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Vládní návrh

na vydání

zákona,

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
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ZÁKON
ze dne……2008,
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
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
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. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:
1.

§ 2 až 4 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 1f znějí:
„§ 2
(1) Obchodem s vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona rozumí

a) vývoz vojenského materiálu z území České republiky do zahraničí, včetně vývozu do
jiných členských států Evropské unie,
b) dovoz vojenského materiálu na území České republiky ze zahraničí, včetně dovozu z
jiných členských států Evropské unie,
c) nákup vojenského materiálu od zahraniční osoby, prodej vojenského materiálu zahraniční
osobě1), jakož i plnění dalších závazků vůči zahraniční osobě a přijímání dalších plnění
od zahraniční osoby, jejichž předmětem je vojenský materiál.
(2) Obchodem s vojenským materiálem se rozumí rovněž

a) zprostředkování činností uvedených v odstavci 1,
b) nákup vojenského materiálu v zahraniční a jeho následný prodej do jiného než členského
státu Evropské unie.
(3) Za obchod s vojenským materiálem se pro účely tohoto zákona považuje také
písemný projev vůle směřující k uzavření smluv, které upravují vztahy podle odstavců 1 a 2,
jakož i s tím související předávání informací a reklama.
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§3
(1) Tento zákon se nevztahuje na
a) vývoz nebo nakládání s vojenským materiálem mimo území České republiky při
působení ozbrojených sil České republiky, bezpečnostních sborů1a) nebo základních
složek integrovaného záchranného systému České republiky1b) podle vyhlášených
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, včetně zpětného dovozu,
b) dovoz nebo nakládání s vojenským materiálem na území České republiky v souvislosti
s působením ozbrojených nebo záchranných složek jiných států, Organizace spojených
národů a dalších mezinárodních organizací na území České republiky podle vyhlášených
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, včetně zpětného vývozu,
c) vývoz nebo nakládání s vojenským materiálem mimo území České republiky za účelem
poskytování humanitární pomoci nebo zapojení do mezinárodních humanitárních
záchranných operací, včetně zpětného dovozu, rozhodne-li o tom vláda, a to za podmínek
vládou stanovených,
d) dovoz nebo nakládání s vojenským materiálem na území České republiky za účelem
přijímání humanitární pomoci, včetně zpětného vývozu, rozhodne-li o tom vláda,
a to za podmínek vládou stanovených.
(2) Tento zákon se dále nevztahuje na poskytování informací, vysílání a přijímání

odborníků za účelem výzkumu, vývoje, konstrukce, výroby, úprav, oprav, údržby, použití
a ovládání vojenského materiálu v rámci studijních programů akreditovaných podle
zvláštního právního předpisu1c), které jsou uskutečňovány vojenskou vysokou školou.
§4
Předmětem obchodu s vojenským materiálem nesmí být
a) zbraně hromadného ničení, kterými se rozumí jaderné, chemické a biologické zbraně1d),
b) zboží, na které se vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů nebo vyhlášených
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, zakazujících použití,
skladování, výrobu a převod protipěchotních min a jejich zničení1e) a zakazujících nebo
omezujících použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné
utrpení nebo mohou mít nerozlišující účinky1f), pokud vyhlášená mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
1)

§ 21 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve
znění pozdějších předpisů.
1b)
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému mimo území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
1c)
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.
1d)
Například Smlouva o nešíření jaderných zbraní, vyhlášená pod č. 61/1974 Sb., Úmluva
o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich
zničení, vyhlášená pod č. 94/1997 Sb., zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních
souvisejících se zákazem chemických zbraní, ve znění pozdějších předpisů, Úmluva o
zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických)
a toxinových zbraní a o jejich zničení, vyhlášená pod č. 96/1975 Sb., zákon č.
1a)

-4281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických
(biologických) a toxinových zbraní, ve znění pozdějších předpisů.
1e)
Zákon č. 305/1999 Sb., o zákazu použití, skladování, výroby a převodu
protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů.
1f)
Úmluva o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou
způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, vyhlášená pod č. 21/1999
Sb.“.
2.

V § 5 odst. 1 písm. a) se slovo „především“ nahrazuje slovy „nebo přizpůsobené“
a slova „ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostních sborech a službách“
se nahrazují slovy „ozbrojených silách nebo bezpečnostních sborech“.

3.

V § 5 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) stroje, zařízení, investiční celky, technologie, programové vybavení, technická
dokumentace nebo návody vyrobené, upravené, vybavené, zkonstruované nebo přizpůsobené
pro vojenské použití, zejména pro vývoj, výrobu, kontrolu a zkoušení dalších výrobků, jejich
součástí a náhradních dílů uvedených v písmenu a).“.
4.

V § 5 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

5.

V § 5 odst. 2 se slova „odstavcích 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavci 1“.

6.

V § 5 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „na základě Společného seznamu
vojenského materiálu Evropské unie“.

7.

V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Povolení vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“)
na základě závazných stanovisek dotčených orgánů, kterými jsou
a)
b)
c)

Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České
republiky, dodržování závazků vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních
smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních organizacích,
Ministerstvo vnitra z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,
Ministerstvo obrany z hlediska zabezpečování obrany České republiky.

(3) Závazné stanovisko vydá dotčený orgán uvedený v odstavci 2 ve lhůtě 20 dnů
od doručení stejnopisu žádosti; závazné stanovisko musí obsahovat souhlas nebo nesouhlas
dotčeného orgánu s vydáním povolení.“.
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V § 7 odst. 1 písm. a) se slovo „jmění“ nahrazuje slovem „kapitál“, slovo „tvořeno“
se nahrazuje slovem „tvořen“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ ,s výjimkou
vkladů od zahraničních osob se sídlem nebo bydlištěm v některém z členských států
Evropské unie“.

9.

