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1. Úvod 

Z hlediska světových událostí posledního roku se může zdát, že svět stojí před 

dvěma problémy. Druhou studenou válkou a Islámským státem. První problém je, zdá se, 

stále ještě diplomaticky řešitelný, druhý sotva. Podle nedávného průzkumu chápe ruskou 

agresi na jihovýchodě Ukrajiny jako ohrožení míru v Evropě téměř 50 % dotázaných 

respondentů na území České republiky. Svůj podíl na tomto faktu má jednoznačně i 

špatná zkušenost se sovětskou okupací a rozhořčení nad takovým zásahem do 

mezinárodního práva, jako je anexe svrchovaného území jiného státu. Tedy spíše lehkost, 

se kterou anexe Krymu Rusku prošla, a se kterou Ruská federace porušila Budapešťskou 

smlouvu, zajišťující Ukrajině územní celistvost. Tímto aktem se ruský prezident Vladimir 

Putin pasoval do ochránce etnických Rusů, kteří zbyli na územích bývalého Sovětského 

svazu, po jeho rozpadu. Rusko jen takticky využilo občanských nepokojů ve svůj 

prospěch a obsadilo své bývalé území v destabilizovaném státě.  

Vzhledem k tomu, že tato situace nastala nepřímo kvůli Evropské unii a její 

asociační dohodě, musela Evropa zaujmout určitý postoj. Jen nesouhlasit nestačilo, proto 

přistoupila Unie k omezujícím opatřením a od 6. března 2014 začala uplatňovat vůči 

některým osobám, subjektům a orgánům sankční režimy. Ze začátku bylo důležité 

vyjádřit svůj nesouhlas s rolí Ruské federace v celém válečném konfliktu. Posléze, když 

vyšla najevo nejen materiální podpora separatistů na jihovýchodě Ukrajiny, přispívající 

k destabilizaci celého regionu, odhodlala se Unie k ekonomickým a hospodářským 

sankcím cíleným na celkové zbrzdění ruské ekonomiky. Vzápětí došlo ze strany Ruska 

k odvetným sankcím, a i proto přistoupila EU ke zpřísnění vlastního sankčního režimu.  

Toto důrazné gesto nesouhlasu a důsledky z něj plynoucí se tedy staly tématem 

mé diplomové práce. Hlavním důvodem byla aktuálnost výše zmíněného probíhajícího 

procesu a možnost, být od zadání diplomové práce do jejího odevzdání takzvaně „při 

tom“ a sledovat veškeré politické dění v reálném čase a s reálnými dopady. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení ekonomických dopadů obchodních sankcí, 

uvalených Evropskou unií na Ruskou federaci v důsledku její aktivní role v ukrajinské 

krizi. Získaná data jsou poté analyzována a komparována s prvotními prognózami dopadu 

omezujících opatření s cílem potvrdit hypotézu, že aplikované sankce jsou účinné. 
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Práce je strukturována do pěti kapitol. První kapitolou je úvod, který 

charakterizuje a zdůvodňuje zaměření práce na ukrajinskou krizi a obsahuje metodický 

postup, použitý při řešení dané problematiky. Na něj navazuje kapitola druhá, která 

mapuje počátky formování vzájemných vztahů Evropské unie a Ruské federace 

v souvislosti s třecí plochou ukrajinské krize a aktivního zapojení Ruska do destabilizace 

regionu. Třetí kapitola se zabývá právním rámcem omezujících opatření a jejich 

účinností. K uvalení sankcí přistupuje Evropská unie docela často, a proto je část kapitoly 

kromě sankcí aplikovaných na Ruskou federaci věnována i historii omezujících opatření 

uvalených v dřívějších případech. Ve čtvrté kapitole poté dochází k samotné analýze 

reálných dopadů sankčních omezení na ruskou ekonomiku a důsledků z nich plynoucích. 

