
AGRESE  PROTI  UKRAJINĚ 
Otázky týkající se cel 

Často kladené otázky (FAQ) 

Veřejná informace 

[poslední aktualizace dne 1. června 2022] 

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-customs_en.pdf) 

ÚVOD 

1. Kde najdu seznam sankcí EU proti Ruské Federaci a Běloruské republice?  

Podívejte se prosím na mapu sankcí EU: www.sanctionsmap.eu  

Níže naleznete seznam (poslední aktualizace 5. května 2022). Vezměte, prosím, na vědomí, že 6. balíček restriktivních 

opatření se schvaluje.  

Rusko:  

• Nařízení Rady o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině - 
4.6.2022 konsolidovaný základní právní akt - (EU) č. 833/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220604)     

• Rozhodnutí Rady o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině - 4.6.2022 konsolidovaný základní právní akt - 2014/512/SZBP (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0512-20220604)    

 

Bělorusko:  

• Nařízení Rady o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 

agrese proti Ukrajině - 4.6.2022 konsolidovaný základní právní akt - (ES) č. 765/2006 (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R0765-20220604)   

• Rozhodnutí Rady ES o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do 

ruské agrese proti Ukrajině - 4.6.2022 konsolidovaný základní právní akt - 2012/642/SZBP (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012D0642-20220604)   

 

Ukrajinské oblasti Doněcka a Luhanska nekontrolované vládou 

• Nařízení Rady o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, 
která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území 23.02.2022 - (EU)2022/263 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2022.042.01.0077.01.ENG&toc=OJ:L:2022:042I:TOC)   

• Rozhodnutí Rady (SZBP) o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti 
Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území 23.02.2022 - (SZBP)2022/266 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2022.042.01.0109.01.ENG&toc=OJ:L:2022:042I:TOC) 

• Nařízení Rady (EU) 2022/626, kterým se mění nařízení (EU) 2022/263 o omezujících opatřeních v reakci na uznání 
nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských 
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ozbrojených sil na tato území 13.4.2022 změny NEZAHRNUTÉ do konsolidovaného zákl. právního aktu – (EU) 2022/263 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.116.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2022:116:TOC)  

• Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/628, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2022/266 o omezujících opatřeních v reakci na 
uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských 
ozbrojených sil na tato území - 13. 4. 2022 změny NEZAHRNUTÉ do konsolidovaného zákl. právního aktu – (SZBP) 2022/266 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.116.01.0008.01.ENG&toc=OJ:L:2022:116:TOC)  

 

Omezující opatření v reakci na nelegální obsazení Krymu a Sevastopolu  

• Rozhodnutí Rady 2014/386/SZBP o omezeních týkajících se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze 
Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi - 23. 6. 2014, konsolidované znění 2014/386/SZBP 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0386-20210623)   

• Nařízení Rady (EU) č. 692/2014 o omezujících opatřeních v reakci na protiprávní anexi Krymu a 
Sevastopolu - 23. 6. 2014, konsolidované znění (EU) č. 692/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014R0692-20141220)  

 

Omezující opatření, pokud jde o jednání narušující nebo ohrožující územní 
celistvost, suverenitu a nezávislost Ukrajiny  

• Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny - 2014/145/SZBP, konsolidované znění 

4.6.2022 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20220604)   

• Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny - (EU) č. 269/2014, konsolidované znění 

4.6.2022 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220604)   

 

Zpronevěra státních prostředků Ukrajiny (omezující opatření týkající se zmrazení a 
vymáhání majetku osob označených za odpovědné za zpronevěru ukrajinských 
státních prostředků a osob odpovědných za porušování lidských práv) 

• Rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině - 2014/119/SZBP, konsolidované znění 4.3.2022 (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0119-20220304)   

• Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině - (EU) č. 208/2014, konsolidované znění 13.4.2022 (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0208-20220413)  

 

2. Existují nějaké konkrétní pokyny, příručka a upozornění pro dovozce?  

Byla zveřejněna následující oznámení (poslední aktualizace 5.5.2022):  

• Oznámení (2022/C 87 I/01) pro dovozce o dovozu výrobků z nevládně kontrolovaných oblastí Doněcké a 
Luhanské oblasti Ukrajiny do Unie podle dohody o přidružení EU–Ukrajina bylo zveřejněno dne 23. února 
2022 (Úřední věstník EU C 87). Oznámení naleznete zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:087I:FULL&from=CS  
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• Oznámení (2022/C 93 I/01) pro dovozce o dovozu zboží pocházejícího z území Doněcké a Luhanské oblasti 
Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, do Unie bylo zveřejněno 28.02.2022 (Úřední věstník EU C 93). 
Oznámení naleznete zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0228(05)&from=EN   

• Oznámení hospodářským subjektům, dovozcům a vývozcům (2022/C 145 I/01) týkající se přijetí opatření 
proti možnému obcházení omezujících opatření vzhledem k válečné agresi Ruska vůči Ukrajině, a proti 
Běloruské republice, které se týkají omezujících opatření vzhledem k situaci v Bělorusku, bylo zveřejněno 
1.04.2022 (Úřední věstník EU C 145 I). Oznámení naleznete zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2022.145.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2022%3A145I%3ATO
C  

• Často kladené otázky na luxusní zboží, včetně náhradních dílů do automobilů:  
Často kladené otázky na luxusní zboží týkající se sankcí přijatých po ruské vojenské agresi proti Ukrajině 
a účasti Běloruska v ní (europa.eu) - 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/document
s/faqs-sanctions-russia-luxury-goods_en.pdf  

• Viz také informace - Sdělení Komise o Stanovení operačních pokynů pro správu vnějších hranic s cílem 
usnadnit překračování hranic mezi EU a Ukrajinou (2022/C 104 I/01) - https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0304(10)&from=EN  

Aktualizovaný seznam pokynů a upozornění naleznete také na následujícím odkazu: Omezující opatření 
(sankce) - Evropská komise (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-
finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en)  

 

3. Existují nějaké hraniční přechody (celní úřady), které jsou zcela uzavřeny mezi EU 

a Ruskem? 

Poslední aktualizace: 1. 6. 2022 

Upozorňujeme, že níže uvedená odpověď se může denně měnit.  

Estonsko: Žádné uzavřené hraniční přechody (místa celní kontroly) na estonské hranici s Ruskem.  

Finsko: Žádné uzavřené hraniční přechody (místa celní kontroly) na finské hranici s Ruskem.  

Lotyšsko: Žádné uzavřené hraniční přechody (místa celní kontroly) na lotyšské hranici s Ruskem a Bělorusko.  

