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Návrh 

Často kladené otázky týkající se omezujících opatření EU 

 

1. Kde najdu oficiální verze rozhodnutí o sankcích a nařízení přijatých 

Radou? 

Jediným právně závazným oficiálním záznamem platných právních aktů EU je Úřední věstník 
Evropské unie. Úřední věstník naleznete na: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html nebo 
http://eur-lex.europa.eu/. 

Rozhodnutí a nařízení o omezujících opatřeních lze nejsnáze nalézt na internetových 
stránkách Úředního věstníku podle roku zveřejnění a čísla dokumentu. Takto lze nalézt 
dokument pomocí snadného „jednoduchého vyhledávání“. V závislosti na informacích, které 
máte k dispozici, je také možné využít možnost pokročilého vyhledávání. 

Pokud víte, o jaký režim sankcí se zajímáte, ale neznáte číslo právního aktu, máte také 
možnost hledat akt nejprve v seznamu právních aktů na internetových stránkách Evropské 
služby pro vnější činnost (ESVČ) (viz otázka 4). Tímto způsobem můžete najít číslo právního 
aktu a následně použít jednoduché vyhledávání na internetových stránkách Úředního 
věstníku. 

2. Kde najdu konsolidované znění rozhodnutí nebo předpisu, o který se 

zajímám? 

Konsolidovaná znění právních aktů jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Je 
třeba poukázat na skutečnost, že na rozdíl od právních aktů jako takových nejsou 
konsolidovaná znění právně závazná a mají pouze orientační charakter. 

Konsolidovaná znění naleznete na internetových stránkách Úředního věstníku: http://eur-

lex.europa.eu/oj/direct-access.html nebo http://eur-lex.europa.eu/. Informace o dokumentu 
obsahují možnost nahlížet do informací uvedených v bibliografickém soupisu. Zde lze nalézt 
konsolidovaná znění, jsou-li k dispozici.  

Vezměte prosím na vědomí, že konsolidovaná znění nejsou vždy aktualizována, takže 
nemusejí obsahovat nejnovější změny právního aktu. V takovém případě je nutné k těmto 
změnám zveřejněným po datu konsolidovaného znění přihlédnout, abyste získali ucelený 
přehled o aktuálním stavu daného právního aktu. 

3. Kde najdu obecné informace o omezujících opatřeních EU? 

Obecné informace o omezujících opatřeních EU naleznete na internetové stránce: 
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm. Tato stránka obsahuje ucelenou 
prezentaci o sankcích EU: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_cs.pdf. 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://eur-lex.europa.eu/
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_cs.pdf
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4. Kde najdu seznam omezujících opatření EU? 

Souhrnný seznam platných omezujících opatření naleznete na: 
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, kde je uveden výčet platných 
omezujících opatření seřazených podle zemí. Tento seznam je pravidelně aktualizován tak, 
aby zahrnoval změny právních aktů. 

Je nicméně nutné upozornit na fakt, že výše uvedený dokument je pouze orientační. Jediným 
právně závazným záznamem platných omezujících opatření EU je Úřední věstník Evropské 
unie (viz otázka 1).  

5. Jak najdu obecné pokyny týkající se provádění omezujících opatření 

EU? 

Další pokyny týkající se provádění omezujících opatření naleznete v pokynech k provádění 
a vyhodnocování omezujících opatření v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky 
EU: (http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st11/st11205.cs12.pdf) nebo 
v osvědčených postupech EU pro účinné provádění omezujících opatření: 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/08/st08/st08666-re01.cs08.pdf).  
Viz také nové informace k pojmům vlastnictví a kontroly a zpřístupňování finančních 
prostředků a hospodářských zdrojů:  

(http://register.consilium.europa.eu/pd/cs/13/st09/st09068.cs13.pdf). 

Doplňující informace naleznete také na internetových stránkách příslušného orgánu své 
země, který je uveden na internetových stránkách, na něž odkazují předpisy EU týkající se 
omezujících opatření (viz otázka 9).  