V § 7 odst. 1 písm. b) bodech 2 a 3 se slova „České republiky“ nahrazují slovy
„členského státu Evropské unie“.

10.

V § 7 se odstavec 3 zrušuje.

11.

V § 9 odst. 1 písm. a) se slovo „jméno“ nahrazuje slovy „firma nebo název“.

12.

V § 9 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) jméno, popřípadě jména, příjmení, trvalý pobyt 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, trvalý pobyt a rodné číslo
členů dozorčí rady, je-li zřízena; u občanů jiného členského státu Evropské unie se uvede
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a další údaje, které jsou způsobilé danou
osobu jednoznačně identifikovat,“.
13.
14.
a)
b)
c)
d)

V § 9 odst. 1 písm. e) se slova „§ 5 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 5 odst. 3“.
V § 9 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
„(2) Žádost o povolení musí být doložena
smlouvou nebo listinou o zřízení nebo založení právnické osoby notářským zápisem nebo
smlouvou nebo listinou s úředně ověřenými podpisy zakladatelů či zřizovatelů, pokud
právnická osoba není dosud zapsána v obchodním rejstříku,
příslušnými doklady v případě, že se údaje uvedené v žádosti liší od údajů zapsaných
v obchodním rejstříku,
osvědčením o splnění předpokladů pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích podle zvláštního právního předpisu3),
dokladem o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby pro výkon citlivé činnosti nebo
osvědčením fyzické osoby pro stupeň utajení Důvěrné nebo vyšším, vydanými podle
zvláštního zákona2a), u členů statutárního orgánu právnické osoby, prokuristů, je-li
prokura udělena, a členů dozorčí rady, je-li zřízena.

_____________________________
3)

§ 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.“.

15.

V § 9 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

16.

V § 10 písm. a) se slovo „jméno“ nahrazuje slovy „firmu nebo název“.

17.

V § 10 písmeno b) zní:
„b) vymezení vojenského materiálu, který je předmětem obchodu,“.
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V § 10 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Právnická osoba, které bylo vydáno povolení, je povinna písemně oznámit a doložit
ministerstvu změnu každého údaje obsaženého v žádosti o vydání povolení nebo dokladech
připojených k žádosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala.“.

19.

V § 11 odst. 1 se slova „zahraničně politických, obchodních nebo bezpečnostních zájmů
České republiky“ nahrazují slovy „zahraničně politických nebo obchodních zájmů
České republiky nebo veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva“.

20.

V § 11 odst. 2 se slova „a po dobu jednoho roku“ nahrazují slovem „nebo“ a za slovo
„anebo“ se vkládá slovo „od“.

21.

V § 12a odst. 1 se za slova „bezpečnosti České republiky“ vkládají slova „ , nebo děje-li
se tak v rámci pomoci jiným státům“.

22.

V § 12a odst. 2 písm. b) se za slovo „jméno“ vkládají slova „, popřípadě jména“.

23.

V § 13 odst. 1 písm. d) bodě 4 se za slovo „porušil“ vkládají slova „závažným
způsobem“ a na konci textu se doplňují slova „nebo předpis Evropské unie, právní
předpis členského státu Evropské unie, nebo vyhlášenou mezinárodní smlouvu, kterou
je Česká republika vázána, pokud upravují obchodování nebo nakládání s vojenským
materiálem“.

24.

V § 13 odst. 1 písm. d) se bod 5 zrušuje.

25.

V § 14 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Právnická osoba, které bylo vydáno povolení podle tohoto zákona, je oprávněna
určitý obchod s vojenským materiálem provádět jen na základě, v rozsahu a za podmínek
stanovených v licenci.
(2) O udělení licence požádá právnická osoba pro každou smlouvu, jejímž předmětem
je obchod s vojenským materiálem podle § 2 odst. 1 nebo 2; obchod s vojenským materiálem
podle § 2 odst. 3 lze provádět i bez licence.“.
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V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) V případě obchodu s vojenským materiálem, jehož zahraniční smluvní partneři
mají sídlo v určitém členském státě Evropské unie, který je vymezen v žádosti, lze požádat o
udělení licence pouze pro tento stát, i když koneční uživatelé mají sídlo a ke konečnému užití
vojenského materiálu dojde v kterémkoli členském státě Evropské unie. Seznam vojenského
materiálu, který může být předmětem takové licence, stanoví prováděcí předpis.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
27.

§ 15 a 16 včetně poznámky pod čarou č. 3a znějí:
„§ 15

(1) Žádost o udělení licence předkládá ministerstvu právnická osoba, které bylo
povoleno provádět obchod s vojenským materiálem (dále jen „žadatel“).
(2) Žádost o udělení licence podle § 14 odst. 2 se předkládá po písemném projevu vůle
zahraničního smluvního partnera, učiněném za účelem uzavření smlouvy v oblasti obchodu
s konkrétním druhem a množstvím vojenského materiálu. V případě vstupu žadatele
do mezinárodní veřejné soutěže může žadatel předložit žádost o udělení licence
již po vyhlášení veřejné soutěže nebo po vyzvání k předložení nabídky v rámci veřejné
soutěže.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

(3) Žádost o udělení licence podle § 14 odst. 2 musí obsahovat
obchodní firmu nebo název a sídlo žadatele,
identifikační číslo žadatele,
obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo
podnikání zahraničního smluvního partnera, popřípadě tuzemského smluvního partnera,
číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
číslo, případně položku nebo podpoložku kombinované nomenklatury celního sazebníku3a),
název vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu a jeho množství,
u významného vojenského materiálu podle § 20 dále evidenční nebo výrobní čísla, pokud
byla přidělena,
navrhovanou dobu platnosti licence,
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, nebo
3. na jehož území se nachází konečný uživatel v případě vývozu vojenského materiálu,
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,

i) účel zahraničního obchodu s vojenským materiálem s uvedením informace, zda se jedná o
obchod ve smyslu § 2 odst. 2,
j) nabídkovou nebo smluvní cenu za jednotku množství vojenského materiálu v Kč

