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§ 5 odst. 1 4. V § 5 odstavec 1 zní:  

„(1) Vojenským materiálem pro účely tohoto 

zákona jsou produkty, které jsou uvedeny 

v seznamu vojenského materiálu podle 

odstavce 3.“. 

32009L0043 Čl. 2 

Oblast působnosti 

Tato směrnice se použije na produkty pro 

obranné účely, jež jsou uvedeny v příloze. 

§ 5 odst. 3 
V § 5 odst. 3 se za 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. 

Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze 

dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví 

společná pravidla pro kontrolu vývozu 

vojenských technologií a vojenského 

materiálu.“. 

5.  

32009L0043 Čl. 2 

Oblast působnosti 

Tato směrnice se použije na produkty pro 

obranné účely, jež jsou uvedeny v příloze. 

§ 2 odst. 1 

písm. a), b), 

c), d), 

§ 2 odst. 2 

písm. b),  

§ 2 odst. 4, 

§ 22a 

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,“. 

5. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova 

„Evropské unie“ zrušují. 

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“. 

7. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova 

„Evropské unie“ zrušují. 

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, 

32009L0043 Čl. 3 

Definice 
Pro účely této směrnice se rozumí: 

1. „produktem pro obranné účely“ kterýkoli 

produkt uvedený v příloze; 

2. „transferem“ převoz nebo pohyb produktu 

pro obranné účely od dodavatele k příjemci 

v jiném členském státě; 

3. „dodavatelem“ právnická či fyzická osoba 

usazená uvnitř Společenství, která nese 

právní odpovědnost za transfer; 

4. „příjemcem“ právnická či fyzická osoba 

usazená uvnitř Společenství, která nese 

právní odpovědnost za přijetí transferu; 

5. „licencí k transferu“ povolení udělené 

vnitrostátním orgánem členského státu 

dodavatelům k transferu produktu pro 

obranné účely příjemci v jiném členském 

státě; 

6. „licencí k vývozu“ povolení dodat 

produkty pro obranné účely právnické či 

fyzické osobě v kterékoli třetí zemi; 

7. „průvozem“ přeprava produktů pro 

obranné účely přes jeden nebo více jiných 

členských států, než je členský stát původu 

a přijímající členský stát. 
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s výjimkou Lichtenštejnského knížectví.“. 

 

63. V § 22a úvodní části ustanovení se 

slova „materiálu uvnitř“ nahrazují slovy 

„materiálu z území České republiky do 

jiného členského státu“. 

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,“. 

 

 
§ 22a, 22b, 

22c, 22d 
63. V § 22a úvodní části ustanovení se 

slova „materiálu uvnitř“ nahrazují 

slovy „materiálu z území České 

republiky do jiného členského státu“. 

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,“. 

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“. 

66. V § § 22b odst. 1 písm. b se slova 

„právnická nebo fyzická“ zrušují. 

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“. 

68. V § 22b odst. 5 písm. b) bodu 1 se 

slova „fyzické osoby“ nahrazují slovy 

„podnikající fyzické osoby“. 

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, 

32009L0043 Čl. 4 

Obecná ustanovení 

1. Transfer produktů pro obranné účely mezi 

členskými státy podléhá předchozímu 

povolení. Pro průvoz přes členské státy nebo 

pro vstup produktů pro obranné účely na 

území členského státu, na němž se nachází 

příjemce, nevyžadují ostatní členské státy 

žádné další povolení, aniž je dotčeno použití 

předpisů nezbytných z důvodu veřejného 

pořádku či veřejné bezpečnosti, včetně 

bezpečnosti dopravy. 

2. Bez ohledu na odstavec 1 mohou členské 

státy osvobodit transfery produktů pro 

obranné účely od povinnosti získat 

předchozí povolení, která je stanovena ve 

zmíněném odstavci, pokud  

a) dodavatelem či příjemcem je orgán 

veřejné moci nebo složka ozbrojených sil; 

b) dodávky provádí Evropská unie, NATO, 

MAAE nebo jiná mezivládní organizace za 

účelem plnění svých úkolů; 

c) transfer je nezbytný k uplatňování 

kooperačního zbrojního programu mezi 

členskými státy; 

d) transfer souvisí s humanitární pomocí 

v případě katastrofy nebo je darem 

v nouzové situaci; nebo 

e) transfer je nezbytný pro účely opravy, 

údržby, výstavy či demonstrace produktu 

nebo po ukončení těchto činností. 

