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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 18 Rozeslána dne 8. února 2023 Cena Kč 56,–

O B S A H :

30. Nař ízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských
společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších
předpisů

31. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek,
za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze
uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění
nařízení vlády č. 103/2020 Sb.

32. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrob-
ků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády
č. 207/2015 Sb.

33. Nař ízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/2008 Sb., o zahraničním obchodu se zbožím,
které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo
trestání, ve znění pozdějších předpisů
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. ledna 2023,

kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim
Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží

dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 24 písm. a) zákona
č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských
společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zpro-
středkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění
zákona č. 343/2010 Sb. a zákona č. 383/2022 Sb.,
k provedení § 6 odst. 6, § 11 odst. 5 písm. d)
a § 13 odst. 4:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje rozsah údajů týkajících
se obchodů zrealizovaných na základě
a) registrace k využívání všeobecných vývozních

povolení,

b) individuálního vývozního povolení, souhrnné-
ho vývozního povolení nebo povolení k poskyt-
nutí zprostředkovatelských služeb, nebo

c) povolení pro přepravu zboží dvojího použití
uvnitř Společenství.

§ 2

Údaje týkající se obchodů zrealizovaných
na základě registrace k využívání
všeobecných vývozních povolení

Údaje týkající se obchodů zrealizovaných na
základě registrace k využívání všeobecných vývoz-
ních povolení stanoví příloha č. 1 k tomuto nařízení.

§ 3

Údaje týkající se obchodů
zrealizovaných na základě povolení

Údaje týkající se obchodů zrealizovaných na
základě

a) individuálního vývozního povolení, souhrnné-
ho vývozního povolení nebo povolení k poskyt-
nutí zprostředkovatelských služeb stanoví pří-
loha č. 2 k tomuto nařízení a

b) povolení pro přepravu zboží dvojího použití
uvnitř Společenství stanoví příloha č. 3 k tomuto
nařízení.

§ 4

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 344/2010 Sb., o stanovení for-
mulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní
povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostřed-
kovatelských služeb a žádosti o mezinárodní do-
vozní certifikát pro zboží a technologie dvojího
užití, se zrušuje.

§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 30/2023 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 30/2023 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 30/2023 Sb.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. ledna 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků,
podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek

pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí
o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb.

Vláda nařizuje podle § 18 zákona č. 228/2005
Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení
se v České republice omezuje z bezpečnostních dů-
vodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 281/2013 Sb. a zákona č. 383/2022 Sb., k provedení
§ 6 odst. 2, § 8a odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 2 až 4
a § 9:

Čl. I

Nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení se-
znamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž
lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stano-
vení některých podmínek pro určené výrobky, za
nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení ná-
ležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povo-
lení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020
Sb., se mění takto:

1. V názvu nařízení se za slovo „přepravu,“
vkládá slovo „a“ a slova „ , a o stanovení náležitostí

a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vý-
vozu“ se zrušují.

2. § 3 zní:

„§ 3

(1) Údaje týkající se obchodů zrealizovaných
na základě povolení stanoví příloha č. 4 k tomuto
nařízení.

(2) Údaje týkající se obchodů zrealizovaných
na základě povolení k vývozu stanoví příloha č. 5
k tomuto nařízení.“.

3. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

„§ 3a

Údaje požadované k žádosti o vydání meziná-
rodního dovozního certifikátu stanoví příloha č. 6
k tomuto nařízení.“.

4. Přílohy č. 4 a 5 znějí:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb.
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Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb.

5. Doplňuje se příloha č. 6, která zní:
„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. ledna 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků,
podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení,

ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb.

Vláda nařizuje podle § 18 zákona č. 228/2005
Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení
se v České republice omezuje z bezpečnostních dů-
vodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 281/2013 Sb. a zákona č. 383/2022 Sb., k provedení
§ 6 odst. 2, § 8a odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 2 až 4
a § 9:

Čl. I

Nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení ně-
kterých pyrotechnických výrobků, podmínek, za
nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti
o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/
/2015 Sb., se mění takto:

1. V názvu nařízení se slovo „výrobků,“ nahra-

zuje slovy „výrobků a“ a slova „ , a vzoru žádosti
o udělení povolení“ se zrušují.

2. § 2 zní:

„§ 2

(1) Údaje týkající se obchodů zrealizovaných
na základě povolení k dovozu pyrotechnických vý-
robků stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Údaje požadované k žádosti o vydání mezi-
národního dovozního certifikátu stanoví příloha č. 3
k tomuto nařízení.“.

3. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 178/2011 Sb.
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4. Doplňuje se příloha č. 3, která zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 178/2011 Sb.

Sbírka zákonů č. 32 / 2023Strana 250 Částka 18



Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. ledna 2023,

kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/2008 Sb., o zahraničním obchodu se zbožím,
které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté,

nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 14a zákona č. 38/2008
Sb., o zahraničním obchodu se zbožím, které by
mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení
nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení
nebo trestání, ve znění zákona č. 383/2022 Sb., k pro-
vedení § 6 odst. 2:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje rozsah údajů týkajících
se obchodů zrealizovaných na základě povolení k vý-
vozu, dovozu nebo tranzitu zboží (dále jen „povo-
lení“).

§ 2

Údaje týkající se obchodů
zrealizovaných na základě povolení

Údaje týkající se obchodů zrealizovaných na
základě povolení stanoví příloha k tomuto nařízení.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.
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Příloha k nařízení vlády č. 33/2023 Sb.
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