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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne …………….2015,
kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, a o
doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
Čl. I
Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb.,
zákona č. 357/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 220/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 248/2011 Sb., se
mění takto:
1.

V názvu zákona se slova „a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve
znění pozdějších předpisů“ zrušují.

2.

V § 1 odst. 1 se za slova „Tento zákon“ vkládají slova „zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie7) a“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:
„7) Čl. 346 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek
transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství.
Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla
pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu.“.
CELEX: 32009L0043
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3.

V § 1 odst. 2 se slovo „, obchodními“ zrušuje.

4.

V § 2 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

„a) vývoz vojenského materiálu z území České republiky do jiného než členského státu, kterým je
propuštění zboží do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku a propuštění zboží ke
zpětnému vývozu na základě celního prohlášení, výstupního souhrnného celního prohlášení nebo
oznámení o zpětném vývozu do České republiky,
b) dovoz vojenského materiálu na území České republiky z jiného než členského státu, kterým je
propuštění zboží do celního režimu volného oběhu, včetně zpětného dovozu, aktivního
zušlechťovacího styku, přepracování pod celním dohledem, uskladňování v celním skladu, dočasného
použití a umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v České republice,“.
CELEX: 32009L0043
5.

V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „Evropské unie“ zrušují.

CELEX: 32009L0043
6.

V § 2 odst. 1 písm. d) se slova „uvnitř Evropské unie“ nahrazují slovy „od dodavatele v jiném
členském státě k příjemci v České republice nebo transfer vojenského materiálu od dodavatele v
České republice k příjemci v jiném členském státě“.

CELEX: 32009L0043
7.

V § 2 odst. 2 písm. b) se slova „Evropské unie“ zrušují.

CELEX: 32009L0043
8.

V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Členským státem se pro účely tohoto zákona rozumí členský stát Evropské unie a jiný stát,
který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, s výjimkou Lichtenštejnského
knížectví.“.
CELEX: 32009L0043
9.

V § 3 odst. 1 písm. c) se slovo „představiteli“ nahrazuje slovem „orgánu veřejné moci nebo
složce ozbrojených sil“.

10.

V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Vojenským materiálem pro účely tohoto zákona jsou produkty, které jsou uvedeny v
seznamu vojenského materiálu podle odstavce 3.“.
CELEX: 32009L0043
11.

V § 5 odst. 3 se slovo „unie“ nahrazuje slovem „unie8)“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:
„8) Článek 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o
zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství.
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Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla
pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu.“.
CELEX: 32009L0043
12.

V § 6 odst. 1 za slova „stanovených v § 12a“ se vkládají slova „a 12b“.

13.

V § 6 odst. 1 se slova „(dále jen „právnická osoba“)“ a slova „(dále jen „fyzická osoba“)“
zrušují a slova „a 12b“ se nahrazují slovy „, 12b a § 22e odst. 2 a 3 písm. b)“.

14.

V § 6 odst. 2 písm. a) se slovo „organizacích“ nahrazuje slovem „organizacích9)“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:
„9) Například Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví
společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu.“.
15.

V § 6 odstavec 3 zní:

„(3) Závazné stanovisko vydá dotčený orgán uvedený v odstavci 2 ve lhůtě 15 pracovních dnů
od doručení žádosti ministerstva; ve zvlášť složitých případech na odůvodněnou žádost dotčeného
orgánu ministerstvo lhůtu přiměřeně prodlouží. V případě, že dotčený orgán uvedený v odstavci 2 ve
lhůtě podle věty první nevydá závazné stanovisko, nebo nedoručí ministerstvu odůvodněnou žádost o
její prodloužení, platí, že souhlasí s vydáním povolení. Závazné stanovisko obsahující nesouhlas
dotčeného orgánu s vydáním povolení musí být odůvodněno. V případě že souhlasné závazné
stanovisko obsahuje další podmínky stanovené v souladu s § 1 odst. 2, musí být každá z těchto
podmínek odůvodněna.“.
16.

V § 7 odst. 1 písm. a) se slova „právnické osoby“ zrušují a slova „Evropské unie“ se nahrazují
slovy „nebo v Lichtenštejnském knížectví“.

CELEX: 32009L0043
17.

V § 7 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) členové statutárního orgánu, členové správní nebo dozorčí rady, prokuristé, je-li prokura udělena,
popřípadě členové jiného voleného orgánu právnické osoby zřízeného jejím zakladatelským právním
jednáním,
1. jsou pouze fyzické osoby, které dosáhly věku 21 let,
2. jsou státními občany členského státu nebo Lichtenštejnského knížectví,
3. mají trvalý pobyt na území členského státu nebo Lichtenštejnského knížectví,
4. jsou plně svéprávní,
5. splňují předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích podle
zvláštního právního předpisu2),
6. splňují předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zvláštního zákona2a),
7. nebyli a nejsou společníky, členy statutárního nebo kontrolního orgánu, ani prokuristy osoby, které
bylo odňato povolení podle § 13 odst. 2 v období 5 let před podáním žádosti o vydání povolení,“.
18.

V § 7 odst. 1 písm. c) se slova „právnickou osobou“ zrušují.
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19.

V § 7 odst. 1 písm. d) se slovo „finanční“ zrušuje a slova „právnickou osobou“ se zrušují.

20.

V § 7 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně
poznámky pod čarou č. 10 znějí:

„e) není osobou, u které soud v předcházejících 5 letech přede dnem podání žádosti vyhlásil
moratorium10), nebo na kterou bylo vydáno rozhodnutí o úpadku10), nebo u které byla zavedena nucená
správa, a
f) není právnickou osobou, která je ovládána nebo řízena právnickou osobou, které bylo odňato
povolení podle § 13 odst. 2.
_____
10)
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.
21.

V § 7 odst. 2 se slova „v obchodním rejstříku“ nahrazují slovy „ve veřejném rejstříku
právnických a fyzických osob (dále jen „veřejný rejstřík“).

22.

V § 7 odst. 3 se za slovo „vydáno“ vkládá slovo „podnikající“, slova „a 6“ se nahrazují slovy
„až 7“ a slova „a d)“ se nahrazují slovy „až e)“.

23.

V § 8 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) výkon funkce člena správní rady, popřípadě člena jiného voleného orgánu právnické osoby
zřízeného jejím zakladatelským právním jednáním,“.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
24.