Litva:  

Hranice LT/RU:  

- Ramoniškiai – Pograničnyj, Nida-Morskoje, Nida-Rybačij, Jurbarkas-Sovetskas, Rusnė-Sovetskas  

Hranice LT/BY:  

- Adutiškis-Moldevičiai, Krakūnai-Geranainys, Eišiškės-Dotiškės, Rakai-Petiulevcai, Norviliškės-Pickūnai, 

Latežeris-Pariečė, Švendubrė-Privalka  

Polsko:  

Hranice PL/RU:  

- Gronowo, Gołdap  
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Hranice PL/BY:  

- Kuźnica, Połowce, Slawatycze  

Více informací: https://granica.gov.pl/index.php?v=en  

Maďarsko: 

Titulní strana webu Policie Maďarské republiky - A Magyar Rendőrség hivatalos honlapja - 

https://www.police.hu/en  

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=ukr%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz  

Slovensko: 

https://www-financnasprava-sk.translate.goog/sk/infoservis/hranicne-priechody?_x_tr_sl=sk&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp  

Rumunsko: 

https://www.politiadefrontiera.ro/en/traficonline  

Moldávie: 

https://customs.gov.md/en/traffic  
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ZBOŽÍ  VSTUPUJÍCÍ  DO  UNIE 

4. Jak je prováděno celní řízení při dovozu osobních věcí Ukrajinců vstupujících do Unie, včetně domácích 

mazlíčků a hotovosti?  

Poslední aktualizace: 24.3.2022 

Články 4 až 11 Nařízení (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození 

od cla lze využít pro celní řízení při dovozu osobního majetku vysídlených osob z Ukrajiny. Podle článku 11 

tohoto nařízení se mohou příslušné orgány odchýlit od určitých podmínek omezujících osvobození od cla, je-

li dotčená osoba nucena přenést své obvyklé místo pobytu ze třetí země na celní území Společenství v 

důsledku mimořádných politických okolností. V důsledku toho lze přinést osobní věci vysídlených osob z 

Ukrajiny do Unie, aniž by byla uplatněna jakákoli cla. Celní prohlášení by také mohla mít zjednodušenou 

formu, včetně ústního prohlášení. 

Obdobně články 4 až 11 směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast 

působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží 

od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu určitého zboží, využít pro celní řízení při dovozu osobního 

majetku vysídlených osob z Ukrajiny. Podle článku 11 této směrnice se mohou příslušné orgány odchýlit od 

určitých podmínek omezujících osvobození od DPH, je-li dotčená osoba nucena přenést své obvyklé místo 

pobytu ze třetí země na celní území Společenství v důsledku mimořádných politických okolností. V důsledku 

toho lze přinést osobní věci vysídlených osob z Ukrajiny do Unie, aniž by byla uplatněna jakákoli DPH při 

dovozu.  

Článek 32 nařízení (EU) 576/2013 o nekomerčním přesunu zvířat v zájmovém chovu může být použit k 

usnadnění vstupu zvířat v zájmovém chovu cestujících se svými majiteli z Ukrajiny. Za účelem zjednodušení 

tohoto postupu a odchylně od podmínek stanovených pro nekomerční účely přemísťování zvířat v zájmovém 

chovu, mohou členské státy ve výjimečných situacích povolit nekomerční přemísťování na své území zvířat v 

zájmovém chovu, která nesplňují uvedené podmínky podle zvláštních ujednání o povolení. Příslušné 

veterinární orgány ve všech členských státech již byly o této možnosti informovány a začaly taková ujednání 

zavádět na hranicích.  

V případě hotovosti (měna, obchodovatelný nástroj na doručitele nebo komodity používané jako vysoce 

likvidní uchovatelů hodnoty, jako je zlato), ustanovení o kontrole hotovosti stanovená v nařízení (EU) 

2018/1672 by bylo nutné uplatňovat v rozsahu, v jakém je to za konkrétních okolností možné. Tento lze 

provést prohlášením o převážené hotovosti v hodnotě 10 000 EUR nebo více, a to buď prostřednictvím 

neúplné prohlášení o hotovosti nebo jednoduše prostřednictvím vlastního prohlášení obsahujícího 

následující informace: Přepravce hotovosti s kontaktními údaji a Výše hotovosti.  

Nicméně v místě vstupu do Unie úředníci odpovědní za kontroly na vnějších hranicích musí zjistit a 

zkontrolovat, zda osoba nemá v držení střelnou zbraň. Další informace naleznete zde: Sdělení Komise o 

Stanovení operačních pokynů pro správu vnějších hranic s cílem usnadnit překračování hranic mezi EU a 

Ukrajinou (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0304(10)&from=EN).  

 

5. Jak nakládat s poštovními zásilkami přicházejícími z UA do EU, které obsahují osobní věci uprchlíků, kteří 

se již v EU nacházejí, zvláště když je hodnota vyšší než 45 EUR? 

Poslední aktualizace: 1.6.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0304(10)&from=EN


Osobní věci válečných uprchlíků lze převést na celní území Unie bez jakýchkoli cel a bez uplatnění obvyklých 

omezujících podmínek. S ohledem na ustanovení článku 7 nařízení (ES) č. 1186/2009 se osvobození od cla na 

osobní majetek přizná do 12 měsíců ode dne stanovení místa pobytu dotyčných uprchlíků. Dále může být 

osobní majetek propuštěn do volného oběhu v několika samostatných zásilkách. Osvobození od dovozního 

cla na osobní věci v souladu s články 4 až 11 nařízení (ES) č. 1186/2009 a doplňující informace již zveřejněný 

není omezen na způsob přepravy osobních věcí 

 

6. Zahrnuje také zákaz dovozu dřeva a výrobků ze dřeva, které se používají výhradně k balení nebo pro 

vývozní/přepravní účely a nejsou předmětem transakce v obchodním styku, např. dřevěné palety, dřevěné 

obalové krabice, použité dřevěné kabelové bubny? 

Poslední aktualizace: 24.3.2022 

Zákazy se vztahují na výrobek deklarovaný v celním řízení pro uvažovaný režim. Například, pokud jsou 

měděné kabely navinuté na dřevěných cívkách deklarovány k propuštění do volného oběhu, budou jsou 

deklarovány jako měděné kabely a zákaz uplatňovaný na dovoz výrobků ze dřeva neplatí. Tohle je z důvodu, 

že komerčním předmětem pohybu zboží jsou kabely, nikoli cívky. Pokud jsou však prázdné dřevěné cívky 

deklarovány k propuštění do volného oběhu, jsou předmětem pohybu, a proto se na ně zákaz dovozu 

uplatňuje. 

