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Program vnitřní kontroly - ICP 
Program ICP je založen na podnikové filosofii 

„Chceme maximalizovat náš export při respektování 
všech nařízení, zákonů a mezinárodních norem kontroly 
exportu“ 

Každá společnost, která exportuje zboží a služby, by měla 
mít zaveden svůj program ICP, aby maximálně vyloučila 
riziko porušení právních předpisů v oblasti vývozních 
kontrol. 
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Program vnitřní kontroly - ICP 
Kontrola exportu - nástroj k předcházení šíření zbraní 
hromadného ničení a jejich nosičů a zabránění 
mezinárodního terorismu, je důležitou součástí národní 
bezpečnosti, zahraniční politiky a ekonomických zájmů 
státu. 
Rozhodnutí, zda odsouhlasit exportní licenci je založeno 
na odpovědích na dvě následující otázky: 

  - Kdo bude příjemcem zboží? 
  - Jak bude toto zboží využito? 
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Program vnitřní kontroly - ICP 
Jaké typy exportu vyžadují kontrolu? 
 Příklady exportních aktivit, které vyžadují ICP: 
 1. Prodej výrobku nebo služby zahraničnímu subjektu 

bez znalosti zamýšleného využití výrobku. 
 2. Prodej výrobku zahraničnímu subjektu bez znalosti,  

zdali-je nebo není na aktuálním seznamu nežádoucích 
partnerů. 

 3. Odeslání výrobku ze země bez prvotního určení jeho 
technických vlastností a zjištění, zda-li vyžaduje 
exportní licenci. 
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Program vnitřní kontroly - základy 

Administrativní část 
 

1. Prohlášení 
2. Personální přiřazení 
3. Vedení záznamů 
4. Školení 
5. Interní audit 
6. Zpracování zakázek 
7. Ohlašování 
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Kontrolní část 
 

1. Nežádoucí partneři 
2. Klasifikace výrobků a 

technologií 
3. Eliminace rizika 

Administrativní část 
 

1. Prohlášení 
2. Personální přiřazení 
3. Vedení záznamů 
4. Školení 
5. Interní audit 
6. Zpracování zakázek 
7. Ohlašování 

 

Program vnitřní kontroly - základy 
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Administrativní část 
 

1. Prohlášení 

 Pro vybudování efektivního vnitropodnikového programu je pro 
kontrolu vývozu nutné, aby vedení podniku vydalo jasné 
písemné prohlášení o firemní filosofii ke kontrole exportu, se 
kterým budou seznámeni všichni pracující na úseku exportu.  

 
Prohlášení vydané písemně vrcholovým vedením (zejména 
předseda představenstva, majitel, nebo výkonný ředitel) 
zaručuje, že všichni zaměstnanci budou dodržovat podnikový 
program vnitřní kontroly. Jestliže nejvyšší vedení nevydá 
Prohlášení, program  může být podstatně méně efektivní. 
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 V  Prohlášení musí být jasně vyjádřeno, že společnost má oficiální nástroj 
pro kontrolu exportu.  
příklady některých vyjádření, která by měla být obsažena v Prohlášení: 
• Žádný export nebude realizován v rozporu s právními předpisy. 
• Speciální péče bude věnována předcházení obchodů se subjekty 

zapojenými do šíření zbraní hromadného ničení. 
• Zaměstnanci porušující politiku společnosti budou čelit vážným postihům 

včetně výpovědi. 
• Vývozní administrátor je plně odpovědný za údržbu ICP a sledování 

souhlasu politiky a postupů s ICP. 
• Užívá se hlavičkový papír společnosti, datovaný a podepsaný odpovědným 

vyšším manažerem s uvedením funkce a titulu. 
• Přikládá se seznam zaměstnanců, kteří obdrží příkaz. 
 

Administrativní část 
 

1. Prohlášení - obsah 
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 Všeobecně by mělo být dáno na vědomí všem zaměstnancům přímo nebo 
nepřímo zapojeným do exportních aktivit.  

 Prohlášení by měla obdržet taková oddělení společnosti, jako např.: 
 zahraniční marketing, exportní agenda, prodej, zpracování zakázky, služby 

zákazníkům, smluvní oddělení, nákup, finance a účetnictví, právní oddělení, 
projekty, expedice, doprava  

  
 Exportní pravidla a procesy společnosti se mohou měnit a proto by 

Prohlášení  mělo být aktualizováno a znovu vydáno nejméně 1x za rok. 
Jakékoliv změny týkající společnosti, musí být promítnuty do nového 
Prohlášení. 

 
 

Administrativní část 
 

1. Prohlášení 



Licenční správa  
oddělení mezinárodních kontrolních režimů 

Kontrola exportu zboží dvojího použití 
-  program vnitřní kontroly 10 

  

 1. Určit, kdo má Prohlášení vydat  
 2. Určit, co má obsahovat 
 3. Určit, komu má být přiděleno 
 4. Určit, jak často má být aktualizováno 

Administrativní část 
 

1. Prohlášení - shrnutí 
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Přiřazení jednotlivých odpovědností na úseku kontroly 
exportu vhodným zaměstnancům ve společnosti je 
rozhodujícím krokem pro zajištění, aby všechny funkce 
programu ICP byly správně prováděny. Neschopnost 
převést zodpovědnost za kontrolu exportu na přesně 
stanovené pracovníky může vést k selhání celé 
kontroly exportu. 

 
 

Administrativní část 
 

2. Výběr osob 
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Podle činnosti společnosti určit efektivní funkce pro kontrolu 
exportu, tj. pro konkrétní úkon přidělit konkrétní osobu, která 
bude přímo zodpovědná za jeho zajišťování. 
K takovým zodpovědnostem patří např.:  
• Dohlížet na každodenní provoz ICP programu. 
• Šířit všechny změny týkající se politiky a postupů mezi 

zaměstnance společnosti. 
• Založit a udržovat systém školení k zajištění, že všechny 

osoby jsou znalé exportních postupů. 
• Vést interní kontroly ICP programu společnosti. 

 
 

Administrativní část 
 

2. Výběr osob 
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• Uchovávat všechny předpisy a zapracovávat změny do ICP 
programu. 

• Zabezpečit, aby všechny mezinárodní transakce byly 
kontrolovány podle postupů. 

• Zabezpečit, aby programy a technická data rozesílaná 
elektronickými prostředky byly vedeny v souladu s 
nařízeními a interními kontrolními postupy. 

• Uchovávat všechny dopravní dokumenty týkající se 
mezinárodních zakázek a interní korespondenci o 
exportních náležitostech. 

• Zatřídit všechny výrobky společnosti pro účely exportní 
kontroly. 
 
 

Administrativní část 
 

2. Výběr osob 
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Umožňuje-li to organizační struktura společnosti, je nutné 
klíčové funkce exportu centralizovat, tj. ustanovit 
koordinátora exportu zodpovědného za koordinaci 
exportních aktivit s dalšími odděleními, která se podílejí na 
řešení exportních  problémů jako např. právní, úvěrové nebo 
smluvní oddělení, expedice, apod. 
V rámci předcházení střetu zájmů by koordinátorem exportu 
neměl být pracovník z obchodního oddělení. Musí však 
dostávat informace o konečných uživatelích, zamýšleném 
využití produktu a místě jeho konečného určení či zpracování. 
 

