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„HUMANITÁRNÍ“ VÝJIMKY

- historické ohlédnutí

- formulace výjimek

- obsah výjimek

- Inspirace pro „sankce“ nestátních aktérů 





FORMULACE VÝJIMEK

Zakazuje se…

Zákazy uvedenými [výše] není dotčeno plnění smluv nebo dohod 
uzavřených přede dnem…

Zákaz se nevztahuje na plnění smluv uzavřených přede dnem…

Ustanovení odstavců se nevztahují na státní příslušníky…

Odchylně od [odstavců výše] ... mohou příslušné orgány povolit…

Příslušné orgány členských států mohou za podmínek, které považují 
za vhodné, povolit…



OBSAH VÝJIMEK (2014/512/CFSP)

Ochrana smluv uzavřených před 

- 26. únorem 2022 (zboží a technologie vhodné pro použití k rafinaci ropy 
nebo ke zkapalnění zemního plynu; zboží a technologie vhodné pro použití 
v letectví či kosmickém průmyslu)

- 2. březnem 2022 (investice do projektů spolufinancovaných Ruským 
fondem přímých investic)

- 16. březnem 2022 (ocel a výrobky z oceli)

- 9. dubnem 2022 (zadávání veřejných zakázek; uhlí a jiná tuhá fosilní paliva)

- 4. červnem 2022 (surová ropa a ropné produkty)

- …



OBSAH VÝJIMEK (2014/512/CFSP)

Vynětí státních příslušníků členského státu, země, která je členem 
Evropského hospodářského prostoru, nebo Švýcarska ani na fyzické osoby s 
povolením k dočasnému nebo trvalému pobytu v členském státě, zemi, která 
je členem EHP, nebo ve Švýcarsku
Platí pro
- přijímání vkladů
- služby depozitáře pro převoditelné cenné papíry
- prodej převoditelných CP
- registrace svěřenských fondů
- poskytování auditorských a účetních služeb
- uzavírání transakcí“



OBSAH VÝJIMEK (2014/512/CFSP, čl. 3m)

1. Zakazuje se přímo či nepřímo nakupovat, dovážet nebo převádět surovou ropu a ropné 
produkty uvedené v příloze XXV, pokud pocházejí z Ruska nebo z něj jsou vyvezeny.“

5. Ode dne 5. prosince 2022 a odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány 
Bulharska povolit do 31. prosince 2024 plnění smluv uzavřených před 4. červnem 2022 
nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv, jež se týkají nákupu, dovozu 
nebo převodu surové ropy přepravované po moři a ropných produktů uvedených v příloze 
XXV, které pochází z Ruska nebo jsou vyvezeny z Ruska.

6. Ode dne 5. února 2023 a odchylně od odstavců 1 a 2 mohou příslušné orgány 
Chorvatska povolit do 31. prosince 2023 nákup, dovoz či převod vakuového plynového 
oleje kódu KN 2710 19 71 , který pochází z Ruska nebo je vyvezen z Ruska, jsou-li splněny 
tyto podmínky: a) není k dispozici žádná možnost alternativních dodávek vakuového 
plynového oleje a b) Chorvatsko oznámilo Komisi alespoň dva týdny před udělením 
povolení důvody, proč se domnívá, že by mělo být zvláštní povolení uděleno, a Komise 
v této době nevznesla námitky.



OBSAH VÝJIMEK (2014/512/CFSP, čl. 3m)

8. Převod nebo přeprava surové ropy dodávané ropovodem do členských 
států, jak je uvedeno v odst. 3 písm. d), do jiných členských států nebo 
do třetích zemí nebo její prodej kupujícím v jiných členských státech nebo ve 
třetích zemích jsou zakázány. […]
Na dovoz a převod ropných produktů získaných ze surové ropy, která byla 
dodána ropovodem do jiného členského státu, jak je uvedeno v odst. 3 
písm. d), do Česka a na jejich prodej kupujícím v Česku se zákazy uvedené ve 
třetím pododstavci uplatní na základě dočasné odchylky ode dne 5. prosince 
2023. Budou-li Česku před uvedeným datem zpřístupněny alternativní 
dodávky těchto ropných produktů, Rada platnost této dočasné odchylky 
ukončí. V době do 5. prosince 2023 nepřekročí objemy takových ropných 
produktů dovezených do Česka z jiných členských států průměrné objemy, 
které byly do Česka z těchto jiných členských států dovezeny během stejného 
období v předchozích pěti letech.