 

7. Vysvětlete prosím uplatňování sankcí na zboží, které podle dřívějších zákazů mohly být dováženy a byly 

odeslány z Běloruska před vstupem sankcí v platnost podle nařízení 2022/355.  

Poslední aktualizace: 24.3.2022 

Sankce stanovené ve výše uvedeném nařízení se vztahují na zboží, které v době vstupu v platnost nařízení:  

- byly odeslány z Běloruska k přepravě do EU a byly na cestě  

- byly dočasně uskladněny na celním území EU. 

Pokud však bylo zboží propuštěno do volného oběhu před vstupem nařízení v platnost 2022/355 se sankce 

neuplatňují. 

 

8. Jaké jsou celní a daňové předpisy, konkrétně uplatňované na koně, kteří byli evakuováni z války na 

Ukrajině?  

Poslední aktualizace: 24.3.2022 

Zvířata mohou být deklarována pro dočasný dovoz/použití do Unie, pokud splňují podmínky uvedené v 

příslušných právních předpisech, zejména v čl. 251 odst. 2 celního kodexu Unie1 (UCC), např. zůstávají na 

celním území Unie po určitou dobu bez toho, že by prošli jakoukoli změnou s výjimkou běžného odpisování 

jejich použití. Časový limit tohoto celního režimu nesmí být kratší než 12 měsíců (čl. 237 odst. 2 UCC-DA2), 

což neznamená, že koně musí zůstat v EU alespoň 12 měsíců. Tato lhůta nesmí přesáhnout 24 měsíců, ale za 

 
1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie  
2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým doplňuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením Celního 
Kodexu Unie 



výjimečných okolností může být prodloužena; v důsledku toho celkový časový limit celního režimu nesmí být 

delší než 10 let (článek 251 odst. 2 až 4 CCC).  

Pokud jsou koně v celním režimu dočasného dovozu/použití, mohou být zajištěni karnetem ATA, ale také 

mohou být předmětem standardního celního prohlášení.  

Dovozce může být usazen na celním území Unie a koně mohou využívat osvobození od dovozního cla (článek 

223 UCC-DA).  

V případě režimu dočasného dovozu/použití, článek 71 odst. 1 směrnice o DPH1 by mohl být použit, což 

znamená, že zdanitelná událost se uskuteční pouze tehdy, když koně přestanou splňovat tato příslušná 

ustanovení. Jinými slovy, dokud koně zůstanou v režimu dočasného dovozu/použití, neplatí se žádná DPH. 

 

9. Mohu dovážet podle preferencí dané Dohodou o přidružení EU-Ukrajina z regionů Doněck a Lugansk?  

Poslední aktualizace: 24.3.2022 

Evropská komise informuje v Oznámení (2022/C 87 I/01) dovozce o dovozech zboží do Unie v rámci Dohody 

o přidružení mezi EU a Ukrajinou z Doněcké a Luganské oblasti na Ukrajině, které nejsou kontrolovány vládou, 

že nezbytné podmínky, aby celní orgány Ukrajiny účinně řídily a kontrolovaly preferenční tarif zacházení 

poskytované podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a 

Ukrajinou na straně druhé, nejsou splněny pro zboží vyrobené v nebo vyvážené z oblastí Doněcké a Luganské 

oblasti Ukrajiny, které nejsou kontrolovány vládou. Dovozcům se proto doporučuje, aby nežádali o 

preferenčním zacházení pro dovoz do Unie na veškeré zboží vyrobené nebo vyvážené z Doněcké a Luganské 

oblasti na Ukrajině, které nejsou kontrolovány vládou.  

Je důležité poznamenat, že oznámení se nevztahuje na oblasti Doněcka a Luhanska jako celek, ale pouze na 

části těchto oblastí, které nejsou kontrolovány vládou. To znamená, že preferenční tarifní zacházení lze 

požadovat podle Dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou pro části těchto oblastí, které jsou stále pod 

kontrolou ukrajinských úřadů. 

 

10. Rádi bychom se zeptali Komise, zda je stále možný vstup do svobodného pásma zboží pro 

osoby/subjekty uvedené v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014, a pokud ano, zda s tím souvisí zvláštní 

okolnosti nebo podmínky k takovému vstupu s ohledem na sankce?  

Poslední aktualizace: 1. června 2022 

Vstup do svobodného pásma zboží týkajícího se osob/subjektů uvedených v příloze I nařízení Rady (EU) 

269/2014 znamená pohyb takového zboží, které například ve svobodném pásmu může být prodáno jiné 

osobě, aniž by bylo přemístěno a tím by bylo v rozporu se zmrazením ekonomických zdrojů. Vstup takového 

zboží do svobodného pásma proto není povolen, protože by to vedlo k porušení článku 2 a čl. 1 písm. d) a e) 

uvedeného nařízení. To zahrnuje zboží týkající se osob/subjektů uvedených v příloze I nařízení Rady (EU) 

269/2014, jakož i jeho následných změn. 

11. Článek 3j NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 

833/2014, zakazuje nakupovat, dovážet nebo převádět přímo či nepřímo uhlí a jiná pevná fosilní paliva, 

jak jsou uvedena v příloze XXII. Unie, pokud pocházejí z Ruska nebo jsou z Ruska vyváženy. Rádi bychom 

 
1 směrnice Rady 2006/112/EC ze dne 28. listopadu 2006, o společném systému daně z přidané hodnoty  



objasnili, zda se tento zákaz vztahuje na všechny kódy KN uvedené v příloze XXII? Bez ohledu na to, zda: a) 

jsou produkty na bázi uhlí nebo ne? b) jsou výrobky pevné nebo ne?  

Poslední aktualizace: 1. června 2022 

Rozsah výrobku, na který se vztahují omezení stanovená v článku 3j nařízení 2022/576, je definován v příloze 

XXII a vztahuje se na všechny kódy KN uvedené v příloze. „Uhlí a jiná pevná fosilní paliva“ v článku 3j je pouze 

název, označení pro rozlišení konkrétní oblasti zákazů. Nedefinuje, neomezuje ani nerozšiřuje rozsah výrobků 

definovaný v příloze XXII. 

Podobné příklady jsou:  

• Název přílohy XXII je „Uhelné produkty“, ale to neomezuje zákaz na produkty získané z uhlí (např.: 
rašelina, lignit);  

• Dehet není sám o sobě palivem a není vždy uhelným produktem. Přesto je 2706 „Dehet destilovaný 
z uhlí, lignitu nebo rašeliny...“ plně zahrnut do rozsahu výrobku podle článku 3j. 

