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AKTUÁLNÍ INFORMACE K
PROTIRUSKÝM SANKCÍM
Rádi bychom Vás informovali o současném obsahu sankcí na Rusko, které jsou nyní
platné v ČR. Zejména se jedná o tyto opatření:
A. Zákaz jakýchkoli transakcí související se správou rezerv, jakož i aktiv ruské
centrální banky, včetně transakcí s jakoukoli právnickou osobou, subjektem či
orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn ruské centrální banky.
Tato sankce vyplývá z Nařízení Rady (EU) 2022/334 - dostupné zde: https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0334&from=EN
Výše uvedené nařízení mění nařízení (EU) č. 833/2014 - dostupné zde: https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R083320190709&from=EN
B. Rozšíření sankčního seznam osob, jimž je zakázán vstup do EU a jimž se v EU s
okamžitou platností zmrazují (zajišťují) veškerá aktiva v podobě finančních
prostředků a hospodářských zdrojů.
Seznam osob nově umístěných na sankční seznam je dostupný zde: https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32022R0332&qid=1646118277617&from=EN
Tento seznam již dnes zahrnuje 670 jmen. Vzhledem k tomu, že se sankce vztahují
také na všechny osoby, které jsou se jmenovanými osobami „spojené“, nebo jimi
„ovládané“, je potřeba při operacích se subjekty kontrolovanými z Ruska pečlivě
zkoumat, zda náhodou nejsou sankcemi dotčené.
Podrobný popis podmínek pro zmrazení aktiv a původní sankční seznam a dostupný
zde:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32014R0269&from=CS

C. Zákaz vývozu zboží a technologií dvojího užití do Ruska, poskytování technické
pomoci, zprostředkovatelských služeb, finančních služeb nebo jiných služeb
souvisejících s těmito technologiemi a zbožím (čl. 2 Nařízení č. 2022/328). Z tohoto
zákazu jsou stanovené určité výjimky, jejichž aplikace je podmíněna předchozím
povolením ze strany MPO (vývoz zboží dvojího užití a související technická pomoc,
zprostředkovatelské služby) nebo FAÚ (financování nebo finanční pomoc). Použití
výjimek písm. a) až e) odst. 3 článku 2 Nařízení č. 2022/328 je podmíněno jejím
uvedením v celním prohlášení a povinností oznámit první použití příslušné výjimky
MPO.
Toto nařízení definuje jak zvláštní typy zboží, tak také ruské (a jimi ovládané)
subjekty, s nimiž nelze provádět transakce.
Nařízení č. 2022/328 je dostupné zde:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32022R0328&from=EN
Nařízení č. 2021/821 definující zboží dvojího určení je dostupné zde: https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R082120220107&from=EN
D. Zákaz přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a
technologie, které by mohly přispět k vojenskému nebo technologickému posílení
Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany a bezpečnosti, včetně poskytování
technické pomoci, zprostředkovatelských služeb, finančních služeb nebo jiných
služeb souvisejících s tímto zbožím (čl. 2a Nařízení č. 2022/328 – viz výše v písm.
c)). Dotčené zboží a technologie jsou vymezeny v příloze č. VII Nařízení č. 2022/328.
Z tohoto zákazu jsou stanoveny určité výjimky, jejichž aplikace je podmíněna
předchozím povolením ze strany MPO (vývoz zboží a související technická pomoc,
zprostředkovatelské služby) nebo FAÚ (financování nebo finanční pomoc).
E. Zákaz poskytovat veřejné financování nebo finanční pomoc (tzn. poskytování
finančních prostředků vč. např. úvěrů) pro obchod s Ruskem nebo investice v
Rusku s výjimkou závazků k poskytnutí financování nebo finanční pomoci
přijatých před 26. 2. 2022, popř. finanční pomoci v omezené míře malým a
středním podnikům usazeným v EU (čl. 2e Nařízení č. 2022/328 – viz výše v písm.
c).
F. Zákaz přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a
technologie vhodné pro použití k rafinaci ropy uvedené na seznamu v příloze č. X
Nařízení č. 2022/328 (čl. 3b Nařízení č. 2022/328 – viz výše v písm. c)). Výjimky z
tohoto zákazu může v přesně stanovených situacích povolit FAÚ.

