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Shrnutí
Ruská invaze na Ukrajině vyvolala reakce Evropské unie (EU) v několika oblastech. Jednou z nich
je žádost Ukrajiny o členství v EU a výzvy ukrajinského prezidenta k urychlení procesu
přistoupení, ke kterým dosud v EU nebyl nalezen jednotný postoj, kromě vyjádření, že
v budoucnu Ukrajina do EU patří. Další oblastí je podpora uprchlíků z Ukrajiny a vnitřně
vysídlených osob, a to ve formě finančních příspěvků či uznávání kvalifikací. Klíčovou oblastí jsou
pak omezující opatření vůči Rusku a Bělorusku, aktuálně ve formě pěti balíčků sankcí. Tento text
volně navazuje na práci Parlamentního institutu „Ruská agrese na Ukrajině – vývoj situace okolo
Ukrajiny a reakce EU, únor 2022“ (edice Vybraná témata) a podrobněji se zaměřuje na témata
ukrajinské žádosti o členství v EU (v kontextu Dohody o přistoupení/DCFTA a obecně procesu
přistoupení), podpory uprchlíkům a omezujících opatření EU vůči Rusku a Bělorusku.
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Úvod
Vývoj situace na Ukrajině přiměl Evropskou unii (dále také „EU“) k zavedení omezujících opatření
vůči Ruské federaci (dále také „Rusko“) a Bělorusku, a to postupně v pěti balíčcích sankcí. EU však
také musí reagovat na narůstající počty uprchlíků z Ukrajiny a vnitřně vysídlených osob, kteří
potřebují pomoci se zajištěním základních potřeb a ve snaze získat zaměstnání. Dalším tématem,
kterému se členské státy a unijní instituce v posledních týdnech věnují, je pak žádost Ukrajiny
o členství v EU a výzvy ukrajinského prezidenta k urychlení procesu přistoupení.

Přistoupení Ukrajiny k EU
Dohoda o přidružení a DCFTA
Rámec pro vztahy EU s Ukrajinou poskytuje od roku 2017 Dohoda o přidružení (Association
Agreement, AA)1, která nahradila Dohodu o partnerství a spolupráci z roku 1994. Od roku 2016
v rámci Dohody o přidružení prozatímně platí prohloubená a komplexní zóna volného obchodu
(Deep and Comprehensive Free Trade Area, DCFTA)2. Dohoda o přidružení institucionalizuje
politický dialog mezi EU a Ukrajinou – jednou ročně se má konat setkání na nejvyšší úrovni
(summit) a nejméně jednou do roka má proběhnout setkání na ministerské úrovni v Radě
přidružení, která dohlíží na uplatňování a provádění dohody a má pravomoci přijímat závazná
rozhodnutí. Dále je ustanoven Výbor pro přidružení na úrovni vyšších státních úředníků, který
pomáhá Radě při plnění jejích povinností, Parlamentní výbor pro přidružení jako fórum pro
poslance Evropského parlamentu a parlamentu Ukrajiny (Nejvyšší rada Ukrajiny) a Platforma
občanské společnosti, jež má podporovat pravidelné schůzky občanské společnosti a dávat
doporučení Radě přidružení.
1

Text dokumentu k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529(01)&from=CS
2
Dohodu o přidružení a DCFTA podepsaly s Evropskou unií také Gruzie a Moldavsko, tedy rovněž země unijní politiky
Východního partnerství.
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Dohoda o přidružení s DCFTA byla představena v roce 2009 na summitu v Praze jako nový,
ambiciózní, typ dohody, kde klíčovou inovací oproti předchozím dohodám není politická, nýbrž
obchodní část (DCFTA), jež definuje vzájemná práva a povinnosti. Legislativní základ pro vytvoření
takové dohody je v článku 217 Smlouvy o fungování Evropské unie3. Navazuje rovněž na členství
Ukrajiny ve Světové obchodní organizaci (WTO). Dohoda o přistoupení má prohloubit politické
a hospodářské vztahy Ukrajiny s EU a zároveň poskytnout Ukrajině reformní agendu. DCFTA má
partnerské státy co nejvíce přiblížit k evropskému jednotnému trhu, ovšem s omezeným
přístupem k zemědělským trhům EU, evropským fondům a bez možnosti ovlivňovat stanovování
společných pravidel. DCFTA se celkem skládá z 15 kapitol, 14 příloh a 3 protokolů a stojí na třech
hlavních pilířích:
1. otevření trhů postupným odstraňováním cel a omezení v oblastech služeb a zadávání
veřejných zakázek;
2. zajištění spravedlivé soutěže mezi subjekty z EU a Ukrajiny;
3. postupné sbližování norem a standardů4.
Ukrajina výměnou za změnu zákonů, administrativních procedur a restrukturalizaci institucí, tak
aby odrážela pravidla a nařízení EU, získá bezprecedentní hospodářské, investiční a obchodní
vztahy s EU. Výsledkem má být vzájemné otevření trhů a rozsáhlá harmonizace zákonů, norem
a předpisů napříč všemi sektory hospodářství. Ze strany EU se tak s výjimkou Evropského
hospodářského společenství jedná o největší otevření vnitřního trhu třetím zemím.5 Ze čtyř svobod
vnitřního trhu (volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu) není dohodou DCFTA plně pokryt pouze
volný pohyb osob, který je prozatím ošetřen bezvízovým stykem platícím pro krátkodobé cesty
ukrajinských občanů s biometrickým pasem do Schengenského prostoru.
Rada přidružení EU–Ukrajina, 11. února 2021
Dne 11. února 2021 proběhlo v Bruselu doposud poslední setkání Rady přidružení, které
spolupředsedali vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell
a předseda vlády Ukrajiny Denys Šmyhal. Rada se zabývala dopady pandemie covidu-19,
prováděním Minských dohod, spuštěním dialogu o kybernetických otázkách a reformním úsilím
Ukrajiny, které EU ocenila. Účastníci se shodli na potřebě zvýšeného úsilí v posilování právního
státu a protikorupčních institucí a na klíčové roli komplexní reformy soudnictví. Rada uvítala
pokrok v decentralizaci státu a zdůraznila nutnost pokračovat v reformě veřejné správy. Rada
rovněž ocenila snahu Ukrajiny o udržení makroekonomické a finanční stability a shodla se na tom,
že je důležité pokračovat v provádění reforem v odvětví energetiky. V tomto směru je důležité
nadále spolupracovat na integraci ukrajinských energetických trhů a systémů s unijním
energetickým trhem. Rada proto uvítala spuštění Fondu energetické účinnosti6. Rada připomněla
význam zvýšeného úsilí v oblasti klimatické činnosti a uvítala snahu Ukrajiny o přiblížení svých
politik a legislativy se Zelenou dohodou pro Evropu. EU a Ukrajina potvrdily záměr o zesílení
spolupráce v oblasti kritických surovin a baterií a výhledově o spuštění strategického partnerství.
Účastníci ocenili ukrajinskou účast na misi EUFOR Althea a zdůraznili potřebu posílené spolupráce
v oblasti Společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) EU a sladění se Společnou zahraniční
3

