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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. února 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 1 zákona č. 22/
/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
zákona č. 526/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k prove-
dení § 2 písm. d) a § 12 a 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení po-
užívání některých nebezpečných látek v elektrických
a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády
č. 391/2016 Sb., nařízení vlády č. 101/2018 Sb., na-
řízení vlády č. 146/2019 Sb., nařízení vlády č. 121/
/2020 Sb., nařízení vlády č. 344/2020 Sb., nařízení
vlády č. 334/2021 Sb. a nařízení vlády č. 120/2022
Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatné řádky doplňují věty
„Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU)
2022/1631 ze dne 12. května 2022, kterou se pro
účely přizpůsobení vědeckému a technickému po-
kroku mění příloha IV směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro
použití olova v supravodivých kabelech a vo-
dičích z bismuthum-stroncium-kalcium-kuprum-
-oxidu a olova v jejich elektrických spojích.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/
/1632 ze dne 12. května 2022, kterou se pro účely
přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku
mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro po-
užití olova v některých zařízeních pro snímkování
pomocí magnetické rezonance.“.

2. V příloze č. 3 položce 27 se slovo „Platí“
nahrazuje slovy „Výjimky podle písmen a) a b)
platí“.

3. V příloze č. 3 položce 27 se doplňují písme-
na c) a d), která znějí:

„c) v neintegrovaných cívkách pro MRI, pro něž
bylo prohlášení o shodě daného modelu poprvé vy-
dáno před 23. zářím 2022, nebo

d) v zařízeních pro MRI včetně integrovaných cívek
používaných v magnetickém poli v okruhu 1 m ko-
lem isocentra magnetu, který je součástí vybavení
pro snímkování pomocí magnetické rezonance pro
lékařské účely, pro něž bylo prohlášení o shodě po-
prvé vydáno před 30. červnem 2024.“.

4. V příloze č. 3 položce 27 se doplňuje závě-
rečná část ustanovení, která zní: „Výjimky podle pís-
men c) a d) platí do 30. června 2027.“.

5. V příloze č. 3 se doplňuje položka 48, která
zní:

„48. Olovo v supravodivých kabelech a vo-
dičích z bismuthum-stroncium-kalcium-kuprum-
-oxidu (BSCCO) a olovo v elektrických spojích
s těmito vodiči. Platí do 30. června 2027.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 14. února 2023,

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

Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě
s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem
obrany a Ministerstvem vnitra stanoví podle § 33 zá-
kona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojen-
ským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 220/2009 Sb., zákona
č. 248/2011 Sb. a zákona č. 383/2022 Sb., (dále jen
„zákon“) k provedení § 5 odst. 3, § 12a odst. 6,
§ 12b odst. 6, § 17 odst. 1 a § 22 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení někte-
rých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahranič-
ním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vy-
hlášky č. 85/2014 Sb., vyhlášky č. 48/2015 Sb., vy-
hlášky č. 308/2016 Sb., vyhlášky č. 171/2017 Sb.,
vyhlášky č. 31/2018 Sb., vyhlášky č. 159/2019 Sb.
a vyhlášky č. 346/2021 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES
o zjednodušení podmínek transferů produktů pro
obranné účely uvnitř Společenství, ve znění směrnice
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/277.“.

2. V § 1 písmena c) až f) znějí:

„c) údaje o využívání licenčního potvrzení, o kte-
rých informuje Ministerstvo obrany a Minister-
stvo vnitra podle § 12a odst. 6 zákona,

d) údaje o využívání licenčního potvrzení, o kte-
rých informuje Ministerstvo obrany a Minister-
stvo vnitra podle § 12b odst. 6 zákona,

e) údaje o využívání licence, o kterých informuje
právnická osoba, které byla udělena licence,

f) údaje požadované k žádosti o vydání mezi-
národního dovozního certifikátu.“.

3. § 4 až 6 včetně nadpisů znějí:

„§ 4

Údaje o využívání licenčního potvrzení

Údaje o využívání licenčního potvrzení, o kte-
rých informuje Ministerstvo obrany a Ministerstvo
vnitra podle § 12a odst. 6 a § 12b odst. 6 zákona,
stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

Údaje o využívání licence

Údaje o využívání licence, o kterých informuje
právnická nebo fyzická osoba, které byla udělena
licence, stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.

§ 6

Údaje požadované k žádosti o vydání
mezinárodního dovozního certifikátu

Údaje požadované k žádosti o vydání meziná-
rodního dovozního certifikátu stanoví příloha č. 5
k této vyhlášce.“.

