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PŘÍLOHA I 

 

I: Seznam palných zbraní a střeliva podle směrnice (EU) 2021/555 

POPIS KÓD KN 

Kategorie A – Zakázané palné zbraně  

(1)  
Výbušné vojenské střely a odpalovací zařízení 

 

9301 10 00  

9301 20 00  

9306 90 10 

(2)  
Samočinné palné zbraně 9301 90 00 

(3)  Palné zbraně maskované jako jiné předměty ex 9302 00 00  

ex 9303 10 00  

ex 9303 90 00  

9301 90 00 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

(4)  Střelivo s průbojnými, výbušnými nebo zápalnými 

střelami, jakož i střely pro takové střelivo 

9306 30 30  

9306 90 10  

ex 9306 21 00 

(5)  Střelivo pro pistole a revolvery s expanzními 

střelami, jakož i střely pro takové střelivo, 

s výjimkou zbraní určených k lovu nebo ke 

sportovní střelbě pro osoby oprávněné užívat tyto 

zbraně 

ex 9306 30 10  

9306 30 30  

(6)  Samočinné palné zbraně, které byly přeměněny na 

samonabíjecí palné zbraně 

9301 90 00  

ex 9302 00 00  

(7)  Jakékoli z těchto samonabíjecích palných zbraní pro 

střelivo se středovým zápalem: 

 

 
a) krátké palné zbraně, které umožňují 

vystřelit více než 21 nábojů bez 

opětovného nabití, pokud: 

– je součástí palné zbraně zásobovací 

ústrojí s kapacitou vyšší než 

20 nábojů nebo 

– je do ní vloženo odnímatelné 

zásobovací ústrojí s kapacitou vyšší 

ex 9302 00 00  
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než 20 nábojů; 

 
b) dlouhé palné zbraně, které umožňují 

vystřelit více než 11 nábojů bez 

opětovného nabití, pokud: 

– je součástí palné zbraně zásobovací 

ústrojí s kapacitou vyšší než 

10 nábojů nebo 

– je do ní vloženo odnímatelné 

zásobovací ústrojí s kapacitou vyšší 

než 10 nábojů 

ex 9303 30 00  

9301 90 00  

ex 9303 90 00 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95  

(8)  Dlouhé samonabíjecí palné zbraně, tedy palné 

zbraně původně určené ke střelbě z ramene, které 

mohou být zkráceny na délku kratší než 60 cm, aniž 

by pozbyly funkčnost, prostřednictvím skládací 

nebo teleskopické ramenní opěry nebo ramenní 

opěry, kterou lze odstranit bez použití nástrojů 

9301 90 00  

ex 9303 20 10  

ex 9303 20 95  

ex 9303 30 00  

ex 9303 90 00  

(9)  Jakákoli palná zbraň v této kategorii, která byla 

přeměněna ke střelbě s využitím nábojek nebo 

cvičných nábojů, dráždivých látek, jiných účinných 

látek nebo pyrotechnických nábojů či na salutní 

nebo akustickou zbraň 

9301 90 00 

ex 9302 00 00 

ex 9303 20 10  

ex 9303 20 95  

ex 9303 30 00  

ex 9303 90 00  

Kategorie B – Palné zbraně podléhající povolení  

(1)  Krátké opakovací palné zbraně ex 9302 00 00 

(2)  Krátké jednoranové palné zbraně pro střelivo se 

středovým zápalem 

ex 9302 00 00 

(3)  Krátké jednoranové palné zbraně pro střelivo 

s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je 

menší než 28 cm 

ex 9302 00 00 

(4)  Dlouhé samonabíjecí palné zbraně, jejichž 

zásobovací ústrojí a nábojová komora mohou 

dohromady pojmout více než tři náboje v případě 

palných zbraní pro střelivo s okrajovým zápalem 

a více než tři náboje, avšak méně než dvanáct 

nábojů v případě palných zbraní pro střelivo se 

středovým zápalem 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00 

(5)  Krátké samonabíjecí palné zbraně jiné než uvedené 

v kategorii A bodě 7 písm. a) 

ex 9302 00 00  
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(6)  Dlouhé samonabíjecí palné zbraně uvedené 

