Souhrn opatření ve vztahu k
Ruské federaci a Bělorusku
Nařízením 2022/345 (platné od 2.3.2022) byly sankce vůči Rusku rozšířeny o:
zákaz investic do projektů spolufinancovaných Ruským fondem přímých investic a
spolupodílení se na takových projektech,
od 12.3.2022 zákaz výměny finančních údajů s bankami Bank Otkritie, Novikombank,
Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB), VTB BANK a
jejich ruskými dceřinými společnostmi,
zákaz prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet eurobankovky do Ruska nebo pro
použití v Rusku.
Nařízením 2022/350

(platné od 2.3.2022) bylo pozastaveno vysílání propagandistických

sdělovacích prostředků kontrolovaných Ruskem na území EU.
Nařízením 2022/353 (platné od 2.3.2022) byl rozšířen seznam sankcionovaných osob o občany
Běloruska podílející se na agresi vůči Ukrajině.
Nařízením 2022/355 (platné od 3.3.2022) byly rozšířeny sankce vůči Bělorusku o:
zákaz vývozu do Běloruska nebo pro použití v Bělorusku:
zboží, technologií a sw dvojího užití,
zboží a technologií, které by mohly přispět k posílení Běloruska v oblasti vojenství a
technologií a které jsou uvedeny v příloze II (str. 12 – 76 nařízení) - jde o analogii
přílohy VII výše uvedeného nařízení 2022/328 omezujícího vývozy do Ruska,
strojů uvedených v příloze XIV– většina čísel kap. 84 a 85 HS (str. 94 – 102
nařízení) - tento zákaz vývozu se do 4.6.2022 nevztahuje na plnění smluv
uzavřených před 2.3.2022;
zákaz dovozu (nákupu, přepravy) následujícího zboží pocházejícího nebo odesílaného
z Běloruska:
dřevěných výrobků kap. 44 HS
cementových výrobků (HS 2523, 6810)
výrobků ze železa a oceli kap. 72 a 73 HS
kaučukových výrobků (HS 4011).
Výše uvedené zákazy se do 4. června 2022 nevztahují na plnění smluv uzavřených přede dnem
2. března 2022 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné.“ Pro

samotné celní řízení je vždy nezbytné předložit platný kontrakt (smlouvu).
Pozn. nadále platí i další zákazy dovozu a vývozu z/do Běloruska podle dříve přijatého nařízení
765/2006 (aktuální znění k 2.12.2021) .

Nařízeními 2022/334 (platné od 28.2.2022) byly sankce vůči Rusku rozšířeny o:
zákaz příletu, odletu, přeletu letadel provozovaných ruskými leteckými dopravci nebo
zapsaných do leteckého rejstříku Ruska nebo vlastněných či pronajatých ruskými
fyzickými a právnickými osobami, do/z/přes území EU,
zákaz transakcí se správou rezerv a aktiv ruské centrální banky.

Nařízením 2022/336 (platné od 28.2.2022) byla znovu rozšířena sankční listina fyzických a
právnických osob, která teď čítá cca 750 ruských občanů, firem a institucí.

V úředním věstníku vyšlo Oznámení (2022/C 931/01) určené dovozcům uhlí a výrobků z oceli
(zejména HS 2701, 7201 až 7207, 7304, 7305 a 7306) upozorňující na možné obcházení zákazu
dovozu z Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny odesíláním těchto surovin a výrobků z Ruska nebo
Běloruska. Dovozci a celní úřady proto mají při dovozu tohoto zboží vyžadovat přesvědčivé důkazy,
že nebylo vyrobeno v Doněcké nebo Luhanské oblasti, která není pod kontrolou ukrajinské vlády.
Nařízením 2022/236 byl rozšířen seznam osob, jichž se týkají sankce za protiprávní anexi Krymu
a Sevastopolu.
Nařízením 2022/300 byl aktualizován seznam osob, jichž se týkají sankce vůči Bělorusku.
Nařízeními

2022/260

a

2022/261 (platnými

od

23.2.2022)

byl

rozšířen

seznam

sankcionovaných osob o více než tři sta fyzických a právnických osob.
Nařízením 2022/262 (platným od 23.2.2022) byly rozšířeny finanční sankce vůči Rusku (zákaz
obchodování cennými papíry a nástroji peněžního trhu, zákaz financování Ruska, jeho vlády a
centrální banky).
Nařízením 2022/263 (platným od 24.2.2022) byl stanoven:
zákaz dovozu zboží z území Doněcké a Luhanské oblasti s těmito výjimkami:
do 24.5.2022 je povoleno dovážet zboží na základě smluv uzavřených před
2.3.2022, ale musí to být předem oznámeno FAU, a

je povoleno dovážet zboží ukrajinského preferenčního původu potvrzeného formou
osvědčení EUR.1 potvrzeného ukrajinskými celníky (prohlášení schváleného vývozce
pro tento účel je nedostačující),
zákaz vývozu (prodeje) zboží uvedeného v příloze II nařízení "vhodného pro
použití v dopravě, telekomunikacích, energetice a produkci ropy a plynu“:
osobám v Doněcké a Luhanské oblasti a
pro použití v Doněcké a Luhanské oblasti;
příloha II obsahuje:
25-29
3824
3826
7106-7112
72-81
8207 13 00
8207 19 10
84 kromě čísel 8419, 8433, 8434, 8438, 8446, 8451, 8485
85 kromě čísel 8508-8510, 8512, 8513, 8516-8524, 8549
86
87 kromě čísel 8703, 8708, 8711-8715
88 a 89
9013-9015
9025-9033
98 (kompletní průmyslové celky)
další zákazy, např. zákaz poskytování služeb souvisejících s infrastrukturou, služeb
cestovního ruchu, nabývání nemovitostí a podílů ve firmách atd. na území Doněcké
a Luhanské oblasti.