3. Na žádost členského státu nebo z vlastního 

podnětu může Komise odstavec 2 doplnit 

o případy, kdy  

a) transfer probíhá za podmínek, které 

nemají dopad na veřejný pořádek ani 

veřejnou bezpečnost; 

b) povinnost získat předchozí povolení se po 

přijetí této směrnice dostala do rozporu 

s mezinárodními závazky členských států; 

nebo 
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pokud byla přidělena,  

e) datum jeho vydání, a  

f) antireexportní doložku obsahující 

podmínku souhlasu státních orgánů České 

republiky s případným reexportem do třetích 

zemí.“. 

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“. 

72. V § 22c odst. 2 úvodní části 

ustanovení se za slova „licence musí“ 

vkládají slova „kromě obecných náležitostí“. 

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,“. 

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.“. 

75. V § 22c odst. 4 písm. d) se slova 

„datum, místo vydání a“ zrušují. 

76. V § 22c odst. 4 písm. e) se slova 

„bezpečnostní podmínky“ nahrazují slovy 

„podmínky licence“. 

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.“. 

78. V § 22d odst. 1 se slova „Právnická 

nebo fyzická osoba, které bylo vydáno 

povolení, je oprávněna“ nahrazují slovy 

„Držitel povolení je oprávněn“. 

79. V § 22d odst. 2 úvodní části 

ustanovení se za slova „licence musí“ 

vkládají slova „kromě obecných náležitostí“. 

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 

c) transfer je nezbytný v rámci mezivládní 

spolupráce podle čl. 1 odst. 4. 

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 

než podstatné prvky této směrnice jejím 

doplněním, se přijímají regulativním 

postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 2. 

4.Členské státy zajistí, aby dodavatelé, kteří 

mají v úmyslu uskutečnit transfer produktů 

pro obranné účely z jejich  

území, mohli použít obecné licence 

k transferu nebo požádat o souhrnné či 

individuální licence k transferu podle článků 

5, 6 a 7. 

1. Členské státy určí typ licence k transferu 

pro produkty pro obranné účely nebo 

kategorie produktů pro obranné účely 

v souladu s tímto článkem a články 5, 6 a 7. 

2. Členské státy určí veškeré podmínky 

licencí k transferu, včetně omezení vývozu 

produktů pro obranné účely fyzickým nebo 

právnickým osobám ve třetích zemích, 

mimo jiné s ohledem na ohrožení ochrany 

lidských práv, míru, bezpečnosti a stability, 

které transfer představuje. Členské státy 

mohou při dodržení práva Společenství 

využít možnosti požadovat záruky 

konečného použití, včetně osvědčení od 

konečných uživatelů. 

3. Členské státy stanoví podmínky licencí 

k transferu pro součásti na základě 

posouzení citlivosti transferu mimo jiné 

podle těchto kritérií: 

a) povahy součástí ve vztahu k produktům, 

do nichž mají být zasazeny, a ve vztahu 

k jakémukoli konečnému použití hotových 

produktů, které může budit obavy; 

b) významu součástí ve vztahu k produktům, 

do nichž mají být zasazeny. 

4. Vyjma případy, kdy se členské státy 

domnívají, že je transfer součástí citlivý, se 

členské státy zdrží zavádění dalších 

vývozních omezení na součásti, učiní-li 

příjemce prohlášení o použití uvádějící, že 

součásti podléhající uvedené licenci 

k transferu jsou nebo budou zasazeny do 

jeho vlastních produktů, a proto nemohou 

být jako takové později přemístěny nebo 

vyvezeny pro jiné účely, než je údržba nebo 

oprava. 

5. Členské státy mohou licence k transferu, 

které vydaly, kdykoli zrušit či pozastavit 

anebo omezit jejich použití z důvodu 

ochrany svých podstatných bezpečnostních 

zájmů, z důvodu veřejného pořádku nebo 

veřejné bezpečnosti nebo v důsledku 

nedodržení podmínek licence. 
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přidělena,“. 

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,  

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.“. 

§ 22b 
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“. 

66. V § § 22b odst. 1 písm. b se slova 

„právnická nebo fyzická“ zrušují. 

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“. 

68. V § 22b odst. 5 písm. b) bodu 1 se 

slova „fyzické osoby“ nahrazují slovy 

„podnikající fyzické osoby“. 