 
 

Administrativní část 
 

2. Výběr osob 
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K vytvoření vazby osobní zodpovědnosti by měla být tato 
informace uchovávána ve formě soupisu nebo organizačního 
schématu  
použití soupisů - vhodnější pro prezentování specifických 
činností kontroly exportu 
organizační schémata - výhodnější pro znázornění podávání 
hlášení a vazeb ve společnosti.  
Osobní zodpovědnost by měla být určena včetně jména, 
titulu a telefonního čísla nebo linky. Pro každou pozici by měl 
být určen i zástupce odpovědného pracovníka ( dovolená, 
nemoc, apod.). 
 
 

 
 

Administrativní část 
 

2. Výběr osob 
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Seznam nebo schéma pracovníků majících vztah k 
exportu by měl být rozdán v celé společnosti. Příjemci a 
zákazníci by měli být informováni o jménu a pozici 
administrátora exportu a měli by ho přímo oslovovat s 
otázkami nebo problémy, jakmile se objeví.  
Za účelem udržení aktuálnosti mohou být vypracovány 
takové postupy, aby seznam zodpovědných pracovníků a 
kontakty byly rychle aktualizovány v případě vzniku 
změn. 
 

 
 

Administrativní část 
 

2. Výběr osob 
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 1. Určit, komu přidělit zodpovědnost za každý úkol 

kontroly exportu včetně zástupců. 
 2. Dokumentovat rozdělení pravomocí. 
 3. Seznámit všechny příslušné pracovníky. 
 

 
 

Administrativní část 
 

2. Výběr osob - shrnutí 
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K zajištění kontroly exportu ve Vaší společnosti musíte 
být schopni vést úplnou a přesnou evidenci.  
Dva typy záznamů, které by  měly být vedeny: 
- administrativní evidence a  
- evidence obchodních případů 
  

Administrativní část 
 

3. Vedení záznamů 
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Administrativní záznamy mohou obsahovat některé nebo všechny z 
následujících bodů: 

• Nejnovější písemné vydání ICP programu. 
• Nejnovější vydání všech příslušných právních předpisů 

týkajících se kontroly exportu. 
• Písemné Prohlášení společnosti. 
• Poslední verzi odmítnutých obchodních případů. 
• Soupis zatřídění výrobků společnosti s výčtem metodické 

klasifikace zboží. 
• Oficiální posouzení týkající se klasifikace zboží. 
• Doklady o všech oficiálních školeních  o problematice exportu. 
• Záznamy o interních revizích ICP programu ve vaší společnosti 

Administrativní část 
 

3. Vedení záznamů – administrativní evidence 
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Obchodní záznamy mohou obsahovat některé nebo všechny z 
následujících případů: 

• Faktury (s vyznačením místa určení) 
• Jednotné celní deklarace 
• Nákladní listy 
• Objednávky 
• Smlouvy 
• Akreditivy 
• Osvědčení o původu 
• Doklad o pojištění  
• Seznam kontrolovaných položek 
• Přehled varovných signálů 
• Žádosti o udělení licence 

Administrativní část 
 

3. Vedení záznamů – obchodní záznamy 
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Systému evidence souborů se může měnit v závislosti na velikosti a 
činnostech společnosti, avšak určitý rozsah dokumentů by měl být 
udržován, bez ohledu na využívanou strukturu vedení záznamů.  

Systém musí umožnit dát lehce dohromady faktury, celní 
deklarace, dodací listy a nákladní listy 
Pro klíčové dokumenty, jako jsou licence, by společnost měla 
vytvořit postup k zajištění, že tyto doklady jsou použity správně. 

 

Administrativní část 
 

3. Vedení záznamů 



Licenční správa  
oddělení mezinárodních kontrolních režimů 

Kontrola exportu zboží dvojího použití 
-  program vnitřní kontroly 22 

1. Určit jakou administrativní a obchodní evidenci je 
potřeba vést. 

2.  Vytvořit a udržovat systém evidence souborů pro 
vedení těchto záznamů dostupných pro inspekci 
na nejméně 5 let. 

 

Administrativní část 
 

3. Vedení záznamů - shrnutí 
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U výrobků a jejich konečného použití se stále mění kontrolní pravidla. Je 
podstatné, že program ICP zahrnuje školení, které zajistí, aby všichni 
zaměstnanci zapojení do exportních aktivit byli informováni o nejnovější politice 
a postupech společnosti a příslušných právních předpisech. 
V rámci školení a vzdělávání pracovníků na úseku vývozních kontrol je nutno 
určit odpovědnou osobu způsobilou vést takováto školení. Způsobilý školitel by 
měl mít praktické pracovní zkušenosti v podniku, znát popis činností 
jednotlivých funkcí exportu, dále znát právní předpisy v oblasti vývozních 
kontrol včetně pravidelného navštěvování různých seminářů věnovaných 
exportu. 
Úkolem školitele je připravit plán školení všech zaměstnanců v odděleních 
zabývajících se exportem (obchod, smlouvy, služby zákazníkům, úvěry, 
objednávky, doprava). Četnost školení bude záviset na velikosti společnosti a 
přirozené fluktuaci zaměstnanců, stejně jako na změnách výrobků společnosti a 
pravidlech a politice, které je mohou vyvolat. Školení by se mělo pravidelně 
opakovat pro každého zaměstnance 

Administrativní část 
 

4. Školení 
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Vytvořit písemný časový plán pro školení nových zaměstnanců i pro doškolování 
stávajících zaměstnanců. Je nezbytné, aby noví zaměstnanci začlenění do exportních 
aktivit absolvovali základní školení. Pravidelné doškolování vede k posílení 
vědomostí a doplnění informací o změnách předpisů na úseku kontroly exportu a 
jejich uplatňování na nové zboží, technologie, software nebo služby určené k 
exportu. 
Opakovací a doškolovací kurzy mohou zahrnovat následující okruhy: 
 1. Účel a rozsah kontrol exportu včetně potřebného typu licence. 
 2. Změny a nové požadavky. 
 3. Omezení týkající se místa určení a položky 
 4. Zpracování objednávky a kontrola konečných odběratelů, jako například 

seznam nežádoucích partnerů a omezení vztahující se k jadernému, 
chemickému, biologickému a zbrojnímu použití. 

 5. Postupy týkající se exportu a reexportu se zdokumentováním. 
 6. Postupy kontroly nového zákazníka. 
 7. Rozeznání a popis neshody a co dělat v případě podezření neshody.  

Administrativní část 
 

4. Školení 
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Důležitou součástí školicího procesu je vzdělávání samotných školitelů a 
administrátorů pro oblast kontroly vývozu. Osoby zodpovědné za vedení školení 
by měli také navštěvovat různé semináře o kontrole exportu, takto získané 
informace pak zakládat a doplňovat je z novin, magazínů, nebo jiného zdroje. 
Jsou tři základní způsoby školení:  standardní školení, neformální pohovor, 
psané záznamy a protokoly. Všechny tři typy mohou být pro zvýšení účinnosti 
kombinovány. Četnost a způsob školení závisí na celkové velikosti, rozpočtu a 
fluktuaci ve společnosti 
Osoba zodpovědná za školení by měla vést odpovídající záznamy o všech 
školících aktivitách obvyklou formou oběžníků, které by měly obsahovat 
základní informace jako jsou druh školení, datum, čas a místo konání školení. 
Během každého školení by měla být vydána prezenční listina k zaregistrování 
posluchačů, předmětu a data školení, s uvedením jména školitele. 

Administrativní část 
 

4. Školení 
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 1. Postoupit zodpovědnost za školení. 
 2. Připravit plán školení. 
 3. Určit jaká témata bude školení obsahovat. 
 4. Určit jaká metoda školení bude použita. 
 5. Zdokumentovat činnosti školení. 