Text dokumentu k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FI
4
EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Area. Eeas.europa.eu [online]. Evropská komise [cit. 2022-04-19].
Dostupné z: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/tradoc_150981.pdf
5
What’s it all about?: The EU-Ukraine Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area.
Eeas.europa.eu [online], European External Action Service [cit. 2022-04-19]. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/virtual_library/vademecum_en.pdf
6
Více k tématu viz: https://eefund.org.ua/en/about-us
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a bezpečností politikou (SZBP) EU. Rada uvítala zájem Ukrajiny spolupracovat s EU v rámci nového
paktu o migraci a azylu. Vzhledem k rozsahu dezinformačních kampaní Rada uznala, že obrana
Ukrajiny před manipulací s informacemi má opodstatnění. Přijatá opatření by však neměla být
na úkor svobody tisku. Rada se rovněž shodla, že je zapotřebí urychleně a podrobně vyšetřit útoky
na občanskou společnost a příslušníky menšin. Dále Rada přidružení zopakovala záměr EU a
Ukrajiny provést komplexní přezkum dosažení cílů Dohody.7
Summit EU–Ukrajina, 12. října 2021
Doposud poslední summit EU–Ukrajina se uskutečnil 12. října 2021 v ukrajinském Kyjevě.
Evropskou unii na summitu zastupoval předseda Evropské rady Charles Michel, předsedkyně
Evropské komise Ursula von der Leyenová a vysoký představitel EU pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku a místopředseda Komise Josep Borrell. Ukrajinu zastupoval její prezident
Volodymyr Zelenskyj. Představitelé opětovně potvrdili, že vztahům EU s Ukrajinou přikládají
mimořádný význam a vysoký představitel opětovně zdůraznil neutuchající politickou podporu
svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny, jakož i politiku neuznání protiprávní anexe Krymu
a uvedl, že EU bude i nadále neochvějně podporovat uplatňování minských dohod. V průběhu
summitu představitelé uzavřeli tři významné dohody a na závěr zasedání vydali společné
prohlášení8, které obsahuje rozsáhlý dvoustranný program:9
1. Představitelé podepsali komplexní dohodu mezi EU a Ukrajinou o letecké dopravě, která
otevírá cestu pro „společný letecký prostor“ mezi EU a Ukrajinou založený na společných
vysokých standardech v důležitých oblastech, jako je bezpečnost letectví, ochrana před
protiprávními činy a uspořádání letového provozu. Dohoda také podpoří přístup na trh
a nabídne nové příležitosti pro spotřebitele a letecké společnosti na obou stranách.
2. V průběhu summitu bylo rovněž dokončeno přidružení Ukrajiny k programu Horizont
Evropa na období 2021–2027 s rozpočtem ve výši 95,5 miliard eur a programu Euratomu
pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025 s rozpočtem ve výši 1,38 miliard
eur. Obou programů se nyní mohou zúčastnit ukrajinští výzkumní pracovníci a inovátoři
za stejných podmínek jako subjekty z členských států EU. Tato spolupráce v oblasti vědy,
výzkumu a inovací dále posiluje spojenectví mezi EU a Ukrajinou za účelem plnění
společných priorit, jako je souběžná ekologická a digitální transformace.
3. Během summitu bylo rovněž finalizováno přidružení Ukrajiny k programu Kreativní Evropa,
programu EU na podporu kulturních a kreativních odvětví na období 2021–2027.
Ukrajinské kulturní a tvůrčí organizace se nyní mohou zapojit do stěžejního evropského
programu s rozpočtem 2,44 miliardy eur, a to za stejných podmínek jako subjekty
z členských států EU.

