotil, 
že tento příjemce zboží uvedeného na seznamu vojenského 
materiálu nemá pro „konečné vojenské použití“ (avšak ve většině 
případů bez reálné možnosti ověření těchto tvrzení ze strany 
českého vývozce), nežádal by při takovémto vývozu o příslušnou 
licenci ze strany států a toto zboží by bylo zcela mimo 
mezinárodní kontrolu. Takovýto stav by zcela zásadně narušil 
celý princip mezinárodních kontrolních režimů, Česká republika 
by přestala plnit své mezinárodní závazky v této oblasti a de facto 
by zlegalizovala prostřednictvím svého území obcházení 
mezinárodních kontrolních režimů. Takovýto stav je zcela 
nepřijatelný, neboť by primárně byla ohrožena reputace České 
republiky, když by nebyla schopna dostát svých mezinárodních 
závazků v této oblasti, v důsledku čehož by byla ze stany 
mezinárodních organizací vystavena sankcím, jako je tomu v 
případě jiných zpravidla však nedemokratických zemí, jež 
porušují své závazky v této oblasti. Sekundárně by však toto mělo 
zcela logický dopad i české vývozce i dovozce, neboť pokud by 
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B. Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému 
materiálu 
1. Připomínka k ustanovení k čl. 1 bod 1 
Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 
1. V příloze č. 1 v SVMe 1 písmeno d. zní:  
"d. příslušenství určené pro zbraně uvedené v bodech SVMe 1 a), 
SVMe 1 b) nebo SVMe 1 c), pokud je koncovým zákazníkem 
ozbrojená složka státu: 
1. odnímatelné zásobníky střeliva; 
2. tlumiče hluku výstřelu; 
3. speciální zbraňové podpěry; 
4. tlumiče plamene; 
5. optické zaměřovače zbraní s elektronickým zpracováním obrazu; 
6. optické zaměřovače zbraní speciálně určené pro vojenské 
použití.".“ 
Odůvodnění: 
Změna v bodu položce SVMe 1 písm. d) tak, jak je navrhována, 
znamená zvýšení právní nejistoty pro všechny dovozce zboží 

bylo na Českou republiku pohlíženo jako na zemi nedodržující 
tyto své závazky, musely by k ní takto přistupovat ostatní státy 
a nepovolovaly by jakýkoliv vývoz i dovoz zboží podléhajícího 
kontrole, tj. jak zboží uvedeného na seznamu vojenského 
materiálu, tak ovšem i zboží dvojího použití. 
Nad rámec výše uvedených skutečností, pro které nemůže být 
námitce vyhověno, je třeba závěrem zdůraznit, že předmětný 
seznam vojenského materiálu, který je předmětem implementace, 
není seznamem zakázaného zboží, ale toliko zboží, u kterého 
podléhá zahraniční obchod s ním mezinárodně nastavené 
kontrole. Z tohoto hlediska tedy není možné mluvit o jakékoliv 
diskriminaci. V případě, že zboží bude skutečně určeno pro 
„civilní“ použití a toto bude prověřeno příslušnými orgány (což je 
právě smyslem kontrolních režimů), nebrání nic tomu, aby byla 
k provedení konkrétního zahraničního obchodu s ním udělena 
příslušná licence. 
K námitce B: 
Nad rámec výše uvedeného k námitce A by při akceptaci návrhu 
v bodě 1 této námitky docházelo ještě k paradoxnějším situacím, 
když by se například státy mezinárodních kontrolních režimů 
rozhodly nepodporovat dodávkami jakéhokoliv zboží uvedeného 
na seznamu vojenského materiálu do oblastí s ozbrojenými 
konflikty, Česká republika by toto byla schopna plnit v případě 
předmětných příslušenství vojenských zbraní pouze u dodávek 
pro „ozbrojené složky státu“, neboť by se v takovém případě 
považovaly za vojenský materiál a podléhaly by kontrolnímu 
mechanismu. Oproti tomu dodávky stejného zboží do stejných 
oblastí s nežádoucími konflikty, určené např. pro separatistické 
složky nebo pro subjekty napojené na teroristické organizace, 
které ovšem logicky nejsou považovány za ozbrojené složky 
státu, nepodléhal by takový vývoz kontrole ze strany státu 
a Česká republika by tudíž nebyla s to takovýmto zcela evidentně 
nežádoucím obchodům zamezit, neboť by se dle znění 
navrhované připomínky předmětné zboží nepovažovalo za 
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uvedeného v tomto bodu pro civilní využití/na civilní trh. V případě 
zásobníků lze jen těžko odlišit, jestli je zásobník na 30 ran určený 
pro vojenskou pušku, nebo pro její civilní klon (konstrukce 
zásobníku je stejná). To stejné samozřejmě platí i pro zásobníky do 
pistolí. Návrh vůbec nepočítá s tím, že tyto zásobníky by mohly být 
i pro civilní využití a upravuje pouze všechny zásobníky obecně. 
Zařazení tlumičů hluku výstřelu je problematické celoevropsky, 
neboť v řadě jiných zemí EU jsou tyto tlumiče využívány při lovu či 
sportovní střelbě a v některých zemích dokonce není možné bez 
tlumiče lovit. Rovněž legislativa ČR počítá s uvolněním tlumičů pro 
civilní využití od roku 2020. Tento návrh tak opět nepřispívá právní 
jistotě a předvídatelnosti práva. To samé platí pro zaměřovače s 
elektronickým zpracováním obrazu, které jsou běžně dostupné jako 
civilní materiál pro myslivce a principiálně neexistuje důvod z nich 
a priori dělat vojenský materiál.  
Rovněž dělící linie mezi „optické zaměřovače zbraní speciálně 
určené pro vojenské použití“ a „optické zaměřovače zbraní pro 
sportovní střelbu“ je velmi tenká, mlhavá a v praxi bude záležet na 
libovůli daného celníka, jak předmětné zboží bude klasifikovat.   
2. Připomínka k ustanovení k čl. 1 bod 5 
Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 
„5. V příloze č. 1 v SVMe 8 písmeni a. bodu 13. písmeno c. zní:  
„c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabicyklo (3,3,0) oktan-3; 
tetranitrosemiglykuril čili keto-bicyklický HMX (CAS 130256-72-3), 
je-li užíván k vojenským účelům;“  
Odůvodnění:  
V daném případě se jedná právě o látky, které mohou být využívány 
k vojenským, ale také civilním účelům. Změnu odůvodňujeme 
skutečnostmi uvedenými výše. Zejména tím bude postaveno najisto, 
že tyto látky lze považovat za vojenský materiál pouze v případě, že 
budou užívány k vojenským účelům, protože zákon č. 38/1994 Sb. 
ani vyhláška č. 210/2012 Sb. toto výslovně neupravují. 
 