-8a celkovou cenu v Kč,
k) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo
podnikání konečného uživatele,
l) 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.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(4) Žádost o udělení licence podle § 14 odst. 3 musí obsahovat
obchodní firmu nebo název a sídlo žadatele,
identifikační číslo žadatele,
číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
číslo, případně položku nebo podpoložku kombinované nomenklatury celního sazebníku,
název vojenského materiálu podle seznamu vojenského materiálu,
navrhovanou dobu platnosti licence,
název státu nebo států, ze kterých má být dovážen nebo do kterých má být vyvážen
vojenský materiál,
název členského státu Evropské unie, na jehož území se nachází místo konečného užití
vojenského materiálu, obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména,
příjmení a místo podnikání konečného uživatele v členském státě Evropské unie.

(5) Žádost o udělení licence podle § 14 odst. 2 musí být doložena
návrhem na uzavření smlouvy anebo uzavřenou smlouvou s tím, že tyto doklady musí
obsahovat přesnou specifikaci vojenského materiálu včetně uvedení jeho množství,
b) dokladem o konečném užití,
c) dalšími údaji identifikujícími vojenský materiál, pokud je to nezbytné pro řádné
posouzení žádosti.
a)

(6) Doklad o konečném užití podle odstavce 5 písm. b) nesmí být starší než 12 měsíců
a musí obsahovat
a) název státu, na jehož území se nachází místo konečného užití vojenského materiálu,
b) název orgánu, který jej vydal,
c) obchodní firmu nebo název a sídlo žadatele,
d) obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo
podnikání konečného uživatele,
e) přesný popis vojenského materiálu, zejména jeho množství, charakteristiku a hodnotu,
f) datum vydání,
g) antireexportní doložku,
h) jméno, popřípadě jména, příjmení a razítko a podpis pověřeného zástupce orgánu, který
doklad vydal,
i) informace o konečném užití vojenského materiálu.
(7) Vzory žádostí o udělení licence stanoví prováděcí předpis.

-9§ 16
(1) Ministerstvo rozhodne o žádosti o udělení licence ve lhůtě 60 dnů ode dne jejího
doručení na základě závazných stanovisek
a) Ministerstva zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky
a dodržování mezinárodních závazků České republiky, zejména závazků vyplývajících
z vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a z členství
České republiky v mezinárodních organizacích,
b) Ministerstva vnitra z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,
c) Ministerstva obrany z hlediska zajišťování obrany České republiky, pokud jde o
významný vojenský materiál podle § 20.
(2) Závazné stanovisko podle odstavce 1 vydá dotčený orgán ve lhůtě 20 dnů
od doručení stejnopisu žádosti; ve zvlášť složitých případech a na základě písemné dohody
ministerstev lze tuto lhůtu přiměřeně prodloužit. Závazné stanovisko musí obsahovat souhlas
či nesouhlas dotčeného orgánu. Závazné stanovisko Ministerstva zahraničních věcí podle
odstavce 1 písm. a) není třeba, byla-li podána žádost o licenci podle § 14 odst. 3.

g)
h)

(3) Rozhodnutí o udělení licence podle § 14 odst. 2 obsahuje
obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo žadatele,
číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
číslo, případně položku nebo podpoložku kombinované nomenklatury celního sazebníku,
název vojenského materiálu a jeho množství,
celkovou cenu vojenského materiálu v Kč,
obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a místo
podnikání zahraničního smluvního partnera a konečného uživatele vojenského materiálu,
dobu platnosti licence,
případné další podmínky licence.

a)
b)
c)
d)
e)

(4) Rozhodnutí o udělení licence podle § 14 odst. 3 obsahuje
obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo žadatele,
číslo povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem,
název vojenského materiálu,
datum, místo vydání a dobu platnosti licence,
případné další podmínky licence.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

(5) V rozhodnutí se vymezí místo pro záznamy celních orgánů o využívání udělené
licence.

3a)

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické
nomenklatuře a o Společném celním sazebníku, ve znění nařízení Komise (ES) č.
2031/2001 ze dne 6. srpna 2001.“.
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Dosavadní poznámka pod čarou č. 3a se označuje jako poznámka pod čarou č. 3b, a to včetně
odkazu na poznámku pod čarou.
28.

V § 17 odst. 1 se slova „kalendářního čtvrtletí a v případě jejího využití v uplynulém
kalendářním čtvrtletí zašle ministerstvu v tomto termínu kopii licence, obsahuje-li
záznamy celních orgánů“ nahrazují slovy „prvního a druhého kalendářního pololetí.
Informace se podává v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem“.

29.

V § 17 odst. 2 se slovo „neprodleně“ nahrazuje slovy „do 15 dnů“.

30.

V § 18 písmeno b) zní:

„b) žadatel porušil závažným způsobem ustanovení tohoto zákona nebo předpis
Evropské unie, právní předpis členského státu Evropské unie, nebo vyhlášenou mezinárodní
smlouvu, kterou je České republika vázána, pokud upravují obchodování nebo nakládání
s vojenským materiálem, nebo“.
31.

V § 18 písm. c) se slova „zahraničně politickými, obchodními nebo bezpečnostními
zájmy České republiky“ nahrazují slovy „zahraničně politickými nebo obchodními
zájmy České republiky nebo ochranou veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany
obyvatelstva“.

32.

V § 19 odst. 1 písm. b) se slova „zahraničně politickými nebo bezpečnostními zájmy
České republiky“ nahrazují slovy „zahraničně politickými zájmy České republiky nebo
ochranou veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva“.

33.