Poslední kapitolou je závěr, ve kterém je provedeno celkové zhodnocení dopadů 

zavedených sankcí a zjištění relevance hypotézy o jejich účinnosti.  
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2. Vývoj vztahů Evropské unie a Ruské federace 

 

Tato kapitola diplomové práce mapuje politické vztahy Evropské unie a Ruské 

federace od začátku devadesátých let dvacátého století, kdy došlo k faktickému vzniku 

obou uskupení. Z hlediska spolupráce je Rusko pro Evropskou unii významný strategický 

partner. Provázanost v tomto směru je ovšem oboustranná. Nikdo si nedovede reálně 

představit fungování Unie bez dodávek energetických surovin a stejně tak ruský trh bez 

finančních prostředků plynoucích z jejich prodeje. Proto je zastoupení politických vztahů 

v obchodní sféře velice důležité. Mnohem lépe se totiž obchoduje s partnerem, od kterého 

necítíme hrozbu, než s partnerem, kterému nemůžeme důvěřovat. 

Vzájemné vztahy jsou formovány hlavně událostmi posledních let a dalo by se 

snad říci, i dnů. Devastující výsledek mívají hlavně vojenské konflikty, kdy lze prokázat 

jejich nesoulad s mezinárodním právem. Například válka v Gruzii nebo nedávno 

provedená anexe ukrajinského poloostrova Krym. Tyto protiprávní akty jsou Unií 

důrazně odsuzovány a ústí až do restriktivních obchodních a ekonomických opatření vůči 

Ruské federaci. 

Kapitola, se zabývá průřezem skutečností, jejichž důsledky ovlivnily a v současné 

době ještě značně ovlivňují vzájemné vztahy obou stran. Také si klade za cíl reálně 

a nestranně posoudit současný stav mezi oběma stranami a zároveň nastínit důvody, proč 

jsou vztahy na takové úrovni, jako je vidíme dnes. 

2.1 Počátky formování vzájemných vztahů 

Formální vztahy byly již navázány mezi Evropským společenstvím a SSSR v roce 

1989, kdy byla výstupem společných jednání Dohoda o obchodní a hospodářské 

spolupráci.
1
K navazování intenzívnějších vztahů však začalo mezi Ruskou federací a 

Evropskou unií docházet během roku 1994. V předchozích letech procházelo Rusko 

transformačním procesem v důsledku rozpadu SSSR a Evropské společenství úspěšně 

                                                 
1
 Hodač, Strejček, 2008 
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završilo snahy o uspořádání vnitřních vztahů vznikem Evropské unie
2
. Díky vzniku EU 

byla mimo jiné vytvořena pravidla pro společný postup v rámci zahraniční a bezpečnostní 

politiky, což výrazně zlepšilo schopnost úspěšně vyjednávat. 24. června 1994 byla přijata 

Dohoda o strategickém partnerství a spolupráci (Partnership and Cooperation Agreement, 

PCA). Platnost smlouvy byla stanovena na 10 let, s jejím každoročním obnovováním, 

dokud jedna ze stran smlouvu nevypoví.
3
 Spolupráce zahrnovala široký rozsah oblastí. 

Obchod, politiku a humanitární, či právní otázky. Zásadním východiskem pro rozvoj 

vztahů měl být respekt k demokratickým principům a lidským právům. Ratifikace 

proběhla o tři roky později i kvůli nutnému schválení jednotlivými parlamenty členských 

zemí a rusko-čečenskému konfliktu, který celý proces významně zbrzdil.
4
 PCA tedy 

vstoupila v platnost 1. prosince 1997. Vzájemná komunikace se měla odehrávat na 

summitech hlav států, či hlav vlád, konaných dvakrát ročně, jednou v Rusku a jednou na 

území EU, a kde měly být formulovány hlavní směry společných strategií. Na obou 

stranách byly tedy vytvořeny strategie uplatňování vzájemného přístupu. 