 

vojenský materiál. Je třeba zdůraznit, že kromě nemožnosti 
plnění mezinárodních závazků ze strany České republiky, by 
tímto byla ohrožena i mezinárodní reputace českých výrobců 
a vývozců v případě, že by takovéto zboží bylo v nežádoucích 
oblastech (s nežádoucím užitím) ze strany mezinárodních 
kontrolních režimů nalezeno a ztotožněno (např. dle výrobního 
čísla). V této souvislosti je také třeba uvést, že takovéto vymezení 
je zcela nelogické, jdoucí proti smyslu kontrolních režimů a nelze 
se ztotožnit s tvrzením, že by způsobovala právní nejistotu. Znění 
navrhované předkladatelem plně odpovídá znění směrnice 
2019/514, které musí takto implementovat nejen Česká republika, 
ale také ostatní členské státy, stanoví zcela jasně, jaké 
příslušenství podléhá kontrole a jaké nikoliv. Jedná se toliko 
o příslušenství určené pro zbraně uvedené v bodech SVMe 1 a), 
SVMe 1 b) nebo SVMe c). Za předpokladu, že navrhovatelům 
námitky je zcela zřejmé, jaké zbraně se považují za zbraně 
uvedené v bodě SVMe 1 a), SVMe 1 b) nebo SVMe c), neboť 
toto není namítáno, musí a také je zcela zřejmé, zda se v daném 
případě jedná o příslušenství určené pro takovéto zbraně, které 
jsou bezesporu vojenským materiálem, což není rozporováno, 
pak musí být stejně bezesporné, že příslušenství určené právě pro 
tyto zbraně musí taktéž podléhat kontrole, a je zcela nepřijatelné 
zúžit nutnost kontroly pouze na případy dodávek pro ozbrojené 
složky státu. 
Obdobný paradox by nastal i v případě akceptace druhého bodu 
této připomínky, neboť předmětné chemikálie jsou výbušné látky, 
přičemž stanovení, že kontrole podléhá pouze „přiznané“ použití 
k vojenským účelům, otevře se tímto v rámci České republiky 
zcela nekontrolovaný kanál pro dodávky těchto látek všem 
subjektům, které budou vývozci tvrdit, že látky nemají pro 
vojenské účely, opět bez možnosti ověření tohoto tvrzení českým 
exportérem, jak bylo blíže rozebráno u námitky A. V této 
souvislosti je pak třeba zdůraznit, že subjekty, které budou mít 
záměr použít tyto látky pro teroristické účely, případně je 
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C. Zásadní připomínka ke stávajícímu znění vyhlášky 
Připomínka k ustanovení § 2 vyhlášky 
Nad rámec navrhovaných změn doporučujeme upravit § 2 vyhlášky 
níže uvedeným způsobem:  
„Seznam vojenského materiálu stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce. 
Seznam vojenského materiálu se vztahuje pouze na jeho vojenské 
využití. Civilní užívání takového materiálu se řídí zvláštními 
právními předpisy.“ 
Odůvodnění: 
HK ČR navrhuje změnu vyhlášky č. 210/2012 Sb. s ohledem na 
výše uvedené zejména pak na skutečnost, že zákon č. 38/1994 Sb., 
ani vyhláška č. 210/2012 Sb., výslovně nezmiňují, že seznam 
materiálu v příloze vyhlášky č. 210/2012 Sb. se vztahuje pouze na 
mezinárodní obchodování s tímto materiálem pro vojenské účely, a 
nikoliv při jejich civilním využití. Orgány veřejné správy pak 