v kategorii A bodě 7 písm. b), jejichž zásobovací 

ústrojí a nábojová komora nemohou dohromady 

pojmout více než tři náboje, pokud je jejich 

zásobovací ústrojí odnímatelné nebo pokud není 

zaručeno, že nemohou být přeměněny běžnými 

nástroji na zbraně, jejichž zásobovací ústrojí 

a nábojová komora mohou dohromady pojmout více 

než tři náboje 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00 

(7)  Dlouhé opakovací a samonabíjecí palné zbraně s 

hladkým vývrtem hlavně, která nepřesahuje délku 

60 cm 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

(8)  Jakákoli palná zbraň v této kategorii, která byla 

přeměněna ke střelbě s využitím nábojek nebo 

cvičných nábojů, dráždivých látek, jiných účinných 

látek nebo pyrotechnických nábojů či na salutní 

nebo akustickou zbraň  

ex 9302 00 00  

ex 9303 20 10  

ex 9303 20 95  

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00  

(9)  Samonabíjecí palné zbraně pro civilní použití, které 

mají vzhled zbraní se samočinným mechanismem, 

jiné než uvedené v kategorii A bodě 6, 7 nebo 8 

ex 9302 00 00 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00 

Kategorie C – Palné zbraně a jiné zbraně podléhající ohlášení 

(1)  Dlouhé opakovací palné zbraně jiné než uvedené 

v kategorii B bodě 7 

ex 9303 20 95 

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00 

(2)  Dlouhé jednoranové palné zbraně s drážkovým 

vývrtem hlavně nebo hlavní 

ex 9303 20 95  

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00 

(3)  Dlouhé samonabíjecí palné zbraně jiné než uvedené 

v kategorii A nebo B 

ex 9303 30 00  

ex 9303 20 10  

ex 9303 20 95  

ex 9303 90 00 

(4)  Krátké jednoranové palné zbraně pro střelivo s 

okrajovým zápalem, jejichž celková délka není 

ex 9302 00 00 
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menší než 28 cm  

(5)  Jakákoli palná zbraň v této kategorii, která byla 

přeměněna ke střelbě s využitím nábojek nebo 

cvičných nábojů, dráždivých látek, jiných účinných 

látek nebo pyrotechnických nábojů či na salutní 

nebo akustickou zbraň 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95  

ex 9303 30 00 

ex 9303 90 00  

(6)  Palné zbraně zařazené do kategorie A nebo B nebo 

do této kategorie, které byly znehodnoceny 

v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2015/2403  

ex 9304 00 00  

(7)  Dlouhé jednoranové palné zbraně s hladkým 

vývrtem hlavně nebo hlavní uvedené na trh 

dne 14. září 2018 nebo později 

9303 10 00 

ex 9303 20 10 

ex 9303 20 95 

II: Palné zbraně a střelivo jiné než uvedené v části I a hlavní části 

(1)  
Sbírky a sběratelské kusy historické hodnoty 

Starožitnosti starší sta let 

ex 9705 10 00 

ex 9706 10 00 

ex 9706 90 00 

 

(2)  Střelivo: kompletní náboj nebo jeho komponenty, 

jako jsou nábojnice, zápalky, výmetné náplně nebo 

projektily, které se používají v palných zbraních, za 

podmínky, že tyto komponenty samotné podléhají v 

příslušném členském státě povolení 

ex 3601 00 00 

9306 21 00 

ex 9306 29 00 

ex 9306 30 10 

ex 9306 30 30  

ex 9306 30 90 

ex 9306 90 10 

ex 9306 90 90 

(3)  Veškeré hlavní části těchto palných zbraní, i ve 

formě polotovarů 

ex 9305 10 00 

ex 9305 20 00  

ex 9305 91 00  

ex 9305 99 00 

III: Neupravitelné poplašné a signalizační zbraně 



 

CS 5  CS 

1)

 

Neupravitelné poplašné a signalizační zbraně v 

souladu s článkem 8 tohoto nařízení  

ex 9303 90 00  

ex 9304 00 00  

 