V § 8 písm. e) se za slovo „materiálem“ vkládá slovo „podnikající“.

25.

V § 9 odstavec 1 zní:
„(1) V žádosti o vydání povolení (dále jen „žádost o povolení") se kromě obecných náležitostí

uvede
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu a rodné číslo členů statutárního
orgánu právnické osoby a prokuristy, je-li prokura udělena, s uvedením způsobu, jakým jednají jejím
jménem, jakož i jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu a rodné číslo členů
dozorčí rady, je-li zřízena; u občanů jiného členského státu nebo Lichtenštejnského knížectví se uvede
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a další údaje, které jsou způsobilé danou osobu
jednoznačně identifikovat,
b) předmět podnikání,
c) specifikace vojenského materiálu ve smyslu § 5 odst. 3 s teritoriálním zaměřením obchodu.“.
CELEX: 32009L0043
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26.

V § 9 odst. 2 písm. a) se slova „v obchodním“ nahrazují slovy „ve veřejném“.

27.

V § 9 odst. 2 písm. b) se slova „v obchodním nebo jiném obdobném“ nahrazují slovy „ve
veřejném“.

28.

V § 9 odst. 2 písm. d) se slova „a fyzické osoby“ nahrazují slovy „nebo členů správní rady, a
podnikající fyzické osoby“.

29.

V § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně
poznámky pod čarou č. 11 znějí:
„e) potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů přede dnem podání žádosti o povolení, že žadatel

nemá
1. evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo
rozložení jeho úhrady na splátky u orgánů Finanční správy České republiky, nebo u orgánů Celní
správy České republiky (dále jen „celní správa“), a
2. evidován nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti11) s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno splácení ve splátkách a žadatel není
ani nebyl v prodlení se splácením splátek,
f) prohlášením o předpokládaném rozsahu obchodu s vojenským materiálem a jeho zajištění.
_______
11)
§ 22d zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.“.
30.

V § 9 odstavec 3 zní:

„(3) Žádost o povolení se podává písemně, a to prostřednictvím vyplněného formuláře, který je
uveřejněn na internetových stránkách ministerstva.“.
31.

§ 10 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:
„§ 10
(1) Rozhodnutí o vydání povolení kromě obecných náležitostí obsahuje

a) vymezení vojenského materiálu, který je předmětem obchodu,
b) teritoriální zaměření obchodu s vojenským materiálem,
c) další podmínky pro provádění obchodu s vojenským materiálem stanovené právnické osobě v
souladu s § 1 odst. 2,
d) dobu platnosti povolení a
e) číslo povolení.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, které bylo vydáno povolení (dále jen „držitel
povolení“), je povinna písemně oznámit a doložit ministerstvu změnu každého údaje obsaženého v
žádosti o vydání povolení nebo dokladech připojených k žádosti, případně další skutečnosti, které
mohou být rozhodné pro posouzení, zda splňuje předpoklady pro udělení povolení, zejména údaje o
trestních stíháních vedených proti jeho osobě nebo proti osobě uvedené v § 7 odst. 1 písm. b), to vše
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nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala, nebo kdy se o rozhodné skutečnosti dozvěděla.
Držitel povolení není povinen připojit k oznámení doklady prokazující skutečnosti podle věty první,
pokud dokládané skutečnosti jsou zjistitelné ze základních registrů.
(3) Držitel povolení provádějící transfer z jiného členského státu na území České republiky je
povinen informovat ministerstvo o uskutečnění takovéhoto transferu vždy do třicátého dne
následujícího po jeho uskutečnění. V případě transferu z jiného členského státu na území České
republiky, jehož předmětem je vojenský materiál podléhající zvláštnímu režimu kontroly podle
závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu12), informuje držitel
povolení též Ministerstvo obrany, a to vždy do čtrnáctého dne následujícího po jeho uskutečnění.
Informace podle věty první a druhé se podává písemně, a to prostřednictvím vyplněného formuláře,
který je uveřejněn na internetových stránkách ministerstva. V informaci držitel povolení uvede údaje o
uskutečněné dodávce, zejména číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem, datum
uskutečnění dodávky, název, množství a cenu vojenského materiálu v Kč, a dále obchodní firmu nebo
název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání zahraničního smluvního
partnera a konečného uživatele vojenského materiálu.
_______
12)
Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě vyhlášená pod č. 94/2003 Sb.m.s.“.
32.

V § 11 odst. 1 se slova „nebo obchodních zájmů České republiky“ nahrazují slovy „zájmů
České republiky, dodržování závazků vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních
smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních organizacích9),“.

33.

V § 12 odst. 2 se slova „obchodního nebo jiného obdobného“ nahrazují slovy „veřejného“.

34.

V § 12a odst. 2 písm. a) bod 3 zní:

„3. označení uzavřené smlouvy, podle které se realizuje obchod, nebo označení jiného
nabývacího titulu,“.
35.

V § 12a odst. 2 písm. a) bod 6 včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:

„6. kód nomenklatury celního sazebníku3a),
_____
3a)
Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o
Společném celním sazebníku, v platném znění.“.
36.

V § 12a odst. 2 písm. b) se za slovo „smlouvy“ vkládají slova „nebo jiného nabývacího titulu“.

37.

Za § 12a se vkládají nové § 12b a 12c, které včetně poznámky pod čarou č. 13 znějí:
„§ 12b

