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Ministerstvo průmyslu a obchodu 

II. 

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA 

 

Stávající právní úprava zahraničního obchodu s „bezpečnostně citlivým materiálem“, kterým 

je vojenský materiál, zbraně nevojenského charakteru, výbušniny a pyrotechnika, zboží 

dvojího použití podléhá zvláštní právní úpravě několika právních předpisů, což je podmíněno 

různými hledisky vycházejícími z povahy materiálu. Kontrolu zahraničního obchodu ve 

spolupráci s dalšími rezorty provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jednotlivé kontrolní 

režimy jsou postaveny na podobných principech, a to z důvodu, že všechny takto 

kontrolované výrobky jsou podobného charakteru s tím, že právě s ohledem na tento jejich 

charakter je kontrola zahraničního obchodu s nimi nezbytná zejména z bezpečnostních 

důvodů. 

Na přípravě novely se podílela pracovní skupina složená se zástupců MPO a dotčených 

orgánů státní správy (MO, MZV, MV, BIS, ÚZSI, NBÚ, GŘC).  

Navrhovaná právní úprava řeší s cílem zvýšení transparentnosti a možného zjednodušení 

podnikání zejména následující oblasti: 

 Vztah zákona č. 38/1994 Sb. k novým institutům zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

 Odstranění duplicit se zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. 

 Zjednodušené licence pro vývozy při veletrzích, výstavách, předvádění apod. 

V souvislosti s euronovelou byla zavedena možnost transferu na veletrhy, výstavy a 

předvádění formou obecné licence, jež je do jisté míry jednodušší. Pro vývoz vojenského 

materiálu do třetích zemí je doposud využívána klasická licence, která má delší proces. Proto 

se navrhuje obdobně jako u transferu v obecné licenci využít obdobný mechanizmus a upravit 

tak zjednodušenou licenci. 

 Znovuzavedení právní úpravy vývozu vojenského materiálu realizovaného 

Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany na základě usnesení vlády, která zajistí možnost 

rychlé reakce vlády na potřebu vývozu vojenského materiálu darem do oblastí, ve kterých 

hrozí např. válečný konflikt nebo omezování lidských práv a kde tento dar bude sloužit 

k pomoci zvládnout situaci. 
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 Revize definice vojenského materiálu. 

 Elektronizace podávání žádostí. 

 Možnost rozšíření povolení a licence k obchodování s vojenským materiálem a úprava 

doby jejich platnosti. 

 Úprava informační povinnosti při vývozu vojenského materiálu, který podléhá 

mezinárodní smlouvě o konvenčních ozbrojených silách. 

 Odkaz na Společný postoj Rady 2008/944/SZBP, kterým se stanoví společná pravidla 

pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu. 

 Úprava správních poplatků v souvislosti s možností rozšíření povolení a prodloužení 

platnosti licence. 

 

K předkládanému materiálu se podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace RIA 

neuplatňuje. Návrh je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána, včetně Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, a též 

respektuje závazky vyplývající z členství České republiky v mezinárodních organizacích. 

Předložený návrh nemá vliv na veřejné rozpočty. Oproti stávající právní úpravě nebudou 

s návrhem ve vztahu k veřejným rozpočtům spojeny žádné výdaje ani úspory. Návrh se 

netýká sociální oblasti ani otázky rovnosti mužů a žen. Návrh nebude mít negativní dopady na 

životní prostředí.  

Instituty, jež jsou zavedeny, jsou pro podnikatele přínosem (např. zjednodušená licence pro 

veletrhy a výstavy, úprava možnosti rozšíření povolení a prodloužení platnosti licence, 

elektronizace podání žádosti o povolení a o licenci). 

 

Materiál byl projednán v meziresortním připomínkovém řízení. Oslovená připomínková místa 

uplatnila celkem …….. zásadních a …………doporučujících připomínek. Veškeré 

připomínky byly vypořádány na konferenčním vypořádání dne ……….  Materiál se vládě 

předkládá bez rozporu/s rozporem.  