Pro účely této přílohy se rozumí: 

a) „krátkou palnou zbraní“ palná zbraň s hlavní nepřesahující 30 centimetrů nebo 

jejíž celková délka nepřesahuje 60 centimetrů; 

b) „dlouhou palnou zbraní“ jakákoli jiná palná zbraň než krátká palná zbraň; 

c) „samočinnou zbraní“ palná zbraň, jež se automaticky znovu nabíjí pokaždé, 

když je vypálena jedna střela, a může jedním stiskem spouště vypálit dávku 

více střel; 

d) „samonabíjecí zbraní“ palná zbraň, která se po každé vypálené střele 

automaticky znovu nabije a může jedním stiskem spouště vypálit pouze jednu 

střelu; 

e) „opakovací zbraní“ palná zbraň, která je po každé vypálené střele ručně znovu 

nabita tak, že se do hlavně zavede náboj vyjmutý ze zásobníku a přemístěný 

pomocí mechanismu; 

f) „jednoranovou zbraní“ palná zbraň bez zásobníku, která se nabíjí před každým 

výstřelem ručním zavedením náboje do nábojové komory nebo do prostoru k 

tomu určenému při ústí hlavně. 

1) Založeno na kombinované nomenklatuře zboží, která je stanovena v nařízení Rady 

(EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o 

společném celním sazebníku. 

2) Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu 

současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem. 
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PŘÍLOHA II 

Část I 

(vzor formuláře dovozního povolení) 

(podle článku 9 tohoto nařízení) 

Členské státy budou při udělování dovozních povolení usilovat o zajištění viditelnosti typu 

povolení na vydaném formuláři. 

Toto je dovozní povolení platné ve všech členských státech Unie do dne skončení platnosti. 

EVROPSKÁ UNIE DOVOZ PALNÝCH ZBRANÍ (nařízení (EU) č. …) 

Druh povolení 

jednorázové                  vícenásobné      

Použije se před dovozem tranzit v rámci EU?     Ano          Použije se vnější tranzit?        Ano    

Neupravitelné poplašné a signalizační zbraně   Znehodnocené palné zbraně    

1 1. Dovozce                                č. 

 

(případně číslo EORI) 

 

2. Identifikační číslo 

povolení
1
 

3. Platnost do 

P
o

v
o

le
n

í 

4. Podrobnosti o kontaktním místě 

5. Příjemce (příjemci) (případně číslo 

EORI) 

6. Vydávající orgán 

7. Jednatel (jednatelé) / zástupce 

(zástupci) 

 

(pokud se liší od dovozce) (případně 

číslo EORI) 

8. Země dovozu Kód 
2
 

9. Země vývozu a číslo (čísla) vývozního 

(vývozních) povolení 

Kód² 

10. Konečný příjemce (koneční 

příjemci) (je-li (jsou-li) znám(i) v době 

odeslání zásilky) (případně číslo EORI) 

11. Případné třetí země tranzitu Kód² 

12. Členský stát (členské státy) 

zamýšleného vstupu do celního režimu 

dovozu 

Kód² 

13. Popis zboží 14. Kód harmonizovaného systému nebo kód kombinované 

nomenklatury (v případě potřeby osmimístný) 

13a. Označení 15. Měna a hodnota 16. Množství zboží 

17. Konečné použití 18. Datum smlouvy (existuje-

li) 

19. Celní režim dovozu 

20. Doplňkové údaje vyžadované na základě vnitrostátních právních předpisů (upřesnit na formuláři) 

                                                 
1 Vyplní vydávající orgán. 
2 Viz nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (Úř. věst. L 118, 25.5.1995, s. 10). 
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Místo vyhrazené pro předtištěné údaje 

členských států 

 Vyplní vydávající orgán  

Podpis Razítko 

Vydávající orgán  

Místo a datum  

EVROPSKÁ UNIE 

1a. (Pro každého příjemce 

musí být vyplněn samostatný 

formulář) 

