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Právní aspekty zahraničního obchodu se zbraněmi 
 

 

 

 

 Předložená práce je přepracovanou verzí neobhájené práce na stejné téma. 

 

 Cíl práce autor naznačuje v úvodu tak, že chtěl zaplnit publikační mezeru, neboť 
"dosud neexistuje ucelená studie popisující legální a nelegální sféru tohoto druhu podnikání" 
(str.5). Toto tvrzení je jistě míněno jen ve vztahu k české produkci. 

  

 Ucelenou studií předložená práce patrně není, některá bílá místa však v právnické 
literatuře skutečně zaplňuje.  

  

 Autor věnuje přiměřeně pozornost mezinárodní a evropské úpravě a pokud jde o české 
právo, zabývá se jak správněprávní, tak trestněprávní regulací - v tomto ohledu je třeba ocenit 
snahu o komplexní přístup, i když platí, že na některých místech zůstává text jen v popisné 
rovině a dává čtenáři jen tu informaci, kterou by si mohl snadno vyhledat v předpisech. 

 

 Tato verze práce má také tendenci zabývat se úpravou zbraní a střeliva v širším 
rozsahu, než který souvisí s problematikou zahraničního obchodu se zbraněmi. To bylo 
předmětem rozpravy již při první obhajobě. 

 

 Na některých místech práce není přesně specifikováno, z jakých zdrojů autor čerpal, 
proč předkládá informaci v podobě, kterou zvolil, a co z toho sám vyvozuje. Typicky je to 
vidět na grafu č. 3, Vývoj trestné činnosti a přestupků na úseku zbraní, na str. 18. Graf je 
zařazen mezi odstavce pojednávají nejprve o výbušninách a poté o embargu na vývoz zbraní 
do třetího světa. V grafu jsou zahrnuta celková čísla o počtu přestupků a trestných činů, navíc 
nasčítávaná za období, kdy se právní úprava týkající se různých aspektů zbraňového práva 
několikrát měnila, takže jde o klasické sčítání hrušek s jablky. Pokud chtěl autor sdělit, že 
trestání obchodu s vojenským materiálem bez povolení je ojedinělé, mohl to jistě vysvětlit 
jasněji, analytičtěji a na úplně jiném, vhodnějším místě textu. 



 

 Uvedenými výtkami jsem chtěl doložit, že i v předložené verzi práce existují pasáže, 
které nejsou vzhledem ke zvolenému tématu zpracovány promyšleně a že text by jistě bylo 
možné připravit pečlivěji. 

 

 Na druhé straně vidím v přepracované práci pokrok oproti původní verzi, oceňuji 
aktualizace některých pasáží i mnohé autorovy postřehy, které svědčí o jeho velmi dobré 
znalosti této problematiky. 

 

 Práci v této podobě doporučuji k obhajobě. 

 

 Doporučuji rovněž, aby se při obhajobě autor soustředil na otázku definice vojenského 
materiálu v evropské a české úpravě a vymezil rozdíly mezi obchodováním se zbraněmi a 
jiným vojenským materiálem.  
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