6. Kde najdu seznam osob a subjektů, na něž se vztahují finanční omezující 

opatření, jako je například zmrazení aktiv? 

Konsolidovaný seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují finanční sankce EU, je 
k dispozici ke stažení na: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. 
Oznámení o „každodenním používání“ naleznete na následujícím odkazu: 
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help
.html. 

V případě pochybností ohledně osoby, skupiny nebo subjektu na seznamu se prosím obraťte 
na příslušný orgán ve své zemi, který je uveden na internetových stránkách, na něž odkazují 
příslušné předpisy. Ten bude v případě potřeby kontaktovat příslušné instituce nebo útvary 
EU. 

Je třeba poznamenat, že další informace vztahující se k právním aktům souvisejícím se 
sankcemi včetně informací, které se týkají rozsudků evropských soudů, lze nalézt 
v bibliografickém soupisu Úředního věstníku. 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/12/st11/st11205.cs12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/08/st08/st08666-re01.cs08.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pd/cs/13/st09/st09068.cs13.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
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7. Mohu automaticky dostávat aktualizované informace týkající se 

omezujících opatření? 

Můžete se přihlásit k odebírání zpráv prostřednictvím RSS na internetových stránkách EUR-
Lex: http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html. Po přihlášení i) klikněte na „pokročilé 
vyhledávání“ a spusťte vyhledávání například všech předpisů obsahujících slova „omezující 
opatření“ pouze v názvu. ii) klikněte na „vytvořit v mých zprávách RSS“ nad výsledky 
vyhledávání a iii) kliknutím na „uložit“ aktivujte zasílání zpráv. Více informací o osobním 
nastavení zpráv RSS naleznete na stránkách podpory: http://new.eur-
lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html#help3. 

Zasílání aktuálních informací e-mailem není možné.  

8. Mohu vyvážet / dovážet [tento produkt] z/do [této země]? 

Nejprve zkontrolujte, zda jsou omezující opatření platná ve vztahu k určité zemi (viz otázka 
4). 

Pokud ano, zkontrolujte, zda je v příloze příslušného předpisu produkt uveden mezi 
zakázanými produkty. V případě pochybností vám může příslušný orgán příslušného 
členského státu, který je uveden na internetových stránkách, na něž odkazuje příslušný 
předpis, objasnit, zda je vývoz/dovoz konkrétního zboží povolen, nebo vám udělit povolení 
toto zboží vyvážet/dovážet, pokud to příslušné právní předpisy umožňují. 

Pro získání povolení k vývozu/dovozu produktu, na který se vztahuje požadavek na určité 
povolení na základě omezujících opatření, se obraťte na příslušný orgán země, v níž 
působíte, uvedený v přílohách příslušných předpisů (viz otázka 9). 

Měli byste si také ověřit, zda se na produkt nevztahuje zbrojní embargo. Za tímto účelem 
můžete nahlédnout do seznamu zboží uvedeného ve Společném vojenském seznamu. 
Společný vojenský seznam se aktualizuje jednou ročně a jeho poslední verzi naleznete na: 
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:090:0001:0037:CS:PDF). 

Měli byste si rovněž ověřit, zda produkt není uveden v seznamu zboží dvojího užití. Za tímto 
účelem můžete nahlédnout do nařízení (ES) č. 428/2009 o zboží dvojího užití, kterým se 
zavádí režim pro kontrolu vývozu zboží, které má dvojí (civilní a vojenské) využití. Poslední 
konsolidovanou verzi tohoto nařízení naleznete na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:CS:PDF. 

Dále se musíte ujistit, že na seznamu nejsou uvedeny osoby, skupiny nebo subjekty, s nimiž 
obchodujete, nebo že z vaší transakce nebudou mít přímo či nepřímo prospěch. Více 
informací o nepřímém poskytování finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů 
a o pojmech vlastnictví a kontroly naleznete v tomto dokumentu:  
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/st09/st09068.cs13.pdf. 