V roce 1999 vznikla tedy Společná strategie k Rusku. Oproti dohodě o partnerství 

a spolupráci, která byla zaměřena na konkrétní otázky technického a ekonomického 

charakteru, byla Společná strategie co do konkrétnosti nedostačující. Nejasně stanovené 

priority a cíle, stejně jako typická absence nástrojů, nedávaly reálně moc možností se 

tímto dokumentem vůbec řídit. Na ruské straně vznikla Střednědobá strategie pro rozvoj 

vztahů mezi EU a RF na léta 2000 – 2010, která si co do obsáhlosti nezadala se samotnou 

PCA. Fakticky jakýkoliv krok Ruska vůči Evropské unii se dal pokládat za její příkladné 

plnění.
5
 

2.2 Významné posílení spolupráce 

Důležitým milníkem vzájemných vztahů Evropské unie a Ruska byl jejich 

společný 11. summit konaný v Petrohradě v květnu roku 2003. Na něm se obě strany 

shodly, že je třeba posílit jejich dlouhodobou kooperaci vytvořením konceptu čtyř 

Společných prostorů, který by nahradil dosavadní Společnou strategii: 

                                                 
2
Vznikla na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako Maastrichtské smlouvy, která byla podepsána 

v Maastrichtu 7. února 1992 a v platnost vstoupila 1. listopadu 1993. Smlouvou je oficiálně zaveden název 

Evropská unie, místo Evropského společenství. 
3
 Hodač, Strejček, 2008 

4
 Souleimanov, 2012 

5
KRATOCHVÍL, P.: Evropská unie a Rusko: klopýtave kupredu? [10. 2. 2005].  Integrace, Dostupné z: 

http://www.euractiv.cz/cl/2/1103/Evropska_unie_a_Rusko_klopytave_kupredu_ 
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 společný hospodářský prostor, zahrnující ekonomické otázky a životní 

prostředí, 

 společný prostor svobody, bezpečnosti a práva, 

 společný prostor vnější bezpečnosti, včetně krizového řízení a nešíření 

jaderných zbraní, 

 společný prostor pro výzkum a vzdělávání, včetně kulturních aspektů.
6
 

Návrh Evropské unie původně zahrnoval pouze vytvoření akčního plánu, který by 

obsahoval ony čtyři otázky společných prostorů, ovšem Rusko mělo na věc jiný názor, 

kdy rozdělení jednotlivých sektorů dávalo možnost postupovat při jejich plnění 

vícerychlostně. V prosinci téhož roku zažádala Evropská rada Komisi o vytvoření 

analýzy ke vztahům mezi EU a Ruskem. Součástí měla být i opatření, která by vedla 

k posílení zjištěných slabých stránek, tedy rovnou k řešení situace. Analýza identifikovala 

množství otázek, ve kterých se obě strany nemohou shodnout (např.: nejednotnost 

certifikace v exportu, budoucnost PCA). Hlavním problémem byl ovšem styl ruské 

zahraniční politiky, kdy je k nově přistoupivším členům EU chování výrazněji 

asertivnější než k ostatním a zejména oddělená jednání s členskými státy, před jednáním 

s Unií jako celkem.
7
 Tento nešvar je bohužel podporován i samotnými členy. „Velké 

státy totiž opakovaně využívají EU na špinavou práci, jakou je například kritika 

porušování lidských práv v Čečensku nebo zpolitizovaných soudních procesů, ale samy 

udržují s Ruskem velmi dobré vztahy.“
8
 

V roce 2005 byly poté na summitu v Moskvě přijaty „Road maps,“ které specifikovaly 

nástroje potřebné k dosažení vytyčených cílů. Ovšem už na dalších dvou summitech byla 

otevřena otázka o novém projektu strategického partnerství, kde by byla specifikována 

podoba partnerství mezi Unií a Ruskem.
9
 Opravdová vyjednávání ovšem začala až na 

summitu v roce 2008 v Chanty-Mansijsku. Mezitím v roce 2007 vypršela platnost 

Dohody o strategickém partnerství z roku 1997 a při vyjednávání o nové dohodě se přišlo 

na celou řadu problémů. Nejednotnost EU ke vztahu k Rusku a jeho vysoké nároky 

                                                 
6
European union external action, [online]. Russian comon spaces [cit. 6. 2. 2015].  Dostupné z: 

http://www.eeas.europa.eu/russia/common_spaces/ 
7
 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Evropská unie a Rusko před summitem v Helsinkách[online]. 