1. Dovozce  2. Identifikační číslo 9. Země dovozu a číslo 

dovozního povolení 

P
o

v
o

le
n

í 

5. Příjemce 

13.1 Popis zboží 14. Kód zboží (v případě potřeby osmimístný) 

13a. Označení 15. Měna a hodnota 16. Množství zboží 

13.2 Popis zboží 14. Kód zboží (v případě potřeby osmimístný) 

13a. Označení 15. Měna a hodnota 16. Množství zboží 

13.3 Popis zboží 14. Kód zboží (v případě potřeby osmimístný) 

13a. Označení 15. Měna a hodnota 16. Množství zboží 

13.4 Popis zboží 14. Kód zboží (v případě potřeby osmimístný) 

13a. Označení 15. Měna a hodnota 16. Množství zboží 

13.5 Popis zboží 14. Kód zboží (v případě potřeby osmimístný) 

13a. Označení 15. Měna a hodnota 16. Množství zboží 

13.6 Popis zboží 14. Kód zboží (v případě potřeby osmimístný) 
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13a. Označení 15. Měna a hodnota 16. Množství zboží 

Poznámka: Pro každého příjemce musí být vyplněn samostatný formulář v souladu se vzorem 1a. V části A sloupce 

22 uveďte množství, které je dosud dostupné, a v části 2 sloupce 22 uveďte množství odečtené v tomto případě.  

 

21. Čisté množství / hodnota (čistá hmotnost / jiná 

jednotka s upřesněním měrné jednotky) 

24. Celní dokument 

(druh a číslo) nebo 

výpis (č.) a datum 

odečtení 

25. Členský stát, jméno 

a podpis, razítko 

potvrzující odečtení 

22. Číselně 23. Slovy odečtené 

množství / odečtená 

hodnota 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    
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2 

 

Část II 

(podle článku 10 tohoto nařízení) 

Dovozní prohlášení pro dočasné použití musí obsahovat informace týkající se dotčených 

palných zbraní. Tyto informace musí zejména zahrnovat: 

– údaje o palných zbraních, včetně jména výrobce nebo značky, země nebo místa 

výroby, sériového čísla a roku výroby, pokud není součástí sériového čísla, a pokud 

možno modelu, 

– datum a jedinečné referenční číslo povolení vlastnit nebo držet palnou zbraň a 

vývozního povolení ze země mimo EU. 
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PŘÍLOHA III 

Část I 

(vzor formuláře vývozního povolení) 

(podle článku 14 tohoto nařízení) 

Členské státy budou při udělování vývozních povolení usilovat o zajištění viditelnosti typu 

povolení na vydaném formuláři. 

Toto je vývozní povolení platné ve všech členských státech Unie do dne skončení platnosti. 

EVROPSKÁ UNIE VÝVOZ PALNÝCH ZBRANÍ (nařízení (EU) č. …) 

Druh povolení 

jednorázové                  vícenásobné      

Použije se tranzit v rámci EU po vývozu       ano    

Neupravitelné poplašné a signalizační zbraně   Znehodnocené palné zbraně    

1 1. Vývozce                               

č. 

 

(případně číslo EORI) 

 

2. Identifikační číslo 

povolení
3
 

3. Platnost do 

P
o

v
o

le
n

í 

4. Podrobnosti o kontaktním místě 

5. Příjemce (příjemci) 

(případně číslo EORI) 

6. Vydávající orgán 

7. Jednatel (jednatelé) / 

zástupce (zástupci) 

 

(pokud se liší od vývozce) 

(případně číslo EORI) 

8. Země vývozu Kód 
4
 

9. Země dovozu a číslo (čísla) dovozního 

(dovozních) povolení 

Kód4 

10. Konečný příjemce 

(koneční příjemci) (je-li 

(jsou-li) znám(i) v době 

odeslání zásilky) (případně 

číslo EORI) 

11. Případné třetí země tranzitu Kód4 

12. Členský stát (členské státy) 

zamýšleného vstupu do celního režimu 

vývozu 

Kód4 

13. Popis zboží 14. Kód harmonizovaného systému nebo kód kombinované 

nomenklatury (v případě potřeby osmimístný) 

13a. Označení 15. Měna a hodnota 16. Množství zboží 

17. Konečné použití 18. Datum smlouvy 

(existuje-li) 