G. Zákaz přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a
technologie vhodné pro použití v leteckém nebo kosmickém průmyslu uvedené na
seznamu v příloze č. XI Nařízení č. 2022/328 – viz výše v písm. c). V této souvislosti
se výslovně zakazuje také poskytovat pojištění nebo zajištění. Rovněž tak se zakazuje
poskytovat generální opravu, opravu, prohlídku, výměnu, změnu nebo opravu závad
letadla nebo letadlového celku, s výjimkou předletové prohlídky, týkající se zboží a
technologií v příloze XI. Zákaz se týká i související technické pomoci,
zprostředkovatelských nebo jiných služeb, financování i finanční pomoci. Tyto
zákazy se do 28. března 2022 nevztahují na plnění smluv uzavřených před 26. 2.
2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takových smluv nezbytné (čl.
3c Nařízení č. 2022/328). Uplatnění jakýchkoli výjimek podléhá předchozímu
schválení FAÚ.
H. Zpřísnění dosavadního zákazu obchodování s cennými papíry a nástroji
peněžního trhu, poskytování souvisejících investičních služeb a poskytování
nových půjček ve vztahu ke konkrétním subjektům uvedených v příloze č. III
Nařízení č. 2022/328 – viz výše v písm. c) a subjektům vlastněných z více než 50 %
nebo ovládaných těmito subjekty (čl. 5 Nařízení č. 2022/328).
I. Zákaz přijímat vklady od ruských státních příslušníků nebo fyzických osob s
bydlištěm v Rusku, od právnických osob, subjektů nebo orgánů usazených v
Rusku, pokud celková hodnota vkladů na úvěrovou instituci přesahuje 100 000 EUR
(čl. 5b Nařízení č. 2022/328 – viz výše v písm. c)).
J. Úvěrovým institucím se ukládá nejpozději do 27. května 2022 poskytnout FAÚ
seznam vkladů nad 100.000 EUR, držených ruskými státními příslušníky nebo
fyzickými osobami s bydlištěm v Rusku nebo právnickými osobami, subjekty či
orgány usazenými v Rusku. Každých 12 měsíců úvěrové instituce poskytnou
aktuální informace o výši těchto vkladů. (čl. 5g Nařízení č. 2022/328 – viz výše v
písm. c)). Dále se úvěrovým institucím ukládá povinnost poskytnout FAÚ informace o
vkladech nad 100 000 EUR, držených ruskými státními příslušníky, nebo fyzickými
osobami s bydlištěm v Rusku, kteří získali občanství některého členského státu EU
nebo právo pobytu v některém členském státě prostřednictvím režimu občanství
pro investory nebo režimu pobytu pro investory
Sankce uvedené v bodech c) až j) plynou zejména z Nařízení č. 2022/328 ze dne 25.
2. 2022 měnící některá ustanovení a přílohy Nařízení č. 833/2014 – odkaz na
Nařízení č. 2022/328 naleznete výše v písm. c)).
Nařízení č. 833/2014 je dostupné zde: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20190709&from=EN