Za § 23a se vkládají § 23b až 23e, které včetně nadpisu znějí:

„Zajištění vojenského materiálu
§ 23b
(1) Celní úřad může zajistit vojenský materiál, lze-li důvodně předpokládat, že vojenský
materiál byl užit nebo určen ke spáchání správního deliktu anebo byl správním deliktem
získán nebo byl nabyt za jinou věc správním deliktem získanou.
(2) Celní úřad při zajištění vojenského materiálu podle odstavce 1 postupuje tak, aby
práva třetích osob nebyla omezena nad míru nutnou ke splnění účelu zajištění.

§ 23c
(1) Celní úřad vydá o zajištění vojenského materiálu rozhodnutí. Odvolání proti tomuto
rozhodnutí nemá odkladný účinek.
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se vojenský materiál zajišťuje, a dále se uvede, že rozhodnutí o zajištění vojenského materiálu
má účinky rozhodnutí o záruce za splnění povinnosti podle § 147 odst. 6 správního řádu,
nebude-li zaplacena pokuta.
(3) Pokud je to účelné, může celní úřad v rozhodnutí podle odstavce 2 stanovit, že se
vojenský materiál ponechává osobě, která jej vlastní nebo drží; přitom tato osoba nesmí
vojenský materiál používat, převést na jinou osobu, nebo s ním jinak nakládat.
§ 23d
(1) Osoba, které bylo doručeno rozhodnutí o zajištění vojenského materiálu, je povinna
tento vojenský materiál celnímu úřadu vydat, pokud celní úřad nepostupuje podle § 23c
odst. 3.
(2) Není-li zajištěný vojenský materiál na výzvu celního úřadu vydán, může celní úřad
vojenský materiál odejmout osobě, která ho má u sebe.
(3) O vydání nebo odnětí zajištěného vojenského materiálu se vyhotoví úřední záznam,
v němž se uvede též popis vojenského materiálu. Osobě, která vojenský materiál vydala,
nebo které byl vojenský materiál odňat, vystaví celní úřad potvrzení o vydání nebo odnětí
vojenského materiálu.

§ 23e
Není-li zajištěný vojenský materiál k dalšímu řízení již třeba a nepřichází-li v úvahu
jeho propadnutí nebo zabrání v řízení o správním deliktu anebo prodej nebo jiné nakládání,
vrátí se osobě, které byl zajištěn.“.
34.

§ 24 včetně poznámek pod čarou č. 5 a 5a zní:
„§ 24

(1) Ministerstvo je oprávněno žádat od všech státních orgánů informace o osobách
provádějících obchod s vojenským materiálem anebo o osobách žádajících o povolení
k tomuto obchodu, jakož i o jejich podnikatelské činnosti, jestliže se vztahuje k obchodu s
vojenským materiálem. Poskytování těchto informací se řídí zvláštními právními předpisy5).
(2) Ministerstvo bez zbytečného odkladu poskytuje
a)

dotčeným orgánům podle tohoto zákona
1.
2.
3.
4.

údaje uvedené v žádosti o vydání povolení nebo o udělení licence,
údaje uvedené v pravomocném rozhodnutí o vydání nebo nevydání povolení,
údaje uvedené v pravomocném rozhodnutí o neudělení licence nebo o odejmutí
licence,
informace o zániku povolení, s výjimkou případu uvedeného v § 13 odst. 1 písm. c),

b) Generálnímu ředitelství cel
1.

údaje uvedené v pravomocném rozhodnutí o vydání nebo nevydání povolení,
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3.

údaje uvedené v pravomocném rozhodnutí o udělení licence a o odejmutí licence,
informace o zániku povolení, s výjimkou případu uvedeného v § 13 odst. 1 písm. c),

c) Ministerstvu obrany kromě údajů a informací uvedených v písmenu a) též údaje
o kontrolách obchodování s významným vojenským materiálem a informace o dohledu
nebo zajištění vojenského materiálu podle § 23 až 23e,
d) Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva informace o vydaných licencích
v případech, kdy předmětem zahraničního obchodu jsou výrobky podléhající ověřování
podle zvláštního právního předpisu5a).
_______________________
5)
Například zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve
znění pozdějších předpisů.
5a)
Zákon č. 156/2000 Sb., ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických
předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon
o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.“.
35.

Za § 24 se vkládá označení nové části páté, které včetně jejího nadpisu zní:
„ČÁST PÁTÁ
SPRÁVNÍ DELIKTY“.

Dosavadní části pátá až sedmá se označují jako části šestá až osmá.

36.

§ 25 až 27 včetně nadpisů znějí:
„§ 25
Správní delikty právnických osob
(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že obchoduje s vojenským
materiálem bez povolení podle § 6 odst. 1 nebo licence podle § 14 odst. 1.
(2) Právnická osoba, která žádá o vydání povolení, se dopustí správního deliktu tím,
že
a)
b)

uvede v žádosti o vydání povolení podle § 9 odst. 1 nesprávný nebo neúplný údaj,
který je nezbytný pro vydání povolení, nebo
doloží podklady podle § 9 odst. 2 neoprávněně pozměněné nebo padělané.
(3) Právnická osoba, které bylo vydáno povolení, se dopustí správního deliktu tím,