19. Celní režim vývozu 

20. Doplňkové údaje vyžadované na základě vnitrostátních právních předpisů (upřesnit na 

                                                 
3 Vyplní vydávající orgán. 
4 Viz nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (Úř. věst. L 118, 25.5.1995, s. 10). 
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formuláři) 

Místo vyhrazené pro předtištěné údaje 

členských států 

 Vyplní vydávající orgán  

Podpis Razítko 

Vydávající orgán  

Místo a datum  

EVROPSKÁ UNIE 

1a. (Pro každého příjemce 

musí být vyplněn samostatný 

formulář) 

1. Vývozce 2. Identifikační číslo 9. Země dovozu a číslo 

dovozního povolení 

P
o

v
o

le
n

í 

5. Příjemce 

13.1 Popis zboží 14. Kód zboží (v případě potřeby osmimístný) 

13a. Označení 15. Měna a hodnota 16. Množství zboží 

13.2 Popis zboží 14. Kód zboží (v případě potřeby osmimístný) 

13a. Označení 15. Měna a hodnota 16. Množství zboží 

13.3 Popis zboží 14. Kód zboží (v případě potřeby osmimístný) 

13a. Označení 15. Měna a hodnota 16. Množství zboží 

13.4 Popis zboží 14. Kód zboží (v případě potřeby osmimístný) 

13a. Označení 15. Měna a hodnota 16. Množství zboží 

13.5 Popis zboží 14. Kód zboží (v případě potřeby osmimístný) 

13a. Označení 15. Měna a hodnota 16. Množství zboží 
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13.6 Popis zboží 14. Kód zboží (v případě potřeby osmimístný) 

13a. Označení 15. Měna a hodnota 16. Množství zboží 

Poznámka: Pro každého příjemce musí být vyplněn samostatný formulář v souladu se vzorem 1a. V části A sloupce 

22 uveďte množství, které je dosud dostupné, a v části 2 sloupce 22 uveďte množství odečtené v tomto případě.  

 

21. Čisté množství / hodnota (čistá hmotnost / jiná 

jednotka s upřesněním měrné jednotky) 

24. Celní dokument 

(druh a číslo) nebo 

výpis (č.) a datum 

odečtení 

25. Členský stát, jméno 

a podpis, razítko 

potvrzující odečtení 

22. Číselně 23. Slovy odečtené 

množství / odečtená 

hodnota 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 

1    

2 
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1    

2 

 

Část II 

(podle článku 17 tohoto nařízení) 

Vývozní prohlášení pro dočasný vývoz a pro zpětný vývoz musí obsahovat informace týkající 

se dotčených palných zbraní. Tyto informace musí zejména zahrnovat: 

údaje o palných zbraních, včetně jména výrobce nebo značky, země nebo místa výroby, 

sériového čísla a roku výroby, pokud není součástí sériového čísla, a pokud možno modelu, 

datum a jedinečné referenční číslo povolení vlastnit nebo držet palnou zbraň a vývozního 

povolení ze země mimo EU. 
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PŘÍLOHA IV 

Certifikát konečného uživatele 

Certifikát konečného uživatele musí obsahovat alespoň tyto informace: 

a) údaje o vývozci (mj. jméno, adresa, obchodní název a registrační číslo 

společnosti, je-li k dispozici); 

b) údaje o konečném uživateli (mj. jméno, adresa, obchodní název a 

registrační číslo společnosti, je-li k dispozici). V případě vývozu do 

rukou soukromé společnosti, která dále prodává zboží na místním trhu, se 

za konečného uživatele pro účely tohoto nařízení považuje dotčená 

společnost. To členským státům nebrání, aby posuzovaly žádosti o 

licence týkající se vývozu do rukou prodejců odlišně od žádostí o licence 

týkajících se vývozu do rukou konečných uživatelů; 

c) země konečného určení; 

d) popis zboží včetně čísla smlouvy nebo čísla objednávky, je-li k dispozici; 

e) množství nebo hodnota vyváženého zboží, je-li k dispozici; 

f) podpis, jméno a funkce konečného uživatele;  

g) název příslušného vnitrostátního orgánu v zemi konečného určení; 