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.“. 

70. V § 22b odst. 11 se slovo „, 

evidenčního“ zrušuje. 

32009L0043 Čl. 5 

Obecné licence k transferu 

1. Členské státy zveřejňují obecné licence 

k transferu přímo opravňující dodavatele 

usazené na jejich území, kteří splňují 

podmínky s touto licencí spojené, uskutečnit 

transfery produktů pro obranné účely, které 

budou v licenci upřesněny, kategorii nebo 

kategoriím příjemců nacházejícím se v jiném 

členském státě. 

2. Aniž je dotčen čl. 4 odst. 2, obecné 

licence k transferu se zveřejňují alespoň 

tehdy,  

a) pokud patří příjemce k ozbrojeným silám 

členského státu nebo je zadavatelem 

v oblasti obrany, který provádí nákupy 

výlučně využívané ozbrojenými silami 

členského státu; 

b) pokud je příjemcem podnik certifikovaný 

v souladu s článkem 9; 

c) pokud je transfer uskutečněn pro účely 

demonstrací, hodnocení nebo výstav; 

d) pokud je transfer uskutečněn pro účely 

údržby a opravy a pokud je příjemce 

původním dodavatelem produktů pro 

obranné účely. 

3. Členské státy zúčastněné na programu 

mezivládní spolupráce týkající se vývoje, 

výroby a použití jednoho či více produktů 

pro obranné účely mohou zveřejnit obecnou 

licenci k transferu pro transfery do jiných 

členských států zúčastněných na uvedeném 

programu, které jsou pro jeho uskutečnění 

nezbytné.  

4. Členské státy mohou stanovit podmínky 

registrace před prvním použitím obecné 

licence k transferu, aniž jsou dotčena ostatní 

ustanovení této směrnice. 
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§ 22c 

71. V § 22c odst. 1 se slova „Právnická 

nebo fyzická osoba, které bylo 

vydáno povolení, je oprávněna“ 

nahrazují slovy „Držitel povolení je 

oprávněn“. 

72. V § 22c odst. 2 úvodní části 

ustanovení se za slova „licence musí“ 

vkládají slova „kromě obecných náležitostí“. 

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,“. 

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.“. 

75. V § 22c odst. 4 písm. d) se slova 

„datum, místo vydání a“ zrušují. 

76. V § 22c odst. 4 písm. e) se slova 

„bezpečnostní podmínky“ nahrazují slovy 

„podmínky licence“. 

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.“. 

32009L0043 Čl. 6 

Souhrnné licence k transferu 

1. Členské státy udělí individuálnímu 

dodavateli na jeho žádost souhrnnou licenci 

k transferu opravňující k transferům 

produktů pro obranné účely příjemcům 

v jednom nebo více jiných členských 

státech. 

2. Členské státy určí v každé souhrnné 

licenci k transferu produkty pro obranné 

účely nebo jejich kategorie, na které se tato 

licence vztahuje, a autorizované příjemce 

nebo kategorii příjemců.  

Souhrnná licence k transferu se uděluje na 

dobu tří let, kterou může daný členský stát 

prodloužit. 

§ 22d 
78. V § 22d odst. 1 se slova „Právnická 

nebo fyzická osoba, které bylo vydáno 

povolení, je oprávněna“ nahrazují slovy 

„Držitel povolení je oprávněn“. 

79. V § 22d odst. 2 úvodní části 

ustanovení se za slova „licence musí“ 

vkládají slova „kromě obecných náležitostí“. 

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,“. 

81. V § 22d odstavec 4 zní: 

„(4) Rozhodnutí o udělení individuální 

32009L0043 Čl. 7 

Individuální licence k transferu 

Členské státy udělí individuálnímu 

dodavateli na jeho žádost individuální 

licenci k transferu opravňující k jednomu 

transferu určeného množství 

specifikovaných produktů pro obranné 

účely, které budou doručeny v jedné nebo 

více zásilkách jednomu příjemci, 

a) pokud je žádost o licenci k transferu 

omezena na jeden transfer; 

b) pokud je to nezbytné pro ochranu 

podstatných bezpečnostních zájmů 

členského státu nebo z důvodu veřejného 

pořádku; 

c) pokud je to nezbytné k dodržení 

mezinárodních povinností a závazků 

členských států; nebo 

d) pokud má členský stát závažné důvody 

domnívat se, že dodavatel nebude schopen 

dodržet všechny podmínky nutné pro 

udělení souhrnné licence k transferu. 
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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,  

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.“. 