7

Joint press release following the 7th Association Council meeting between the EU and Ukraine.
Consilium.europa.eu [online], Council of the EU 11/2/2022 [cit. 2022-04-13]. Dostupné z:
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/11/joint-press-statement-following-the-7thassociation-council-meeting-between-the-eu-and-ukraine/
8
Joint statement following the 23rd EU-Ukraine Summit. Consilium.europa.eu [online], 12/10/2021 [cit. 2021-2010]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/media/52383/20211012-joint-statement-final.pdf.
9
Summit EU-Ukrajina: společná cesta vpřed. Ec.europa.eu [online], 12/10/2021 [cit. 2021-20-10]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_5203.
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Žádost Ukrajiny o členství v EU
Proces přistoupení k EU
Proces přistoupení k EU je ustanoven v článku 49 Smlouvy o Evropské unii10. Žadatelský stát
podává svou žádost Radě EU a ta po konzultaci s Evropskou komisí a se souhlasem Evropského
parlamentu (většinou hlasů všech členů EP) o této žádosti jednomyslně rozhoduje. Žádost
o členství může být přijata pouze ze strany států, které skutečně dodržují hodnoty EU.11 Celý
přístupový proces pak trvá několik let.12 Přístupové rozhovory jsou zahájeny v okamžiku, kdy
členské státy EU jednomyslně rozhodnou o rámci pro vyjednávání s kandidátskou zemí.
Vyjednávání pak probíhají formou mezivládních konferencí, kterých se účastní zástupci členských
států EU a kandidátské země. Na těchto konferencích je hodnoceno plnění podmínek přistoupení
a přijímání a zavádění unijní acquis. EU se mezitím připravuje na rozšíření z hlediska své integrační
kapacity. Podmínky přijetí jsou předmětem dohody mezi členskými státy a žadatelským státem;
zohledněna také musí být kritéria, na kterých se shodne Evropská rada.13 Evropská rada tak
do procesu zasahuje nejen politickými požadavky (ve formě tzv. Kodaňských kritérií), ale
od Lisabonské smlouvy (2009) také právními podmínkami pro přistoupení žadatelského státu k EU.
V zásadě musí kandidátské země mít:
1. „Stabilní instituce, které garantují demokracii, právní stát, lidská práva a respekt
k menšinám a jejich ochranu;
2. Fungující tržní hospodářství a schopnost vypořádat se s konkurencí a tržními silami v EU;
3. Schopnost převzít a účinně plnit povinnosti vyplývající z členství, včetně dodržování cílů
politické, hospodářské a měnové unie.“14
Dle tzv. Kodaňských kritérií stanovených Evropskou radou v roce 1993 a doplněných na zasedání
Evropské rady v Madridu v roce 1995 je také velmi důležitým předpokladem pro přijetí země do EU
„implementování legislativy prostřednictvím dostatečných správních a soudních struktur“.15
Ve chvíli, kdy jsou ukončena vyjednávání, vydá Evropská komise stanovisko k připravenosti
kandidátské země stát se členem EU, na jehož základě poté členské státy EU jednomyslně
rozhodnou o uzavření vyjednávacího procesu. S tím musí také souhlasit Evropský parlament.
Návrh dohody o přistoupení je poté podepsán představiteli všech členských států EU a kandidátské
země. Plnohodnotným členem EU se přistupující země stává od data uvedeného v dohodě, a to
pokud je dohoda o přistoupení ratifikována všemi členskými státy EU a kandidátskou zemí podle
jejich ústavních pravidel.
10