 

 

ZBOŽÍ  PŘEPRAVOVANÉ  Z  UNIE 

12. Při předkládání a deklarování takových zásilek s humanitární pomocí na hranicích stačí celnímu úřadu 

prohlášení o darování a přepravní doklad nebo měl by mít dopravce ještě u sebe podrobný seznam s 

minimem údajů o zboží: popis, množství, hodnota?  

Poslední aktualizace: 25. dubna 2022 

Celní kodex Unie nehovoří o nutnosti vyžadovat jakékoli doprovodné dokumenty pro ústní vývozní 

prohlášení. Celní orgány však mohou provádět celní kontroly, které považují za nezbytné, do doby, než zboží 

opustí celní území Unie (viz čl. 46 odst. 1 a čl. 267 odst. 1 kodexu). Celníci na hranicích proto nemusí v 

závislosti na posouzení rizik vyžadovat systematicky žádný konkrétní dokument, ale vždy mají možnost 

provést určité kontroly dokumentů, pokud se tak rozhodnou. Jakékoli dokumenty jsou v tomto ohledu platné. 

 

13. Jak mají celní orgány poskytnout doklad o výstupu zboží pro účely osvobození od daně nebo odpočtu 

daně, např. v případě, že by společnost chtěla poslat své vlastní zboží (vyrobené nebo uváděné na trh touto 

společností) na Ukrajinu jako dar? Stačí ústní prohlášení nebo by bylo nutné v každém případě u těchto 

zásilek podávat písemné celní prohlášení? 

Poslední aktualizace: 25. dubna 2022 

Dodání zboží odeslaného nebo přepraveného do místa určení mimo EU prodávajícím nebo jeho jménem je 

osvobozeno od DPH v souladu s čl. 146 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES (směrnice o DPH). 

Podmínky pro využití takového osvobození od DPH při vývozu a prostředky, které lze přijmout jako důkaz pro 

výstup zboží, jsou definovány ve vnitrostátních právních předpisech o DPH. Je pravděpodobné, že ústní 

prohlášení samo o sobě nestačí a celní úřad příslušný pro místo, kde zboží opouští celní území EU, musí výstup 

zboží potvrdit. 

 

14. Měly by kontejnery pocházející ze 3. zemí, které jsou přepravovány do Ruska prostřednictvím nějakého 

EU přístavu kontrolovány stejně jako kontejnery pocházející z EU?  



Poslední aktualizace: 24. března 2022 

Ano, kontejnery pocházející ze 3. zemí, které jsou přepravovány do Ruska přes přístav v EU, by měly být 

kontrolovány. Článek 2 nařízení Rady EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních s ohledem na kroky Ruska 

destabilizující situaci na Ukrajině, 16.03.2022 konsolidovaný základní právní akt - (EU) č. 833/2014 uvádí, že 

sankce se vztahují na zboží „bez ohledu na to, zda má či nemá původ v Unii". 

 

15. Co by se mělo dělat s loděmi pod vlajkou třetího státu (např. Jižní Afrika), které plují do Ruska přes 

přístav EU? Měly by se tyto kontejnery jako kontejnery pocházející z EU?  

Poslední aktualizace: 24. března 2022 

Vlajka, pod kterou plavidlo pluje, nehraje roli. Pravidlo zní: Jakákoli zásilka zboží, pocházející z třetí země a 

směřující do Ruska (přímo či nepřímo), musí být podrobena analýze rizik a tam, kde je to vhodné, musí být 

prováděny kontroly. 

 

16. Jaké pravidlo platí pro kontejnery, pro které naše celní orgány stanovily zelené světlo pro celní řízení 

ještě před vstupem v platnost předpisů ukládajících sankce, ale které ještě neopustily přístav? 

Poslední aktualizace: 24. března 2022 

Sankce platí, dokud je zboží pod celním dohledem, tedy není propuštěno do výstupu. Článek 333 odst. 1 

Prováděcího předpisu k Celnímu Kodexu Unie (UCC IA) jde ještě dále, když uvádí: „1. Jakmile bylo zboží 

propuštěno k výstupu, dohlíží na ně až do doby, než opustí celní území Unie, celní úřad výstupu“. To znamená 

v zásadě, že zboží zůstává pod celním dohledem, dokud je stále v přístavu.  

Je-li zboží stále pod celním dohledem (opouštějící EU v režimu tranzitu nebo vývozu atd.), mohou celní orgány 

provádět jakoukoli kontrolu nebo přijmout jakákoli opatření, která považují za nezbytná k nápravě situace, 

která se mohla mezitím změnit (dotyčné zboží, podmínky zákazu/sankce atd.). 

 

17. Jaký dopad mají tyto sankce na zboží pocházející z oblastí mimo EU jurisdikci, které tranzituje členským 

státem s Ruskem jako konečným určením? Platí opatření pro překládky provedené v zemi EU?  

Poslední aktualizace: 24. března 2022  

Zboží umístěné v EU, jehož konečnou destinací je Rusko, a které je zahrnuto v sankčním seznamu, spadá do 

oblasti působnosti článků 2, 2a a 2b nařízení Rady (EU) 833/2014 o sankcích. Zákaz prodávat, dodávat, 

překládat nebo vyvážet toto zboží, přímo nebo nepřímo, zahrnuje zákaz tranzitu přes území EU. Tranzit 

zakázaného zboží mezi třetími zeměmi přes členský stát EU je tedy zakázán.  

Vnější tranzit, překládka, opakované odeslání, zpětný vývoz ze svobodného pásma, dočasné uskladnění a 

přímý zpětný vývoz z dočasného skladovacího zařízení dovezené na celní území Unie na stejném plavidle 

nebo letadle, které je vyveze z tohoto území bez vykládky, a jakýkoli jiný pohyb zboží vstupujícího do EU a 

směřujícího do Ruska podléhá posouzení rizik ze strany celních orgánů, které mohou rozhodnout, zda zásilka 

je předmětem sankcí a proto vyžaduje kontrolu. Toto zboží bude pod celním dohledem, dokud neopustí celní 

území Unie (viz čl. 267 odst. 1) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, 

kterým se stanoví celní kodex Unie). 

 



18. Článek 3h nařízení (EU) č. 833/2014 ve znění nařízení (EU) 2022/428 zavádí zákaz prodávat, dodávat, 

převádět nebo vyvážet luxusní zboží uvedené v příloze XVIII, pokud jeho hodnota přesahuje 300 EUR za 

položku, pokud není v této příloze uvedeno jinak. Jak se má posoudit hodnota 300 EUR?  