§ 22b 
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“. 

66. V § § 22b odst. 1 písm. b se slova 

„právnická nebo fyzická“ zrušují. 

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“. 

68. V § 22b odst. 5 písm. b) bodu 1 se 

slova „fyzické osoby“ nahrazují slovy 

„podnikající fyzické osoby“. 

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.“. 

70. V § 22b odst. 11 se slovo „, 

evidenčního“ zrušuje. 

32009L0043 Čl. 8 

Informace poskytované dodavatelem 

1. Členské státy zajistí, aby dodavatelé 

produktů pro obranné účely příjemce 

informovali o podmínkách licence 

k transferu týkajících se konečného použití 

nebo vývozu produktů pro obranné účely, 

včetně jejich omezení. 

2. Členské státy zajistí, aby dodavatelé 

v přiměřené lhůtě informovali příslušné 

orgány členských států, z jejichž území mají 

v úmyslu uskutečnit transfer produktů pro 

obranné účely, o svém záměru poprvé použít 

obecnou licenci k transferu. Členské státy 

mohou určit dodatečné informace 

o produktech pro obranné účely, které 

mohou být požadovány v souvislosti 

s transferem na základě obecné licence 

k transferu. 

3. Členské státy zajistí, aby dodavatelé vedli 

podrobné a úplné záznamy o svých 

transferech v souladu s platnými právními 

předpisy v příslušném členském státě, 

pravidelně provádějí kontroly, zda 

dodavatelé tak činí, a určí požadavky na 

hlášení spojené s využíváním obecné, 

souhrnné či individuální licence k transferu. 

Záznamy musí zahrnovat obchodní 

dokumenty obsahující tyto informace: 

a) popis produktu pro obranné účely a jeho 

označení podle seznamu uvedeného 

v příloze; 

b) množství a hodnotu produktů pro obranné 

účely; 

c) data transferu; 

d) jména a adresy dodavatele a příjemce; 

e) konečné použití a konečného uživatele 

produktu pro obranné účely, jsou-li známy; a 

f) doklad o tom, že informace o vývozním 

omezení spojeném s licencí k transferu byly 

předány příjemci dotyčných produktů pro 

obranné účely. 
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Členské státy zajistí, aby dodavatelé 

uchovávali záznamy uvedené v odstavci 3 

nejméně po dobu stanovenou v příslušných 

vnitrostátních právních předpisech 

o požadavcích na uchovávání evidence 

hospodářských subjektů, které platí 

v příslušném členském státě, a nejméně po 

dobu tří let od konce kalendářního roku, ve 

kterém se transfer uskutečnil. Záznamy se 

předkládají na žádost příslušných orgánů 

členského státu, z jehož území dodavatel 

uskutečnil transfer produktů pro obranné 

účely. 

§ 22j 
88. Nadpis nad § 22j zní: 

„Zánik a zrušení certifikátu“. 

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.“. 

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. 

91. V § 22j odst. 3 se slova „úmrtí 

fyzické osoby“ nahrazují slovy „smrtí 

podnikající fyzické osoby“. 

32009L0043 Čl. 9 

Certifikace 

1. Členské státy určí příslušné orgány 

provádějící certifikaci příjemců usazených 

na jejich území, kteří přijímají produkty pro 

obranné účely na základě licencí k transferu 

zveřejněných ostatními členskými státy 

podle čl. 5 odst. 2 písm. b). 

2.  Certifikace stanoví spolehlivost 

přijímajícího podniku, zejména pokud jde 

o jeho schopnost dodržet vývozní omezení 

produktů pro obranné účely získaných na 

základě licence k transferu od jiného 

členského státu. Spolehlivost přijímajícího 

podniku se posuzuje podle těchto kritérií:  

a) doložená zkušenost v oblasti činností 

souvisejících s obranou, zejména s ohledem 

na dodržování vývozních omezení podnikem 

v minulosti, soudních rozhodnutí v této věci, 

povolení vyrábět nebo uvádět na trh 

produkty pro obranné účely a zaměstnávání 

zkušeného řídícího personálu; 

b) příslušná průmyslová činnost v oblasti 

produktů pro obranné účely ve Společenství, 

zejména schopnost montáže systémů či 

subsystémů; 

