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Činnost Ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti 
zahraničního obchodu s materiálem obranného a 
bezpečnostního průmyslu  

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako věcně příslušný správní úřad provádí v 
souladu se zákonem č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským 
materiálem, kontrolu zahraničního obchodu s tímto specifickým materiálem.  

 

Kontrola je prováděna formou licencování jednotlivých vývozů, dovozů a 
transferů tohoto materiálu s ohledem na bezpečnostní, zahraničně politické a 
obchodní zájmy České republiky. 
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Právní rámec obchodu s vojenským materiálem 

Podmínky provádění zahraničního obchodu s vojenským 
materiálem a působnost orgánů státní správy v této       

oblasti upravuje: 
 

1. 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  

 

2. Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení  některých ustanovení zákona  

č. 38/1994 Sb. ,ve znění vyhlášky č. 85/2014 Sb. a vyhlášky č. 48/2015 Sb. 
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Povolovací režim v České republice 

Povolovací režim obchodování s vojenským materiálem je v České republice 
dvoustupňový: 

1. Stupeň: Povolení k obchodu s vojenským materiálem 
Obchod s vojenským materiálem může provádět pouze právnická osoba se sídlem na území ČR nebo 

v případech stanovených zákonem podnikající fyzická osoba na základě povolení k provádění 
zahraničního obchodu s vojenským materiálem  

(dále jen „povolení“) 
 

2. Stupeň: Licence k obchodu s vojenským materiálem 
Osoba, které bylo vydáno povolení podle zákona, je oprávněna určitý obchod s vojenským 

materiálem provádět jen na základě, v rozsahu a za podmínek stanovených v licenci 

(dále jen „licence“) 
 

Poznámka: 
Povolení ani licence se nevyžaduje pokud nákup nebo dovoz vojenského materiálu provádí jménem České republiky 

Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra ve stanoveném rozsahu.  
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Zahraniční obchod s vojenským materiálem 

Zahraničním obchodem s vojenským materiálem ve smyslu zákona je:  
  

a) vývoz vojenského materiálu z území ČR do jiného než členského 
státu EU; 

b) dovoz vojenského materiálu na území ČR z jiného než členského 
státu EU; 

c) transfer vojenského materiálu uvnitř EU; 
d) nákup/prodej vojenského materiálu od zahraniční 

osoby/zahraniční osobě, jakož i plnění závazků vůči zahraniční 
osobě a přijímání plnění od zahraniční osoby, jejichž předmětem 
je vojenský materiál, mimo členských států EU; 

e) zprostředkování činností uvedených v bodě a), b) a c); 
f) nákup vojenského materiálu v zahraničí a jeho následný prodej 

do jiného než členského státu EU. 
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Povolení k obchodu s vojenským materiálem 

1. POVOLENÍ: 
 

Povolení vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu - Licenční správa 
(dále jen „ministerstvo“). 

 

 Povolení je vydáváno na dobu neurčitou na základě závazných stanovisek: 
 1. Ministerstva zahraničních věcí  

• z hlediska zahraničně politických zájmů ČR a dodržování závazků ČR 
vyplývajících z mezinárodních smluv a členství v mezinárodních 
organizacích 

 2. Ministerstva vnitra 
• z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva 

 3. Ministerstva obrany 
• z hlediska zabezpečování obrany ČR 
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Povolení k obchodu s vojenským materiálem 

Základní podmínky pro vydání povolení 
a) základní kapitál právnické osoby není tvořen z více než z 49 % 

vklady pocházejícími od zahraničních osob mimo členských 
zemí EU 

b) fyzické podnikající osoby, členové statutárního orgánu 
právnické osoby, její prokuristé, příp. zakladatelé splňují 
podmínky stanovené zákonem pro tyto osoby (věk, 
občanství, pobyt, právní způsobilost, předpoklady pro výkon 
citlivé činnosti) 

c) provádění obchodu s vojenským materiálem vlastním 
jménem a na vlastní účet s dostatečným finanční zajištěním 
tohoto obchodu 
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Povolení k obchodu s vojenským materiálem 

 

Důvody pro nevydání povolení: 

 
a) Nesplnění zákonem stanovených podmínek pro vydání; 

 

b) Ohrožení zahraničně politických nebo obchodních zájmů 
České republiky; 

 

c) Ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany 
obyvatelstva. 
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Licence k obchodu s vojenským materiálem 

2. LICENCE 
 Typy licence k provádění zahraničního obchodu s vojenským 

materiálem: 
 

a) Licence pro dovoz; 
b) Licence pro vývoz; 
c) Licence určené k transferu (tzv. transferní 

licence). 
 