Administrativní část 
 

4. Školení - shrnutí 
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Úkolem Interního auditu je systematické ověřování, zda všechny navržené 
postupy jsou správně prováděny ve shodě s ICP programem a se všemi 
příslušnými právními předpisy. 

Nutno určit kvalifikovanou osobu, která by byla  zodpovědná za plánování 
auditů interních systémů v jednotlivých útvarech společnosti a stanovení 
přiměřených postupů pro řízení těchto auditů. 

Pro vyloučení konfliktu zájmů je nutno určit takovou osobu, která nepracuje v 
obchodním úseku, nebo na úseku kontroly kvality vyvážených produktů. 
Pracovníci interního auditu  by měli být nezávislí a bez přímé vazby na úsek 
podpory exportu nebo marketingu. V případě, že konflikt zájmů nelze vyloučit, 
interní audit by měl být veden maximálně objektivně s využitím písemných 
postupů auditu. 

Administrativní část 
 

5. Interní audit 
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Dále je třeba určit osobu zodpovědnou za rozbor Zpráv o auditu a za následné 
činnosti nezbytné k nápravě nedostatků.  
Druhým úkolem je vytvořit auditové moduly, jako jsou postup nebo soupis, k 
dokladování auditu každé složky ICP programu. Příklad auditového modulu je 
pro Vás připraven v části Implementační nástroje programu. Část tohoto úkolu 
zahrnuje určení metody použité auditorem. 
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Auditor může použít jakoukoliv následující metodu pro 
vedení interního auditu: 
 1. Vytvořit plán oběhu systému zpracování zakázky ve 

společnosti. 
 2. Pohovor/dotazník pro osoby činné na úseku exportu. 
 3. Kontrolovat všechny požadované exportní dokumenty. 
 4. Analyzovat vybrané případy. 
 5. Ověřit splnění kontroly exportu. 
 6. Zkontrolovat politiku a manuál programu ICP. 
 7. Zkontrolovat program školení společnosti. 
 8. Zkontrolovat postup interního auditu společnosti. 
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5. Interní audit 
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Velká část auditových modulů bude obsahovat kontrolu záznamů 
vedených společností.  Tři typy záznamů, které by měl auditor zhodnotit:  

- dokumentaci programu ICP,  
- záznamy o exportních případech a  
- kontrolu průběhu zakázky. 

Kontrola dokumentace ICP programu by měla zajistit následující: 
 1. Nejnovější Prohlášení společnosti. 
 2. Postupy ICP programu jsou uspořádány v písemném manuálu. 
 3. Všechna hlášení ICP týkající se shody s ustanoveními ICP jsou 

dostupná. 
 4. Účast na školeních je dokumentována. 
 5. Běžný provoz ICP programu by měl být revidován, zda se shoduje s 

písemným manuálem. 
 

Administrativní část 
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Jakmile jsou vyvinuty moduly auditu, měl by být stanoven časový 
rozvrh pro provádění auditů ve všech pobočkách společnosti. 
Společnost by měla provést audit interních systémů svého 
vlastního programu ICP minimálně jednou za rok. V průběhu roku 
mohou být prováděny namátkové testy a neformální audity, aby se 
ověřila přesnost práce a platnost postupů.  
Auditor by měl napsat zprávu o každém interním auditu. Zpráva by 
měla zahrnovat popis revidovaného procesu a výsledky. Příslušní 
manažeři by měli  být seznámeni s výsledky auditu a všemi 
potřebnými opravnými kroky. Auditor by měl předkládat písemné 
potvrzení o provedení následných a opravných akcích provedených 
v důsledku auditu. 
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1. Stanovení auditora a osob pro přijetí Zprávy 
o auditu. 

2. Stanovení techniky auditu a vytvoření 
modulů auditu. 

3. Stanovení plánu auditu. 
4. Vypracování zpráv z auditu interního 

systému. 
 

Administrativní část 
 

5. Interní audit - shrnutí 
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Zodpovědná osoba by  měla být pověřena stanovením 
povahy a četnosti kontrol exportu na základě analýzy 
firemního systému operací. Systém by měl mít v sobě 
zabudované funkce (podpisové postupy a odpovědnost), 
aby se zajistilo, že všechny zakázky projdou příslušnou 
kontrolou před odesláním. 
Uvnitř systému by měl být dohled nad zpracováním 
zakázky prováděn pro každý prověřovaný prvek uvedený 
v tomto programu: nežádoucí partneři, klasifikace 
výrobků, odstranění rizika a kontrol nešíření.  
 

Administrativní část 
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Psané postupy pro tuto část by se měly týkat „pozastavovacích“ 
funkcí, podepisovacích postupů a zodpovědnosti pro každé toto 
prověření. 
Export technických dat zahrnujících marketinkový materiál 
obsahující technické funkce nebo výkony také musí být popsán 
jako část prvku zpracovávajícího zakázku. Postup by měl být 
specifikován pro všechny vývozy potenciálně citlivých materiálů, 
služeb nebo dat. 
ICP by měl zahrnovat formální diagram nebo slovní popis 
systému zpracování zakázky, zahrnující vývozní kontroly pro 
každý prověřovaný prvek a typ licence užívané ve společnosti. 

Administrativní část 
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1. Vytvořit postup pro zpracování zakázky. 
2.  Vytvořit postup pro zásilky mimo systém 

zpracování zakázky (pokud je to nutné). 
3.  Vytvořit diagram nebo slovní popis 

popisující každý proces. 

Administrativní část 
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Podstatnou částí jakéhokoliv ICP jsou postupy pro oznamování příslušným 
orgánům, pokud se vyskytnou neoprávněné nebo diskutabilní aktivity. 
Oznamovací prvek ICP odkazuje na proces pro spojení s příslušnými orgány pro 
kontrolu vývozu, kdykoliv vzniknou otázky týkající se vhodnosti specifické 
vývozní transakce.  

Pro případ vzniklých dotazů je nutno určit kontaktní osobu, která by sloužila 
jako spojení mezi Vaší společností a příslušným orgánem pro kontrolu vývozu. 
Jestliže je společnost požádána zákazníkem účastnit se podezřelé nebo 
diskutabilní aktivity, bude kontaktovat příslušné orgány a požádá o pokyny. Její 
jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa ( nebo jakýkoliv jiný prostředek 
kontaktu) musí být k dispozici všem zaměstnancům provádějícím exportní 
aktivity. 

Administrativní část 
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Jakmile byla kontaktní osoba určena, všichni zaměstnanci zařazení do funkcí 
vztahujících se k vývozu musí být neprodleně informováni, koho mohou 
kontaktovat ( a cítit ochotu to udělat), kdykoliv vzniknou otázky, nebo mají 
podezření, že vzniká neautorizovaná nebo ilegální aktivita 

Například předpokládejme, že obchodník objeví několik podezřelých 
varovných signálů, když bere telefonní objednávku nového zákazníka. 
Zákazník se jej ptá, zda může platit hotově velmi drahou položku dvojího 
použití a odmítá obvyklé instalační a servisní plány, které doprovázejí 
výrobek. Obchodník musí mít snadný přístup k znalé osobě, aby ji 
kontaktoval o radu, jak postupovat.  

Administrativní část 
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1. Stanovit interně kontaktní osobu 
zodpovědnou za všechny zaměstnance vývozu  
a za vazbu s příslušným orgánem pro kontrolu 
vývozu, pokud vzniknou otázky. 