následně přeprodat teroristickým organizacím, zcela logicky 
nebudou při sjednávání obchodu s českým subjektem propagovat 
takovýto záměr.   
Závěrem je třeba doplnit, že případy zjištěného citlivého 
materiálu, který má podléhat mezinárodní kontrole, 
v nežádoucích oblastech nebo u sankcionovaných subjektů, jsou 
podrobně monitorovány a rozebírány nejen ze strany 
mezinárodních organizací, ale taktéž ze strany mezinárodních 
nevládních organizací zaměřených na tuto oblast. Zejména 
nevládní organizace pak ve svých každoročních zprávách referuje 
o takovýchto případech, včetně uvedení identifikovaných 
vývozců a výrobců. V případě, že takto učiní český vývozce nebo 
výrobce zcela sám a bez kontroly ze strany státu, musí za 
takovéto jednání nést zcela sám tuto odpovědnost. I z tohoto 
důvodu je pro ochranu nejen zájmů České republiky, ale taktéž 
jejich výrobců a vývozců nezbytné zajistit důslednou kontrolu 
těchto výrobků, aby se eliminovaly tyto jevy zcela jasně 
nežádoucí nejen pro Českou republiku, ale také pro české 
podnikatelské subjekty. 
K námitce C: 
Viz k námitce A 
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nesprávně z této absence úpravy v obecně závazných právních 
předpisech dovozují, že se materiál uvedený v příloze vyhlášky č. 
210/2012 Sb. považuje za vojenský a je tak třeba při jeho 
obchodování i k jiným než vojenským účelům postupovat podle 
zákona č. 38/1994 Sb. Tento nejednoznačný legislativní stav 
ohrožuje podnikání subjektů, kteří obchodují výhradně s látkami a 
materiálem za účelem civilního využití (zejména v podobě výbušnin 
a rozbušek a obdobných výrobků), protože jsou na ně kladeny stejné 
požadavky jako pro subjekty využívající tyto látky k vojenským 
účelům, ačkoliv by se měl zákon č. 38/1994 Sb. aplikovat výhradně 
na obchodování s vojenským materiálem, což významně zhoršuje 
postavení na trhu v oblasti obchodování s civilními výbušninami a 
ohrožuje mezinárodní konkurenceschopnost, protože v jiných 
státech (včetně státech EU) tak přísné požadavky na subjekty 
obchodující s civilními výbušninami kladeny nejsou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínkové místo potvrdilo tento způsob vypořádání. 

BIS K bodu 5. – příloha č. 1 v SVMe 8 písmeno a., bod 13, písmeno c:  
Navrhujeme v textu nahradit výraz „(3,3,0) oktan-3“ správným 
chemickým názvem „(3,3,0) oktanon-3“.  

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 
Připomínkové místo potvrdilo tento způsob vypořádání. 

MMR, NBÚ, MSP, MK, MZE, MZV, MD, SÚJB, ČNB, ÚV – VÚV, ÚZSI, 
MZD, MO, MPSV, GŘC, ČUZZS 

Bez připomínek. 

V Praze 18. listopadu 2019 

Vypracoval: Mgr. Jan Budinský Podpis: 

                     Ing. Roman Samiec Podpis: 
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