(1) Obchod s vojenským materiálem spočívající v jeho prodeji nebo vývozu může provádět
jménem České republiky Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra, rozhodla-li o tom vláda, a to
za podmínek vládou stanovených.
(2) Ministerstvo na základě usnesení vlády podle odstavce 1 vydá Ministerstvu obrany nebo
Ministerstvu vnitra namísto licence licenční potvrzení po předložení
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a) návrhu na vydání licenčního potvrzení, který obsahuje
1. označení organizační složky státu, její název a sídlo,
2. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodná čísla osob oprávněných za Ministerstvo obrany nebo
Ministerstvo vnitra jednat,
3. označení uzavřené smlouvy, která je podmínkou provádění obchodu,
4. název státu, do kterého má být vojenský materiál vyvezen,
5. název vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu, jeho množství, výrobní čísla,
pokud byla přidělena,
6. kód nomenklatury celního sazebníku3a),
7. smluvní cenu za jednotku množství vojenského materiálu v Kč a celkovou cenu v Kč,
8. dobu, ve které má být obchod s vojenským materiálem proveden,
9. další údaje mající vztah ke konkrétnímu obchodu s vojenským materiálem,
b) uzavřené smlouvy k obchodu s vojenským materiálem,
c) dokladu o konečném užití vojenského materiálu podle § 15 odst. 5.
(3) Licenční potvrzení obsahuje údaje uvedené v odstavci 2 písm. a).
(4) Licenční potvrzení podle odstavce 2 zaniká usnesením vlády nebo uplynutím doby, ve
které má být obchod s vojenským materiálem proveden, uvedené v licenčním potvrzení. Pokud
licenční potvrzení zaniklo, je Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany povinno je vrátit
ministerstvu do 15 dnů.
(5) V případě vývozu vojenského materiálu na základě směnné smlouvy o výměně sbírkových
předmětů13) nahrazují rozhodnutí vlády podle odstavce 1 závazná stanoviska dotčených orgánů podle §
6 odst. 2. Takto vydané licenční potvrzení zanikne uplynutím doby, na kterou bylo vydáno.
§ 12c
Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra informují ministerstvo pololetně o provedených
zahraničních obchodech s vojenským materiálem podle § 12a a 12b; ustanovení § 17 odst. 1 se
použije.
_____
13)
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.
38.

Za § 12c se vkládají nové § 12d a 12e, které včetně nadpisů znějí:
„§ 12d
Rozšíření povolení
(1) Povolení lze na žádost držitele povolení rozšířit.

(2) V žádosti o rozšíření povolení uvede držitel povolení kromě čísla povolení, o jehož rozšíření
žádá, a náležitostí podle § 9
a) specifikaci vojenského materiálu ve smyslu § 5 odst. 3, o které má být povolení rozšířeno,
b) teritoriální zaměření obchodu, o nějž má být povolení rozšířeno, nebo
c) specifikaci vojenského materiálu ve smyslu § 5 odst. 3, o které má být povolení rozšířeno a
teritoriální zaměření obchodu, o nějž má být povolení rozšířeno.
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(3) Rozhodnutí o rozšíření povolení kromě obecných náležitostí obsahuje
a) vymezení vojenského materiálu, který je předmětem obchodu, o nějž se povolení rozšiřuje, nebo
teritoriální zaměření obchodu s vojenským materiálem, případně obojí,
b) další podmínky stanovené pro rozšířené povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem
právnické osobě v souladu s § 1 odst. 2,
c) číslo povolení.
(4) Doba platnosti rozšířeného povolení nesmí překročit dobu platnosti stávajícího povolení.
Ustanovení § 6, § 9 odst. 2 písm. b), § 9 odst. 3, § 10 odst. 2, § 11 a 12 se použijí obdobně.
§ 12e
Doba platnosti povolení
Povolení se právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě uděluje na dobu nejvýše 5 let.“.
39.

§ 13 včetně nadpisu zní:
„§ 13
Zánik a zrušení povolení
(1) Povolení zaniká

a) zánikem právnické osoby, u podnikající fyzické osoby její smrtí, jejím prohlášením za mrtvou nebo
jejím výmazem z veřejného rejstříku,
b) rozhodnutím o úpadku držitele povolení,
c) oznámením držitele povolení o ukončení výkonu povolované činnosti, nebo
d) uplynutím doby platnosti povolení.
(2) Povolení se rozhodnutím ministerstva ruší, jestliže
a) povolení bylo uděleno na základě nepravdivých údajů,
b) držitel povolení nesplňuje předpoklady pro udělení povolení,
c) zahraničně politické nebo bezpečnostní zájmy České republiky to vyžadují, nebo
d) držitel povolení porušil závažným způsobem ustanovení tohoto zákona nebo předpis Evropské unie,
právní předpis členského státu, nebo vyhlášenou mezinárodní smlouvu, kterou je Česká republika
vázána, pokud upravují obchodování nebo nakládání s vojenským materiálem.
(3) Povolení je nepřenosné; při zániku právnické osoby nebo smrti podnikající fyzické osoby
nepřechází na jejího právního nástupce.
(4) Držitel povolení je povinen vrátit ministerstvu originál rozhodnutí o udělení povolení do
15 dnů
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a) od právní moci rozhodnutí o úpadku podle odstavce 1 písm. b)
b) ode dne oznámení o ukončení výkonu povolované činnosti podle odstavce 1 písm. c)
c) ode dne uplynutí doby platnosti povolení podle odstavce 1 písm. d), nebo
d) ode dne právní moci rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení podle odstavce 2.“.

40.

V § 14 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Licence se uděluje nejdéle na 3 roky.“.

41.

V § 15 odstavec 3 zní:
„(3) Žádost o udělení licence podle § 14 odst. 2 musí kromě obecných náležitostí obsahovat

a) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání
zahraničního smluvního partnera, popřípadě tuzemského smluvního partnera,
b) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
c) kód nomenklatury celního sazebníku3a),
d) název vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu a jeho množství, u významného
vojenského materiálu podle § 20 dále výrobní čísla, pokud byla přidělena,
e) navrhovanou dobu platnosti licence,
f) název státu,
1. ze kterého má být vojenský materiál dovezen v případě jeho dovozu pro konečného uživatele na
území České republiky,
2. ze kterého má být vojenský materiál dovezen, a dále název státu, na jehož území se nachází
konečný uživatel vojenského materiálu, v případě jeho dovozu na území České republiky a následného
vývozu,
3. na jehož území se nachází konečný uživatel v případě vývozu vojenského materiálu, nebo
4. ve kterém má být vojenský materiál nakoupen, a dále název státu, na jehož území se nachází
konečný uživatel vojenského materiálu v případě, že tento nebude dovezen na území České republiky,
g) účel zahraničního obchodu s vojenským materiálem s uvedením informace, zda se jedná o obchod
ve smyslu § 2 odst. 2,
h) nabídkovou nebo smluvní cenu za jednotku množství vojenského materiálu v Kč a celkovou cenu v
Kč,
i) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání
konečného uživatele,
j) geografický název a souřadnice místa uložení vojenského materiálu omezeného mezinárodní
smlouvou na území České republiky před vývozem nebo po dovozu, je-li předmětem smlouvy
vojenský materiál významný ve smyslu § 20 odst. 4.“.
42.