Poslední aktualizace: 5. května 2022  

Hodnota 300 EUR se určí na základě statistické hodnoty zboží ve vývozním prohlášení (datový prvek 99 06 

000 000 nebo kolonka 46 Jednotného Správního Dokladu (JSD) na listu 8/6). Statistická hodnota je definována 

v oddíle 10 přílohy V Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 jako cena skutečně zaplacená nebo splatná 

za vyvážené zboží, s výjimkou doplňkové nebo fiktivní hodnoty. V případě potřeby musí být upravena tak, aby 

statistická hodnota obsahovala výhradně a pouze vedlejší výdaje, jako je doprava a náklady na pojištění, 

vynaložené na dodání zboží z místa jeho odeslání na hranice členského státu vývozu. DPH se do statistické 

hodnoty nezapočítává. 

Nové doplnění: Výpočet statistické hodnoty a její uvedení ve vývozním celním prohlášení je stejné, jaké se již 

používá a vyžaduje, a nevztahuje se na něj nařízení o sankcích, ale používá se pouze jako základ pro 

rozhodnutí, zda je sankce použitelná či nikoli.  

Další často kladené otázky o luxusu byly zveřejněny a naleznete je na následující adrese: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/fa

qs-sanctions-russia-luxury-goods_en.pdf  

 

19. Lze prodat zboží v hodnotě nad 300 EUR již dovezené do Ruska?  

Poslední aktualizace: 5. května 2022 

Článek 3h nařízení (EU) č. 833/2014 ve znění nařízení (EU) 2022/428 zakazuje přímý či nepřímý prodej, 

dodávky, převod nebo vývoz luxusního zboží. Zákaz je tedy širší než vývoz. Článek 13, který stanoví oblast 

působnosti omezujících opatření stanovených v nařízení (EU) č. 833/2014, stanoví, že tato opatření se 

nevztahují pouze na území Unie, ale také na jakéhokoli státního příslušníka členského státu a na jakoukoli 

právnickou osobu založenou nebo zřízenou podle práva členského státu, bez ohledu na to, kde se tato osoba 

nebo právnická osoba nachází.  

Podle toho: 

• Občané EU nebo společnosti EU mají zakázáno poskytovat luxusní zboží definované v článku 3h nařízení 

(EU) č. 833/2014 osobě v Rusku nebo pro použití v Rusku, i když zboží již bylo do země dovezeno.  

• Provozovatelům z EU se dále zakazuje účastnit se vědomě a úmyslně činností, jejichž cílem nebo 

důsledkem je obcházení těchto vývozních omezení.  

• Sankce EU se však neuplatňují extrateritoriálně. Pokud by tedy lahve dovezla ruská osoba nebo 

společnost před uvalením sankcí a nyní jsou těmito společnostmi prodávány v Rusku, zákaz by neplatil.  

• Upozorňujeme, že existuje výjimka vztahující se také na zboží, které je nezbytné pro oficiální účely 

diplomatických nebo konzulárních misí členských států nebo partnerských zemí v Rusku nebo 

mezinárodních organizací požívajících imunit v souladu s mezinárodním právem. Výjimka se vztahuje i 

na osobní věci jejich zaměstnanců. 

 

20. Co je třeba chápat pod pojmem „položka“?  

Poslední aktualizace: 24. března 2022  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-luxury-goods_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-luxury-goods_en.pdf


Položkou je třeba rozumět „doplňkovou jednotku“ ve vývozním prohlášení (datový prvek 18 02 000 000 nebo 

6/2 nebo kolonka 41 JSD). Celní legislativa definuje doplňkovou jednotku jako množství předmětné položky 

vyjádřené v jednotkách stanovených právními předpisy Unie, jako zveřejněné v TARIC.  

U zboží, které nemá doplňkovou jednotku v TARIC, se informace o „počet balíků“ (datový prvek 18 06 004 

000 nebo 6/10 nebo kolonka 31 JSD) může použít ke kontrole prahové hodnoty. Celní legislativa definuje 

balíky jako nejmenší vnější obalovou jednotku. Počet balíků, které mají být uvedeny ve vývozním prohlášení, 

se vztahuje na jednotlivé položky zabalené takovým způsobem, že je nelze rozdělit bez předchozího rozbalení, 

nebo na počet kusů, pokud jsou nezabalené. Kódy, které mají být uvedeny, se řídí doporučením EHK OSN v 

této věci. EHK OSN doporučuje zaznamenat „okamžité zabalení nebo přijetí zboží, které kupující s nimi běžně 

nakupuje v maloobchodním prodeji“.  

Předmětem se tedy rozumí obvyklé balení pro maloobchodní prodej, např. karton 6 lahví vína, pokud se 

prodávají společně nebo láhev vína, pokud je určena k prodeji samostatně.  

Podle článku 15 Celního Kodexu Unie osoby poskytující informace celním orgánům odpovídají za správnost a 

úplnost informací. V případě potřeby mohou celní orgány požadovat dodatečné informace (faktury, fyzické 

kontroly) k ověření informací uvedených v celním prohlášení a bez ohledu na to zda je dosaženo prahové 

hodnoty či nikoli. 

 

21. Bod 17 přílohy XVIII odkazuje na seznam vozidel a zařízení a jejich „příslušenství a náhradních dílů“. 

Jaký je rozsah „příslušenství a náhradních dílů“? Vztahuje se na příslušenství a náhradní díly vozidel v 

hodnotě 50 000 EUR nebo nižší? Jaká je prahová hodnota pro toto příslušenství a náhradní díly?  

Poslední aktualizace: 5. května 2022 

Článek 3h nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění nařízení Rady (EU) 2022/428 ze dne 15. března 2022 

stanoví zákaz prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží uvedené v příloze XVIII téhož nařízení jakékoli 

fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku. Tentýž článek stanoví, 

že takový zákaz se vztahuje na zboží uvedené v seznamu, pokud jeho hodnota přesahuje 300 EUR za položku, 

pokud není v příloze uvedeno jinak.  

Bod 17 přílohy XVIII se týká vozidel, s výjimkou sanitek, pro přepravu osob na zemi, ve vzduchu nebo po moři 

v hodnotě přesahující 50 000 EUR za kus, visuté lanovky, sedačkové výtahy, lyžařské vleky, trakční zařízení 

pro pozemní lanovky, motocykly v hodnotě přesahující 5 000 EUR za kus, jakož i jejich příslušenství a náhradní 

díly. 