Vývoj sankcí průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme jejich potenciální dopad na
podnikání našich klientů, které budeme ohledně této problematiky v nejbližší době
kontaktovat.
Pokud máte za to, že by na Vás nebo Vaše obchodní partnery mohly výše uvedené
sankce dopadat, nebo pokud si nejste jistí, zda je Vámi dodávané zboží do Ruska
přiřaditelné pod zboží či technologie dvojího užití, nebo máte jiný konkrétní dotaz
týkající se protiruských sankcí, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.
Nakonec bychom Vás rádi upozornili, že výše uvedená nařízení EU mají přednost
před vnitrostátní legislativou v případě kolize. Zakázáno je i obcházení zmíněných
mezinárodních sankcí. Porušení omezení nebo zákazu stanoveného nařízeních EU a
jiných evropských předpisech, který určuje mezinárodní sankce, je přestupkem, za
který lze udělit pokutu až do výše 50 mil. Kč, nepůjde-li o přísněji postižitelné
jednání (zejm. trestný čin porušení mezinárodních sankcí podle § 410 trestního
zákoníku).
Výše nejsou zahrnuty sankce, které zavedly např. USA nebo Velká Británie.
Upozorňujeme, že zejména v případě finančních transakcí se subjekty, které sice
nepodléhají sankcím EU, ale podléhají sankcím USA nebo UK může dojít k
problémům s provedením transakcí, protože systém vzájemného zúčtování plateb je
mezinárodně velmi provázaný a v zásadě dominantně kontrolovaný subjekty z USA
nebo UK.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K
VÍZŮM A ZAMĚSTNANCŮM Z
UKRAJINY
Jak vyplývá z informací poskytnutých Ministerstvem vnitra, Ukrajinci mohou nově v
Česku požádat o specifický druh dlouhodobého víza. Pokud mají aktuálně vyřízeno
povolení k zaměstnání, mohou v Česku i nadále pracovat. Co se pak týče jejich
rodinných příslušníků a blízkých – všichni občané Ukrajiny mohou nyní do Česka
přicestovat s biometrickým pasem i bezvízově, a to na dobu až 90 dní v rámci
jakéhokoli období 180 dnů. Jako v případě všech cizinců přijíždějících na území ČR se
však i tito Ukrajinci musejí zaregistrovat na Policii ČR.
Ministerstvo vnitra informovalo i o nových podmínkách pro občany Ukrajiny, jejichž
pobytové vízum vyprší za méně než 14 dnů a kteří se kvůli aktuálnímu konfliktu
nemohou vrátit domů. Právě tito lidé mohou nově zažádat o specifický druh
dlouhodobého víza, které si mohou vyřídit na některém z krajských pracovišť
Ministerstva vnitra - odboru azylové a migrační politiky s tím, že pro příjem těchto
žádostí jsou vyčleněny i speciální úřední hodiny. Přehled pracovišť včetně kontaktů a
úředních hodin k dispozici zde: https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-proverejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx. Již podané žádosti o pobytová
oprávnění mohou být nyní také dokončena i na území Česka. Pro Ukrajince, kteří jsou
držiteli dlouhodobého pobytového oprávnění, které lze prodloužit, se ale nic nemění
a tito postupují i nadále standardně.
Pro české zaměstnavatele může být důležitá i informace, že pokud byl ukrajinskému
zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, zaměstnavatel ho pro výkon jeho branné
povinnosti musí uvolnit. Zákoník práce počítá pro takový případ s překážkou v práci
na straně zaměstnance, a to bez náhrady mzdy. Nicméně nic samozřejmě nebrání
tomu, aby zaměstnavatel povolanému zaměstnanci poskytl výhodnější podmínky. Po
dobu trvání této překážky musí zaměstnavatel za povolaného zaměstnance odvádět
pojistné na zdravotní pojištění vypočítané z minimálního vyměřovacího základu.
Částku odvedenou na pojistném v tomto režimu lze následně požadovat po
zaměstnanci anebo mu ji v rámci podpory jeho boje za nezávislost Ukrajiny odpustit.
Po dobu od doručení povolávacího rozkazu až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění
z vojenské činné služby je navíc zaměstnanec tzv. v ochranné době, kdy nemůže být
zaměstnavatelem propuštěn. Pokud se tedy zaměstnavateli podaří sehnat za takovéto
chybějící ukrajinské zaměstnance „záskok“, lze jedině doporučit, aby tak učinil
formou pracovního poměru na dobu určitou, popř. formou dohody o práci konané
mimo pracovní poměr.

Pokud budete mít jako zaměstnavatel zájem zaměstnat občana Ukrajiny, je třeba
zajistit, aby mu Úřad práce ČR na základě uděleného pobytového víza, uděleného
Ministerstvem vnitra, vydal povolení k zaměstnání. Před samotným podáním žádosti
o povolení k zaměstnání bude muset mít tato osoba uzavřenou pracovní smlouvu,
dohodu o pracovní činnosti, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě
budoucí, v níž se zaměstnavatel zaváže v ujednané lhůtě uzavřít se zaměstnancem
pracovní smlouvu s tím, že takovou smlouvu nebo dohodu bude nutné přiložit k
samotné žádosti. Samotná žádost se podává na krajskou pobočku Úřad práce ČR
příslušnou podle místa výkonu práce. Žádost může podat cizinec sám nebo
prostřednictvím zaměstnavatele.
Obecné
informace
pro
občany
Ukrajiny
naleznete
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

zde:

Podrobné
informace
k
zaměstnávání
cizinců
https://www.uradprace.cz/web/cz/zamestnavani-cizincu

zde:
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UPDATE ON ANTIRUSSIAN SANCTIONS
We would like to inform you about the current content of the sanctions on Russia that
are currently in force in the Czech Republic. These sanctions include in particular:
A. Prohibition of any transactions related to the management of reserves as well as
assets of the Russian Central Bank, including transactions with any legal person,
entity or body acting on behalf of or at the direction of the Russian Central Bank.
This sanction results from Council Regulation (EU) 2022/334 available here:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32022R0334&from=EN
The above Regulation amends Regulation (EU) No 833/2014 available here:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R083320190709&from=EN
B. Extension of the sanctions list of persons who are prohibited from entering the EU
and whose assets in the form of funds and economic resources are frozen (seized) in the
EU with immediate effect.
The list of persons newly placed on the sanctions list is available here: https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32022R0332&qid=1646118277617&from=EN
This list already includes 670 names. As the sanctions also apply to all persons
"associated with" or "controlled by" the named persons, transactions with Russiancontrolled entities need to be carefully scrutinized to see if they are incidentally affected
by the sanctions.
A detailed description of the conditions for the asset freeze and the original sanctions
list and available here: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32014R0269&from=CS

