
Návod na vyplňování hlášení čerpání licencí dle ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním 

obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 

 

Při vyplňování formuláře je nutné vždy použít nový nevyplněný eFormulář. 

Hlášení o čerpání licencí (včetně obecných transferních licencí) se provádí pololetně, vždy do 10. dne po skončení příslušného 
pololetí nebo hlášení můžete zasílat během pololetí vždy s ukončenou a vrácenou licencí. 
Hlášení o čerpání udělených licencí se zasílá zvlášť za každou jednotlivou licenci, nikoli souhrnně za všechny udělené licence. 

U všech typů licencí platí, že se vyplňuje v hlášení číslo licence, rok, pololetí, datum, název vojenského materiálu (dále jen 
„VM“), množství v měrné jednotce (dále jen „MJ“), hodnota v Kč, kolik zbývá k využití, kurzovní rozdíl, datum zpracování, jméno 
a příjmení a telefon zpracovatele, jméno a přímení a funkce a podpis oprávněné osoby.  

Pokud je na licenci více položek, položky se hlásí seřazené za sebou podle toho, v jakém pořadí jsou uvedeny ve výrokové 
části licence a to tak, že se klikne na kolonku „přidat položku“ a připraví se řádky pro další položku na licenci. Také je možnost 
položky odebrat klikem na kolonku „odebrat položku“. Vždy se hlásí všechny položky uvedené na licenci v hlavní části 
rozhodnutí, a to až do vrácení originálu licence. Pokud je na licenci uvedeno více položek a některá z nich je v pololetí 
nečerpaná, hlásí se rovněž, u položky se zaškrtne nečerpáno. Jestli-že jsou některé položky uvedeny v „dalších podmínkách 
licence“, pak se tyto položky zapíšou do „poznámky k využití“ (dále jen „poznámka“). 

Řádky v jedné položce se přidají tak, že kurzor je umístěn v datu posledního řádku, rozbalí se šipka a dá se „přidat opakující se 
sekci“. Rovněž je zde dána možnost „odebrat opakující se sekci“. Sekce jsou jednotlivá data čerpání v rámci jedné položky dle 
licence. 

Je potřeba dávat při vyplňování hlášení pozor na MJ. Pokud je na licenci uvedeno např. Počet kusů, znamená to, že v žádosti 

o udělení licence byla zadána zkratka NAR. V případě, že je na licenci uvedeno pouze ks nebo kusů, znamená to, že v 

žádosti o udělení licence byla zadána zkratka PCE. Při rozbalení políčka měrné jednotky je vše vypsáno. 

Hodnota v hlášení o čerpání licencí se uvádí v CZK přepočtená dle aktuálního kurzovního lístku ČNB ke dni uskutečňované 
celní deklarace. 

Hlášení u jednotlivých typů licence: 

U licencí jejichž číslo začíná písmenem A… a C… se vyplňuje hlášení v případě dovozu. Pokud je na licenci v části hlavního 
rozhodnutí uvedeno množství a hodnota, uvedeme čerpání na hlášení do kolonky množství a hodnota (v Kč). Pokud je 
množství, hodnota popřípadě oboje uvedeno v dalších podmínkách licence a v části hlavního rozhodnutí jsou v množství a 
hodnotě uvedena 0, pak v hlášení do kolonek množství a hodnota se uvede 0 a skutečně čerpané množství a hodnota v Kč se 
uvede v poznámce. Do poznámky se také může vepsat případný vývoz, pokud je licence určena i k případnému vývozu, 
případné další informace a reklamace. Pokud je na licenci uvedeno více položek, je zapotřebí v hlášení tyto položky rozepsat 
dle licence, a to jak v množství, tak v hodnotě uvedené v Kč. 

U licencí jejichž číslo začíná písmenem B… a D… se vyplňuje hlášení v případě vývozu. Pokud je na licenci v části hlavního 
rozhodnutí uvedeno množství a hodnota, uvede se čerpání v hlášení do kolonky množství a hodnota (v Kč). Pokud je množství, 
hodnota popřípadě oboje uvedeno v dalších podmínkách licence a v části hlavního rozhodnutí jsou v množství a hodnotě 
uvedena 0, pak se v hlášení do kolonek množství a hodnota uvede 0 a skutečně čerpané množství a hodnota v Kč se uvede v 
poznámce. Do poznámky se také může vepsat případný dovoz, pokud je licence určena i k případnému dovozu, případně další 
informace a reklamace. Pokud je na licenci uvedeno více položek, je zapotřebí v hlášení tyto položky rozepsat dle licence, a to 
jak v množství, tak v hodnotě uvedené v Kč. 

U licencí jejichž číslo začíná písmenem T… a písmeny KA…, KB…, KC…, a KD… se vyplňuje hlášení v případě transferu 
(vývozu) v rámci EU. V hlášení se vždy v položce licence 1 uvádí množství, hodnota v Kč, země a kód SVM (kolonka kód SVM).  
U těchto hlášení je zapotřebí dávat pozor do jakých kódů SVM se zboží zařazuje. (Např. zda jde o zboží nebo o službu atd.). U 
licencí začínajících písmenem T…, KA… a KB… se dále uvádí smluvní partner a konečný uživatel. Do poznámky se případně 
může vepsat další informace. 

U licencí jejichž číslo začíná písmenem U… se vyplňuje hlášení v případě transferu v rámci EU. V hlavní části rozhodnutí je 
uvedeno množství. I přesto, že v licenci není uvedena její hodnota, musí být tato v hlášení uváděna. Proto se uvede čerpání v 
hlášení do kolonky množství a hodnota v Kč. Do poznámky se případně může vepsat další informace. Pokud je na licenci 
uvedeno více položek, je zapotřebí v hlášení tyto položky rozepsat dle licence a to jak v množství, tak v hodnotě uvedené v Kč. 

U licencí jejichž číslo začíná písmenem Y… se vyplňuje hlášení v případě vývozu a dovozu zboží bez pohybu přes území ČR. V 
hlavní části rozhodnutí je uvedeno množství a hodnota v Kč. Proto se uvede čerpání v hlášení do kolonky množství, hodnota v 
Kč a směr (dovoz nebo vývoz). V každém pololetí se vždy hlásí oba směry. Do poznámky se rovněž mohou vepsat případné 



další informace. Pokud je na licenci uvedeno více položek, je zapotřebí v hlášení tyto položky rozepsat dle licence a to jak v 
množství, tak v hodnotě uvedené v Kč. U kolonky „Zbývá využití - hodnota“ se automaticky rozdělí políčko na dovoz a vývoz. 

U licencí jejichž číslo začíná písmenem S… se vyplňuje hlášení v případě vývozu a dovozu zboží s pohybem přes území ČR. V 
hlavní části rozhodnutí je uvedeno množství a hodnota v Kč. Proto se uvede čerpání v hlášení do kolonky množství, hodnota v 
Kč a směr (dovoz nebo vývoz). V každém pololetí se vždy hlásí oba směry. Do poznámky se rovněž mohou vepsat případné 
další informace. Pokud je na licenci uvedeno více položek, je zapotřebí v hlášení tyto položky rozepsat dle licence a to jak v 
množství, tak v hodnotě uvedené v Kč. U kolonky „Zbývá využití - hodnota“ se automaticky rozdělí políčko na dovoz a vývoz. 


