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Rozdělení kompetencí v ČR 

MZV - podílí se na sjednávání mezinárodních 

sankcí a koordinuje postoje České republiky  

k nim 

MPO - řídí a vykonává činnosti spojené  

s uplatňováním licenčního režimu v oblasti 

hospodářských styků se zahraničím 

MF - vnitrostátní koordinace při uplatňování 

mezinárodních sankcí; rozhodování v oblasti 

finančních  a hospodářských sankcí 
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PŘÍSLUŠNOST 

zbraně, vojenský materiál, zboží dvojího 

použití – MPO  

ostatní (např. příloha II nařízení (EU)  

č. 833/2014) – FAÚ MF 

výjimky ze sankcí (obecně) – FAÚ MF 
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Nařízení (EU) 833/2014 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 

destabilizujícím situaci na Ukrajině 

čl. 3 a čl. 4 odst. 2 

Zboží podle přílohy II  

+ související technická pomoc a financování: 

 vždy je nutné povolení 

 nelze povolit, pokud je určeno pro průzkum  

a těžbu ropy v hlubinných vodách, arktický 

průzkum a těžbu ropy nebo projekty zaměřené  

na ropu z břidlic v Rusku 

 přesto lze povolit, pokud smlouva nebo dohoda 

byla uzavřena před 1. srpnem 2014 
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Nařízení (EU) 833/2014 

čl. 5 

Zakazuje se přímý či nepřímý nákup nebo prodej 

převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního 

trhu se splatností delší než 90 dnů, zprostředkování 

či pomoc při jejich vydávání nebo jakékoli jiné 

obchodování s nimi,  

 

jestliže jsou vydány po 1. srpnu 2014 institucí 

uvedenou v příloze III, tj.:  

SBERBANK, VTB BANK, GAZPROMBANK, 

VNESHECONOMBANK, ROSSELKHOZBANK  
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Nařízení (EU) 692/2014 

o omezujících opatřeních v reakci na protiprávní anexi Krymu a 

Sevastopolu (ve znění nařízení Rady (EU) č. 825/2014) 

čl. 2c 

Zboží podle přílohy III: 

 je zakázáno jakýmkoli způsobem dodávat subjektům na 

Krymu nebo v Sevastopolu nebo pro použití na Krymu 

nebo v Sevastopolu 

 pokud je k tomuto účelu vyváženo na základě smluv 

uzavřených do 30. července 2014, lze vyvážet  

(s ohlášením FAÚ 10 dní předem) do 28. října 2014  

 po 30. červenci 2014 lze uzavírat nové smlouvy na zboží 

podle přílohy III, pokud není určeno k použití na Krymu 

nebo v Sevastopolu 
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Finanční analytický útvar 

Ministerstva financí ČR 

poštovní přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1 

telefon: 257 044 501 

ISDS: meiq7wd 

fax: 257 044 502 

e-mail: fau@mfcr.cz 

 

informační stránky:  

www.mfcr.cz/mezinarodnisankce  
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Informace o sankčních 

opatřeních na stránkách EU 

 http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm 

= přehled platných právních aktů 

 

 http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/

version4/global/e_ctlview.html 

= aktuální sankcí seznam EU dle EK 
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KONTAKTY 

 

 

 telefon:  

 +420 257 044 533 

 mobil:  

 +420 724 834 316 

 e-mail: 
jiri.tvrdy@mfcr.cz 
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