C. Prohibition on the export of dual-use goods and technology to Russia, the provision
of technical assistance, brokering services, financial services or other services related
to such technology and goods (Article 2 of Regulation 2022/328). There are certain
exceptions to this prohibition, the application of which is subject to prior authorisation
by the Ministry of Industry and Trade (export of dual-use goods and related technical
assistance, brokering services) or the Financial analytical office (financing or financial
assistance). The use of the exceptions (a) to (e)(3) of Article 2 of Regulation No
2022/328 is subject to its inclusion in the customs declaration and to the obligation to
notify the first use of the relevant exception to the Ministry of Industry and Trade.
This Regulation defines both specific types of goods and Russian (and entities
controlled by them) entities with which transactions cannot be carried out.
Regulation
2022/328
is
available
here:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0328&from=EN
Regulation No. 2021/821 defining dual-use goods is available here: https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R082120220107&from=EN
D. Prohibition on the direct or indirect sale, supply, transfer or export of goods; and
technology that could contribute to the military or technological enhancement of
Russia or to the development of its defense and security sectors, including the
provision of technical assistance, brokering services, financial services or other
services related to such goods (Article 2a of Regulation 2022/328 - see above under (c)).
The goods and technologies concerned are defined in Annex VII to Regulation No
2022/328. Certain exceptions to this prohibition are provided for, the application of
which is subject to prior authorization by the Ministry of Industry and Trade (export of
goods and related technical assistance, brokering services) or the Financial analytical
office (financing or financial assistance).
E. Prohibition to provide public financing or financial assistance (i.e. provision of
funds, including e.g. loans) for trade with Russia or investment in Russia, except for
commitments to provide financing or financial assistance made before 26 February
2022, or limited financial assistance to SMEs established in the EU (Article 2e of
Regulation 2022/328 - see above under c)).
F. Prohibition to sell, supply, transfer or export, directly or indirectly, goods and
technology suitable for use in refining crude oil as listed in Annex X to Regulation No
2022/328 (Article 3b of Regulation No 2022/328 - see above under (c)). Exceptions to
this prohibition may be granted by the FAA in well-defined situations.

G. Prohibition to sell, supply, transfer, or export, directly or indirectly, goods and
technology suitable for use in the aerospace industry listed on the list in Annex XI of
Regulation No 2022/328 - see above under (c). In this context, the provision of
insurance or reinsurance is also expressly prohibited. It is also prohibited to provide
overhaul, repair, inspection, replacement, modification, or repair of defects in an
aircraft or aircraft assembly, except for pre-flight inspection, relating to goods and
technologies listed in Annex XI. The prohibition also covers related technical
assistance, brokering or other services, financing, and financial assistance. Until 28
March 2022, these prohibitions do not apply to the performance of contracts concluded
before 26 February 2022 or to supplementary contracts necessary for the performance
of such contracts (Article 3c of Regulation 2022/328). The application of any
exemptions is subject to the prior approval of the Financial analytical office.
H. Tightening of the existing prohibition on trading in securities and money market
instruments, the provision of related investment services and the provision of new
loans in relation to specific entities listed in Annex III to Regulation No. 2022/328 see above under (c) and entities owned more than 50% or controlled by such entities
(Art. 5 of Regulation No. 2022/328).
I. Prohibition to accept deposits from Russian nationals or natural persons residing
in Russia, from legal persons, entities, or bodies established in Russia, if the total
value of deposits per credit institution exceeds EUR 100,000 (Article 5b of Regulation
No. 2022/328 - see above under (c)).
J. Credit institutions are required to provide the Financial analytical office with a list
of deposits exceeding EUR 100,000 held by Russian nationals or natural persons
resident in Russia or legal persons, entities or bodies established in Russia no later
than 27 May 2022. Every 12 months, credit institutions shall provide updated
information on the amount of these deposits (Article 5g of Regulation No. 2022/328 see above under c)). In addition, credit institutions are required to provide the
Financial analytical office with information on deposits over EUR 100,000 held by
Russian nationals or natural persons resident in Russia who have acquired citizenship
of an EU Member State or the right of residence in a Member State through the
citizenship for investors regime or the residence for investors regime
The sanctions referred to in points (c) to (j) above arise in particular from Regulation
No. 2022/328 of 25/02/2022 amending certain provisions and annexes of Regulation
No. 833/2014 - see reference to Regulation No. 2022/328 in point (c) above.
Regulation No. 833/2014 is available here: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20190709&from=EN