OBSAH VÝJIMEK (2014/512/CFSP, čl. 3m)

Mezivládní spolupráce v oblasti kosmických programů a evropský kosmických 
program jsou vyňaty ze zákazu prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží 
a technologie vhodné pro použití v letectví či kosmickém průmyslu a ze zákazu 
obchodu se zbožím a technologie na společném vojenském seznamu
Farmaceutické, zdravotnické, zemědělské a potravinářské výrobky, včetně pšenice a 
hnojiv – nevztahuje se zákaz přepravy a zákaz financování 

Čl. 5a, odst. 4. Zakazují se transakce související se správou rezerv, jakož i aktiv 
centrální banky Ruska, včetně transakcí s jakoukoli právnickou osobou, subjektem 
nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn centrální banky Ruska , jako je 
Ruský fond národního bohatství.
Čl. 5a, odst. 5. Odchylně od odstavce 4 mohou příslušné orgány transakci povolit, 
pokud je to nezbytně nutné pro zajištění finanční stability Unie jako celku nebo 
dotčeného členského státu.



OBSAH VÝJIMEK (2014/512/CFSP)
„ zboží nezbytné pro služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů členských států nebo 
partnerských zemí v Rusku nebo mezinárodních organizací požívajících výsad podle mezinárodního práva 
nebo pro osobní potřeby jejich pracovníků“

„určeny pro diplomatická zastoupení Unie, členských států a partnerských zemí, včetně delegací, 
velvyslanectví a misí;“

„fungování diplomatických a konzulárních zastoupení v Rusku, včetně delegací, velvyslanectví a misí, nebo 
mezinárodních organizací v Rusku požívajících výsad podle mezinárodního práva!

„nezbytné pro oficiální účely diplomatické nebo konzulární mise či mezinárodní organizace“

Výjimky z těchto omezení: 

- Zákaz zadání veřejné zakázky osobě s vazbou na RF

- Zákaz vývozu bankovek 

- Nepřijímání vkladů a úschov 

- Omezení obchodu se zlatem 

- Zákaz přepravy zboží z RF po území EU

- Zákaz obchodování se zbožím, které by mohlo přispět zejména k posílení průmyslových kapacit Ruska

- Zákaz obchodování luxusním zbožím 



OBSAH VÝJIMEK (2014/512/CFSP)



OBSAH VÝJIMEK (2014/145/CFSP)



OBSAH VÝJIMEK (2014/145/CFSP, čl. 2)



https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-companies-have-curtailed-operations-
russia-some-remain



ZÁVĚRY

- Náznak výjimek (bez operacionalizace) se objevuje už u plošných sankcí, 
není to záležitost spojená až se smart sankcemi

- V rozhodnutích Rady, která reagují na jednání RF od 25. února 2022 se 
výjimky objevují pravidelně, téměř každé omezující opatření je 
doprovozeno výjimkou

- „Výjimka“ může být součástí pravidla (státní občané nepodléhají zákazu 
vstupu) nebo může být přiznána členským státem po posouzení konkrétní 
situace, podmínky mohou být dané nebo záležet na posouzení státu

- Výjimky představují významný nástroj pro politické ladění omezujících 
opatření, pro předcházení dopadům omezujících opaření na zájmy EU a 
členských států 

- Výjimky formulovala i řada nestátních aktérů (není lehké identifikovat 
motivaci – kromě humanitárních ohledů to mohou být i obchodní zájmy)