Doplňující informace také můžete nalézt na internetových stránkách příslušného orgánu své 
země, který je uveden na internetových stránkách, na něž odkazují příslušné předpisy (viz 
otázka 9). 

http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://new.eur-lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html#help3
http://new.eur-lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html#help3
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:090:0001:0037:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:CS:PDF
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/13/st09/st09068.cs13.pdf
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9. Jak mohu kontaktovat příslušný orgán ve své zemi? 

Příslušné orgány členských států EU jsou uvedeny na internetových stránkách, na něž 
odkazují relevantní předpisy týkající se omezujících opatření. 

10. Jak mohu kontaktovat útvary Komise odpovědné za omezující 

opatření? 

Útvary Komise odpovědné za omezující opatření můžete kontaktovat prostřednictvím této e-

mailové adresy: relex-sanctions@ec.europa.eu. 

11. Mohu obchodovat s [touto osobou/skupinou / tímto subjektem], 

přijmout od nich peníze nebo jim zpřístupnit finanční prostředky či 

hospodářské zdroje? 

Doporučujeme zkontrolovat konsolidované seznamy osob, skupin a subjektů, na něž se 
vztahují finanční sankce EU: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. 
Oznámení o „každodenním používání“ naleznete na:  

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help
.html. Viz také otázka 6. 

Jste povinni se ujistit, že na seznamu nejsou uvedeny osoby, skupiny nebo subjekty, s nimiž 
obchodujete, nebo že z vaší transakce nebudou mít přímo či nepřímo prospěch. Více 
informací o nepřímém poskytování finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů 
a o pojmech vlastnictví a kontroly naleznete v tomto dokumentu: 
http://register.consilium.europa.eu/pd/cs/13/st09/st09068.cs13.pdf. 

V případě pochybností ohledně osoby, skupiny nebo subjektu na seznamu se prosím obraťte 
na příslušný orgán ve své zemi, který je uveden na internetových stránkách, na něž odkazují 
příslušné předpisy. Ten bude v případě potřeby kontaktovat příslušné instituce nebo útvary 
EU. 

12. Tribunál ze seznamu vyňal [tuto osobu/skupinu / tento subjekt]. Jméno 

[této osoby/skupiny / tohoto subjektu] však nadále figuruje na 

konsolidovaném seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují 

finanční sankce EU. Platí stále omezující opatření proti [této osobě/skupině 

/ tomuto subjektu]? 

Zrušení aktu, jímž se zavádějí omezující opatření proti určité osobě či skupině nebo určitému 
subjektu, neplatí ihned po vynesení rozsudku Tribunálu. Účinky aktu, který byl zrušen 
Tribunálem v prvním stupni, nadále trvají až do uplynutí lhůty pro podání odvolání (dva 
měsíce a deset dnů od vyhlášení rozsudku). Po tuto dobu může Rada nebo případně Komise 
napravit zjištěná porušení případným přijetím nových omezujících opatření vůči dotčeným 
subjektům. Rada, popřípadě Komise může také podat odvolání, přičemž v takovém případě 
zůstává seznam zcela platný po dobu posuzování odvolání. Po uplynutí dvou měsíců a deseti 
dnů omezující opatření vůči [dané osobě či skupině nebo danému subjektu] končí, nebo 
mohou zůstat v plné platnosti, a to v závislosti na tom, zda se Rada, popřípadě Komise či jiní 
aktéři rozhodnou učinit některý z výše uvedených kroků. 

mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
http://register.consilium.europa.eu/pd/cs/13/st09/st09068.cs13.pdf
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13. Vím o tom, že [tato osoba/skupina / tento subjekt] porušuje omezující 

opatření EU. Co mám dělat? 

Kontaktujte prosím příslušný orgán příslušného členského státu (uvedený na internetových 
stránkách, na něž odkazují příslušné předpisy, viz otázka 9). Můžete se také obrátit na Komisi 
(viz otázka 10), která bude kontaktovat příslušný orgán. 

 