2. Zajistit, aby si byli všichni zaměstnanci 
vědomi koho kontaktovat s otázkami 
týkajícími se podezřelých exportních aktivit. 

Administrativní část 
 

7. Oznámení - shrnutí 



Licenční správa  
oddělení mezinárodních kontrolních režimů 

Kontrola exportu zboží dvojího použití 
-  program vnitřní kontroly 39 

Kontrolní část 
 

1. Nežádoucí partneři 
2. Klasifikace výrobků a 

technologií 
3. Eliminace rizika 

Administrativní část 
 

1. Prohlášení 
2. Personální přiřazení 
3. Vedení záznamů 
4. Školení 
5. Interní audit 
6. Zpracování zakázek 
7. Ohlašování 

 

Program vnitřní kontroly - základy 
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Existují dvě základní techniky pro ověření seznamu nežádoucích 
partnerů: zákaznicky orientované metody a obchodně orientované 
metody. Pro použití zákaznicky orientovaných metod musí Vaše 
společnost udržovat „čistou“ databázi všech zákazníků, kteří byli 
prověřeni podle nejaktuálnějšího seznamu nežádoucích partnerů. 

Jestliže transakce zahrnuje partnera, který není v „čisté“ databázi, 
zakázka nemůže být akceptována do té doby, než je zákazník 
prověřen a je shledáno, že není na nejaktuálnějším seznamu 
nežádoucích partnerů. Společnosti získávající zakázky od korektní a 
konsistentní báze zákazníků asi vyberou tuto ověřovací metodu. 

 

Kontrolní část 
 

1. Nežádoucí partneři 
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Společnosti získávající exportní zakázky z širokého spektra nových 
zákazníků a tím obtížně  udržující „čistou“ databázi, mohou volit tzv. 
obchodně orientovanou prověřovací metodu. Aby byla použita tato 
metoda, musí společnost ověřovat jméno společnosti objednávajícího 
partnera a hlavních účastníků transakce, stejně jako jména konečných 
uživatelů,  pokud jsou k dispozici v posledním seznamu nežádoucích 
partnerů pro každou zakázku. 

Bez ohledu na použitou ověřovací metodu potřebují všechny společnosti 
vyvinout postup pro zastavení objednávek pro zákazníky, kteří se objevují 
v aktuálním seznamu nežádoucích partnerů. Získání těchto seznamů a 
jejich změna, když se nový seznam stane dostupným, je rozhodující pro 
úspěch tohoto ověřování. Administrátor exportu společnosti by měl být 
zodpovědný za získávání aktuálního seznamu a jeho distribuci všem 
příslušným zaměstnancům. 

 

Kontrolní část 
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Finanční analytický útvar – MF 
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-
sankce/prehled-sankci 
 

MPO – zboží dvojího použití 
http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-
sprava/#category264  
 

EU – mezinárodní sankce 
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm 

 EU Consolidated List, Restrictive measures in force  
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USA - DOC – BIS (Consolidated Screening List)  
http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp 
 

UK - CONSOLIDATED LIST OF FINANCIAL SANCTIONS 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploa
ds/attachment_data/file/408400/terrorism.pdf  
 

Iran Watch 
http://www.iranwatch.org/ 
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Doporučené postupy pro zákaznicky orientované postupy jsou následující: 
 1. Vytvoření seznamu nebo databáze všech společností, se kterými 

obchodujete. 
 2. Porovnání databáze zákazníků se seznamem nežádoucích partnerů a 

nejaktuálnějšími změnami (jména každé zákaznické společnosti a její vedení) 
 3. Jestliže transakce zahrnuje partnera, který není v „čisté“ databázi, pak 

zakázka nemůže být přijata, dokud nový zákazník není zkontrolován. Pokud 
se zjistí, že partner není na nejaktuálnějším seznamu nežádoucích partnerů, 
může být přidán na seznam ověřených zákazníků. 

 4. Před přidáním nového zákazníka do „čisté“ databáze srovnejte jména 
společnosti a vedení vůči nejaktuálnějšímu seznamu nežádoucích partnerů. 

 5. Jakékoliv změny v seznamu zákazníků musí být sděleny všem 
zaměstnancům s pravomocemi týkajícími se exportní kontroly. 

Kontrolní část 
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Doporučené postupy pro obchodně orientované prověření jsou následující: 
 1. Pro každou přijatou zakázku testovat jméno společnosti a vedení 

objednávajícího partnera, stejně jako jména konečných uživatelů, pokud 
existují, s nejaktuálnějším seznamem nežádoucích partnerů. 

 2. Prověření nedokončené zakázky, probíhající zakázky a zakázky připravené 
k expedici, kdykoliv je publikován nový seznam nebo změny. 

 3. Exportní transakce by měly být prověřeny před přijetím zakázky a opět 
těsně před expedicí, zejména když doba obrátky zakázky je delší než 1 týden 

 
Ověření v seznamu nežádoucích partnerů by mělo být dokumentováno. 
Dokumentace se skládá ze zaznamenání jména nebo iniciál osoby provádějící 
prověření, data, kdy je prověření prováděno, a data nejaktuálnější informace o 
nežádoucích osobách, která byla použita pro prověření.  

Kontrolní část 
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Tento prvek by měl také nakonec poskytnout jasné postupy, které mají 
následovat, jestliže je odhalen nežádoucí partner. Doporučený postup je: 

 1. Pozastavit zakázku a zaznamenat příslušnou odpovědnou osobu. 

 2. Pozastavit všechny probíhající transakce s příslušným partnerem. 

 3. Určit kdo nařídí omezení a stanovte rozsah omezení. 

 4. Stanovení, zda transakce může být provedena. 

 5. Pokud je transakce zakázána, měl by administrátor exportu požádat  
vedení společnosti o pokyny, včetně jasného určení jména, adresy a 
hlavních principů a které další akce je nezbytné podniknout. 

 

Kontrolní část 
 

1. Nežádoucí partneři 



Licenční správa  
oddělení mezinárodních kontrolních režimů 

Kontrola exportu zboží dvojího použití 
-  program vnitřní kontroly 47 

1.  Vybrat techniku prověřování nežádoucích partnerů 
nejlépe vyhovující společnosti. 

2.  Získávat a udržovat seznamy nežádoucích partnerů 
aktuální. 

3. Provádět zákaznicky a obchodně orientovaná 
ověřování. 

4. Dokumentovat ověřování nežádoucích partnerů. 
5. Stanovit postup akcí při zjištění transakce s 

nežádoucím partnerem. 

Kontrolní část 
 

1. Nežádoucí partneři - shrnutí 
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Kontrolní část 
 

1. Nežádoucí partneři 
2. Klasifikace výrobků a 

technologií 
3. Eliminace rizika 

Administrativní část 
 

1. Prohlášení 
2. Personální přiřazení 
3. Vedení záznamů 
4. Školení 
5. Interní audit 
6. Zpracování zakázek 
7. Ohlašování 
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 nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým 
se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, 
zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití - příloha I 
 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 1382/2014 ze dne 
22. října 2014  – novela přílohy I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 
(platný od 31. 12. 2014) 
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Základní složkou ICP je prověřit výrobky společnosti podle 
kontrolního seznamu EU – vytvořit systém pro klasifikaci 
produktu (zahrnující technologii). Porovnáním technických 
předpisů s parametry v kontrolním seznamu je  nutno určit tzv. 
klasifikační kód. Tento proces přirazení správného klasifikačního 
kódu je znám jako klasifikace komodit. 
 Klasifikace položek je přiřazením jednotného klasifikačního čísla 
(kódu), které označuje, že se výrobek nachází v seznamu 
kontrolovaného zboží. Toto jednotné číslo je referenčním číslem 
dle seznamu Evropské unie. 
Správná klasifikace je důležitá při stanovení, zda společnost musí 
pro  vývoz určitého výrobku nebo technologie žádat o povolení. 
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Je to technické rozhodnutí, zcela založené na podstatných 
technických charakteristikách výrobku. 