 

Poznámka: 
Transferní licence byly zavedeny od 30.6.2012 v rámci implementace Směrnice Evropského parlamentu a rady 

2009/43/ES o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství.  
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Licence k obchodu s vojenským materiálem 

Důvody neudělení licence: 
 

a) Nesplnění náležitostí stanovených zákonem; 
 

b) Porušení zákona nebo předpisu EU, právního předpisu 
členských států EU nebo vyhlášené mezinárodní smlouvy 
upravující obchod a nakládání s vojenským materiálem; 
 

c) Zahraničně politické nebo obchodní zájmy České republiky 
nebo ochrana veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany 
obyvatelstva. 

 
 



Udělování povolení a licencí v oblasti zahraničního obchodu 
s vojenským materiálem 

Licence k obchodu s vojenským materiálem 

Důvody odejmutí udělené licenci:  
 

a) Licence byla udělena na základě nepravdivých nebo 
neúplných údajů; 
 

b) Zahraničně politické zájmy České republiky, nebo ochrana 
veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrana obyvatelstva; 
 

c) Nedodržení podmínek stanovených v udělené licenci; 
 

d) Zánik povolení.  
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Licence k obchodu s vojenským materiálem 

Pozastavení čerpání udělené licence:  
 

Ministerstvo je oprávněno na návrh dotčených orgánů na dobu 
nezbytně nutnou pozastavit čerpání udělené licence z důvodů 

zahraničně politických zájmů ČR nebo ochrany veřejného 
pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.  

 

Pominou-li důvody ministerstvo pozastavení čerpání zruší. 
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Transferní licence 

Nové typy licencí určených k transferu v rámci EU  
(tzv. transferní licence): 

 

A. Obecná licence  
B. Souhrnná licence 

C. Individuální licence 
 

 
Důležité: 

 Transferní licence může využít jen držitel povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským 
materiálem. 

 
Transferním licencím nepodléhají transfery vojenského materiálu, pokud je dodavatelem MO ČR 

nebo MV ČR, nebo je transfer nezbytný k uplatňování kooperačního zbrojního programu mezi 
členskými státy EU. 
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Obecná licence  

Možnosti využití obecné licence k transferu: 
 

  

a) Transfer vojenského materiálu příjemci v jiném členském státě EU, který je 
součástí ozbrojených sil členského státu nebo je veřejným zadavatelem, 
který provádí nákupy výlučně pro ozbrojené síly členského státu; 

b) Transfer vojenského materiálu příjemci v jiném členském státě, který je 
certifikován podle příslušného právního předpisu členského státu; 

c) Transfer vojenského materiálu do jiného členského státu EU pro účely 
předvádění vzorků zboží, hodnocení nebo výstav; 

d) Transfer vojenského materiálu do jiného členského státu EU pro účely 
údržby nebo opravy vojenského materiálu. 
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Obecná licence  

Podmínky pro využívání obecné licence k 
transferu: 

  

a) Před uskutečněním prvního transferu se písemně zaregistrovat u ministerstva; 

 

b) Před uskutečněním každého transferu vypracovat přehled složení dodávky 
obsahující soupis transferovaného zboží, který bude doprovázet zásilku; 

 

c) Uchovávat údaje o uskutečněných transferech po dobu 10 let od uskutečnění 
transferu; 

 

d) Ve stanovené lhůtě informovat ministerstvo o uskutečněných transferech v 
rámci obecné licence za předcházející pololetí (do 10. ledna a do 10. července). 
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Souhrnná transferní licence  

Specifika souhrnné transferní licence: 
 

• Možnost provádět transfery vojenského materiálu více 
příjemcům v jednom nebo více členských státech EU; 

• Pro vydání souhrnné transferní licence ministerstvem se 
nevyžaduje závazné stanovisko Ministerstva zahraničních 
věcí; 

• Správní řízení ve věci udělení souhrnné transferní licence 
zkráceno na 30 dní; 

• Souhrnnou transferní licenci uděluje ministerstvo max. na 3 
roky. 
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Individuální transferní licence 

Specifika individuální transferní licence: 
 

• Možnost provádět transfery vojenského materiálu 
jednomu určitému příjemci v jiném členském státě EU; 

• Pro vydání individuální transferní licence ministerstvem se 
nevyžaduje závazné stanovisko Ministerstva zahraničních 
věcí; 

• Správní řízení ve věci udělení individuální transferní licence 
zkráceno na 30 dní. 
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Děkuji za pozornost 