Ve vztahu k příslušenství a náhradním dílům by se výše uvedené ustanovení a příloha měly použít následovně:  

• na příslušenství a náhradní díly v hodnotě 300 EUR nebo nižší za položku se nevztahují omezení 
stanovená v článku 3h;  

• na příslušenství a náhradní díly uvedené v bodě 17 přílohy XVIII v hodnotě přesahující 300 EUR, které 
nejsou určeny pro použití vozidel a zařízení, která jsou zde rovněž uvedena, se nevztahují omezení 
stanovená v článku 3h. To znamená, že zákaz se nevztahuje na příslušenství a náhradní díly vozidel v 
hodnotě 50 000 EUR nebo nižší.  

• příslušenství a náhradní díly uvedené v bodě 17 přílohy XVIII v hodnotě přesahující 300 EUR, které jsou 
určeny pro použití tam uvedených vozidel a zařízení, podléhají omezením stanoveným v článku 3h. 

 

22. Náklady na dopravu a pojištění je třeba zahrnout do celní hodnoty. To je velmi komplikované aplikovat 

v praxi. U každého nákladního vozidla budou náklady na dopravu velmi odlišné. Jak můžeme upravit 



převodní cenu tak, aby zahrnovala náklady na dopravu, zvláště když jsou v jednom nákladním vozidle různé 

komponenty? Jak se má posoudit hodnota 300 EUR?  

Poslední aktualizace: 25. dubna 2022 

Při vývozu zboží je deklarant povinen poskytnout celním orgánům informace o statistické hodnotě zboží. Tato 
povinnost existuje bez ohledu na to, zda se na vyvážené zboží vztahují nějaká omezení či nikoli. Příslušná 
ustanovení o statistické hodnotě (prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020) 
neupravují otázku rozdělení nákladů na dopravu a pojištění při stanovení statistické hodnoty při vývozu. 

Dokument EUCDM GUIDANCE DOCUMENT nicméně v tomto ohledu poskytuje vysvětlení (odkaz: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-01/eucdm_guidance_document_en.pdf). V 
souladu s EUCDM GUIDANCE DOCUMENT „Statistická hodnota musí zahrnovat pouze vedlejší poplatky. Jedná 
se o skutečné nebo vypočítané náklady na dopravu, a pokud vzniknou, na pojištění, ale pokrývají pouze tu 
část cesty, která se nachází na statistickém území vyvážejícího členského státu. Nejsou-li známy náklady na 
dopravu nebo pojištění, je třeba je posoudit přiměřeně na základě nákladů obvykle vynaložených nebo 
splatných za takové služby (zejména s ohledem na různé druhy dopravy, pokud jsou známy). (…) Pokud se 
vedlejší náklady týkají několika položek ve vývozním prohlášení, musí být příslušné vedlejší náklady pro každou 
jednotlivou položku vypočteny na příslušném poměrném základě, např. kg nebo objem." 
 

23. Zda železné trubky pod kódem KN 73079100 mohou nebo nemohou být z EU vyváženy ruské 

společnosti, která není na sankčním seznamu. Zda může zboží s kódem KN 73079100 spadat do působnosti 

zboží dvojího užití podle nařízení Rady (ES) č. 428/2009 a nařízení (EU) 2021/821 nebo zda veškeré zboží 

související s odvětvím energetiky nyní potřebuje povolení?  

Poslední aktualizace: 25. dubna 2022 

V současné době (28. března 2022) není kód KN 7307 91 00 uveden v žádném zákazu vývozu do Ruska ani 
ve srovnávací tabulce Nařízení o dvojím užití (nařízení (EU) 2021/821) - 
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp.   

Nicméně, ustanovení Nařízení o dvojím užití se však obdobně použijí na nedávné změny nařízení 833/2014 
(viz. Nařízení (EU) 2022/328 - https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/328/oj). To zejména znamená, že na 
základě ustanovení o „catch-all (zachyť všechno)“ pro dvojí použití mohou příslušné orgány vyžadovat 
povolení také pro zboží, které není uvedeno v nařízeních, a to i pro společnost, která není uvedena na 
seznamu sankcí. 

 

24. Zda se na zboží v celním režimu pasivního zušlechťovacího styku na území Běloruska použije Nařízení 

Rady (EU) 2022/355 ze dne 2. března 2022, i když všechny komponenty použité k tomuto zpracování jsou 

z EU a konečné produkty jsou znovu dovezeny do EU?  

Poslední aktualizace: 25. dubna 2022 

Omezení uvalená na vývoz do Běloruska jdou nad rámec „standardního“ vývozu ve smyslu celního kodexu 
Unie a vztahují se tedy i na zboží zasílané do Běloruska v režimu pasivního zušlechťovacího styku. Omezení 
vývozu se však vztahuje pouze na zboží uvedené v pozměněném (ES) č. 765/2006. Tlakové láhve (kód 
kombinované nomenklatury 73) nejsou na seznamu zboží podléhajícího omezení podle článku 1s a přílohy 
XIV. Abychom však věděli, zda se na konkrétní tlakové láhve vztahují omezení stanovená v jiných článcích pro 
vývoz zboží dvojího užití (příloha Va nařízení), je nutný přesný kód KN. 

Nicméně, pokud jde o dovoz, všechny výrobky ze železa a oceli (kód kombinované nomenklatury (KN) 73) 
podléhají omezením uloženým v článku 1q, pokud nespadají pod výjimku předpokládanou v odstavci 2: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-01/eucdm_guidance_document_en.pdf
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/328/oj


„Zákazy v odst. 1 není dotčeno plnění do 4. června 2022 smluv uzavřených před 2. březnem 2022 nebo 
doplňkových smluv nezbytných k plnění těchto smluv.“ 

 

25. Vzhledem k tomu, že se sankce vztahují na zvláštní postupy včetně zpětného vývozu, jaké by byly další 

kroky odpovědné osoby (držitele režimu) ve vztahu k probíhajícímu zvláštnímu řízení, s ohledem na lhůty 

pro vyřízení?  

Poslední aktualizace: 1. června 2022 

Držitel povolení může požádat celní úřad dozoru o prodloužení lhůty k vyřízení zvláštního režimu. Pokud i 
přes udělené prodloužení nemůže držitel povolení lhůtu dodržet, může požádat o uplatnění článku 120 UCC, 
tedy o prominutí nebo vrácení dovozního cla za zvláštních okolností (equity). Takový případ by bylo třeba 
pečlivě zvážit případ od případu. 

 

RŮZNÉ 

26. Je možné prodloužit lhůtu dočasného uskladnění z 90 dnů na 6 měsíců, či déle v závislosti na vývoji 

konfliktu?  