V § 15 odst. 5 písmeno g) zní:

„g) antireexportní doložku obsahující podmínku souhlasu státních orgánů České republiky s
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případným reexportem do třetích zemí,“.
43.

V § 15 odstavec 6 zní:

„(6) Žádost o udělení licence se podává písemně, a to prostřednictvím vyplněného formuláře,
který je uveřejněn na internetových stránkách ministerstva.“.
44.

V § 15 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Doklady k žádosti o udělení licence vyhotovené v cizím jazyce musí být předloženy v
originálním provedení a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud ministerstvo
nesdělí žadateli, že takový překlad nevyžaduje. Ministerstvo může takovéto sdělení učinit na své
úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnosti. Pravost otisků úředních razítek a podpisů na
veřejných listinách vydaných orgány cizích států musí být ověřena vyšším ověřením nebo
superlegalizací podle § 53 správního řádu.“.
45.

V § 16 odst. 1 písm. a) se slovo „organizacích“ nahrazuje slovem „organizacích9)“.

46.

V § 16 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Závazné stanovisko vydá dotčený orgán uvedený v odstavci 1 ve lhůtě 15 pracovních dnů
ode dne doručení žádosti ministerstva; ve zvlášť složitých případech na odůvodněnou žádost
dotčeného orgánu ministerstvo lhůtu přiměřeně prodlouží. V případě, že dotčený orgán uvedený v
odstavci 1 ve lhůtě podle věty první nevydá závazné stanovisko, nebo nedoručí ministerstvu
odůvodněnou žádost o její prodloužení, platí, že souhlasí s vydáním licence. Závazné stanovisko
obsahující nesouhlas dotčeného orgánu s vydáním licence musí být odůvodněno. V případě že
souhlasné závazné stanovisko obsahuje další podmínky stanovené v souladu s § 1 odst. 2, musí být
každá z těchto podmínek odůvodněna.
(3) Rozhodnutí o udělení licence podle § 14 odst. 2 kromě obecných náležitostí obsahuje
a) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
b) kód nomenklatury celního sazebníku3a),
c) název vojenského materiálu a jeho množství,
d) celkovou cenu vojenského materiálu v Kč,
e) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání
zahraničního smluvního partnera a konečného uživatele vojenského materiálu,
f) dobu platnosti licence,
g) případné další podmínky licence a
h) číslo licence.“.
47.

V § 16 odst. 4 se slova „celních orgánů“ nahrazují slovy „orgánů celní správy“.
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48.

V § 17 odst. 1 se věta „Informace se podává v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem.“
nahrazuje větami „Informace se podává písemně, a to prostřednictvím vyplněného formuláře,
který je uveřejněn na internetových stránkách ministerstva. V informaci držitel licence uvede
údaje o každé dodávce, uskutečněné ve sledovaném období, číslo licence, datum využití licence,
název, množství a cenu vojenského materiálu v Kč.“.

49.

V § 17 odst. 2 se slovo „platnost“ nahrazuje slovy „doba platnosti“.

50.

V § 17 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Právnická osoba, které byly stanoveny další podmínky licence podle § 16 odst. 3 písm. g)
spolu s termínem jejich plnění, je povinna v termínu stanoveném v licenci informovat ministerstvo o
jejich plnění způsobem stanoveným v licenci.“.
51.

Nadpis nad § 18 zní:
„Neudělení, prodloužení, odejmutí a zánik licence“.

52.

V § 18 písm. b) se slova „státu Evropské unie“ nahrazují slovem „státu“.

53.

V § 18 písm. c) se slova „nebo obchodními“ zrušují.

54.

V § 18 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) V případech uvedených v odstavci 1 stát neodpovídá právnické osobě za škodu, která jí
vznikla neudělením licence.“.
55.

Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:
„§ 18a

(1) Ministerstvo rozhodne na základě žádosti držitele licence o prodloužení doby její platnosti.
Dobu platnosti licence lze prodloužit nejvýše o 2 roky s tím, že celková doba platnosti licence, včetně
jejího prodloužení, může činit nejvýše 5 let. Žádost o prodloužení doby platnosti licence může podat
držitel licence nejdříve 6 měsíců a nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby platnosti licence.
(2) Žádost podle odstavce 1 obsahuje číslo licence, o jejíž prodloužení doby platnosti se žádá,
navrhované prodloužení doby platnosti licence a důvod, na základě kterého držitel licence žádá o
prodloužení doby platnosti licence.
(3) Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti licence kromě obecných náležitostí obsahuje
a) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
b) další podmínky pro prodloužení doby platnosti licence stanovené pro provádění obchodu s
vojenským materiálem držiteli licence v souladu s § 1 odst. 2,
c) číslo licence, jejíž doba platnosti se prodlužuje a
d) dobu platnosti licence po jejím prodloužení.
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(4) Ustanovení § 14 až 18 se použijí obdobně.“.
56.

V § 19 odst. 1 písmena a) až d) znějí:

„a) licence byla udělena na základě nepravdivých údajů,
b) je to odůvodněno zahraničně politickými zájmy České republiky, dodržováním závazků
vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i členstvím České republiky v
mezinárodních organizacích8), nebo ochranou veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,
c) byly závažným způsobem porušeny podmínky stanovené v udělené licenci, nebo
d) povolení zaniklo nebo bylo zrušeno podle § 13.“.
57.

V § 19 odst. 2 se slova „Rozklad proti rozhodnutí o pozastavení čerpání licence“ nahrazují slovy
„Vydání rozhodnutí o pozastavení čerpání licence je prvním úkonem v řízení a rozklad proti
němu“.

58.

V § 19 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Licence zaniká uplynutím doby, na kterou byla udělena.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
59.

V § 19 odst. 4 se slova „nebo 2“ nahrazují slovy „až 3“ a slova „nebo pozastavením licence“ se
nahrazují slovy „, pozastavením, neprodloužením doby platnosti licence nebo zánikem licence“.

60.

V § 19 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) V případě odejmutí licence podle odstavce 1 se použije ustanovení § 17 odst. 2
obdobně.“.
61.