Příslušný právní předpis k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2b506-fd71826e6da6.0008.02/DOC_1&format=PDF
11
SYLLOVÁ, Jindřiška, Lenka PÍTROVÁ, Helena PALDUSOVÁ a kol. Lisabonská smlouva: komentář. Praha: C.H. Beck,
2010. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-339-4.
12
V případě České republiky trval celý proces od podání žádosti o členství (17. ledna 1996) po vstup do EU (1. května
2004) osm let. Severní Makedonie však žádost o členství v EU podala v březnu 2004 a kvůli nedořešeným sporům
s Bulharskem doposud nebyly zahájeny přístupové hovory.
13
Smlouva o Evropské unii (konsolidované znění). Úřední věstník Evropské unie, C 326. Eur-lex.europa.eu [online],
26/10/2012 [cit. 2022-04-19]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2b506-fd71826e6da6.0008.02/DOC_1&format=PDF
14
Pracovní překlad autorky. European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations: Conditions for
memebership. Ec.europa.eu [online], {cit. 2022-04-19]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/enlargement-policy/conditions-membership_en
15
SYLLOVÁ, Jindřiška, Lenka PÍTROVÁ, Helena PALDUSOVÁ a a kol. Lisabonská smlouva: komentář. Praha: C.H. Beck,
2010. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-339-4, s. 183.
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Žádost Ukrajiny o členství v EU
Dne 28. února 2022 byla podána oficiální žádost Ukrajiny o vstup do EU.16 Prezident Zelenskyj
požádal všechny členské státy EU o podporu v této věci a navrhl, aby byla pro vstup Ukrajiny do EU
využita nová zrychlená procedura. Prezidenti osmi členských států EU17 vyzvali ve společném
prohlášení18 ostatní členské státy, aby umožnily unijním institucím okamžitě udělit Ukrajině
kandidátský status a zahájit přístupové rozhovory.19 Jiné členské země byly ve svých reakcích
naopak zdrženlivější. Jak uvedl předseda vlády Nizozemska Mark Rutte, žádná zrychlená procedura
přístupu do EU neexistuje a zvýhodňování Ukrajiny v této věci by mohlo vyvolat negativní reakce
a způsobit nestabilitu v zemích západního Balkánu, které na uznání kandidátského statusu či
zahájení přístupových hovorů čekají již delší dobu. Zrychlením by se dle Rutteho změnil proces
přistoupení v „politický proces“.20 Prezident Francie Emmanuel Macron zpochybnil možnost, aby
do EU mohla vstoupit země, která je ve válce.21 Zároveň některé členské státy EU upozornily
na nedostatky na straně Ukrajiny, jako jsou korupce, nestabilita institucí či stav hospodářství, či
připomněly nutnost zrevidovat rozhodovací proces v rámci EU, tak aby také Unie byla dostatečně
připravena na přijetí nových členů. Evropská rada na svém zasedání 10. a 11. března 2022 vyzvala
Evropskou komisi, aby předložila své stanovisko k ukrajinské žádosti (a také k žádostem Gruzie
a Moldavska)22. Diskutovány byly poté také možnosti většího propojení Ukrajiny s EU například
formou účasti ukrajinského politického vedení na některých jednáních unijních institucí či zapojení
ukrajinských studentů do programu Erasmus.23

Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny
Iniciativa „Stand Up for Ukraine“
Globální kampaň „Stand Up for Ukraine“ vynesla 9,1 miliardy eur pro válečné uprchlíky z Ukrajiny.
Evropská banka pro obnovu a rozvoj oznámila další půjčku ve výši 1 miliardy eur na pokrytí potřeb
lidí, kteří museli opustit svůj domov. Z celkových 10,1 miliardy eur je 1,8 miliardy eur určeno
vnitřně vysídleným osobám a 8,3 miliardy eur uprchlíkům ve členských státech EU a v Moldavsku.24
Částka ve výši 9,1 miliardy eur je tvořena takto:

16



4,1 miliardy eur představují finanční příspěvky a věcné dary pro uprchlíky přislíbené
vládami, společnostmi a jednotlivci po celém světě;



5 miliard eur představují půjčky a granty od evropských veřejných finančních institucí
(Evropská investiční banka a Rozvojová banka Rady Evropy).

Dne 3. března následovala stejná žádost také ze strany Gruzie a Moldavska.
Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko.
18
Text prohlášení k dispozici na: https://www.president.pl/news/open-letter-by-presidents-in-support-of-ukrainesswift-candidacy-to-the-european-union,49584
19
Support of Ukraine’s swift candidacy to the EU. President.pl [online], 28/2/2022 [cit. 2022-04-19]. Dostupné z:
https://www.president.pl/news/open-letter-by-presidents-in-support-of-ukraines-swift-candidacy-to-the-europeanunion,49584
20
Leaders rebuff Zelenskyy’s latest pitch to join EU. Politico.eu [online], Politico 25/3/2022 [cit. 2022-04-19].
Dostupné z: https://www.politico.eu/article/eu-leaders-zelenskyy-ukraine-euco-summit/
21
Western Europe leaders rebuff Ukraine fast-track EU membership appeal. Theguardian.com [online], The
Guardian 10/3/2022 [cit. 2022-04-19]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2022/mar/10/westerneurope-leaders-rebuff-ukraine-fast-track-eu-membership-appeal
22
Vypracování takového stanoviska zpravidla trvá přibližně 18 měsíců.
23
Western Europe leaders rebuff Ukraine fast-track EU membership appeal. Theguardian.com [online], The
Guardian 10/3/2022 [cit. 2022-04-19]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2022/mar/10/westerneurope-leaders-rebuff-ukraine-fast-track-eu-membership-appeal
24
Úvodní, průběžné a závěrečné vyjádření předsedkyně von der Leyenové na celosvětové dárcovské akci „Stojíme
za Ukrajinou“. Ec.europa.eu [online], Evropská komise 9/4/2022 [cit. 2022-04-21]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/statement_22_2375
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Pomoc bude směřována převážně prostřednictvím ukrajinských úřadů na centrální a místní úrovni.
Dary ze soukromého sektoru a jednotlivců budou směřovány prostřednictvím agentur OSN.
Kampaň „Stand Up for Ukraine“ reaguje na výzvu k podpoře, kterou zahájil prezident Ukrajiny
Volodymyr Zelenskyj. Cílem kampaně je získat finanční prostředky a další druhy podpory
pro potřeby uprchlíků na Ukrajině i mimo ni. Pro více než 4 miliony lidí, kteří již vyhledali útočiště
v EU, a pro další, kteří pravděpodobně přijdou, finanční prostředky na pokrytí krátkodobých
a střednědobých potřeb v členských státech EU (potraviny, bydlení, lékařská péče, přístup
ke vzdělání a zaměstnání). Pro 6,5 milionu lidí, včetně 2,5 milionu dětí, kteří museli opustit své
domovy, ale zůstali na Ukrajině a nyní jsou vnitřně vysídleni, je potřeba dostatečné množství
finančních prostředků a darů, které jim poskytnou životně důležitou humanitární péči.25
Adekvátní práce pro kvalifikované uprchlíky
Více než čtyři miliony lidí utekly před válkou na Ukrajině. Poté, co uprchlíci vyřeší okamžité potřeby
(bydlení, zdravotní péče), je pro dobré životní podmínky významný přístup ke kvalifikovaným
pracovním místům. Komise uvedla doporučení, na základě kterého je možné uznávat akademické
a odborné kvalifikace uprchlíků. Členské státy využijí pokyny a praktické rady tak, aby mohly
kvalifikaci uznat rychle, pružně a spravedlivě. Komise přijala tato opatření:


Evropská nadace odborného vzdělávání vytvořila databázi zdrojů informací o ukrajinských
kvalifikacích, ve které je možné tyto informace sdílet. Aby bylo možné postupy co nejvíce
zrychlit, je potřeba komplexní sdílení informací a transparentnost mezi členskými státy.



Nástroj eTranslation byl přizpůsoben tak, aby uspokojil poptávku po rychlých a spolehlivých
překladech z ukrajinštiny.



Lidé, kteří utíkají před válkou, nemusí mít u sebe originální doklady o dosažené kvalifikaci.
Je potřeba flexibilní přístup k posuzování žádostí o uznání kvalifikace v takových případech.

Uprchlíci často pracují pod úrovní své kvalifikace, mohou pracovat ve špatných pracovních
podmínkách. To platí zejména pro ženy. Zajištění jednoduchého a rychlého mechanismu, díky
kterému se uzná kvalifikace, přispěje k tomu, aby se takovým situacím zabránilo. Lidé by měli
pracovat na těch pracovních pozicích, pro které mají kvalifikaci. Doporučení se zabývá přístupem
osob prchajících před válkou k regulovaným povoláním (praktičtí lékaři, učitelé a pedagogičtí
pracovníci). Těchto profesí je nyní zapotřebí více, protože uprchlíci potřebují přístup ke zdravotní
péči, péči o děti a vzdělání, a to často ve svém jazyce. Snazší uznání akademických či odborných
kvalifikací pomůže zajistit, aby odborníci mohli pracovat rychleji. Komise bude doporučení sledovat
a přijímat následná opatření. Bude se scházet specializovaná skupina, ve které jsou zastoupeny
všechny členské státy.26

25

Stojíme za Ukrajinou: 9,1 miliardy eur přislíbeno na podporu vnitřně vysídlených osob a uprchlíků. Ec.europa.eu
[online], Evropská komise 9/4/2022 [cit. 2022-04-21]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_2382
26
Ukrajina: Komise pomáhá odborně kvalifikovaným uprchlíkům získat práci v EU. Ec.europa.eu [online], Evropská
komise 6/4/2022 [cit. 2022-04-21]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_2296
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Omezující opatření EU vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s Ukrajinou
Druhy omezujících opatření
V reakci na protiprávní anexi poloostrova Krym a Sevastopolu v roce 2014 uložila EU několik druhů
omezujících opatření vůči Rusku:
1. Hospodářské sankce
- sankce jsou zaměřeny na určitá odvětví ruského hospodářství: finance, energetiku,
obranu a zboží dvojího užití;
- jsou obnovovány každých 6 měsíců na základě vyhodnocení plnění minských dohod;
- aktuálně v platnosti do 31. července 2022.
2. Sankce vůči jednotlivým osobám a subjektům
- sankce zahrnují zmrazení majetku osob a subjektů, na něž se sankce vztahují,
nacházejícího se v EU, zákaz cestování do EU pro osoby, na něž se sankce vztahují, zákaz
zpřístupňování finančních prostředků osobám a subjektům, na něž se sankce vztahují,
ze strany hospodářských subjektů z EU;
- jsou obnovovány každých 6 měsíců;
- aktuálně v platnosti do 15. září 2022.
3. Omezení hospodářské činnosti na Krymu a v Sevastopolu
- týká se zákazu dovozu zboží z těchto území, zákazu vývozu určitého zboží a technologií
a zákazu poskytování služeb cestovního ruchu na Krymu a v Sevastopolu;
- omezení jsou obnovována každých 12 měsíců;
- aktuálně v platnosti do 23. června 2022.
4. Diplomatická opatření
- je pozastaveno konání pravidelných summitů EU – Rusko;
- Rusko není zváno na zasedání skupiny zemí G8 (nyní se skupina schází ve formátu G7).
5. Omezení hospodářské spolupráce
- Evropská investiční banka (EIB) a Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)
neposkytují Rusku žádné nové půjčky.27
Režimy autonomních sankcí EU
V souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem disponuje Evropská unie pěti režimy autonomních (tj.
zavedených z vlastní iniciativy) sankcí vůči Rusku, které využívají výše uvedené druhy omezujících
opatření:
 Omezující opatření vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci
na Ukrajině;
 Omezující opatření vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost,
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny;
 Omezení týkající se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich
protiprávní anexi;
 Omezující opatření vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině;
 Omezující opatření v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti
Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato
území.28