We are continuously monitoring the development of the sanctions and assessing their
potential impact on the business of our clients, who will be contacted regarding this
issue in the near future.
If you believe that you or your business partners may be affected by the sanctions
mentioned above, or if you are unsure whether the goods you supply to Russia qualify
as dual-use goods or technologies, or if you have any other specific questions regarding
anti-Russian sanctions, please do not hesitate to contact us at any time.
Finally, we would like to remind you that the above-mentioned EU regulations take
precedence over national legislation in the event of a conflict. Circumvention of the
international sanctions mentioned above is also prohibited. Violation of a restriction
or prohibition set out in the EU regulations and other European legislation which
determines international sanctions is an offence punishable by a fine of up to CZK 50
000 000, unless it is a more severely punishable offence (in particular, the offence of
violating international sanctions under Section 410 of the Criminal Code).
The above does not include sanctions introduced by, for example, the USA or the UK.
Please note that in particular in the case of financial transactions with entities which,
although not subject to EU sanctions, are subject to US or UK sanctions, there may be
problems with the execution of transactions, as the system of mutual clearing of
payments is highly interconnected internationally and in principle dominated by US or
UK entities.

INFORMATION ON VISAS
AND EMPLOYEES FROM
UKRAINE
According to information provided by the Ministry of the Interior, Ukrainians can now
apply for a specific type of long-term visa in the Czech Republic. If they have a current
work permit, they can continue to work in the Czech Republic. As for their family
members and relatives - all citizens of Ukraine can now come to the Czech Republic
with a biometric passport without a visa for up to 90 days within any 180-day period.
However, as with all foreigners entering the Czech Republic, these Ukrainians must
register with the Czech Police.
The Ministry of the Interior has also announced new conditions for Ukrainian citizens
whose residence visa expires in less than 14 days and who cannot return home due to
the current conflict. These people can now apply for a specific type of long-term visa,
which they can arrange at one of the regional offices of the Ministry of the Interior Asylum and Migration Policy Department, with special office hours set aside to receive
these applications. An overview of the offices, including contacts and office hours, is
available here: https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-procizince-kontakty.aspx. Applications for residence permits already submitted can now
also be completed in the Czech Republic. For Ukrainians who already have long-term
renewable residence permits, there is no change in conditions and these proceed on the
standard basis.
For Czech employers, it may also be important to know that if a Ukrainian employee
has been served with a draft order, the employer must release him or her to perform his
or her military service. In such a case, the Labour Code provides for an obstacle to work
on the part of the employee, without compensation for wages. However, the employer
can provide employees with more favorable conditions. For the duration of the work
stoppage, the employer must pay health insurance premiums for the called-up
employee calculated on the basis of the minimum assessment base. The amount paid in
insurance premiums under this scheme may subsequently be claimed from the
employee or waived in support of his fight for the independence of Ukraine. In addition,
during the period from the delivery of the call-up order until 2 weeks after his release
from active military service, the employee is in a so-called protection period, when he
cannot be dismissed by his employer. Therefore, if the employer manages to find a
"substitute" for such missing Ukrainian employees, it can only be recommended to do so
in the form of a fixed-term employment contract or an agreement for work outside the
employment relationship.

If you, as an employer, are interested in employing a Ukrainian citizen, you should
ensure that the Labour Office of the Czech Republic issues him/her a work permit on
the basis of a residence visa granted by the Ministry of the Interior. Prior to the actual
application for the employment permit, the person will need to have concluded an
employment contract, employment agreement, work activity agreement, or a future
contract in which the employer undertakes to conclude an employment contract with
the employee within an agreed period of time, with such contract or agreement to be
attached to the application itself. The application itself shall be submitted to the
regional branch of the Labour Office of the Czech Republic responsible for the place of
work. The application may be submitted by the foreigner himself or through the
employer.
General information for citizens of Ukraine can be
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

found

here:

Detailed information on the employment of foreigners can be found here:
https://www.uradprace.cz/web/cz/zamestnavani-cizincu