Za § 19 se vkládá nový §19a, který včetně nadpisu zní:
„§ 19a
Zjednodušená licence

(1) V případě obchodu s vojenským materiálem podle § 2 odst. 1 písm. a) a b), s výjimkou
významného vojenského materiálu,
a) za účelem předvádění vzorků na výstavách, veletrzích, prezentacích,
b) při průzkumu trhu nebo při účastech na výběrových řízeních, nebo
c) pro testování, zkoušení a hodnocení
lze požádat o zjednodušenou licenci. Zjednodušená licence neopravňuje držitele povolení k prodeji,
nákupu, darování nebo následnému reexportu, pokud není stanoveno jinak. Není-li vojenský materiál
při předvádění nebo vystavování zcela spotřebován, musí být vrácen na území České republiky.
(2) Žádost o udělení zjednodušené licence podle odstavce 1 musí kromě obecných náležitostí
obsahovat
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a) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání
zahraničního smluvního partnera, pořadatele veletrhu nebo výstavy nebo vyhlašovatele výběrového
řízení,
b) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
c) kód nomenklatury celního sazebníku3a),
d) název vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu a jeho množství,
e) navrhovanou dobu platnosti zjednodušené licence, nejdéle však půl roku,
f) název státu, na jehož území má být vojenský materiál pro účely uvedené v odstavci 1 vyvezen, a
g) účel vývozu vojenského materiálu podle odstavce 1.
(3) Žádost o udělení zjednodušené licence podle odstavce 1 musí být doložena dokladem
prokazující účel podle odstavce 1, a
a) prohlášením držitele povolení, jestli se jedná o užití podle odstavce 1 písm. a) anebo b), nebo
b) prohlášením konečného uživatele, jestli se jedná o užití podle odstavce 1 písm. c).
(4) Prohlášení držitele povolení o užití podle odstavce 3 písm. a) nesmí být starší než 3 měsíce a
musí obsahovat
a) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo držitele povolení,
b) název státu, na jehož území bude vojenský materiál za účelem podle odstavce 1 vyvezen,
c) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání
zahraničního smluvního partnera, pořadatele veletrhu nebo výstavy nebo vyhlašovatele výběrového
řízení,
d) přesný popis vojenského materiálu, zejména jeho množství, charakteristiku a hodnotu,
e) datum jeho vydání,
f) prohlášení držitele povolení, že vojenský materiál nebude na základě zjednodušené licence v místě
vývozu prodán, darován nebo reexportován, a v případě, že nebude při předvádění nebo vystavování
zcela spotřebován, bude vrácen na území České republiky, a
g) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis držitele povolení.
(5) Prohlášení konečného uživatele o užití podle odstavce 3 písm. b) nesmí být starší než 3
měsíce a musí obsahovat údaje podle odstavce 4 písm. a) až e), prohlášení konečného uživatele, že
vojenský materiál nebude na základě zjednodušené licence v místě vývozu prodán, nakoupen nebo
reexportován, a v případě, že nebude při testování, zkoušení a hodnocení zcela spotřebován, bude
vrácen na území České republiky, a jméno, popřípadě jména, příjmení a razítko a podpis konečného
uživatele.
(6) Ministerstvo rozhodne o žádosti o zjednodušenou licenci do 15 pracovních dnů ode dne
jejího doručení na základě závazných stanovisek dotčených orgánů podle § 16 odst. 1 písm. a) a b).
Závazné stanovisko vydá dotčený orgán ve lhůtě 7 pracovních dnů od doručení žádosti ministerstva. V
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případě, že dotčený orgán uvedený v § 16 odst. 1 a 2 ve lhůtě podle věty druhé nevydá závazné
stanovisko, platí, že souhlasí s vydáním licence. Závazné stanovisko obsahující nesouhlas dotčeného
orgánu s vydáním zjednodušené licence musí být odůvodněno. V případě že souhlasné závazné
stanovisko obsahuje další podmínky stanovené v souladu s § 1 odst. 2, musí být každá z těchto
podmínek odůvodněna.
(7) Rozhodnutí podle odstavce 6 kromě obecných náležitostí obsahuje
a) číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
b) vymezení vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu,
c) účel vývozu vojenského materiálu podle odstavce 1,
d) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání
zahraničního smluvního partnera, pořadatele veletrhu nebo výstavy nebo vyhlašovatele výběrového
řízení,
e) dobu platnosti zjednodušené licence a
f) případné další podmínky zjednodušené licence.
(8) Ustanovení § 15 odst. 1 a 2 a § 17 až 19 se použije pro zjednodušenou licenci obdobně.“.
62.

§ 21 zní:
„§ 21

(1) Právnická osoba, které byla udělena licence umožňující provádět zahraniční obchod s
vojenským materiálem podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo b), je povinna v rámci celního řízení předložit
celnímu úřadu originál licence nebo zjednodušené licence.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, které byla udělena licence umožňující
provádět transfer vojenského materiálu podle § 2 odst. 1 písm. d) do Norského království nebo
Islandské republiky, je povinna v rámci celního řízení předložit celnímu úřadu originál licence k
transferu.
(3) Držitel povolení provádějící transfer vojenského materiálu podle § 2 odst. 1 písm. d) z
Norského království nebo Islandské republiky na území České republiky je povinen v rámci celního
řízení předložit celnímu úřadu originál povolení.“.
63.

V § 22a úvodní části ustanovení se slova „materiálu uvnitř“ nahrazují slovy „materiálu z území
České republiky do jiného členského státu“.

CELEX: 32009L0043
64.

V § 22a písmena a) až c) znějí:

„a) transferem každé přemístění vojenského materiálu od dodavatele příjemci v jiném členském státě,
b) dodavatelem držitel povolení, který nese odpovědnost za transfer,
c) příjemcem osoba usazená v jiném členském státě, která nese odpovědnost za přijetí transferu,“.
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CELEX: 32009L0043
65.

V § 22b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Právnická nebo fyzická osoba, které bylo
vydáno povolení, je oprávněna“ nahrazují slovy „Držitel povolení je oprávněn“.

CELEX: 32009L0043
66.

V § § 22b odst. 1 písm. b se slova „právnická nebo fyzická“ zrušují.

CELEX: 32009L0043
67.