27

Více k tématu viz: https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/sanctions/ukraine-crisis/
Úvodní informace k sankcím proti Rusku. Financnianalytickyurad.cz [online], Finanční analytický úřad 2022 [cit.
2022-04-21]. Dostupné z: https://www.financnianalytickyurad.cz/sankce-proti-rusku-abelorusku#sankce%20proti%20rusku
28

Vybraná témata č. 6/2022

10

Omezující opatření vůči Bělorusku související s jeho zapojením do ruské agrese na Ukrajině jsou
zaváděna v upraveném režimu sankcí původně určeném k reakci na situaci v Bělorusku.29
Přijatá omezující opatření
Dne 21. února 2022 rozhodla Rada EU pro zahraniční věci (FAC) o přijetí omezujících opatření vůči
dalším pěti osobám, které se aktivně podílely na činnostech a provádění politik ohrožujících nebo
narušujících územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.30 Mezi těmito osobami jsou
členové dolní komory ruského parlamentu (Státní dumy), kam byli dne 19. září 2021 zvoleni jako
zástupci protiprávně anektovaného poloostrova Krym a Sevastopolu, a také předsedkyně
a místopředseda volební komise v Sevastopolu. Omezující opatření zahrnují zmrazení majetku
nacházejícího se v EU, který patří těmto osobám a společnostem, včetně zákazu poskytovat jim
finanční prostředky, a zákaz vstupu do EU nebo průjezd přes její území platící pro osoby
na seznamu.31
V souvislosti s uznáním separatistických republik Ruskem a následným rozhodnutím prezidenta
Putina vyslat do těchto oblastí ruské vojenské jednotky přijala Rada EU dne 23. února 2022 první
balíček omezujících opatření32, jímž se rozšíří seznam osob na seznamu na všech 351 členů ruské
Státní dumy, kteří hlasovali pro uznání nezávislosti samozvaných republik, a o 27 vysoce
postavených osob a subjektů zapojených do narušování či ohrožování územní celistvosti,
svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny (např. členové vlády, banky, podnikatelé, vysocí vojenští
důstojníci). Omezující opatření obnášejí zmrazení majetku a zákaz zpřístupnění finančních
prostředků těmto osobám a subjektům a zákaz vstupu na území EU nebo průjezdu přes ně pro
osoby na seznamu. Dále bude zaveden zákaz dovozu zboží z obou oblastí, které nejsou
pod kontrolou ukrajinské vlády, omezení obchodu a investic, zákaz poskytování služeb cestovního
ruchu a zákaz vývozu určitého zboží a technologií. Rada rovněž rozhodla o zavedení sektorového
zákazu financování Ruské federace, její vlády a centrální banky.33
Dne 25. února 2022 proběhlo mimořádné zasedání Rady EU pro zahraniční věci (FAC), kde byl
v návaznosti na dohodu na Evropské radě z předchozího dne přijat v reakci na ruskou invazi
na Ukrajinu druhý balíček omezujících opatření vůči Rusku.34 Sankce ve formě zmrazení majetku
29