Poslední aktualizace: 24. března 2022 

Navzdory krizi v důsledku situace na Ukrajině, Celní Kodex Unie (UCC)1 nestanovuje jakoukoli výjimku z 

prodloužení 90denní lhůty stanovené v článku 149 UCC. Řešením tohoto problému, jak bylo navrženo 

v Příručce ke COVID, je, že držitel povolení pro dočasný sklad použije pro získání povolení pro celní sklad pro 

tato zařízení (nebo jejich část) a tímto způsobem zde neexistuje lhůta pro uskladnění zboží v režimu 

uskladňování v celním skladu. Pokud i přes implementaci tohoto řešení některé zboží nemůže dodržet 

90denní lhůtu, dotčené hospodářské subjekty mohou požádat o použití vyšší moci a celní orgány mohou 

použít článek 120 UCC (jednání v zájmu spravedlnosti). 

 

27. Potvrďte, zda by vyřízení dočasného uskladnění po 90 dnech umístěním zboží podléhajícímu embargu 

do zvláštního režimu celního skladu nebylo v rozporu s definicí celního skladu, která výslovně vylučuje zboží 

se zákazem vstupu nebo výstupu do nebo z celního území Unie? (viz čl. 237 odst. 1 písm. c) UCC)  

Poslední aktualizace: 25. dubna 2022 

90denní lhůtu pro dočasné uskladnění uvedenou v článku 149 Celního kodexu Unie (UCC) nelze prodloužit, 

aniž by došlo ke změně UCC. Možným řešením pro ponechání zboží ve skladu je, že držitelé oprávnění k 

dočasnému uskladnění zažádají o povolení k provozování celního skladu, takže zboží vložené do prostor 

celního skladu nepodléhá žádné lhůtě. 

Výše uvedené řešení není dotčeno čl. 237 odst. 1 písm. c) UCC, protože sankce vůči Rusku a Bělorusku nejsou 

opatřeními obchodní politiky, protože nevyplývají z článku 207 SFEU. Toto řešení je proto proveditelnou 

alternativou ke skladování zboží, které pravděpodobně nedodrží 90denní lhůtu stanovenou v článku 149 UCC. 

Totéž platí pro zboží propuštěné do režimu tranzitu a dočasného použití, protože články, které zmiňujete, 

také odkazují na obchodněpolitická opatření. 

 
1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie  



 

28. Můžete potvrdit, že toky poštovních zásilek podléhají stejným omezujícím opatřením jako ostatní 

exportní toky? 

Poslední aktualizace: 24. března 2022 

Poskytování světových poštovních služeb se na celosvětové úrovni v zásadě řídí akty úřadu UPU – Světová 

poštovní unie. Ústava UPU zaručuje volný oběh poštovních zásilek přes jednotné poštovní území Světové 

poštovní unie (192 členských států), kterou realizuje propojení všech národních poštovních operátorů 

členských států. Všechny členské státy EU jsou členy UPU - Světové poštovní unie. Jako takové ratifikovaly 

akty UPU, takže jsou povinny se jimi řídit. Kromě toho neexistuje žádný rozpor mezi těmito akty a EU Směrnicí 

o poštovních službách.  

Nicméně, některé položky je však zakázáno posílat poštou, například nebezpečné zboží, nezákonné drogy 

nebo jakékoli „položky zasílané na podporu podvodného jednání nebo se záměrem vyhnout se plnému 

zaplacení příslušných poplatků“. Navíc každý členský stát Světové poštovní unie má možnost tyto zákazy 

doplnit. Zároveň příslušná Nařízení a Rozhodnutí Rady EU jsou přímo použitelná ve všech členských státech 

a obě zakazují uživatelům poštovních služeb zasílání takových zásilek, stejně jako poskytovatelům poštovních 

služeb od poskytování poštovních služeb pro takové položky.  

Zatímco embargo a omezující opatření se nevztahují na toky poštovních zásilek jako takové, ale mohou 

pokračovat, dokud je dopravované zboží k dispozici, zboží pod embargem nebo omezujícími opatřeními může 

být v podstatě považováno za zakázané zboží a nelze je tedy zasílat poštou. 

 

29. Týkají se sankce stanovené nařízením (EU) č. 833/2014 pouze zboží „dvojího užití“ nebo jsou rozšířeny 

i na jiné produkty? Mohou společnosti se sídlem v EU vyvážet potraviny nebo zemědělské a zahradnické 

produkty? Navíc zboží dvojího užití má čísla CAS, což situaci komplikuje.  

Poslední aktualizace: 25. dubna 2022 

Zákazy vývozu do Ruska definované v Nařízení (EU) č. 833/2014 (https://eur-

lex.europa.eu/eli/reg/2014/833/2022-03-16) se skutečně týkají zejména zboží dvojího užití, ale neomezují se 

na toto zboží. Kapitoly 01 až 24 jsou méně ovlivněny zákazy než průmyslové kapitoly. Pro tyto kapitoly však 

existují zákazy vývozu. Týkají se především luxusního zboží zařazeného do těchto kapitol a mohou mít dopad 

na potraviny (viz článek 3h a příloha XVIII nařízení (EU) č. 833/2014).  

Informace týkající se výjimek ze zákazu vývozu potravin a obecněji humanitárních výjimek naleznete v 

našem vyhrazeném dokumentu Otázky a odpovědi 

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/f

aqs-sanctions-russia-humanitarian-aid_en.pdf). Upozorňujeme, že humanitární výjimky se nevztahují na 

vývoz luxusního zboží. 

Nechápeme, jak přítomnost CAS kódu pro zboží dvojího užití komplikuje vývozní formality. Pokud je třeba 

otázku dále prozkoumat, je třeba poskytnout více podrobností o uvedeném problému.  

Pokyny byly zveřejněny a lze je nalézt na následujících adresách: 

• https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/eu-measures-following-

russian-invasion-ukraine_en  

• https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2022/march/tradoc_160079.pdf  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/833/2022-03-16
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/833/2022-03-16
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-humanitarian-aid_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-humanitarian-aid_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/eu-measures-following-russian-invasion-ukraine_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/eu-measures-following-russian-invasion-ukraine_en
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2022/march/tradoc_160079.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en


relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-

against-ukraine_en  

• https://www.sanctionsmap.eu/#/main  

Kromě toho je „Příručka na kontroly vývozu chemikálií“ užitečným nástrojem k tomu, abyste věděli, jaké 

chemikálie podléhají kontrole vývozu podle různých předpisů (dvojí použití, prekurzory výbušnin, prekurzory 

drog, chemikálie podléhající omezením pro Sýrii, nebezpečné chemikálie atd.). Revize příručky pro rok 2022 

bude zveřejněna velmi brzy. Mezitím je možné stáhnout verzi 2021. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124421  

 

30. Podle nařízení (EU) 2022/238 není v souvislosti se zbožím dvojího užití nebo zákazem vývozu uveden 

žádný odkaz na konkrétní TARIC kódy. Nařízení (EU) 2022/1, které je změnou přílohy I nařízení (EU) 

2021/821, podrobně uvádí seznam všech příslušných položek podle nařízení o dvojím použití, ale nejsme 

schopni je přímo korelovat s TARIC kódy. Bylo by možné objasnit TARIC kódy, kterých se týká nařízení EU 

2022/238?   