h) certifikace vydaná příslušnými vnitrostátními orgány v souladu s 

vnitrostátními postupy (mj. datum, jméno, funkce a vlastnoruční podpis 

schvalujícího úředníka); 

i) datum vydání certifikátu konečného uživatele; 

j) jedinečné identifikační číslo nebo číslo smlouvy vztahující se k 

certifikátu konečného uživatele, je-li k dispozici; 

k) závazek, že dotčené výrobky nebudou zpětně vyvezeny bez výslovného 

souhlasu členského státu vydávajícího vývozní licenci, a závazek, že 

výrobky budou použity pouze pro civilní účely; 

l) v příslušných případech údaje o příslušném zprostředkovateli (mj. jméno, 

adresa, obchodní název a registrační číslo společnosti, je-li k dispozici). 
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PŘÍLOHA V 

Srovnávací tabulka 

 

Nařízení (EU) č. 258/2012 Toto nařízení 

Článek 1 Článek 1 

Článek 2 návětí Článek 2 návětí 

Čl. 2 bod 1 Čl. 2 bod 1 

Čl. 2 bod 2 – 

– Čl. 2 bod 2 

Čl. 2 bod 3 Čl. 2 bod 3 

– Čl. 2 bod 4 

– Čl. 2 bod 5 

Čl. 2 bod 4 Čl. 2 bod 6 

Čl. 2 bod 5 Čl. 2 bod 7 

– Čl. 2 bod 8 

Čl. 2 bod 7 Čl. 2 bod 9 

Čl. 2 bod 9 Čl. 2 bod 10 

– Čl. 2 bod 11 

– Čl. 2 bod 12 

– Čl. 2 bod 13 

– Čl. 2 bod 14 

– Čl. 2 bod 15 

– Čl. 2 bod 16 

– Čl. 2 bod 17 

– Čl. 2 bod 18 

– Čl. 2 bod 19 

Čl. 2 bod 10 Čl. 2 bod 20 
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– Čl. 2 bod 20 

– Čl. 2 bod 21 

– Čl. 2 bod 22 

– Čl. 2 bod 23 

Čl. 2 bod 6 Čl. 2 bod 24 

– Čl. 2 bod 25 

Čl. 2 bod 8 Čl. 2 bod 26 

– Čl. 2 bod 27 

– Čl. 2 bod 28 

– Čl. 2 bod 29 

– Čl. 2 bod 30 

– Čl. 2 bod 31 

Čl. 2 bod 14 Čl. 2 bod 32 

Čl. 2 bod 11 Čl. 2 bod 33 

– Čl. 2 bod 34 

– Čl. 2 bod 35 

Čl. 2 bod 36 

Čl. 2 bod 12 – 

– Čl. 2 bod 36 

– Čl. 2 bod 37 

– Čl. 2 bod 38 

– Čl. 2 bod 39 

Čl. 2 bod 13 Čl. 2 bod 40 

Čl. 2 bod 15 Čl. 2 bod 41 

Čl. 2 bod 16 Čl. 2 bod 42 

– Čl. 2 bod 43 

– Čl. 2 bod 44 
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– Čl. 2 bod 45 

– Čl. 2 bod 46 

– Čl. 2 bod 47 

– 

– 

Čl. 2 bod 48 

Čl. 2 bod 49 

Čl. 3 odst. 1 písm. a), c) a f) Čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c) 

Čl. 3 odst. 1 písm. b), d) a e) – 

Čl. 3 odst. 2 – 

– Článek 4 

– Článek 5 

– Článek 6 

– Článek 7 

– Článek 8 

– Článek 9 

– Článek 10 

– Článek 11 

– Článek 12 

– Článek 13 

– Čl. 14 odst. 1 první věta 

Čl. 4 odst. 1 první a druhá věta Čl. 14 odst. 1 druhá a třetí věta 

– Čl. 14 odst. 1 čtvrtá věta 

Čl. 4 odst. 2 – 

– Čl. 14 odst. 2 

– Čl. 14 odst. 3 

Čl. 4 odst. 3 Čl. 14 odst. 4 

Článek 5 Čl. 35 odst. 1 návětí a písm. a) 