že
a)
b)

neoznámí nebo nedoloží ministerstvu změnu podle § 10 odst. 2, nebo
pozmění údaje v povolení.
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dopustí správního deliktu tím, že
a) uvede v žádosti o udělení licence podle § 15 odst. 3 nebo 4 nesprávný nebo neúplný
údaj, který je nezbytný pro udělení licence, nebo
b) doloží podklady podle § 15 odst. 5 neoprávněně pozměněné nebo padělané.
(5) Právnická osoba, které byla udělena licence, se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní informační povinnost o využívání licence podle § 17 odst. 1,
b) pozmění údaje v licenci, včetně záznamů celních orgánů, nebo
c) nesplní povinnost vrátit originál licence podle § 17 odst. 2 nebo informační povinnost
podle § 17 odst. 3.
(6) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
b) do 15 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5 písm. a) nebo b),
c) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 2, 3, 4 nebo podle odstavce 5
písm. c).
§ 26
Propadnutí vojenského materiálu
(1) Propadnutí vojenského materiálu lze uložit samostatně nebo společně s pokutou,
jestliže vojenský materiál náleží právnické osobě, která se dopustila správního deliktu, a
vojenský materiál byl
a) ke spáchání správního deliktu užit nebo určen, nebo
b) správním deliktem získán nebo byl nabyt za věc správním deliktem získanou.
(2) Propadnutí vojenského materiálu nelze uložit, jestliže je jeho hodnota
v nepoměru k povaze správního deliktu.
(3) Vlastníkem propadlého vojenského materiálu se stává stát.
§ 27
Zabrání vojenského materiálu
(1) Nebylo-li za správní delikt uloženo propadnutí vojenského materiálu podle § 26,
lze rozhodnout, že se takový vojenský materiál zabírá, jestliže
a) náleží právnické osobě, kterou nelze za správní delikt postihnout, nebo
b) nenáleží právnické osobě, která se správního deliktu dopustila, nebo jí nenáleží zcela,
a jestliže to vyžaduje bezpečnost osob nebo majetku anebo jiný obecný zájem.
(2) Rozhodnout o zabrání vojenského materiálu nelze, jestliže je jeho hodnota v
nepoměru k povaze správního deliktu nebo jestliže od jednání majícího znaky správního
deliktu uplynulo 6 let.
(3) Vlastníkem zabraného vojenského materiálu se stává stát.“.
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Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně nadpisu zní:
„§ 27a
Společná ustanovení
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení sankce právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu,
zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o
něm nezahájil řízení do 4 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let
ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle § 25 odst. 1 až 4 a podle § 25 odst. 5 písm. a) a c) v
prvním stupni projednává ministerstvo a správní delikty podle § 25 odst. 5 písm. b) v
prvním stupni projednává celní úřad.
(5) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního
rozpočtu.“.

38.

§ 30 zní:
„§ 30

Jestliže stanoviska dotčených orgánů podle § 6 a 16, jakož i informace poskytnuté na
základě § 24, obsahují utajované informace2a), uchovávají se části spisu, v nichž jsou tyto
informace obsaženy, odděleně mimo spis.“.
39.

Za § 30 se vkládá nový § 30a, který zní:
„§ 30a

(1) V soudním řízení vedeném na základě žaloby proti rozhodnutí vydanému podle
tohoto zákona se dokazování provádí tak, aby byla šetřena povinnost zachovávat mlčenlivost
o utajovaných informacích obsažených ve stanoviscích dotčených orgánů poskytnutých podle
§ 6 a 16, jakož i informací 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.
(2) Orgán, který informace poskytl, označí okolnosti uvedené v odstavci 1, o kterých
tvrdí, že ve vztahu k nim nelze zprostit mlčenlivosti, a předseda senátu rozhodne, že části
spisu, k nimž se tyto okolnosti váží, budou odděleny, jestliže by jinak mohlo dojít k ohrožení
nebo vážnému narušení činnosti zpravodajských služeb nebo Policie České republiky.“.
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V § 31 odst. 1 se slova „Zaměstnanci ústředních orgánů státní správy, uvedených v § 6
odst. 2 tohoto zákona“ nahrazují slovy „Zaměstnanci a příslušníci ve služebním poměru
ke správním orgánům uvedeným v § 24 odst. 2“, za slova „těchto orgánů“ se vkládají
slova „nebo jejich služební poměr k těmto orgánům zanikl“ a slovo „ministrem“
se nahrazuje slovy „vedoucím správního orgánu uvedeného ve větě první“.

41.

V § 31 odst. 2 se slova „Zaměstnanci ústředních orgánů státní správy, uvedených v § 6
odst. 2“ nahrazují slovy „Zaměstnanci a příslušníci ve služebním poměru ke správním
orgánům uvedeným v § 24 odst. 2“, slovo „bezprostředně“ se zrušuje a za slovo
„pracovního“ se vkládají slova „nebo služebního“.

42.

V § 33 odst. 1 se slova „§ 5 odst. 4, § 9 odst. 5, § 15 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 5 odst.
3, § 9 odst. 3, § 14 odst. 3, § 15 odst. 7, § 17 odst. 1“.

43.

