
Kategorie a kódy SVMe
Kategorie SVMe dle 

Vyhlášky č.210/2012 

Sb.

Kód 

uváděný    

v žádosti

Zbraně s hladkým vývrtem a ráží menší než 20 mm, další zbraně a samočinné zbraně s ráží 12,7 mm 

(ráže 0,50 palce) nebo menší, příslušenství a rovněž pro ně speciálně určené součásti
1

části a součásti zbraní, zbraňové podpěry a úchyty, zbraňová mířidla 10

revolvery a samonabíjecí pistole 11

samopaly, pistole AUTO 12

samočinné pušky (např. vz.58, Scorpion EVO, Bren) 13

pušky a karabiny (samonabíjecí, opakovací, např.samonabíjecí pušky Tactical, kulovnice apod.) 14

lehké kulomety 15

zbraně s hladkým vývrtem ráže menší než 20 mm (brokovnice) 16

tlumiče hluku a jiná úsťová zařízení hlavně (např. tlumiče plamene) 17

zbraně využívající beznábojnicové střelivo, nesmrtící zbraně paralyzující elektrickým impulzem s vystřelovacími 

kontakty (tasery)
18

služby 19

Zbraně s hladkým vývrtem a ráží 20 mm a větší, další zbraně a výzbroj s ráží větší než 12,7 mm (ráže 0,50 

palce), vrhací zařízení a příslušenství, a rovněž pro ně speciálně určené součásti
2

části a součásti zbraní, zbraňová mířidla a úchyty pro zbraňová mířidla a taktické doplňky 20

pušky a těžké kulomety 21

děla, houfnice, kanóny ráže 20 mm až 70 mm 22

pancéřovky, minomety, granátomety, raketomety a plamenomety ráže 20 mm až 70 mm 23

dělostřelecké systémy tažené a raketomety ráže větší než 70 mm 24

protitankové kanóny ráže 20 mm až 70 mm 25

protiletadlové kanóny ráže 20 mm až 70 mm 26

bezzákluzové kanóny ráže 20 mm až 70 mm 27

vrhače a výrobníky plynu, kouře nebo jiných pyrotechnickýxch efektů 28

služby 29

Střelivo a zapalovače a pro ně speciálně určené součásti 3

částí a součástí střeliva 30

střelivo malorážové (do 12,7 mm včetně) 31

střelivo velkorážové (nad 12,7 mm) 32

služby 39
Pumy (letecké), torpéda, rakety, raketové střely, další výbušná zařízení a nálože a příslušné vybavení a 

příslušenství a součásti speciálně pro ně určené
4

části a součásti leteckých pum, min, torpéd, raket, raketových střel, hlubinných a demoličních náloží a zařízení a 

simulátorů
40

rakety a raketové střely (protitankové, protiletadlové) 41

ruční granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, dělostřelecké střelivo 42

miny, bomby, pumy, torpéda 43

náložky a nálože trhavin, demoliční soupravy a zařízení, demoliční nálože včetně hlubinných, demoliční 

odminovače
44

imitační prostředky, simulátory, generátory dýmu 45

vybavení určené pro zacházení s předměty spadajícími do SVMe 4 dle bodu SVMe 4b) 46

systémy protiraketové ochrany letadel (AMPS) 47

služby 49
Vybavení sloužící k řízení palby a s tím spojená poplašná a varovná zařízení, a dále související systémy a 

testovací a směrovací zařízení a prostředky, speciálně určené pro vojenské použití a součásti a 

příslušenství pro ně speciálně určené

5

vybavení k řízení palby, poplašná a varovná zařízení a související systémy a vybavení pro testování, směrování 

a protiopatření a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství
50

služby 59

Pozemní vozidla a jejich součásti 6

speciálně konstruované částí a součásti pozemních vozidel, náhradní díly 60

tanky s výzbroji 61

obrněná bojová vozidla s výzbrojí 62

tanky a obrněná bojová vozidla bez výzbroje 63

pozemní vozidla pro sběratelské a muzeální účely 64

samohybné dělostřelecké systémy, samohybné raketomety a samohybné minomety 65

obojživelná, vyprošťovací, záchranná, vlečná vozidla a vozidla pro přepravu střeliva nebo zbraňových systémů
66