 
 Vývozce (sám nebo ve spolupráci s výrobcem či předchozím dodavatelem) 

musí na základě technické specifikace určit zda zboží, které zamýšlí vyvézt, 
dosahuje parametrů kontrolovaného zboží či nikoliv. 
 

 Zásadním krokem je srovnání vlastností a parametrů vyváženého produktu 
se specifikací položky nacházející se v seznamu kontrolovaného zboží 
(příloha č. I nařízení Rady (ES) č. 428/2009).  

 
Referenční číslo má 5 základních pozic, které musí být v žádosti vždy uvedeny. 
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V rámci klasifikačního procesu je důležité určit osobu odpovědnou 
za určení klasifikace (inženýr nebo technický pracovník) a vyvinout 
a udržovat klasifikační databázi: 
 každý výrobek musí obsahovat popis a modelové číslo 
 klasifikační číslo 
 důvod pro klasifikaci (odkaz na příslušný zápis  v kontrolním 

seznamu) 
 jakákoliv speciální licenční omezení nebo požadavky (např. 

licenční omezení pro určité země, odkazy na další národní 
předpisy) 
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Nezákonný vývoz technologie (technologie návrhu, vývoje nebo výroby 
kontrolované položky) znamená, že jak technologie, tak další výroba samotného 
výrobku nemůže být zpětně kontrolována. Proto ztráta technologie je 
považována za rizikovější a její kontrola za důležitější než kontrola výrobků. 
 

Technologické předpoklady 
 K určení příslušného klasifikačního čísla pro technologii administrátor 

exportu potřebuje znát: 
 

 1. důležitost technologie 
 2. filosofii kontroly technologie 
 3. definice různých typů technologie  
 4. různé formy technologie. 
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Administrátor exportu musí znát definice následujících termínů: 
„Technologie“ je specifická informace nutná pro vývoj, výrobu nebo použití zboží. Tato 

informace má formu „technické pomoci“ nebo „technických dat“. 
 
„Vývojová technologie“ se vztahuje na všechna stadia předcházející sériové výrobě, jako 

je návrh, výzkum návrhu, analýza návrhu, koncept návrhu, montáž a testy prototypů, 
schémat pilotní produkce, dat návrhu, proces transformace dat návrhu, proces 
transformace dat návrhu do výrobku, návrh konfigurace, návrh integrace a dispozice. 

 
„Užitá technologie“ zahrnuje operace, instalace (zahrnující instalace na místě), údržbu 

(testování), opravy, generálky a recyklaci. Kontrola „užité technologie“ nezahrnuje 
nezbytné minimum, které je zahrnuto  do zařízení pro obsluhu, údržbu a užití zařízení. 
„Užitá technologie“ zahrnuje více než to, co je minimum nezbytné pro jednoduchou 
obsluhu zařízení. 
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„Technická pomoc“ může mít formu návodů dovednosti, školení, pracovní znalosti a 
konzultační služby a může obsahovat přenos „technických dat“.  

 
„Technická data“ mohou mít formu náčrtků, plánů, diagramů, modelů, vzorců, tabulek, 

inženýrských návrhů a specifikací, manuálů a instrukcí zapsaných nebo 
zaznamenaných na jiných mediích nebo zařízeních jako jsou disky, pásky, ROM, atd. 

 
„Přenos nehmotné technologie“ zahrnuje přenos softwaru nebo technologie 

elektronickými prostředky, faxem nebo telefonem do místa určení mimo území ČR, 
ústní předávání technologie telefonem, je-li technologie, obsažená v dokumentu 
čtena nebo popisována do telefonu způsobem, že je v podstatě dosaženo stejného 
výsledku, jako když je předán dokument. 
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Všeobecné poznámky k příloze 
Definice termínů používaných v příloze 
Zkratková slova a zkratky 
Kategorie 0 Jaderné materiály, zařízení a příslušenství 
Kategorie 1 Zvláštní materiály, zařízení a příslušenství 
Kategorie 2 Zpracování materiálů 
Kategorie 3 Elektronika 
Kategorie 4 Počítače 
Kategorie 5 Telekomunikace a „bezpečnost informací“ 
Kategorie 6 Snímače a lasery 
Kategorie 7 Navigace a letecká elektronika 
Kategorie 8 Námořní technika 
Kategorie 9 Letecká technika a pohonné systémy 
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Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být zmařen vývozem jakéhokoliv 
nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více 
kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka nebo položky tvoří 
podstatný prvek zboží a může být snadno odstraněna či použita pro jiné účely. 
  
Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak i použité zboží. 
  
Seznam se vztahuje na chemické látky se shodným vzorcem složení (včetně 
hydrátů), bez ohledu na název nebo číslo CAS. Čísla CAS jsou uváděna jako 
pomůcka bez ohledu na nomenklaturu. Čísla CAS nelze používat jako jediné 
identifikátory, neboť některé z forem chemických látek zapsaných v seznamu 
mají odlišná čísla CAS. 
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(Tato poznámka má přednost před kontrolami stanovenými v oddílu D kategorií 0 až 9) 
 
Kategorie 0 až 9 se nevztahují na kontrolu „softwaru“, který je: 

a. běžně dostupný veřejnosti, přičemž je prodáván ze skladu v maloobchodě bez 
omezení prostřednictvím pultového prodeje nebo zásilkového prodeje, 
elektronického prodeje nebo prostřednictvím telefonické objednávky a zároveň je 
určen k instalaci uživatelem bez další podstatné podpory od dodavatele; 
(Pozn. Nevztahuje se na software uvedený v kategorii 5/2 (ochrana informací) 
b. „veřejně dostupný“; nebo 
c. minimálním nezbytným „objektovým  kódem“  pro instalaci, provoz, údržbu 
(kontrolu) a opravu zboží, jehož vývoz byl povolen. 
(Pozn. Nevztahuje se na software uvedený v kategorii 5/2 (ochrana informací) 
 

 
 

58 

Seznam kontrolovaného zboží  
  

 Všeobecná poznámka k softwaru 



Licenční správa  
oddělení mezinárodních kontrolních režimů 

Kontrola exportu zboží dvojího použití 
-  program vnitřní kontroly 59 

Vývoz „technologie“, která je potřebná pro vývoj, výrobu nebo užití zboží kontrolovaného 
v kategoriích 1 až 9, je kontrolován podle ustanovení kategorií 1 až 9. 
  
Technologie  požadovaná  pro  vývoj,  výrobu  nebo  užití  zboží podléhajícího kontrole 
zůstává pod  kontrolou, i když je použitelná pro nekontrolované zboží. 
  
Kontroly se nevztahují na takovou technologii, která je minimem nutným  pro  instalaci, 
provoz, údržbu (kontrolu) nebo opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz 
byl povolen. 
  
Kontroly  převodu technologie  se nevztahují na informace veřejně  dostupné,  na 
informace pro  základní  vědecký výzkum nebo na minimum informací nezbytných pro 
účely žádostí o patenty. 
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Příklady: 
 

„Vysoce legované slitiny“ (2, 9): slitiny na bázi niklu, kobaltu nebo železa, jejichž 
pevnost.... 
 