V § 33 se odstavec 2 zrušuje a současně se zrušuje označení odstavce 1.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení o vydání povolení nebo udělení licence zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona se dokončí podle zákona č. 38/1994 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení.
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Obecná část
Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA
Důvod předložení
Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem, ve znění pozdějších předpisů.
Identifikace problémů, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností
V současné době se jeví jako nezbytné přikročit k dílčím, nikoliv však k zásadním
systémovým změnám výše uvedeného zákona. Vhodnost navrhované právní úpravy
vyplývá i z námětů dotčených správních orgánů, které se na povolovacím a licenčním
řízení podílejí. Záměrem není měnit základní systémová ustanovení zákona vzhledem ke
skutečnosti, že v horizontu 2-3 let se počítá s tvorbou nové právní úpravy, která bude na
zákon č. 38/1994 Sb. navazovat. V rámci Evropské unie je v současné době připravována
směrnice Evropského parlamentu a Rady o usnadnění pohybu zboží obranného charakteru
v rámci Společenství. Její přijetí se předpokládá v roce 2009. Transpozice této směrnice
si vyžádá novou právní úpravu zahraničního obchodu s vojenským materiálem umožňující
zjednodušený pohyb zboží obranného charakteru mezi státy Evropské unie při zajištění
všech kontrolních a bezpečnostních požadavků.
Návrh novely reaguje mimo jiné i na nové prvky společenského prostředí po vstupu
České republiky do Evropské unie a rovněž na přijetí některých nových právních předpisů
v uplynulém období. Odstraňují či nahrazují se ustanovení zákona, která jsou za dobu jeho
platnosti již přežitá a působí problémy v praxi, např. podstatným způsobem
je redukováno dokládání údajů uvedených v žádosti o povolení, pokud se jedná
o skutečnosti, které jsou státní správě dostupné.
Cílem řady navrhovaných změn je dosažení větší transparentnosti při provádění
zahraničního obchodu s vojenským materiálem za současného snížení administrativní
zátěže podnikatelů.
Je navrhováno zavedení tzv. „eurolicence“, na základě které bude podnikatel moci
obchodovat s vymezeným okruhem zboží ve vztahu k členským státům EU, bez nutnosti
žádat o licenci pro každou obchodní smlouvu zvlášť. O prováděných obchodech bude
následně informovat kontrolní orgány. Podnikatelé tak budou ušetřeni i většího počtu
licenčních řízení a současně zůstane zachován prostor pro kontrolní funkci státu nad
prováděním zahraničního obchodu s vojenským materiálem.
V případě nepřijetí návrhu přetrvají určité bariéry a postupy, které byly historicky
v zákoně nastaveny, ale v současné době jsou již překonány (například požadavek,
aby členové statutárních orgánů a dozorčích rad u žadatelů o povolení měli pouze české
občanství).
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Návrh variant řešení
Návrh možných řešení včetně varianty „nulové“
Navrhovaná právní úprava reaguje na změny v našem právním řádu a dává zákon
do souladu s právními předpisy, které byly za uplynulé desetiletí novelizovány nebo byly
vydány nové (například správní řád). Bylo proto nutné přihlédnout k tomu, že řada
ustanovení zákona (např. požadavek na výpis z Rejstříku trestů, potvrzení
o občanství, trvalém pobytu) byla již překonána a bylo třeba je aktualizovat či zcela
vypustit.
Při posuzování možných řešení nebylo možno uvažovat o jiné variantě, než o novele
stávajícího zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Usneseními vlády
České republiky č. 543 ze dne 23. května 2007 a č. 773 ze dne 11. července 2007 bylo
uloženo ministrovi průmyslu a obchodu návrh novely zákona předložit vládě
do 30. června 2008.
Návrh novely zákona byl připravován v rámci pracovní skupiny, kde byly zastoupeny
dotřené rezorty a ještě před mezirezortním připomínkovým řízením byl opakovaně
projednáván s dotčenými spolupracujícími úřady a bylo tak dosaženo určitého konsensu.
V meziresortním připomínkovém řízení byly však vzneseny zásadní připomínky takové
povahy a v takovém rozsahu, že jejich vypořádání si vyžadovalo delší časovým prostor.
Z tohoto důvodu bylo požádáno o prodloužení termínu předložení návrhu novely zákona
vládě do 30. září 2008.
Dotčené subjekty
Návrh právní úpravy se dotýká právnických osob, žadatelů a držitelů povolení
k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem. V současné době
je evidováno 155 právnických osob, držitelů tohoto povolení.
Vyhodnocení nákladů a přínosů
Identifikace nákladů a přínosů všech variant
Návrh zákona není spojen s požadavky na navýšení prostředků ze státního rozpočtu České
republiky ani z rozpočtů územních samosprávných celků. Rovněž se nepředpokládají
dopady do sociální sféry, na životní prostředí, ani na rovné postavení mužů a žen.
Navrhovanou právní úpravou se snižuje administrativní zatížení podnikatelů, zejména
dochází k redukci dokladů, které se požadují přiložit k žádosti. Nebudou také požadovány
doklady, které si může správní úřad obstarat sám, dále nebude požadováno předložení
účetní závěrky ověřené auditorem. Předpokládá se i možnost podávání žádostí
elektronickou cestou. Navrhuje se také snížit informační povinnost podnikatele
o uskutečněných obchodech, a to pouze dvakrát ročně místo současných čtvrtletních
informací.