V § 22b odst. 5 úvodní části ustanovení se za větu první vkládá věta „Ministerstvo provede
registraci do 15 pracovních dnů ode dne doručení úplné žádosti o registraci.“ a slova „K tomu“
se nahrazují slovy „Dodavatel k žádosti o registraci“.

CELEX: 32009L0043
68.

V § 22b odst. 5 písm. b) bodu 1 se slova „fyzické osoby“ nahrazují slovy „podnikající fyzické
osoby“.

CELEX: 32009L0043
69.

V § 22b odst. 9 písmena d) až f) znějí:

„d) přesný popis vojenského materiálu, zejména jeho množství, charakteristiku, hodnotu a u
významného vojenského materiálu podle § 20 dále výrobní čísla, pokud byla přidělena,
e) datum jeho vydání, a
f) antireexportní doložku obsahující podmínku souhlasu státních orgánů České republiky s případným
reexportem do třetích zemí.“.
CELEX: 32009L0043
70.

V § 22b odst. 11 se slovo „, evidenčního“ zrušuje.

71.

V § 22c odst. 1 se slova „Právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno povolení, je
oprávněna“ nahrazují slovy „Držitel povolení je oprávněn“.

CELEX: 32009L0043
72.

V § 22c odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „licence musí“ vkládají slova „kromě
obecných náležitostí“.

CELEX: 32009L0043
73.

V § 22c odst. 2 písmena b) a c) znějí:

„b) kód nomenklatury celního sazebníku3a),
c) vymezení vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu, u významného vojenského
materiálu podle § 20 dále výrobní čísla, pokud byla přidělena,“.
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CELEX: 32009L0043
74.

V § 22c odst. 3 se věty druhá a třetí nahrazují větou „Ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) a c) a §
16 odst. 2 se použije obdobně.“.

CELEX: 32009L0043
75.

V § 22c odst. 4 písm. d) se slova „datum, místo vydání a“ zrušují.

CELEX: 32009L0043
76.

V § 22c odst. 4 písm. e) se slova „bezpečnostní podmínky“ nahrazují slovy „podmínky licence“.

CELEX: 32009L0043
77.

V § 22c se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) antireexportní doložku obsahující podmínku souhlasu státních orgánů České republiky
s případným reexportem do třetích zemí, pokud to ministerstvo nebo dotčený orgán vyžaduje.“.
CELEX: 32009L0043
78.

V § 22d odst. 1 se slova „Právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno povolení, je
oprávněna“ nahrazují slovy „Držitel povolení je oprávněn“.

CELEX: 32009L0043
79.

V § 22d odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „licence musí“ vkládají slova „kromě
obecných náležitostí“.

CELEX: 32009L0043
80.

V § 22d odst. 2 písmena b) a c) znějí:

„b) kód nomenklatury celního sazebníku3a),
c) specifikaci vojenského materiálu s uvedením jeho názvu podle seznamu vojenského materiálu,
množství a u významného vojenského materiálu podle § 20 dále výrobní čísla, pokud byla přidělena,“.
CELEX: 32009L0043
81.

V § 22d odstavec 4 zní:
„(4) Rozhodnutí o udělení individuální licence kromě obecných náležitostí obsahuje

a) kód nomenklatury celního sazebníku3a),
b) název vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu a jeho množství,
c) název členského státu, do kterého má být prováděn transfer, obchodní firmu nebo název a sídlo,
nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo podnikání příjemce,
d) dobu platnosti licence,
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e) případné další podmínky licence a
f) antireexportní doložku obsahující podmínku souhlasu státních orgánů České republiky s případným
reexportem do třetích zemí, pokud to ministerstvo nebo dotčený orgán vyžaduje.“.
CELEX: 32009L0043
82. V § 22e odst. 1 se za slovo „Ustanovení“ vkládají slova „§ 14 odst. 3,“ a na konci odstavce 1 se
doplňuje věta „Žádosti o licence podle této hlavy se podávají prostřednictvím vyplněného formuláře,
který je uveřejněn na internetových stránkách ministerstva.“.
83.

V § 22e se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Transfer vojenského materiálu z území jiného členského státu na území České republiky
může provádět pouze
a) držitel povolení, nebo
b) Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra,
a to bez licence.“.
84.

V § 22g odstavec 2 zní:
„(2) V žádosti o vydání certifikátu se kromě obecných náležitostí uvede

a) adresy výrobních jednotek, jsou-li zavedeny,
b) jméno vedoucího pracovníka jako osoby osobně odpovědné za transfery a vývoz.“.
CELEX: 32009L0043
85.

V § 22g odstavec 4 zní:

„(4) Žádost o vydání certifikátu se podává prostřednictvím vyplněného formuláře, který je
uveřejněn na internetových stránkách ministerstva.“.
86.

V § 22h odst. 2 se slova „stejnopisu žádosti“ nahrazují slovy „žádosti ministerstva“ a na konci
odstavce 2 se doplňují věty „Závazné stanovisko obsahující nesouhlas dotčeného orgánu s
vydáním certifikátu musí být odůvodněno. V případě že souhlasné závazné stanovisko obsahuje
další podmínky stanovené v souladu s § 1 odst. 2 tohoto zákona, musí být každá z těchto
podmínek odůvodněna.“.

87.

V § 22h odst. 3 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

CELEX: 32009L0043

88.

Nadpis nad § 22j zní:
„Zánik a zrušení certifikátu“.
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89.

V § 22j odstavec 1 zní:
„(1) Certifikát zaniká

a) rozhodnutím o úpadku,
b) uplynutím doby platnosti certifikátu, nebo
c) zánikem právnické osoby a smrtí podnikající fyzické osoby, nebo jejím výmazem z veřejného
rejstříku.“.
CELEX: 32009L0043
90.

V 22j se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Certifikát se rozhodnutím ministerstva ruší, jestliže

a) certifikát byl udělen na základě nepravdivých údajů,
b) držitel certifikátu přestal splňovat podmínky pro jeho udělení,
c) to vyžadují bezpečnostní zájmy České republiky, zejména jestliže držitel certifikátu porušil
závažným způsobem ustanovení tohoto zákona nebo předpis Evropské unie, právní předpis členského
státu, nebo vyhlášenou mezinárodní smlouvu, kterou je Česká republika vázána, pokud upravují
obchodování nebo nakládání s vojenským materiálem, nebo
d) vrácením certifikátu ministerstvu.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
CELEX: 32009L0043
91.