„Kompozit“ (1, 2, 6, 8, 9): „matrice“ a přídavná složka nebo složky sestávající z částic, 
whiskerů, vláken nebo jakékoliv jejich kombinace, které jsou přítomny ke zvláštnímu 
účelu nebo účelům.  
„Všemi dostupnými kompenzacemi“ (2) se rozumí veškerá praktická opatření, která má 
výrobce k dispozici, aby na minimum snížil veškeré systematické chyby seřizování 
příslušného modelu obráběcího stroje nebo chyby měření konkrétního souřadnicového 
měřicího přístroje. 
 

(Poznámka: údaj v závorce uvádí výčet kategorií, ve kterých se daný výraz nachází, 
definice je platná pro tento seznam) 
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Pozice 1: kategorie 
 
Pozice 2:  podkategorie 
A  Systémy, zařízení  a součásti (např. kompozitní struktury, ochranné oděvy, 
ložiska,  snímače, lasery, letecké motory, ...) 
B  Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení (např. zařízení pro výrobu 
polovodičů, obráběcí centra, chemická výrobní zařízení, ...) 
C  Materiály (např. některé polymerní látky, vysokopevnostní oceli, rezisty  
pro polovodičovou litografii, …) 
D  Software (váže se k položkám uvedených v jednotlivých kategoriích) 
E Technologie (váže se k vývoji nebo výrobě zařízení nebo materiálů 
uvedených v jednotlivých kategoriích) 
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Pozice 3:  číslo příslušného mezinárodního kontrolního režimu  
0  Wassenaar Arrangement (WA) 
1  Missile Technology Control Regime (MTCR) 
2  Nuclear Suppliers Group (NSG) 
3  Australia Group (AG) 
4  Chemical Weapons Convention (CWC) 
(9  národní specifika - v ČR neuplatňováno) 
 
Pozice 4 a 5: pořadové číslo položky 
 
Další členění:  podle specifikace 
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Jak se orientovat v seznamu kontrolovaného zboží? 
2B109  Stroje pro kontinuální tváření, jiné než uvedené v položce 2B009, a speciálně 
 konstruované součásti:   
 POZN.: viz též 2B209.  
   a. stroje pro kontinuální tváření, které mají obě tyto vlastnosti: 
  1.  mohou  být v souladu se specifikacemi výrobce vybaveny jednotkami pro  
 „číslicové  řízení“  nebo řízeny počítačem, i když těmito jednotkami původně 
 vybaveny nebyly; a 
  2.  mají více než dvě osy, které mohou být současně koordinovány za účelem 
 „interpolace tvaru“. 
      b. speciálně konstruované součásti strojů pro kontinuální tváření uvedené 
      v položkách 2B009 nebo 2B109.a.  
  
 Poznámka: Položka 2B109  nezahrnuje stroje, které  nejsou použitelné   ve  výrobě  
pohonných   jednotek   a příslušenství (např.  motorových  skříní)  pro systémy  uvedené  v 
položkách  9A005,  9A007.a.  nebo 9A105.a. 
  
 Technická poznámka:  Stroje kombinující funkci kovotlačitelského tváření a  kontinuálního 
tváření se pro účely položky 2B109 považují za stroje pro kontinuální tváření. 
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Jak se orientovat v seznamu kontrolovaného zboží? 
3B001  Zařízení pro  výrobu polovodičových součástek nebo  materiálů a jejich    
 speciálně  konstruované součásti a příslušenství: 
  a. … 
  b. …  
             h. vícevrstvé masky  s  vrstvou  fázového  posuvu  neuvedené v  položce  
 3B001.g., které  mají  některou z těchto vlastností: 
  1.  jsou na „substrátovém  polotovaru“  skleněné masky, jejíž dvojlom je podle 
 specifikace menší než 7 nm/cm; nebo 
  2.  jsou konstruovány pro  litografická zařízení, která mají vlnovou délku 
 světelného  zdroje kratší než 245 nm; 
  
 Poznámka: Položka   3B001.h.  nezahrnuje   vícevrstvé  masky s  vrstvou   
fázového  posuvu navržené   pro výrobu paměťových  přístrojů,  na které  se  nevztahuje  
položka   3A001. 
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Zařízení pro výrobu konstrukčních kompozitů  - stroje na vinutí vláken, na kladení 
pásků, tkací stroje 
 
Jaderné použití: 
výroba kompositních rotorů pro centrifugy na obohacování uranu 

 
Použití v raketové technice: 
výroba pouzder pro motory raket, palivových nádrží, tlakových nádob, tepelných štítů, 

čelních kuželů sestupných raket a raketových dýz 
 
Další použití: 
výroba širokého spektra nejaderných výrobků, včetně: 
 skladovacích nádrží, potrubí, ložisek 
 sportovních potřeb jako golfových holí, cyklistických rámů a basebalových pálek 
 komponentů pro letecký průmysl 
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1B001  Zařízení pro výrobu „kompozitních“ struktur nebo laminátů uvedených v položce 1A002 nebo 
„vláknitých materiálů“ uvedených v položce 1C010 a jejich speciálně  konstruované součásti a příslušenství: 

  POZN.: viz též 1B101 a 1B201.  
 a. stroje pro navíjení vláken, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a 

programovány ve třech nebo více „primárních osách servořízení“ a které jsou peciálně  konstruovány pro 
výrobu „kompozitních“ struktur nebo laminátů, a to z „vláknitých materiálů“; 

  
 b. ‚stroje pro kladení pásků‘, jejichž pohyby určující položení pásků nebo fólií, jsou koordinovány a 

programovány v pěti nebo více ‚primárních osách servořízení‘, a které jsou speciálně konstruovány pro 
výrobu „kompozitních“ struktur draků letadel nebo ‚řízených střel‘; 

  
  Technická poznámka:  
 Pro účely položky 1B001.b. jsou ‚stroje pro kladení pásků‘ schopny klást jedno nebo více ‚vláknitých pásem‘, 

omezených na šířky větší než 25 mm a menší než nebo rovné 305 mm, a během procesu kladení přerušovat a 
obnovovat dráhy jednotlivých ‚vláknitých pásem‘.  

  
 c. vícesměrové, vícerozměrové stavy nebo pletařské stavy, včetně adaptérů a modifikačních souprav pro 

tkaní, …. 
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1B101   Zařízení, jiná než uvedená v položce 1B001, pro „výrobu“ kompozitních struktur a jejich 
speciálně konstruované součásti a příslušenství: 

  Poznámka:  
 Součásti a příslušenství uvedené v položce 1B101 zahrnují formy, trny, raznice, upínací přípravky 

a nástroje pro lisování polotovarů, vytvrzování, odlévání, sintrování nebo lepení kompozitních 
struktur, laminátů a výrobků z nich.     