[24.11.2006] Dostupné z: www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=20644 
8
KRATOCHVÍL, P.: Evropská unie a Rusko: klopýtave kupredu? [10. 2. 2005].  Integrace, Dostupné z: 

http://www.euractiv.cz/cl/2/1103/Evropska_unie_a_Rusko_klopytave_kupredu_ 
9
 Lličeva, Komarovskij, Prorok, 2013 
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zablokovaly jednání na mrtvém bodě. Opětovnému otevření vyjednávání neprospěl ani 

ruský vpád do Gruzie, kdy se 8. srpna 2008 zapojilo do války po boku odtržených oblastí 

Abcházie a Jižní Osetie. Evropská unie chtěla právně závaznou smlouvu, kdežto Rusko 

pouze stručnou oblastní dohodu, která by byla rozšiřována podle aktuálních 

ekonomických potřeb. Při summitu v Rostovu na Donu
10

 došlo na společné prohlášení o 

Partnerství pro modernizaci, kdy je hlavním rámcem zejména hospodářský aspekt včetně 

dostupnosti investic a inovací.
11

 

2.3 Hlavní třecí plochy 

Prvními většími spory jsou problémy s dodávkami zemního plynu, který do EU 

proudí z Ruska přes Ukrajinu. A ne vždy je jeho tranzit bezproblémový. Čas od času 

docházelo k menším výpadkům, které měla podle Gazpromu na svědomí Ukrajina, která 

„kradla“ plyn určený pro evropské spotřebitele. Ta se těmto nařčením však bránila a 

pokles dodávek byl podle ní způsoben technickými problémy. V roce 2009 však došlo 

k dvoutýdennímu výpadku, kdy byla Unie odstřižena od veškerého plynu proudícího přes 

Ukrajinu. Konkrétně Rumunsko, Bulharsko a Řecko se vzhledem ke svým nízkým 

zásobám potýkaly s velkými problémy. V tuto chvíli vyslala Evropská unie pozorovatele, 

kteří měli pohyb dodávek určených Evropě monitorovat a po vzájemné dohodě Ruska a 

Ukrajiny byly dodávky plynu obnoveny v plném rozsahu.
12

 

Napětí ve vzájemných vztazích Ruska a Unie trvající od rusko-gruzínského 

konfliktu se nepodařilo zmírnit ani delegaci Komise při jednání o nové strategické 

dohodě, v čele s předsedou Josém Manuelem Barrosem. Samotná jednání byla obnovena, 

ale v oblasti dodržování lidských práv dochází stále k významným třecím plochám. V 

souvislosti s výpadky energetických dodávek se EU snažila o diverzifikaci dodávek, a 

proto šlo o snahu znovu otevřít projekt plynovodu Nabucco. Rusko naopak sledovalo své 

zájmy prostřednictvím dvou nových plynovodů Nord Stream a South Stream.
13

Jako 

provokaci vůči EU a NATO lze brát zřízení ruské vojenské základy v Abcházii. Tento 

politický krok porušuje dohodu o příměří, kterou v roce 2008 zprostředkovala EU. 

Severoatlantická aliance prohlásila výstavbu za ilegální, na což Rusko reagovalo 

posílením vojenských jednotek a přísunem protiletadlových raket. 

                                                 
10

 Summit se konal v květnu roku 2010. 
11

 Iličeva, Komarovskij, Prorok, 2013 
12

 Tamtéž. 
13

 Tamtéž. 
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Vstup Ruska do Světové obchodní organizace (WTO) v prosinci 2011, po 

osmnáct let trvajících vyjednáváních, byl pro EU zvlášť důležitý, jelikož je největším 

obchodním partnerem Ruska a sama se na jeho žebříčku objevuje na třetím místě.  