V § 22j odst. 3 se slova „úmrtí fyzické osoby“ nahrazují slovy „smrtí podnikající fyzické
osoby“.

92.

V § 23 odst. 1 se za slovo „§ 12a“ vkládají slova „a 12b“.

93.

V § 23 odst. 1 se slova „právnických a fyzických osob, kterým bylo vydáno povolení k obchodu
s vojenským materiálem, a u právnických i“ nahrazují slovy „držitelů povolení, a u právnických
i podnikajících“, slova „(dále jen „osoba“)“ se nahrazují slovy „(dále jen „kontrolovaná
osoba")“ a věta poslední se zrušuje.“.

94.

V § 23 odst. 2 se slova „Osoby, u kterých je kontrola podle odstavce 1 prováděna,“ nahrazují
slovy „Kontrolované osoby“.

95.

V § 23 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
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96.

V § 23a nadpis zní:
„Dohled orgánů celní správy“.

97.

V § 23a odst. 1 se slova „Celní orgány“ nahrazují slovy „Orgány celní správy“.

CELEX: 32009L0043
98.

V § 23a odst. 2 se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Orgán celní správy“.

CELEX: 32009L0043
99.

V § 23a odst. 3 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „orgán celní správy“ a na konci textu
odstavce 3 se doplňují slova „; vznikl-li tento nesoulad v důsledku jednání osob, které musejí
splňovat podmínku pro výkon citlivé činnosti podle § 8, ministerstvo neprodleně o tom písemně
informuje Národní bezpečnostní úřad a dále mu poskytuje nezbytnou součinnost pro zajištění
výkonu státní správy“.

CELEX: 32009L0043
100. V § 23b odst. 1 a 2 a v § 23c odst. 1 se slova „Celní úřad“ nahrazují slovy „Orgán celní správy“.
101. V § 23c odst. 3 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „orgán celní správy“.
CELEX: 32009L0043
102. V § 23d odst. 1 se slova „celnímu úřadu“ nahrazují slovy „orgánu celní správy“ a slova „celní
úřad“ se nahrazují slovy „orgán celní správy“.
CELEX: 32009L0043
103. V § 23d odst. 2 se slova „celního úřadu vydán, může celní úřad“ nahrazují slovy „orgánu celní
správy vydán, může orgán celní správy“.
CELEX: 32009L0043
104. V § 23d odst. 3 se slova „celní úřad“ nahrazují slovy „orgán celní správy“.
CELEX: 32009L0043
105. V § 24 odst. 2 písm. a) bod 3 zní:
„3. údaje uvedené v pravomocném rozhodnutí o neudělení, pozastavení čerpání, zrušení pozastavení
čerpání, prodloužení doby platnosti nebo odnětí licence,“.
106. V § 24 odst. 2 se na konci písmene a) doplňuje bod 5, který zní:
„5. informace získané podle § 10 odst. 2,“.
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107.
V § 24 odst. 2 písm. b) bodě 2 se za slova „zrušení pozastavení čerpání“ vkládají slova „,
prodloužení doby platnosti“.
108. § 25 včetně nadpisu zní:
„§ 25
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že obchoduje s vojenským materiálem
a)

bez povolení podle § 6 odst. 1,

b)

bez licence podle § 14 odst. 1, nebo

c)

bez zjednodušené licence podle § 19a odst. 1.
(2) Podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)
b)

obchoduje s vojenským materiálem bez povolení podle § 6 odst. 1, nebo
provede obchod s vojenským materiálem podle § 2 odst. 1 písm. a) nebo b).

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako žadatel o vydání povolení dopustí
správního deliktu tím, že
a) uvede v žádosti o vydání povolení podle § 9 odst. 1 nesprávný nebo neúplný údaj, který je nezbytný
pro vydání povolení, nebo
b) doloží podklady podle § 9 odst. 2 neoprávněně pozměněné nebo padělané.
(4) Držitel povolení se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2 nebo 3,
b) pozmění údaje v povolení,
c) provede transfer
1.

jednomu určitému příjemci bez individuální licence podle § 22d, nebo

2.

více příjemcům v jednom nebo více členských státech bez souhrnné licence podle § 22c, nebo

d) provede transfer na základě obecné licence v rozporu s § 22b.
(5) Jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání správního deliktu podle odstavce 1, 2 nebo
4 písm. c) nebo d), avšak k jeho dokonání nedošlo, se posuzuje jako dokonaný správní delikt.
(6) Držitel povolení, který žádá o udělení licence, se dopustí správního deliktu tím, že
a) uvede nesprávný nebo neúplný údaj, který je nezbytný pro udělení
1. licence podle § 14 odst. 1,
2. souhrnné licence podle § 22c,
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3. individuální licence podle § 22d, nebo
4. zjednodušené licence podle § 19a, nebo
b) doloží podklady podle § 15 odst. 4 nebo § 19a odst. 2 neoprávněně pozměněné nebo padělané.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel licence dopustí správního deliktu
tím, že
a) nesplní informační povinnost podle § 17 odst. 1, 3 nebo 4,
b) pozmění údaje v licenci podle § 14 odst. 1, souhrnné licence podle § 22c, individuální licence podle
§ 22d, nebo zjednodušené licenci podle § 19a, včetně záznamů orgánů celní správy,
c) nevrátí originál licence podle § 17 odst. 2,
d) nesplní povinnost vůči orgánům celní správy podle § 21 odst. 1, 2 nebo 3,
e) nedodrží některou z dalších podmínek stanovených podle § 16 odst. 3 písm. h) , § 19a odst. 7 písm.
f), § 22c odst. 4 písm. e) nebo § 22d odst. 4 písm. e).
(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako žadatel o vydání certifikátu dopustí
správního deliktu tím, že
a) uvede v žádosti o vydání certifikátu nesprávný nebo neúplný údaj, který je nezbytný pro jeho
vydání, nebo
b) doloží podklady podle § 22g odst. 3 neoprávněně pozměněné nebo padělané.
(9) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako držitel certifikátu se dopustí správního
deliktu tím, že
a) v rozporu s § 22i neoznámí a nedoloží všechny změny, k nimž došlo po udělení certifikátu, a které
mohou ovlivnit platnost nebo obsah certifikátu, nebo
b) pozmění údaje v certifikátu.
(10) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, odstavce 2, odstavce 4 písm. c) nebo d)
nebo odstavce 5,
b) 15 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 7 písm. a) nebo b),
c) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3, odstavce 4 písm. a) nebo b), odstavce 6,
odstavce 7 písm. c) až e) nebo podle odstavce 8 nebo 9. “.
109. V § 27a odst. 2 se za slova „Při určení“ vkládají slova „druhu a výměry“.
110. V § 27a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Odpovědnost za jednání podle § 25 odst. 5 zanikne, jestliže pachatel od dokonání správního
deliktu dobrovolně upustil, odstranil nebezpečí, které jeho jednáním vzniklo zájmu chráněnému
zákonem a učinil ministerstvu o tomto jednání oznámení.“.
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Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
111. V § 27a odstavec 5 zní:
„(5) Správní delikty
a)
podle § 25 odst. 1 až 3, § 25 odst. 4 písm. a) až d), § 25 odst. 5, 6, 7 písm. a), c) a e), § 25 odst.
8 a 9 projednává ministerstvo, a
b)