– Čl. 35 odst. 1 písm. b) a c) 
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Článek 6 Článek 36 

Čl. 7 odst. 1 Čl. 15 odst. 1 

Čl. 7 odst. 2 – 

Čl. 7 odst. 3 Čl. 15 odst. 2 

– Čl. 15 odst. 3 

Čl. 7 odst. 4 Čl. 15 odst. 4 

Čl. 7 odst. 5 první věta Čl. 15 odst. 5 první věta 

– Čl. 15 odst. 5 druhá věta 

Čl. 7 odst. 5 druhá věta Čl. 15 odst. 5 třetí věta 

Čl. 7 odst. 6 Čl. 15 odst. 6 první věta 

– Čl. 15 odst. 7 

– Čl. 15 odst. 8 

Článek 8 Čl. 16 odst. 1 a 2 

– Čl. 16 odst. 3 

Článek 9 Čl. 17 odst. 1 a 2 

– Čl. 17 bod 3 

Článek 10 Článek 18 

Čl. 11 odst. 1 písm. a) Čl. 19 odst. 1 písm. a) první část 

– Čl. 19 odst. 1 písm. a) druhá část 

Čl. 11 odst. 1 písm. b) Čl. 19 odst. 1 písm. b) 

Čl. 11 odst. 1 poslední věta Čl. 19 odst. 1 poslední věta 

– Čl. 19 odst. 2 

Čl. 11 odst. 2 Čl. 19 odst. 3 

– Čl. 19 odst. 4 

– Čl. 19 odst. 5 

Čl. 11 odst. 3 Čl. 19 odst. 6 

Čl. 11 odst. 4 Čl. 19 odst. 7 
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– Čl. 19 odst. 8 

Čl. 12 první a druhá věta Čl. 26 odst. 1 

Čl. 12 třetí věta Čl. 26 odst. 2 

– Čl. 20 odst. 1 

– Čl. 20 odst. 2 první věta 

Čl. 13 odst. 1 Čl. 20 odst. 2 poslední věta 

Čl. 13 odst. 2 a 3 – 

– Článek 21 

Článek 14 Článek 30 

Článek 15 Článek 31 

Článek 16 Čl. 32 odst. 1 

– Čl. 32 odst. 2 

Čl. 17 odst. 1 Čl. 24 odst. 1 první věta 

-  Čl. 24 odst. 1 druhá a třetí věta 

Čl. 17 odst. 2 Čl. 24 odst. 2  

– Čl. 24 odst. 3 

Čl. 17 odst. 3 Čl. 24 odst. 4 

– Čl. 24 odst. 4 poslední dvě věty 

Čl. 17 odst. 4 Čl. 24 odst. 4 

– Čl. 22 odst. 1 

Čl. 18 odst. 1 Čl. 22 odst. 2 

Čl. 18 odst. 2 Čl. 22 odst. 3 

– Čl. 22 odst. 4 

– Čl. 22 odst. 5 

– Čl. 22 odst. 6 

Čl. 19 odst. 1 – 

– Čl. 23 odst. 1, 2 a 3 
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Čl. 19 odst. 2 Čl. 23 odst. 4 

– Článek 25 

– Článek 27 

– Článek 28 

– Článek 29 

Článek 20 Článek 33 

Čl. 21 odst. 1 Čl. 34 odst. 1 

Čl. 21 odst. 2 první část první věty Čl. 34 odst. 2 návětí 

– Čl. 34 odst. 2 písm. a) 

– Čl. 34 odst. 2 písm. b) 

Čl. 21 odst. 2 druhá věta Čl. 34 odst. 2 poslední věta 

Čl. 21 odst. 3 Čl. 34 odst. 3 

– Čl. 34 odst. 3 poslední věta 

– Článek 37 

– Článek 38 

– Článek 39 

Čl. 22 první věta Čl. 40 první věta 

Čl. 22 druhá a třetí věta – 

Čl. 22 poslední věta Čl. 40 poslední věta 

Příloha I Příloha I 

– Příloha II 

Příloha II Příloha III první část 

–  Příloha III druhá část 

– Příloha IV 

– Příloha V 

 