Nařízení 2022/328 (platné od 26.2.2022) ukládá:
zákaz vývozu do Ruska a pro použití v Rusku:
zboží (sw, technologií) dvojího užití,
zboží, které by mohlo přispět k vojenskému nebo technologickému posílení Ruska a
které je vyjmenováno v příloze VII nařízení,
zboží vhodného pro použití k rafinaci ropy uvedeného v příloze X nařízení
zboží vhodného pro použití v leteckém nebo kosmickém průmyslu (kap. 88 HS);
včetně poskytování technické pomoci, zprostředkování obchodu, financování a všech služeb
souvisejících se zbožím uvedeným výše (ze zákazu existují výjimky popsané v nařízení, v ČR
povoluje vývoz v mezích těchto výjimek FAU);
příloha VII obsahuje výčet elektronických komponent a sestav, zařízení pro jejich výrobu a
testování, počítačů, software, telekomunikačních přístrojů, snímačů, laserů, navigací, letecké a

námořní techniky – bohužel bez odpovídajících kódů KN; lze očekávat, že toto sankční opatření
bude postupně zapracováno do TARICu, nicméně v případě vývozu do Ruska je třeba ověřit, zda
vyvážené zboží neodpovídá popisu/parametrům výrobků a sw vyjmenovaných v této rozsáhlé
příloze (viz str. 57-120 nařízení),
příloha X obsahuje:
8479 89 97 nebo 8543 70 90 Alkylační a izomerizační jednotky
8479 89 97 nebo 8543 70 90 Jednotky pro výrobu aromatických uhlovodíků
8419 40 00 Jednotky pro atmosféricko-vakuovou destilaci ropy (CDU)
8479 89 97 nebo 8543 70 90 Jednotky pro katalytické reformování/krakování
8419 89 98, 8419 89 30 nebo 8419 89 10 Jednotky pro pozdržené koksování
8419 89 98, 8419 89 30 nebo 8419 89 10 Jednotky pro fluidní koksování se zplyňováním
8479 89 97 Hydrokrakovací reaktory
8419 89 98, 8419 89 30, 8419 89 10 nebo 8479 89 97 Nádoby hydrokrakovacích reaktorů
8479 89 97 nebo 8543 70 90 Technologie výroby vodíku
8421 39 15, 8421 39 25, 8421 39 35, 8421 39 85, 8479 89 97 nebo 8543 70 90
Technologie zpětného získávání a čištění vodíku
8479 89 97 nebo 8543 70 90 Hydrogenační technologie/jednotky
8479 89 97 nebo 8543 70 90 Jednotky pro izomerizaci primárního benzinu
8479 89 97 nebo 8543 70 90 Polymerizační jednotky
8419 89 10, 8419 89 30 nebo 8419 89 98, 8479 89 97 nebo 8543 70 90 Technologie
úpravy rafinér-ského topného plynu a rekuperace síry (včetně jednotek pro aminovou
vypírku, jednotek pro rekuperaci síry, jednotek pro zpracování koncového plynu)
8456 90 00, 8479 89 97 nebo 8543 70 90 Jednotky pro odasfaltování rozpouštědly
8479 89 97 nebo 8543 70 90 Jednotky pro výrobu síry
8479 89 97 nebo 8543 70 90 Jednotky pro alkylaci kyseliny sírové a regeneraci kyseliny
sírové
8419 89 10, 8419 89 30 nebo 8419 89 98, 8479 89 97 nebo 8543 70 90 Jednotky pro
termické krakování
8479 89 97 nebo 8543 70 90 Jednotky pro transalkylaci [toluenu a těžkých aromatických
sloučenin]
8479 89 97 nebo 8543 70 90 Jednotky visbreakingu
8479 89 97 nebo 8543 70 90 Jednotky pro vakuovo-plynové hydrokrakování ropy;
zákaz poskytování veřejného financování nebo finanční pomoci pro obchod s Ruskem
nebo investice v Rusku,
zákaz obchodování s převoditelnými cennými papíry a nástroji peněžního trhu vydanými
institucemi uvedenými v přílohách III, XII a XIII nařízení a dalšími osobami a orgány pod
veřejnou kontrolou Ruska,
zákaz přijímání vkladů od ruských státních příslušníků nebo osob se sídlem/bydlištěm v
Rusku, pokud jejich celková výše přesahuje 100.000 EUR (výjimku tvoří platby za
nezakázaný přeshraniční obchod se zbožím a službami a netýká se ani Rusů majících
dočasný nebo trvalý pobyt v EU).

Nařízením 2022/332 (platným od 25.2.2022) byl rozšířen seznam sankcionovaných osob o
dalších cca 100 fyzických osob, včetně Putina a Lavrova.
Rozhodnutím 2022/333 (platným od 25.2.2022) bylo částečně pozastaveno udělování víz
občanům Ruska.
České republika zakázala od 26.2.2022 přílety a odlety všech ruských leteckých dopravců na
tuzemská letiště a od 27.2.2022 i jejich přelety nad českým územím. Podle posledních informací
mají být tyto zákazy rozšířeny na celou EU.
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