podle § 25 odst. 7 písm. b) a d) projednává orgán celní správy.“.

112. V § 30 se slova „a 16“ nahrazují slovy „, 16 a § 19a odst. 6“ a na konci se doplňuje věta „Části
spisu podle věty první jsou vyloučeny z nahlížení do spisu.“.
113. V § 30a odst. 1 se slova „poskytnutých podle § 6 a 16, nebo, jakož i informacích poskytnutých
na základě § 24. K těmto okolnostem lze provést důkaz výslechem jen tehdy, byl-li ten, kdo
povinnost mlčenlivosti má, této povinnosti příslušným orgánem zproštěn; zprostit mlčenlivosti
nelze v případě, kdy by mohlo dojít k ohrožení nebo vážnému narušení činnosti zpravodajských
služeb nebo Policie České republiky; přiměřeně se postupuje v případech, kdy se důkaz provádí
jinak než výslechem.“ nahrazují slovy „nebo rozhodnutích ministerstva, jakož i informacích
poskytnutých na základě § 24. K těmto okolnostem lze provést důkaz výslechem jen tehdy, bylli ten, kdo povinnost mlčenlivosti má, této povinnosti příslušným orgánem zproštěn; zprostit
mlčenlivosti nelze v případě, kdy by mohlo dojít k ohrožení nebo vážnému narušení vztahů s
jinou zemí, ohrožení vnitřní nebo vnější bezpečnosti státu nebo činnosti zpravodajských služeb
nebo Policie České republiky; přiměřeně se postupuje v případech, kdy se důkaz provádí jinak
než výslechem.“.
114. V § 30a odst. 2 se slova „činnosti zpravodajských služeb nebo Policie České republiky.“
nahrazují slovy „vztahů s jinou zemí, ohrožení vnitřní nebo vnější bezpečnosti státu nebo
činnosti zpravodajských služeb nebo Policie České republiky; do oddělených částí spisu
účastník řízení, jeho zástupce, ani osoby zúčastněné na řízení nahlížet nemohou.“.
115. Za § 30a se vkládá nový § 30b, který zní:
„§ 30b
Žádost a dokumenty, na základě nichž bylo zahájeno správní řízení podle tohoto zákona, nebo
byly v rámci takového správního řízení posuzovány, jsou součástí spisu a žadateli se nevrací ani
v případě zpětvzetí žádosti.“.
116. V § 32 odst. 2 se slova „v obchodním“ nahrazují slovy „ve veřejném“.
117. V § 33 se slova „, § 9 odst. 3, § 15 odst. 7, § 17 odst. 1, § 20 odst. 4 a § 22g odst. 4 tohoto
zákona“ nahrazují slovy „a § 20 odst. 4“.
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Čl. II
Přechodná ustanovení
1.
Řízení, která byla zahájena a která nebyla pravomocně ukončena přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 38/1994
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2.
Povolení vydaná podle zákona č. 38/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se považují za povolení vydaná podle zákona č. 38/1994 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, s tím, že povolení vydaná na dobu neurčitou zanikají uplynutím 5 let
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jejich udělení.
3.
Licence vydané podle zákona č. 38/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, zůstávají v platnosti za podmínek, za kterých byly vydány, s výjimkou případů, jestliže
povolení zaniklo podle bodu 2; v těchto případech licence zaniká.
4.
Držitelé povolení přizpůsobí své vnitřní poměry zákonu č. 38/1994 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona informují o
tom ministerstvo, jinak jejich povolení a licence marným uplynutím této lhůty zanikají; stát přitom
neodpovídá za škodu, která držiteli povolení a licence zánikem jeho povolení a licence vznikla.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III
V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 104 včetně poznámky
pod čarou č. 63 zní:
„Položka 104
a) Vydání povolení k provádění zahraničního obchodu
s vojenským materiálem podle zákona upravujícího
zahraniční obchod s vojenským materiálem63)

Kč 100 000

b) Rozšíření povolení k provádění zahraničního obchodu
s vojenským materiálem podle zákona upravujícího
zahraniční obchod s vojenským materiálem63)

Kč 5 000

c) Udělení licence k provádění zahraničního obchodu
s vojenským materiálem podle zákona upravujícího
zahraniční obchod s vojenským materiálem63)

Kč 5 000

d) Prodloužení doby platnosti licence k provádění
zahraničního obchodu vojenským materiálem podle zákona
upravujícího zahraniční obchod s vojenským materiálem63)

Kč 5 000

e) Vydání certifikátu podle zákona upravujícího zahraniční
obchod s vojenským materiálem63)

Kč 10 000

f) Vydání prohlášení o konečném užití vojenského materiálu
podle zákona upravujícího zahraniční obchod
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s vojenským materiálem63)

Kč 500

Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání licence na vývoz, dovoz a transfer vojenského
materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu, dovozu a transferu vzorků.
_____
63)
Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších
předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení s výjimkou části první ustanovení čl. I bodů 9, 12, 34, 36, 37 a 92, které nabývají účinnosti
dnem jeho vyhlášení.
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