  
 a. stroje pro navíjení vláken nebo stroje pro kladení vláken, jejichž pohyby určující položení, 

vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve třech nebo více osách, a které 
jsou speciálně konstruovány pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z vláknitých 
materiálů, a jejich koordinační a programovací orgány (and coordinating and programming 
controls); 

 
 b. stroje pro kladení pásků, jejichž pohyby určující položení a vrstvení pásků nebo fólií mohou 

být koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách a které jsou speciálně 
konstruovány pro výrobu kompozitních struktur draků letadel a „řízených střel“; 

  
   c. …. 
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1B201  Stroje pro navíjení vláken, jiné než uvedené v položkách 1B001 nebo 1B101, a 
příslušné vybavení:  

 a. stroje pro navíjení vláken, se všemi těmito vlastnostmi:  
  1. pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a 

programovány ve dvou nebo více osách; 
  2. jsou speciálně konstruované pro výrobu kompozitních struktur nebo 

laminátů z „vláknitých materiálů“; a 
  3. jsou schopné navíjet válcové roury s vnitřním průměrem 75 mm až 650 

mm a délkou 300 mm nebo větší; 

 b. koordinační a programové řízení (and coordinating and programming controls) 
pro stroje pro navíjení vláken, uvedené v položce 1B201.a.; 

 c. přesné trny pro stroje pro navíjení vláken uvedené v položce 1B201.a. 
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Evropská komise -  v anglickém jazyce  
Veškeré informace o systému kontroly vývozu zboží dvojího použití, relevantní 
dokumenty ke stažení 
http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-
controls/index_en.htm 

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 1382/2014 – novela 
přílohy I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 
http://eur-
lex.europa.eu/search.html?DTN=1382&DTA=2014&qid=1423424520676&CASE_LAW_SU
MMARY=false&DTS_DOM=ALL&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDO
M=ALL_ALL  
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Korelační tabulka – vazba celní nomenklatury na položky ze seznamu 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153050.xlsx 

 
TARIC – celní databáze 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=cs&Taric=
&QuotaAuthorities=false&EndPub=&MeasText=&Area=&Regulation=&LangDescr=&Mea
sType=&SimDate=20110926&StartPub=&OrderNum=&GoodsText=&ContextPath=&Level
=&Expand=false 

 
Goods Checker – vyhledávání podle názvu (v anglickém jazyce) 
http://www.ecochecker.bis.gov.uk/ 
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Index – seznam podle názvu zboří (v anglickém jazyce) z r. 2000  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:241:0001:0072:EN:PDF 
 

Internetové stránky MPO – Licenční správa 
http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/#category264 
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 1. Klasifikovat produkt klasifikačním číslem. 
 2. Vytvořit klasifikační matici produktu 
 3. Dokumentovat ověření. 

Kontrolní část 
 

2. Klasifikace výrobků a technologie - shrnutí 
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Praktický příklad identifikace zboží dvojího užití  

73 
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Ocelová nádrž  
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Ocelová nádrž – položka dvojího užití? 

 
Je potřebai znát: 
Zboží (popis): ? 
KN: ? 
Čísla DU: ? 
(určí výrobce nebo 
vývozce –technik podle  
dokumentace) 
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Ocelová nádrž – položka dvojího užití? 

 
Zboží: ocelová nádoba o objemu 2.500 l s mícháním  
KN: 8479 82 00 (Stroje na mísení, hnětení, drcení, prosévání, 
 třídění, homogenizování, emulgování nebo míchání) 
 
Čísla DU: 1B115, 1B117, 1B118, 1B119 a 2B350  
(seznam, identifikační nástroje) 
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1B115 
Zařízení, jiná než uvedená v položkách 1B002 nebo 1B102, pro výrobu pohonných látek a jejich složek a speciálně 
pro ně konstruované součásti: 
  
a. „výrobní  zařízení“  pro  „výrobu“,  manipulaci nebo zkoušení při přejímání kapalných pohonných  látek nebo 
složek pohonných látek uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského 
materiálu; 
  
b. „výrobní  zařízení“  pro „výrobu“,  manipulaci, míchání, tvrzení, lití, lisování, obrábění, protlačování nebo 
zkoušení při přejímání pevných pohonných látek nebo složek pohonných látek uvedených v položkách 
1C011.a.,1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu. 
  
Poznámka: Položka  1B115.b.  nezahrnuje  dávkovací  mísiče,  kontinuální   mísiče nebo f luidní elektrické  mlýny. 
Pokud  jde  o kontrolu  dávkovacích  mísičů, kontinuálních  mísičů a fluidních  elektrických  mlýnů, viz 
1B117,  1B118  a 1B119. 
  
Poznámka 1:  Pokud   jde  o zařízení speciálně  konstruované   pro výrobu  vojenského  zboží, viz Seznam 
vojenského materiálu. 
  
Poznámka 2:  Položka   1B115  nezahrnuje  zařízení pro „výrobu“,  manipulaci  a  zkoušení při přejímání  karbidu 
boru. 
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1B117 

Dávkovací mísiče, které jsou schopné míchat ve vakuu v rozsahu  od  nuly do  13,326  
kPa a regulovat teplotu mísicí komory, a speciálně konstruované součásti pro tyto 
činnosti, se všemi těmito vlastnostmi: 
  
a. celkový objem 110 litrů nebo více; a 
  
b. nejméně jeden excentricky umístěný ‚mísicí/hnětací hřídel‘. 
  
Poznámka: V   položce   1B117.b.   se   pojmem ‚mísicí/hnětací   hřídel‘   nerozumí    
deaglomerátory   nebo řezací vřetena. 
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1B118 

Kontinuální mísiče, které jsou schopné míchat ve vakuu v rozsahu od nuly do 13,326  
kPa a regulovat teplotu mísicí komory, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, 
které mají cokoli z níže uvedeného: 
  
a. nejméně dva mísicí/hnětací hřídele; nebo 
  
b. jednoduchý rotující hřídel, který osciluje a má hnětací ozubení/kolíky na hřídeli i 
uvnitř stěn mísící komory. 

79 



Licenční správa  
oddělení mezinárodních kontrolních režimů 

Kontrola exportu zboží dvojího použití 
-  program vnitřní kontroly 80 

1B119 

Fluidní elektrické mlýny pro drcení nebo rozemílání materiálů uvedených v položkách 
1C011.a., 1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu a jejich speciálně 
konstruované součásti. 
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2B350.a 
Zařízení, příslušenství a součásti pro chemickou výrobu: 
a.  reakční nádoby nebo reaktory, též s míchadly, s celkovým vnitřním (geometrickým) 
objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), avšak menším než 20 m3 (20 000 litrů), které 
mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo 
uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů: 

1. „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních 
chromu, 
2. fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % 
hmotnostních fluoru), 
3. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného 
obložení), 
4. nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu, 
5. tantal nebo „slitiny“ tantalu, 
6. titan nebo „slitiny“ titanu, 
7. zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia, nebo 
8. niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu; 
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2B350.b 
b.  míchadla pro použití v reakčních nádobách nebo reaktorech uvedených v položce 
2B350.a., oběžná kola, lopatky nebo hřídele navržené pro taková míchadla, která mají 
všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo 
uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů: 

1. „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních 
chromu, 
2. fluoropolymery (polymerické nebo eslatomerické materiály s více než 35 % 
hmotnostních fluoru), 
3. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného 
obložení), 
4. nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu, 
5. tantal nebo „slitiny“ tantalu, 
6. titan nebo „slitiny“ titanu, 
7. zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia, nebo 
8. niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu; 
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2B350.c 

c.  skladovací zásobníky, kontejnery nebo nádrže s celkovým vnitřním (geometrickým) 
objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), jež mají všechny povrchy, které přicházejí do 
přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z 
některého z těchto materiálů: 

1. „slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních 
chromu, 
2. fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % 
hmotnostních fluoru), 
3. sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného 
obložení), 
4. nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu, 
5. tantal nebo „slitiny“ tantalu, 
6. titan nebo „slitiny“ titanu, 
7. zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia, nebo 
8. niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu 
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Ocelová nádrž – položka dvojího užití? 
 