c) jmenování vedoucího pracovníka jako 

osoby osobně zodpovědné za transfery 

a vývoz; 

d) písemný závazek podniku podepsaný 

vedoucím pracovníkem uvedeným 

v písmenu c), že učiní veškeré nezbytné 

kroky k dodržení a prosazení všech 

zvláštních podmínek pro konečné použití 

a vývoz každé určité součásti či produktu, 

které byly přijaty; 

e) písemný závazek podniku podepsaný 

vedoucím pracovníkem uvedeným 

v písmenu c), že příslušným orgánům 

s náležitou péčí poskytne podrobné 

informace jako odpověď na žádosti a dotazy 

týkající se konečných uživatelů či 

konečného použití všech produktů podnikem 

vyvážených, přepravovaných či přijatých na 

základě licence k transferu z jiného 

členského státu; a 

f) popis interního programu dodržování 

právních norem nebo systému řízení 

transferů a vývozu uplatňovaného 

v podniku, spolupodepsaný vedoucím 
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pracovníkem uvedeným v písmenu c). Popis 

poskytne podrobné informace 

o organizačních, lidských a technických 

zdrojích vyčleněných na řízení transferů 

a vývozů, řetězci odpovědnosti ve struktuře 

podniku, postupech interního auditu, 

zvyšování informovanosti a odborné 

přípravě zaměstnanců, opatření k zajištění 

fyzické a technické bezpečnosti, vedení 

záznamů a sledovatelnosti transferů 

a vývozu. 

3. Osvědčení musí uvádět tyto informace:  

a) příslušný orgán vydávající osvědčení; 

b) jméno nebo název a adresu příjemce; 

c) prohlášení o splnění kritérií uvedených 

v odstavci 2 příjemcem a 

d) den vydání a doba platnosti osvědčení. 
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§ 23a až 23d 
96. V § 23a nadpis zní: 

„Dohled orgánů celní správy“.  

97. V § 23a odst. 1 se slova „Celní 

orgány“ nahrazují slovy „Orgány celní 

správy“. 

98. V § 23a odst. 2 se slova „Celní úřad“ 

nahrazují slovy „Orgán celní správy“. 

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“. 

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“. 

102. V § 23d odst. 1 se slova „celnímu 

úřadu“ nahrazují slovy „orgánu celní 

správy“ a slova „celní úřad“ se nahrazují 

slovy „orgán celní správy“. 

103. V § 23d odst. 2 se slova „celního 

úřadu vydán, může celní úřad“ nahrazují 

slovy „orgánu celní správy vydán, může 

orgán celní správy“. 

104. V § 23d odst. 3 se slova „celní úřad“ 

nahrazují slovy „orgán celní správy“. 

32009L0043 Čl. 11 

Celní řízení 

1. Členské státy zajistí, aby vývozce při 

plnění formalit pro vývoz produktů pro 

obranné účely u celního úřadu příslušného 

pro vyřízení vývozního prohlášení prokázal, 

že obdržel nezbytnou licenci k vývozu. 

2. Aniž je dotčeno nařízení Rady (EHS) č. 

2913/92 ze dne12. října 1992, kterým se 

vydává celní kodex Společenství, může 

členský stát rovněž po dobu nepřesahující 30 

pracovních dnů pozastavit vývoz ze svého 

území produktů pro obranné účely získaných 

z jiného členského státu na základě licence 

k transferu a zasazených do jiného produktu 

pro obranné účely, nebo v případě nutnosti 

jiným způsobem zabránit, aby tyto produkty 

opustily Společenství přes jeho území, 

domnívá-li se, že 

a) při udělení licence k vývozu nebyly vzaty 

v úvahu důležité informace; nebo 

b) od udělení licence k vývozu se podstatně 

změnily okolnosti. 

3. Členské státy mohou stanovit, že celní 

formality pro vývoz produktů pro obranné 

účely mohou být splněny pouze u některých 

celních úřadů. 

4. Využijí-li členské státy možnost 

uvedenou v odstavci 3, sdělí Komisi, které 

celní úřady určily. Komise zveřejní tuto 

informaci v řadě C Úředního věstníku 

Evropské unie. 

§ 23a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96. V § 23a nadpis zní: 

„Dohled orgánů celní správy“.  

97. V § 23a odst. 1 se slova „Celní 

orgány“ nahrazují slovy „Orgány celní 

správy“. 