4. § 7 se včetně nadpisu zrušuje.

5. V příloze č. 1 v SVMe 1 v písmeni d. bod 3
včetně Technické poznámky zní:

„3. ,zbraňové podpěry‘,
Technická poznámka:
Pro účely bodu SVMe 1 d. 3. se ,zbraňovými podpě-
rami‘ rozumí upínací zařízení určené k upevnění
zbraně na pozemní vozidlo, „letadlo“, plavidlo nebo
konstrukci.“.

6. V příloze č. 1 v SVMe 1 v Poznámce 1 pís-
meno d. včetně Technické poznámky zní:

„d. ,znehodnocené palné zbraně‘,

Technická poznámka:
‚Znehodnocená palná zbraň‘ je palná zbraň, která
byla znehodnocena postupy stanovenými státním
orgánem signatářské země Wassenaarského ujednání
tak, že není schopna střelby. Tyto postupy nevratně
upravují hlavní části dotyčné palné zbraně. V souladu
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s národními právními a správními předpisy může být
znehodnocení palné zbraně prokázáno potvrzením
vydaným příslušným orgánem a může být vyznačeno
na palné zbrani značkou na některé její základní
části.“.

7. V příloze č. 1 v SVMe 4 v Poznámce 1 v pís-
meni b. se za slovo „střel“ vkládají slova „nebo
raket“.

8. V příloze č. 1 v SVMe 6 v písmeni a. se Tech-
nická poznámka zrušuje.

9. V příloze č. 1 v SVMe 6 v písmeni b. bodu 1
písmeno a. zní:

„a. byla vyrobena nebo jsou opatřena materiá-
ly nebo součástmi poskytujícími balistickou
ochranu úrovně III (NIJ 0108.01, září 1985),
popřípadě „srovnatelné standardy“ nebo vyš-
ší,“.

10. V příloze č. 1 v SVMe 10 v písmeni f. se
slova „ ,pozemní vybavení‘ “ nahrazují slovy „po-
zemní vybavení“ a Technická poznámka se zrušuje.

11. V příloze č. 1 v SVMe 10 se na konci do-
plňuje Poznámka 8, která zní:

„Poznámka 8: Bod SVMe 10 f. zahrnuje například
zařízení pro tlakové plnění paliva a vybavení určené
k usnadnění operací v omezených prostorech, včetně
zařízení umístěných na palubě lodi.“.

12. V příloze č. 1 v SVMe 13 nadpis zní:

„Pancéřové nebo ochranné vybavení, konstrukce,
součásti a příslušenství:“.

13. V příloze č. 1 v SVMe 13 písmeno c. včetně
Odkazu zní:

„c. přilby a pro ně speciálně určené součásti a pří-
slušenství:

1. přilby vyrobené podle vojenských standardů
nebo specifikací nebo srovnatelných vnitro-
státních norem,

2. skořepiny, vnitřní vystýlky nebo vycpávky
speciálně určené pro přilby uvedené v bodě
SVMe 13 c. 1.,

3. prvky přídavné balistické ochrany speciál-
ně určené pro přilby uvedené v bodě
SVMe 13 c. 1.

Odkaz: Jiné součásti nebo příslušenství vojenských
přileb viz v příslušné položce SVMe.“.

14. V příloze č. 1 v SVMe 13 Poznámka 3 zní:

„Poznámka 3: Bod SVMe 13 c. se nevztahuje na
přilby, které splňují všechny tyto podmínky:

a. byly prvně vyrobeny před rokem 1970 a

b. nejsou konstruovány ani upraveny tak, aby mo-
hly nést položky uvedené ve Společném vojen-
ském seznamu EU nebo jimi byly přímo vyba-
veny.“.

15. V příloze č. 1 v SVMe 18 v písmeni b. se za
slovo „vybavení,“ vkládají slova „neuvedené jinde,“.

16. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů použí-
vaných v tomto seznamu se položka

„ „Mikroprogram“

Sled elementárních instrukcí uchovávaných ve spe-
ciální paměti, jejichž provádění je iniciováno zavede-
ním jeho referenční instrukce do rejstříku instrukcí.“

zrušuje.

17. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů použí-
vaných v tomto seznamu se položka

„ „Program“

Sled instrukcí pro uskutečňování procesu ve formě
proveditelné elektronickým počítačem nebo do této
formy převoditelný.“

zrušuje.

18. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů použí-
vaných v tomto seznamu se položka

„SVMe 21 „Programové vybavení“
Soubor jednoho nebo více „programů“ nebo
„mikroprogramů“, který je zachycen na libovolném
hmotném nosiči informací.“

nahrazuje položkou, která včetně Technické po-
známky 1 a Technické poznámky 2 zní:

„SVMe 4, 11, 21 „Programové vybavení“
Soubor jednoho nebo více „programů“ nebo
„mikroprogramů“, který je zachycen na libovolném
hmotném nosiči informací.

Technická poznámka 1:
„Program“

Sled instrukcí pro uskutečňování procesu ve formě
proveditelné elektronickým počítačem nebo do této
formy převoditelný.

Technická poznámka 2:
„Mikroprogram“

Sled elementárních instrukcí uchovávaných ve spe-
ciální paměti, jejichž provádění je iniciováno zavede-
ním jeho referenční instrukce do rejstříku instrukcí.“.
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19. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů použí-
vaných v tomto seznamu se položka

„SVMe 10 „Vzducholoď “
Poháněný vzdušný prostředek, který je
ve vzduchu udržován pomocí plynového
tělesa (obvykle helia, dříve vodíku) leh-
čího než vzduch.“

zrušuje.

20. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů použí-
vaných v tomto seznamu se v položce „SVMe 10
„Vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch““
doplňuje Technická poznámka, která zní:

„Technická poznámka:
„Vzducholoď “

Poháněný vzdušný prostředek, který je ve vzduchu
udržován pomocí plynového tělesa (obvykle helia,
dříve vodíku) lehčího než vzduch.“.

21. V příloze č. 1 ve Vymezení pojmů použí-
vaných v tomto seznamu se položka

„SVMe 1 „Znehodnocená palná zbraň“
Palná zbraň, která byla znehodnocena po-
stupy stanovenými členským státem EU
nebo státním orgánem signatářské země
Wassenaarského ujednání tak, že není
schopna střelby. Tyto postupy trvale
upravují hlavní části dotyčné palné
zbraně. V souladu s národními právními
a správními předpisy může být znehod-
nocení palné zbraně prokázáno potvrze-
ním vydaným příslušným orgánem amůže
být vyznačeno na palné zbrani značkou
její základní části.“

zrušuje.

22. Přílohy č. 3 až 5 znějí:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 210/2012 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 210/2012 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 210/2012 Sb.
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23. Přílohy č. 6 až 8 se zrušují.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2023 s výjimkou čl. I bodů 1 a 5 až 21, které nabývají
účinnosti dnem 7. června 2023.

Ministr:

Ing. Síkela v. r.

Sbírka zákonů č. 46 / 2023Částka 26 Strana 359



Sbírka zákonů 2023

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4, pošt. schr. 10, 149 00 Praha 11-Chodov, telefon: 974 887 312,
e-mail: info@tmv.cz, www.tmv.cz * Redakce: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4,
telefon: 974 817 289, e-mail: sbirka@mvcr.cz * Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných
výtisků –WalsteadMoraviapress s.r.o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 516 205 175, e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com
* Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů
vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na
základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2023 činí 6 000 Kč) – Vychází podle potřeby. * Distribuce: Walstead
Moraviapress s.r.o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav – celoroční předplatné, objednávky jednotlivých částek (dobírky) a objednávky
knihkupci – telefon 516 205 175, e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com * Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz
* Drobný prodej – Brno: Distribuce a prodej odborné literatury, Selská 997/56; Cheb: EFREX, s.r.o., Karlova 1184/31; Chomutov:
DDD Knihkupectví s.r.o., Ruská 85; Kadaň: KNIHAŘSTVÍ Jana Přibíková, J. Švermy 14; DDD Knihkupectví s.r.o., Mírové
náměstí 117; Plzeň: Literární kavárna v budově ZČU, Jungmannova 153/1; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
Řipská 542/23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4; Praha 6: SUWECO CZ, s.r.o., Sestupná 153/11; Praha 10:
Monitor CZ, s.r.o., Služeb 3056/4;Ústí nad Labem: KARTOON s.r.o., Klíšská 3392/37 – vazby Sbírek zákonů, telefon: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz * Distribuční podmínky předplatného: Jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání
z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady
jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. * Reklamace: informace
na tel. čísle 516 205 175.

Strana 360 Částka 26

8591449 026017

23

ISSN 1211-1244