Zboží: ocelová nádoba o objemu 2.500 l s mícháním  
KN: 8479 82 00 (Stroje na mísení, hnětení, drcení, prosévání, 
třídění, homogenizování, emulgování nebo míchání) 
Čísla DU: 2B350.a (teoreticky také 2B350.b a 2B350.c)  
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Obráběcí stroje  

Číslicové řídící jednotky, číslicově řízené obráběcí stroje a speciálně navržený 
software  
Kontrola:  
-HS kódy:-8456.30, 8456.99, 8457.20, 8457.30, 8458.11, 8458.91, 8459.31, 8459.51, 8459.61, 8460.11, 
8460.21, 8461.90, 8466.10, 8466.20, 8466.30, 8466.93, 8537.10  
NSG: 1.B.2  
EU: 2B001, 2B201  

 
Jaderná použití:  
-Výroba složek jaderné zbraně, např. dutých polokoulí;  
součásti zařízení na obohacování uranu,  
formy a kelímky pro odlévání uranu a plutonia  

Další použití:  
-Prakticky veškerý výrobní průmysl, včetně leteckého,  
automobilního, spotřebního, elektronického,  
energetického a obranného.  

 
 

85 



Licenční správa  
oddělení mezinárodních kontrolních režimů 

Kontrola exportu zboží dvojího použití 
-  program vnitřní kontroly 86 

Obráběcí stroje  

Dva základní parametry:  
-Celková polohovací přesnost stroje.  
-Počet os, které se mohou současně pohybovat pro souvislé řízení dráhy.  

  
K určení, zda je zboží kontrolováno, je velmi důležitá dokumentace polohovací 
přesnosti a počtu os. 
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Obráběcí stroje  

Pouze číslicově řízené (Numerical Control, NC) obráběcí stroje jsou 
kontrolovány.  

 
Existuje řada typů, jako  
 Soustruhy  
 Frézky  
 Brusné soustruhy, brusky  
 Stroje na bázi elektrického výboje (Electrical Discharge Machines, EDM)  
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Obráběcí stroje  

Soustruhy  
 Otáčí částí, která je opracovávána; řezný nástroj se neotáčí  
 Opracovávané předměty jsou obecně válcovitého tvaru  
 Otočné centrum může mít také funkci frézky  
 
Klíčové parametry:  
 dvě nebo více os pohybu  
 polohovací přesnost 3μm nebo lepší  

 
 
      Číslicově řízený soustruh 
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Obráběcí stroje  

Frézky  
 Řezný nástroj rotuje, opracovávaná část je upevněna  
 Opracování rovných a zakřivených ploch, vybrání atd.  
 

 
Klíčové parametry:  
 dvě nebo více rotačních os (tři lineární osy a 
jedna otočná nebo 5 nebo více os – položka 2B001)) 
 polohovací přesnost 3μm nebo lepší  
 
  Jednotka číslicového řízení 
       Dvě rotační osy 
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Obráběcí stroje  

Brusné soustruhy, brusky  
 Podobné soustruhům a frézkám, ale místo řezného nástroje je brusný 

kotouč  
 Používají se k dokončení povrchu, takže musí být ještě přesnější  
 
 
Klíčové parametry:  
 rotační osy  (tři lineární osy a jedna otočná 
 nebo 5 nebo více os – položka 2B001)) 
 polohovací přesnost 3μm nebo lepší  
 
       Brusný soustruh 
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Obráběcí stroje – 5 nebo více os 

V současné době jsou frézky a brusky, které mají pět nebo více os, které mohou 
být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“, kontrolovány 
všechny, bez ohledu na polohovací přesnost.  
 
„…nabízí šest řízených os – čtyři lineární  
(X, Y, Z a W) a dvě rotační (B a C). Stroj 
 poskytuje možnost současného kontinuálního 

 obrábění ve všech osách..“  
 
Jedná se o kontrolované zboží? 
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Obráběcí stroje - analýza 
  

 
 

(typ obráběcího stroje) 
 Horizontal Machining Center 

  
(počet os pro souvislé řízení dráhy) 

 Travels: X, Y, Z axes 
  

(polohovací přesnost) 
Accuracy Positioning Accuracy: 

 +-0.0025mm/+-0.0020mm  
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Kontrolní část 
 

1. Nežádoucí partneři 
2. Klasifikace výrobků a 

technologií 
3. Eliminace rizika 

Administrativní část 
 

1. Prohlášení 
2. Personální přiřazení 
3. Vedení záznamů 
4. Školení 
5. Interní audit 
6. Zpracování zakázek 
7. Ohlašování 

 

Program vnitřní kontroly - základy 
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Systém  ověřování transakcí podle profilu eliminace rizika.  
Tento systém zahrnuje:  
 výrobek 
 zemi určení  
 kontrolu konečného použití z hlediska šíření jaderných,  chemických a 

biologických zbraní a jejich nosičů a konečného vojenského použití  
 

Tam kde ověření klasifikace výrobku určí, že položka může být na základě svých 
technických parametrů použita i pro nežádoucí účely, eliminace rizika znamená 
ověřit účel užití položky (tj.  jakým způsobem bude položka použita konečným 
uživatelem) a zároveň prověřit samotného konečného uživatele vyváženého 
zboží, tj. zda existují indikace, že je zákazník zapleten přímo nebo nepřímo do 
jakýchkoliv  aktivit spojených se zbraněmi hromadného ničení. 
 

Kontrolní část 
 

3. Eliminace rizika 
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K provedení ověření musí Vaše společnost implementovat                                   
tzv. postupy  „Poznej svého zákazníka“, např. 
 

 zákazník není ochotný předat informaci o konečném užití (nebo konečném uživateli) 
zboží. 

 účel zboží neodpovídá profilu podnikání zákazníka 
 objednávané zboží neodpovídá technické úrovni země, do které má být zboží 

dopraveno 
 zákazník má malé nebo žádné obchodní zkušenosti a zázemí 
 zákazník chce platit v hotovosti velmi drahou položku, když nastane doba splatnosti 
 zákazník odmítá standardní instalaci, školení nebo údržbové služby 
 přepravce je uveden jako místo konečného určení produktu 

Kontrolní část 
 

3. Eliminace rizika 
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Kontrola objednávky podle profilu eliminace rizika  
 

Pokud byl identifikován jakýkoliv z těchto faktorů a následující šetření 
nevyřešilo uspokojivě pochybnosti, obchodní případ je nutno pozastavit a 
ověřit spolehlivost zákazníka všemi dostupnými prostředky.   
 

V ideálním případě by prověření eliminace rizika mělo být zavedeno ve 
všech fázích systému zpracování zakázky. Nicméně je žádoucí provádět 
toto prověřování již během příjmu zakázky. Prověřování by mělo 
probíhat také v každém okamžiku, kdy  zákazník požaduje změnu 
existující zakázky, nebo když je k dispozici nová informace o zakázce. 

Kontrolní část 
 

3. Eliminace rizika - shrnutí a závěr 
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Státní orgány vyzývají podnikatelskou sféru ke spoluúčasti na 
provádění systému kontroly vývozu zboží dvojího použití a věří, že 
se do ní dobrovolně aktivně zapojí zavedením systému vnitřní 
kontroly.   
 
Výsledek spolupráce se promítne ve vyšší efektivnosti a menší 
administrativní zátěži v procesu vývozních kontrol. 

Kontrolní část 
 

3. Eliminace rizika - shrnutí a závěr 
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