98. V § 23a odst. 2 se slova „Celní úřad“ 

nahrazují slovy „Orgán celní správy“. 

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“. 

32009L0043 Čl. 12 

Výměna informací 
Členské státy přijmou ve spojení s Komisí 

veškerá vhodná opatření k zavedení přímé 

spolupráce a výměny informací mezi svými 

příslušnými vnitrostátními orgány. 

§ 22b odst. 1 
65. V § 22b odst. 1 úvodní části 

ustanovení se slova „Právnická nebo 

fyzická osoba, které bylo vydáno 

povolení, je oprávněna“ nahrazují 

32009L0043 Čl. 15 

Ochranná opatření 

1. Domnívá-li se členský stát udělující 

licenci, že hrozí vážné nebezpečí, že některý 

příjemce certifikovaný podle článku 9 
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slovy „Držitel povolení je oprávněn“. 

66. V § § 22b odst. 1 písm. b se slova 

„právnická nebo fyzická“ zrušují. 

 

v jiném členském státě poruší některou 

z podmínek spojených s obecnou licencí 

k transferu nebo že by mohl být dotčen 

veřejný pořádek, veřejná bezpečnost nebo 

jeho podstatné bezpečnostní zájmy, uvědomí 

o tom tento jiný členský stát a požádá jej 

o prošetření situace. 

2. Pokud pochybnosti uvedené v odstavci 

1 trvají, může členský stát udělující licenci 

pozastavit platnost obecných licencí 

k transferu, ve vztahu k těmto příjemcům. 

O důvodech tohoto ochranného opatření 

uvědomí ostatní členské státy a Komisi. 

Členský stát, který dané opatření přijal, je 

může zrušit, pokud shledá, že důvody pro 

jeho přijetí již pominuly. 

§ 7 odst. 1, 

§ 9 odst. 1 
16. V § 7 odst. 1 písm. a) se slova 

„právnické osoby“ zrušují a slova 

„Evropské unie“ se nahrazují slovy 

„nebo v Lichtenštejnském knížectví“. 

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.“. 

32009L0043 Rozhodnutí smíšeného výboru EHP č. 

111/2013 ze dne 14. června 2013, kterým se 

mění příloha II (Technické předpisy, normy, 

zkoušení a certifikace) Dohody EHP 

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být 

odpovídajícím způsobem změněna,  

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:  

Článek 1  

Kapitola XIX přílohy II Dohody o EHP se 

mění takto:  

1) Za bod 3p (rozhodnutí Komise 

2010/376/EU) se doplňuje toto:  

„3q.  

32009 L 0043: směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. 

května 2009 o zjednodušení podmínek 

transferů produktů pro obranné účely uvnitř 

Společenství (Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 

1), ve znění:  

—  

32010 L 0080: směrnice Komise 

2010/80/EU ze dne 22. listopadu 2010 (Úř. 

věst. L 308, 24.11.2010, s. 11),  

—  

32012 L 0010: směrnice Komise 

2012/10/EU ze dne 22. března 2012 (Úř. 

věst. L 85, 24.3.2012, s. 3).“  

Tato směrnice se nevztahuje na 

Lichtenštejnsko.  

Pro účely Dohody se směrnice upravuje 

takto:  

Článek 11 se nepoužije.“  

2) V nadpise „AKTY, KTERÉ BEROU 

SMLUVNÍ STRANY NA VĚDOMÍ“ se za 

bod 14 (usnesení Rady ze dne 8. července 

1996 (96/C 224/03)) doplňuje nový bod, 

který zní:  

„15.  

32011 H 0024: Doporučení Komise 

2011/24/EU ze dne 11. ledna 2011 

k certifikaci obranných podniků podle 

článku 9 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/43/ES o zjednodušení 

podmínek transferů produktů pro obranné 

účely uvnitř Společenství (Úř. věst. L 11, 

15.1.2011. s. 62).“ 

§ 1 odst. 1 2. V § 1 odst. 1 se za slova „Tento zákon“ 32009L0043 Čl. 18 
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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.“. 

1. Členské státy do 30. června 2011 přijmou 

a zveřejní právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s touto 

směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění 

těchto předpisů. 

Budou tyto předpisy používat ode dne 30. 

června 2012. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 

obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí 

být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 

státy. 

  

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních 

ustanovení vnitrostátních právních předpisů, 

které přijmou v oblasti působnosti této 

směrnice. 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32009L0043 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze 
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