Poslední aktualizace: 25. dubna 2022 

Kódy KN pro zboží dvojího užití se v Úředním věstníku EU skutečně nezveřejňují. Nicméně, GŘ TAXUD však 

zveřejnilo srovnávací tabulku mezi kódy KN a kódy dvojího užití 

(https://circabc.europa.eu/ui/group/0e5f18c2-4b2f-42e9-aed4-dfe50ae1263b/library/c3d06bd7-6ef0-

4771-bbd7-f92b976ae9a0?p=1&n=10&sort=modified_DESC). V této tabulce jsou uvedeny všechny KN kódy 

podrobeny kontrolám zboží dvojího užití, a proto také podléhaly zákazům vývozu do Ruska.  

Skutečnost, že zboží uvedené ve vaší zprávě není zbožím dvojího užití, samo o sobě neznamená, že se na něj 

nevztahují zákazy vývozu.  

Tyto zákazy vývozu se týkají širšího sortimentu produktů než zboží dvojího užití a doporučuje se odkázat na 

informační stránku zveřejněnou Evropskou komisí (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-

ukraine_en), kde najdete další informace o pokrytí produktů. 

Jsou-li známy kódy KN produktů, lze sankce nalézt také na webových stránkách TARIC.  

Do pole „původ/místo určení“ uveďte „Rusko“ a do pole „kód zboží“ kód KN. 

 

Komise nezveřejňuje seznamy kódů KN podle nařízení. Pokud si však přejete zobrazit všechny kódy ovlivněné 

konkrétním právním aktem (v tomto případě nařízení (EU) 2022/328), klikněte na „rozšířené vyhledávání“ 

pro zobrazení celé obrazovky dotazu a zadejte odkaz na právní akt v oboru „Právní základ“. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124421
https://circabc.europa.eu/ui/group/0e5f18c2-4b2f-42e9-aed4-dfe50ae1263b/library/c3d06bd7-6ef0-4771-bbd7-f92b976ae9a0?p=1&n=10&sort=modified_DESC
https://circabc.europa.eu/ui/group/0e5f18c2-4b2f-42e9-aed4-dfe50ae1263b/library/c3d06bd7-6ef0-4771-bbd7-f92b976ae9a0?p=1&n=10&sort=modified_DESC
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en


 

 

31. Vysvětlete prosím, zda by se ruské kulturní zboží, které je dočasně dováženo do Unie (např. 

mezinárodní zápůjčky mezi muzei za účelem výstav), mohlo vrátit svým právoplatným vlastníkům v Rusku? 

Poslední aktualizace: 1. června 2022 

V tomto případě by neexistoval požadavek na získání vývozní licence, protože zboží se – z definice – 

definitivně nenachází v členském státě (čl. 2 odst. 2 nařízení 116/2009).  

Pokud jde o sankce, vezměte na vědomí, že Rada dne 8. dubna přijala nařízení (EU) 2022/576 jako změnu 

nařízení Rady 833/2014 s cílem umožnit zpětný vývoz do Ruska kulturních statků, které jsou zapůjčeny v rámci 

formální kulturní spolupráce s Ruskem. Pokud by byla umělecká díla považována za zapůjčená v rámci 

formální kulturní spolupráce s Ruskem, mělo by být možné jejich navrácení do Ruska s výhradou povolení 

příslušného národního orgánu pro sankce. 

V této záležitosti vám doporučujeme obrátit se na váš vnitrostátní orgán. Podívejte se na její kontaktní údaje 
v seznamu dostupném zde:  
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/n

ational-competent-authorities-sanctions-implementation_en.pdf 

Pro úplnost bychom měli zmínit možnost – jakkoli vzdálenou – že kulturní statek dočasně přijatý v Unii by zde 

mohl být přesto zadržen a nebylo by mu dovoleno vrátit se do Ruska: to by byl případ, kdy vlastníkem statku 

je Rus státní příslušník, vůči němuž Unie přijala opatření ke zmrazení majetku. 

 

32. Jaký je celní postup pro osoby, které žijí velmi blízko hranic a denně překračují ruskou hranici (např. 

osoby na návštěvě u příbuzných na druhé straně hranice, osoby mající nemovitost v Rusku, osoby, které 

pravidelně cestují do práce)? Jak bychom měli v jejich případě vykládat osobní použití bankovek znějících 

na jakoukoli oficiální měnu členského státu?  

Poslední aktualizace: 1. června 2022 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/national-competent-authorities-sanctions-implementation_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/national-competent-authorities-sanctions-implementation_en.pdf


Zákazy stanovené v článku 5i nařízení (EU) č. 833/2014 platí bez ohledu na osobní nebo profesní situaci osob 

přenášejících hotovost.  

Pravidelní cestující podléhají stejným ustanovením. Výjimka ze zákazu vývozu hotovosti pro osobní potřebu 

na základě čl. 5i odst. 2 písm. a) umožňuje cestujícím nosit hotovost pouze pro potřeby cesty a cestující, kteří 

je doprovázejí. Tato výjimka jim neumožňuje přinést hotovost pro jiné příjemce v Rusku.  

Vezměte prosím na vědomí, že nezávisle na výše uvedeném musí cestující předložit prohlášení o hotovosti 

vnitrostátním celním orgánům v případech, kdy musí být prohlášení předloženo v souladu s ustanoveními 

nařízení o kontrole hotovosti (nařízení (EU) 2018/1672). 

 

33. Co se rozumí definicí zemědělských produktů? Je to omezeno na zboží získané zemědělstvím? Nebo se 

to týká stejně zemědělských strojů?  

Poslední aktualizace: 1. června 2022 

Článek 38 SFEU stanoví definici „zemědělských produktů“, tj.: „Zemědělskými produkty se rozumí produkty 

půdy, živočišné výroby a rybolovu a produkty prvního stupně zpracování přímo související s těmito produkty“. 

Další podrobnosti naleznete v příloze 1 SFEU „SEZNAM UVEDENÝ V ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ 

EVROPSKÉ UNIE“.  

Vzhledem k výše uvedenému by zemědělské produkty neměly být považovány za produkty zahrnující 

zemědělské stroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