- 18 Nesporným přínosem pro podnikatele bude navrhované zavedení „eurolicence“,
na základě které bude podnikatel obchodovat s vymezeným okruhem vojenského
materiálu bez nutnosti žádat o licenci zvlášť pro každou obchodní smlouvu, pokud
zahraniční smluvní partneři i koneční uživatelé mají sídlo v některém z členských států
Evropské unie.
Návrhem právní úpravy realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu svůj Plán snižování
administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010 ve smyslu usnesení vlády č. 446 ze dne
21. dubna 2008. Hodnota této zátěže vyčíslená ve srovnání před a po novele zákona činí
téměř 37% úspory. Vyčíslení úspor je uvedeno v příloze Důvodové zprávy.
Konzultace
Samotné přípravě návrhu právní úpravy předcházelo projednání možných variant
a východisek se všemi zainteresovanými ministerstvy a ústředními správními úřady
a zástupci podnikatelů, tj. Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu a Asociací
výrobců a prodejců zbraní a střeliva.
Návrh zákona byl v rámci mezirezortního připomínkového řízení projednán v souladu
s čl. 13 Legislativních pravidel vlády se všemi ministerstvy a dalšími ústředními orgány
státní správy, jejichž působnosti se právní úprava týká.
Připomínky vznesené v rámci mezirezortního připomínkového řízení byly projednány
na poradě k vypořádání připomínek konané dne 24. července 2008. Návrh zákona
je předkládán na jednání vlády s jedním rozporem. Jedná se o otázku začlenění
zpravodajských služeb do rozhodování ve správním řízení o udělování povolení a licencí.
Zásadní připomínky v tomto směru shodně uplatnily Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní
informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace. Předkladatel zastává ten
názor, že stávající právní úprava již umožňuje účast zpravodajských služeb
na rozhodovacím procesu, není tedy třeba činit legislativní změnu. V rámci současné
praxe jsou informace BIS a ÚZSI promítnuty do stanoviska MV. Jednáními se nepodařilo
dospět ke shodě, tato záležitost tedy zůstává předmětem rozporu s MV, BIS a ÚZSI.
Návrh řešení
Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení
Po konzultacích s dotčenými orgány a podnikatelskou veřejností bylo zvoleno řešení
spočívající v technické novele zákona. Její přijetí umožní účinněji využívat existující
zdroje, rozšířit okruh podnikatelů, kteří mohou vstoupit do oblasti zahraničního obchodu
s vojenským materiálem a snížit administrativní zátěž podnikatelů, a to vše bez ohrožení
hospodářských, zahraničně politických nebo bezpečnostních zájmů České republiky.
V návaznosti na shora uvedené, nelze realizovat tzv. „nulovou variantu“, neboť dosažení
cílů, které byly stanoveny programovým prohlášením vlády a uloženy zmíněnými
Usneseními vlády nelze uskutečnit bez změny zákona.
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se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění
pozdějších předpisů.
Implementace a vynucování
Orgány odpovědnými za realizaci provedených změn jsou Ministerstvo průmyslu
a obchodu, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí,
Generální ředitelství cel.
Přezkum účinnosti
Předmět právní úpravy bude sledován po celou dobu naplňování cíle, kterým je zvýšení
transparentnosti regulace a kontroly zahraničního obchodu s vojenským materiálem tak,
jak vyplývá z programového prohlášení vlády. Při dalším vývoji právní úpravy bude
přihlédnuto k postupně formulovaným východiskům procedur zjednodušujících vnitřní
obchod s výrobky obranného průmyslu uvnitř EU. Přijetí Směrnice Rady lze očekávat
v průběhu roku 2009, transpozice do našeho právního řádu pak musí být provedena
v časovém horizontu do 18 měsíců.
Kontakty pro případné dotazy a připomínky
Ministerstvo průmyslu a obchodu – odbor legislativní a právní
telefon: 224 852 223; fax: 224 852 390
e-mail: podatelna@mpo.cz
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky, s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie
Předkládaný návrh zákona není v rozporu s Ústavou České republiky, ústavním pořádkem
a právním řádem České republiky a neodporuje mezinárodním smlouvám, jimiž je Česká
republika vázána. Předkládaný návrh zákona není v rozporu s Evropským právem ani
netransponuje jeho právní předpisy.
Zahraniční obchod s vojenským materiálem je činností natolik citlivou z hlediska
bezpečnostního i zahraničně politického, že je nezbytné tuto činnost regulovat udílením
povolení a licencí. Současně je respektováno ustanovení čl. 4 odst. 3 Listiny lidských práv
a svobod, který stanoví, že zákonná omezení musí platit stejně pro všechny případy, které
splňují stanovené podmínky. Pokud jde o relevantní nálezy Ústavního soudu, nejsou
předkladateli známy konkrétní nálezy, které by se přesně vztahovaly k dané oblasti.
V rámci Evropské unie je tvorba vlastních předpisů, jimiž se řídí mezinárodní obchod
s vojenským materiálem, ve výlučné pravomoci jednotlivých zemí. Podstatným je v této
souvislosti článek č. 296 Smlouvy o ES. Obchod s vojenským materiálem požívá výjimku
z pravidel jinak obvykle volného vnitřního trhu jen do té míry, do jaké ji členský stát

- 20 považuje za nezbytnou k ochraně podstatných zájmů své bezpečnosti. Členské země
Evropské unie mohou v nutné míře přijmout svým charakterem speciální právní úpravu
v oblasti vyňaté z pravidel volného trhu na základě článku č. 296. Taková výjimka
z pravidel vždy sleduje určitý oprávněný zájem a není více restriktivní, než je nutné
k ochraně takového zájmu, kterým je v konkrétním případě potřeba zajištění zejména
vnitřní a vnější bezpečnosti v souvislosti s obchodem s vojenským materiálem.
Právní úpravy regulace a kontroly zahraničního obchodu s vojenských materiálem
v členských zemích EU mají shodné východisko. Tím je podrobení vojenského materiálu
licenčnímu režimu. Přitom členské země vycházejí ze společného seznamu vojenského
materiálu EU, a to buď přímo, nebo položky v něm uvedené pokrývají vlastním
seznamem. Základem bývá seznam vojenského materiálu Wassenaarské smlouvy.
Uspořádání prvků kontrolního režimu je v jednotlivých zemích různé a vychází z jejich
potřeb a tradic.
Zvláštní část
Čl. I
Bod 1
Upřesňuje se pojem "obchod s vojenským materiálem" pro účely tohoto zákona
v kategorii vývoz, dovoz a tzv. zprostředování. Náhradou slova "hranice" slovem "území"
dochází ke zpřesnění současného bezhraničního stavu Evropské unie ve smyslu pohybu
zboží mezi členskými státy Evropské unie.
Úprava vymezuje oblasti, na které se zákon nevztahuje (poskytování humanitární pomoci,
záchranné operace), a zapojení České republiky do akcí podle mezinárodních dohod,
kterými je Česká republika vázána. Rovněž dochází ke zpřesnění a vymezení oblasti
zákazu obchodu s vojenským materiálem.
Reaguje se na vhodnost doplnění dalšího zboží jako zakázaného předmětu zahraničního
obchodu s vojenským materiálem, konkrétně protipěchotních min. Změna zvýrazňuje
neměnnost pozice České republiky a aktivní prosazování závěrů Ottawské úmluvy.
Body 2 - 6
V rámci zvýšení transparentnosti se dodatečně upravuje předmět zákonné úpravy, jednak
drobným doplněním části týkající se technologie, jednak vypuštěním názorného výčtu
zboží, které je vojenský materiálem pro účel zákona. Kodifikuje se, že při aktualizaci
českého seznamu vojenského materiálu, který je přílohou prováděcího předpisu, bude
přihlíženo k doporučenému společnému seznamu vojenského materiálu Evropské unie.
Bod 7
Úpravou dochází k přesnému vymezení kompetencí a z toho vyplývající účasti dotčených
orgánů při posuzování žádostí o udělení povolení k obchodu s vojenským materiálem.
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Upřesňují se podmínky k vydání povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským
materiálem. V současné době jsou vzhledem k rozvoji podnikatelského prostředí některé
podmínky vymezené v době vzniku zákona přežilé. Nově se zohledňuje členství České
republiky v Evropské unii s tím, že povolení může být vydáno právnickým osobám,
jejichž kapitál není více než ze 49 % tvořen vklady pocházejícími od zahraničních osob
s výjimkou členských států Evropské unie. Členové řídících orgánů právnických osob
žádajících o povolení mohou být i občané členského státu Evropské unie.
Body 11 - 15
Podstatným způsobem se redukuje výčet listinných dokladů k žádosti. K žádosti nebude
třeba přikládat např. výpis z Rejstříku trestů, doklad o státním občanství, trvalém pobytu,
čestné prohlášení o způsobilosti k právním úkonům. Snižuje se
tak značné
administrativní zatížení podnikatelů v dokládání skutečností, které si může státní správa
sama ověřit.
Body 16 - 18
Pro přehlednost se povinnost o oznámení změn údajů v žádosti o vydání povolení
přesouvá z § 7 nově do § 10, současně je navrhováno formulační zpřesnění například
s terminologií Obchodního zákoníku.