Příslušný právní předpis k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:067:FULL&from=EN
30
Příslušné právní předpisy k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:040:FULL&from=EN
31
Ukraine's territorial integrity: EU sanctions five persons involved in the Russian State Duma elections of
September 2021 in illegally-annexed Crimea. Consilium.europa.eu [online], Council of the EU 21/2/2022 [cit. 202202-22]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/21/ukraine-s-territorialintegrity-eu-targets-five-more-individuals-with-restrictive-measures/
32
Příslušné právní předpisy k dispozici na: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:042I:FULL&from=CS
33
EU přijala balíček sankcí poté, co Rusko uznalo části Doněcké a Luhanské oblasti na Ukrajině, které nejsou pod
kontrolou vlády, a vyslalo do tohoto regionu vojenské jednotky. Consilium.europa.eu [online], Rada EU 23/2/2022
[cit. 2022-03-01]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/02/23/russianrecognition-of-the-non-government-controlled-areas-of-the-donetsk-and-luhansk-oblasts-of-ukraine-asindependent-entities-eu-adopts-package-of-sanctions/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=EU+adopts+package+of+sanctions+in+response+to+Russian+recognitio
n+of+the+nongovernment+controlled+areas+of+the+Donetsk+and+Luhansk+oblasts+of+Ukraine+and+sending+of+troops+into+th
e+region
34
Příslušné právní předpisy k dispozici na:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:048:FULL&from=CS,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:052:FULL&from=CS,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:053:FULL&from=CS,
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jsou nově uvaleny na prezidenta Ruské federace Vladimira Putina a ministra zahraničních věcí
Ruské federace Sergeje Lavrova. Dále jsou omezující opatření uvalena na členy Národní
bezpečnostní rady Ruské federace, kteří podpořili uznání samozvaných republik na východě
Ukrajiny za nezávislé subjekty, a na zbývající členy ruské Státní dumy, kteří ratifikovali vládní
rozhodnutí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Ruskou federací a oběma
uvedenými subjekty. Hospodářské sankce byly přijaty v následujících odvětvích:
1. Finanční sankce
- znemožnění přístupu Ruska na nejdůležitější kapitálové trhy;
- zákaz kotování a poskytování služeb v souvislosti s akciemi ruských státem vlastněných
subjektů v obchodních systémech EU;
- nová opatření s cílem omezit finanční toky z Ruska do EU;
- očekává se dopad na 70 % ruského bankovního trhu a klíčových státních společností,
mimo jiné v odvětví obrany, a zabránění ruským prominentům ve skrývání majetku v tzv.
bezpečných útočištích (safe havens) v Evropě.
2. Odvětví energetiky
- zákaz prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu určitého zboží a technologií pro použití
k rafinaci ropy do Ruska a omezení poskytování souvisejících služeb.
3. Odvětví dopravy
- zákaz vývozu zboží a technologií v leteckém a kosmickém průmyslu a poskytování s tím
souvisejících pojišťovacích a zajišťovacích služeb a služeb údržby; zákaz poskytování
související technické a finanční pomoci;
- tři čtvrtiny stávajícího ruského komerčního leteckého parku byly vyrobeny v EU, USA
a Kanadě; zákaz tak zhorší situaci v jednom z klíčových odvětví ruského hospodářství
a propojení země.
4. Odvětví technologií
- další omezení vývozu zboží a technologií dvojího užití a takového zboží a technologií,
které by mohly přispět k technologickému posílení Ruska v oblasti obrany a bezpečnosti;
- vztahuje se rovněž na polovodiče a špičkové technologie.
5. Vízová politika
- diplomaté, úředníci a podnikatelé nebudou moci využívat výhod plynoucích
z ustanovení o zjednodušení vízového režimu, která umožňují privilegovaný přístup
do EU;
- běžných občanů se rozhodnutí nedotkne.35
Rozhodnuto bylo také o další sérii opatření vztahujících se na Bělorusko, a to v podobě
individuálních sankcí vůči osobám, jež usnadnily ruskou vojenskou agresi z Běloruska.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:048:FULL&from=CS,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:051:FULL&from=CS,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:050:FULL&from=CS,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:049:FULL&from=CS,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:054:FULL&from=CS
35
Ruská vojenská agrese vůči Ukrajině: EU uvalila sankce na prezidenta Putina a ministra zahraničních věcí Lavrova a
přijala další rozsáhlé individuální a hospodářské sankce. Consilium.europa.eu [online], Rada EU 25/2/2022 [cit. 202203-01]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2022/02/25/russia-s-militaryaggression-against-ukraine-eu-imposes-sanctions-against-president-putin-and-foreign-minister-lavrov-and-adoptswide-ranging-individual-and-economic-sanctions/
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Třetí balíček sankcí byl Radou EU přijat dne 28. února 202236 a spočívá v zahrnutí dalších 26 osob
a jednoho subjektu na seznam. Jedná se o oligarchy a podnikatele činné v ropném, bankovním
a finančním sektoru, členy vlády, vysoce postavené vojenské představitele a osoby podílející se
na šíření protiukrajinské propagandy a prosazování kladného postoje k invazi na Ukrajinu. Jak
uvedl vysoký představitel, omezující opatření se nyní týkají všech osob a subjektů, které se
významně ekonomicky podílejí na podpoře režimu prezidenta Putina a mají z něj finanční
prospěch.37 K unijním sankcím se mimořádně připojilo také Švýcarsko.38 Součástí balíčku se
v návaznosti na rozhodnutí Rady FAC ze dne 27. února 2022 stala také dne 2. března 2022
omezující opatření39, která zahrnují pozastavení vysílací činnosti pro sdělovací prostředky Sputnik
a Russia Today na území Evropské unie, vyloučení některých ruských bank ze systému SWIFT, zákaz
investic do budoucích projektů spolufinancovaných Ruským fondem přímých investic, a zákaz
prodávání, dodávání, převážení, či vyvážení eurobankovek do Ruska.40 Sankce se dotkly i 22 vysoce
postavených příslušníků běloruského vojenského personálu a možnosti Běloruska obchodovat
s EU v určitých odvětvích41.
Dne 9. března 2022 přijala Rada EU omezující opatření42 zaměřená na určitá odvětví:
1. Sankce vůči běloruskému finančnímu sektoru
- omezení poskytování služeb v rámci systému SWIFT třem bankám (včetně Rozvojové
banky Běloruské republiky) a jejich běloruským dceřiným společnostem;
- zákaz určitých transakcí s Centrální bankou Běloruska a zákaz poskytování veřejného
financování obchodu s Běloruskem a investic v Bělorusku;
- zákaz kotování a poskytování služeb v souvislosti s akciemi státem vlastněných
běloruských subjektů v obchodních systémech EU (platný od 12. dubna 2022);
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výrazné omezení finančních toků z Běloruska do EU prostřednictvím zákazu přijímání
vkladů překračujících 100 000 eur od občanů Běloruska;
zákaz poskytovat Bělorusku eurobankovky.