ostatní vozidla pro vojenské použití, vznášedla a ekranoplány 67

služby 69
Chemické nebo biologické toxické látky, "látky určené k potlačování nepokojů", radioaktivní materiály, 

související vybavení, součásti a materiály
7

chemické a biologické toxické látky, radioaktivní materiály a související vybavení, součásti a materiály 70

služby 79

"Energetické materiály" a příbuzné látky 8

energetické materiály (výbušné látky a související pohonné hmoty) 80

služby 89
Válečná plavidla (hladinová i podmořská), speciální námořní výzbroj a výstroj, příslušenství, součásti a 

jiná hladinová plavidla
9

válečná plavidla, námořní výzbroj a výstroj a zařízení, speciálně konstruované součásti a příslušenství 90

služby 99
"Letadla", "vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch", bezpilotní vzdušné prostředky ("UAV"), 

letecké motory a výzbroj a výstroj letadel, související vybavení a součásti, speciálně určené nebo 

upravené pro vojenské použití

10
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letecká vzdušná a pozemní zařízení a vybavení a jejich části a součásti, výsadkové a záchranné padáky 100

motory letadel a jejich části a součásti 101

části a součásti letadel a jejich náhradní díly 102

letecká hlavňová výzbroj a letecká výstroj 103

bojová letadla s výzbroji 104

ostatní letadla 105

bezpilotní vzdušné prostředky 106

služby 109
Elektronické vybavení nepodléhající kontrole podle jiných bodů Společného vojenského seznamu EU a 

pro ně speciálně určené součásti
11

elektronická zařízení speciálně konstruovaná pro vojenské použití a jejich součásti 110

služby 119
Zbraňové systémy využívající kinetickou energii o vysoké rychlosti, příslušné vybavení a pro ně 

speciálně určené součásti
12

zbraňové systémy s kinetickou energií a speciálně konstruované součásti 120

služby 129

Pancéřové nebo ochranné vybavení, konstrukce a součásti 13

pancéřové nebo ochranné vybavení, konstrukce a součásti 130

služby 139
 'Specializované vybavení pro vojenský výcvik' nebo pro simulaci vojenských taktických situací, 

simulátory speciálně určené pro výcvik v používání jakékoliv palné zbraně nebo zbraně podle bodů 

SVMe 1 nebo SVMe 2 a pro ně speciálně určené součásti a doplňky

14

specializované zařízení pro vojenský výcvik nebo simulaci vojenských operací a speciálně konstruované 

součásti
140

služby 149
Zobrazovací vybavení nebo vybavení pro ochranu proti průzkumu, určené speciálně pro vojenské účely 

a speciálně pro ně určené součásti a příslušenství
15

zobrazovací zařízení (infračervená, tepelně zobrazující a obraz zesilující a nahrávací zařízení) a jejich součásti, 

speciální notebooky 150

služby 159
Výkovky, odlitky a další nedokončené výrobky, které jsou speciálně určeny pro položky podle bodů 

SVMe 1 až SVMe 4, SVMe 6, SVMe 9, SVMe 10, SVMe 12 nebo SVMe 19
16

výkovky, odlitky a polotovary pro výrobky ze SVMe 1 až 4, 6, 9, 10, 12 a 20 160

služby 169

Různé vybavení, materiály a 'knihovny' a pro ně speciálně určené součásti 17

různá zařízení, materiály a "knihovny" včetně technické dokumentace, robotů a mobilních dílen 170

služby 179

Výrobní zařízení a součásti 18

speciálně určené nebo upravené výrobní zařízení sloužící k výrobě výrobků zahrnutých v seznamu vojenského 

materiálu a pro ně speciálně určené součásti
180

ostatní 181

služby 189
Zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie, příslušná vybavení realizující protiopatření a 

testovací modely, a dále pro ně speciálně určené součásti
19

zbraňové systémy se směrovým vyzařováním energie 190

služby 199

Kryogenní a "supravodivé" vybavení a pro něj speciálně určené součásti a doplňky 20

kryogenní a "supravodivá" zařízení 200

služby 209

"Programové vybavení" 21

programové vybavení 210

služby 219

"Technologie" 22

technologie 220

služby 229

22
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