Body 19 - 20
Rozšiřují se důvody pro nevydání povolení o případy ohrožení veřejného pořádku,
bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a upravuje se doba pro nevydání nového povolení
v případě, že bylo ministerstvem zrušeno.

Bod 21
V § 12 a dochází ke zpřesnění, kdy Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra mohou
provádět jménem České republiky obchod s vojenským materiálem, o případy "děje-li se
tak v rámci pomoci jiným státům".
Bod 22
Jde o legislativně technickou úpravu.

Body 23 - 24
Navrhovaná úprava odstraňuje tvrdost podmínek pro zánik povolení a umožňuje
správnímu orgánu objektivnější posouzení závažnosti porušení zákona.
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Upravuje podmínky, za kterých může být udělena licence včetně užívání. Současně
se zavádí nový druh licence pro obchod s určitým vymezeným vojenským materiálem
v rámci Evropské unie. Navrhovaná úprava tak zohledňuje členství České republiky
v Evropské unii a zároveň reaguje na připravovanou směrnici Evropského parlamentu
a Rady o zjednodušení podmínek transferu zboží obranného charakteru v rámci
Společenství. Žadatel by u vymezených druhů zboží nemusel při splnění daných
podmínek žádat o udělení licence na jednotlivé obchodní případy. Příslušné orgány budou
o těchto jednotlivých obchodních operacích dostávat údaje z informací o čerpání
konkrétní licence dvakrát ročně.
Bod 27
Zpřesňuje podmínky pro udělení jednotlivých typů licencí, upravuje obsah žádostí tak,
aby údaje v žádosti byly v souladu s navrhovanými změnami v předchozích paragrafech.
(zprostředkování obchodu, obchod s vojenským materiálem v rámci Evropské unie),
přesněji vymezuje kompetence a z toho vyplývající účasti dotčených orgánů při
posuzování žádostí o udělení licencí a nově se stanovuje obsah rozhodnutí o udělení
licencí pro obchod s vojenským materiálem v rámci Evropské unie.
Body 28 - 29
Je navrhováno snížení zátěže podnikatelů omezením povinnosti informovat o využívání
licence pouze 2x ročně z původně stanovených čtyř hlášení ročně a zpřesňuje se lhůta
k vrácení licence.
Bod 30 -32
Při neudělení a odejmutí licence umožňuje navrhovaná právní úprava správnímu orgánu
objektivnější posouzení závažnosti porušení zákona.
Bod 33
V návaznosti na novou úpravu správních deliktů je navržen standardní institut zajištění
zboží. Transparentním způsobem se stanovují opatření k nakládání se zbožím, které bylo
užito nebo určeno ke spáchání správního deliktu, nebo spácháním správního deliktu bylo
získáno.
Bod 34
Zpřesňuje povinnost Ministerstva průmyslu a obchodu poskytovat údaje a informace
dotčeným státním úřadům a Generálnímu ředitelství cel.
Body 35 - 37
Nově upravuje správní delikty v souladu se současnými pravidly platnými pro celou
oblast správního trestání.
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Řeší způsob nakládání s písemnostmi, obsahujícími utajované informace. V souvislosti
s působností dotčených orgánů podle tohoto návrhu novely zákona se zpřesňuje okruh
osob, na které se vztahuje povinnost o mlčenlivosti a upravuje se doba zákazu
zaměstnání u právnických osob, oprávněných obchodovat s vojenským materiálem.
Rovněž se reaguje na zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
Bod 42
Upravuje se zmocnění pro prováděcí vyhlášku v souvislosti s navrhovanou novou licencí
pro obchod s vymezeným vojenským materiálem v rámci Evropské unie.
Bod 43
Jde o legislativně technickou úpravu.
Čl. II
Přechodným ustanovením se upravuje způsob dokončení řízení zahájených před dnem
nabytí účinnosti nové právní úpravy.
Čl. III
Stanoví se den nabytí účinnosti nové právní úpravy tak, aby byla zachována odpovídající
legisvakanční lhůta.

V Praze dne 24. listopadu 2008

předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k, v. r.

ministr průmyslu a obchodu
Ing. Martin Ř í m a n, v. r.