2. Zákaz vývozu zboží pro námořní plavbu a radiokomunikační technologie do Ruska či
k využití v Rusku.
3. Kryptoaktiva jsou zařazena mezi „převoditelné cenné papíry“.43
Rada EU rovněž uložila omezující opatření44 vůči dalším 160 osobám, mezi něž patří 14 oligarchů a
předních podnikatelů působících v klíčových hospodářských odvětvích a jejich rodinní příslušníci,
a dále pak 146 členů horní komory ruského Federálního shromáždění (Rady federace), kteří
ratifikovali vládní rozhodnutí o smlouvách se samozvanými „republikami“ na východě Ukrajiny.45
V návaznosti na neformální zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU (10. a 11. března 2022)
rozhodla Rada EU dne 15. března 2022 o uvalení čtvrtého balíčku sankcí46 vůči Rusku v souvislosti
s jeho vojenskou agresí na Ukrajině. Nová omezující opatření zahrnují:
-

zákaz veškerých transakcí s některými státem vlastněnými podniky;
zákaz poskytování veškerých ratingových služeb všem ruským osobám nebo subjektům;
rozšíření seznamu osob, na něž se vztahují přísnější omezení vývozu zboží dvojího užití;
zákaz nových investic do ruského odvětví energetiky a komplexní omezení vývozu
zařízení, technologií a služeb pro energetický průmysl;
další obchodní omezení týkající se železa, oceli a luxusního zboží;
uvalení sankcí na hlavní oligarchy, lobbisty a strůjce propagandy;
uvalení sankcí na největší společnosti v odvětví letectví, zboží vojenského a dvojího užití,
loďařství a strojírenství.

Rada rovněž rozhodla o prodloužení platnosti sankcí namířených proti osobám a subjektům, které
narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, o dalších šest
měsíců, tedy do 15. září 2022.47
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Dne 8. dubna 2022 rozhodla Rada EU o uvalení pátého balíčku sankcí vůči Rusku a Bělorusku48, a to
v reakci na hlášené otřesné činy ruských ozbrojených sil ve městě Buča a na dalších místech na
Ukrajině. Balíček obsahuje níže uvedená opatření:
- zákaz nákupu, dovozu či přepravy uhlí a jiných pevných fosilních paliv pocházejících či
vyvážených z Ruska do EU, a to od srpna 2022;
- zákaz vstupu do přístavů EU plavidlům registrovaným pod vlajkou Ruska, kromě uvedených
výjimek;
- zákaz přepravy zboží po silnici v rámci EU pro všechny ruské a běloruské silniční dopravní
podniky, kromě uvedených výjimek;
- další zákazy vývozu leteckého paliva a dalšího zboží a nové zákazy dovozu výrobků, jako je
dřevo, cement, hnojiva, mořské plody a alkohol;
- opatření posilující stávající opatření a sloužící k odstranění mezer.
Dále budou sankcím podléhat společnosti, jejichž produkty či technologie hrály roli při invazi,
klíčoví oligarchové a podnikatelé, kremelští úředníci, osoby, které produkují dezinformace
a manipulují s informacemi, a rodinní příslušníci osob, které již byly na seznam zařazeny dříve, tak
aby nemohly být sankce obcházeny (mezi nimi také dcery prezidenta Putina). Na čtyři klíčové ruské
banky je uvalen úplný zákaz transakcí. Po vyřazení ze systému SWIFT se na tyto banky vztahuje
zmrazení aktiv a tím celkové odříznutí od trhů EU. Celkově se tak sankce vztahují na 1091 osob
a 80 subjektů.49
Dne 13. dubna 2022 představila Rada EU výjimky ze dvou sankčních režimů z humanitárních
důvodů. Jedná se o výjimky z omezujících opatření vzhledem k činnostem narušujícím nebo
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a z omezujících opatření
v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod
kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území. Výjimky se týkají organizací
a agentur působících na Ukrajině jako humanitární partneři EU. Tyto organizace a agentury jsou
vyňaty ze zákazu poskytovat finanční prostředky nebo hospodářské zdroje osobám či subjektům
na seznamu a jsou také vyňaty z vývozních omezení a souvisejícího zákazu poskytování služeb
v rámci doněckého a luhanského režimu. Organizace, na které se nevztahují výše uvedené výjimky,
mohou z důvodu humanitární činnosti na Ukrajině rovněž požádat o udělení výjimky z uvedených
zákazů.50
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Anotace/Annotation
Válka na Ukrajině: Žádost o členství v EU, pomoc uprchlíkům, sankce
Ruská invaze na Ukrajině vyvolala reakce Evropské unie (EU) v několika oblastech. Tato práce se
zaměřuje na tři z nich – ukrajinskou žádost o členství v EU, podporu uprchlíkům a omezující
opatření EU vůči Rusku a Bělorusku – a uvádí je v širším kontextu.
Klíčová slova
EU; Rusko; Ukrajina; Bělorusko; válka; sankce; migrace; proces přistoupení
War in Ukraine: EU membership application, refugee assistance, sanctions
The Russian invasion of Ukraine has provoked reactions from the European Union (EU) in several
areas. This paper focuses on three of them - Ukraine's application for EU membership, refugee
assistance, and EU restrictive measures against Russia and Belarus - and puts them in a broader
context.
Key words
EU; Russia; Ukraine; Belarus; war; sanctions; migration; accession process
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