Obr. 2.1. Ilustrační přehled obchodního partnerství mezi EU a Ruskou federací v roce 

2013 

 

Zdroj: CNN News 2014 

Vůbec poprvé byly obě strany při vzájemném obchodě vázány vícestrannými 

smluvními pravidly a povinnostmi. Přijetí Ruska předcházelo stáhnutí gruzínského veta, 

k čemuž došlo po uskutečnění dohody o monitorování nákladní dopravy na hranicích 

Abcházie a Jižní Osetie, z konce listopadu roku 2011.
14

 

2.4 Spory v souvislosti s Ukrajinou 

V listopadu 2013 mělo na summitu ve Vilniusu dojít k podpisu asociační dohody 

Ukrajiny s Evropskou unií. Ovšem již o týden dříve prohlásila vláda premiéra Mykoly 

Azarova, že pozastavila samotné přípravy podpisu. Asociační dohodu samotnou prohlásil 

ukrajinský prezident Viktor Janukovyč za nevýhodnou a uvrhl tím Ukrajinu do 

několikaměsíčních protestů a demonstrací, které vešly ve známost pod jménem 

Euromajdan.
15

Janukovyč se dostal pod tak silný tlak Moskvy, že radši riskoval protesty 

doma, než spory s Kremlem. Na summitu samotném poté přednesl některé požadavky, 

kterými podmiňoval vzájemné sbližování s EU. Kromě kompenzace za ekonomické 

                                                 
14

 Euractiv [online]. Dohoda s Gruzií otevírá Rusku dveře do WTO [cit. 9. 2. 2015]. Dostupné z: 

http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/dohoda-s-gruzii-otevira-rusku-dvere-do-wto-009306 
15

 Jedná se o sérii protestů stoupenců eurointegrace, které začaly na Ukrajině 21. listopadu 2013 jako přímý 

důsledek odstoupení od podpisu asociační dohody. 
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ztráty
16

, jako přímého důsledku podpisu dohody bylo i jednou z podmínek přizvání Ruska 

do dialogu mezi EU a Ukrajinou, což bylo hodnoceno jako nepřijatelné. Jak řekl na 

tiskové konferenci předseda Evropské komise José Manuel Barroso: „Nemůžeme 

přijmout podmínku, aby pro dvoustranná jednání existovalo právo veta ze strany třetí 

země. To je proti pravidlům mezinárodního práva.“
17

 

Faktickým začátkem protestů byla spontánní akce 21. listopadu 2013, kdy došlo 

k oznámení ukončení příprav k podpisu asociační dohody. Během listopadu a prosince 

demonstrace eskalovaly, až se jich účastnilo přes 100 000 lidí.  

Tyto protesty byly od začátku potírány policejními složkami velice brutálně, 

mnohdy se jednalo o útok na pokojně protestující demonstranty. Na začátku ledna 2014 

postavil Kyjevský správní soud konání demonstrací mimo zákon a poté došlo i k využití 

zákonů, ukládajících tvrdé tresty za protesty. V průběhu měsíce došlo k prvním obětem 

na životech, když ukrajinští policisté zastřelili 22. ledna při potyčce Sergeje Nigojana.
18

 

Tyto politické bouře se staly podnětem pro vyhlášení nezávislosti Lvovské a Zakarpatské 

oblasti na ukrajinské vládě. Celkově do této doby si střety podle ukrajinského 

ministerstva zdravotnictví vyžádaly přes 75 obětí na životech na obou stranách. Ukrajina 

se dostala do ještě větší recese a začala mít problémy s platební neschopností. Situace se 

uklidnila k druhé polovině února 2014, kdy se za přítomnosti státníků z Evropy dohodla 

opozice s vládou na návratu k ústavě z roku 2004, přechodu k prozatímní vládě, skončení 

násilí a amnestii pro demonstranty. 22. února prezident Janukovyč ovšem odmítl 

rezignaci a byl parlamentem odvolán z funkce. Po jeho uprchnutí ze země byly vyhlášeny 

nové prezidentské volby na 25. květen 2014. Odstranění ukrajinského prezidenta z funkce 

je ovšem podle zákonů neplatné, jelikož nebyly splněny podmínky k jeho právoplatnému 

odvolání.
19

 

                                                 
16

 Vznikly obavy z bezprostředního poklesu obchodu s Ruskem, které Kyjev nutily k nepodepsání asociační 

dohody. 
17

Euractiv [online]. Rusnok: O své budoucnosti rozhodne sama Ukrajina. [cit. 25. 2. 2015]. Dostupné z: 

http://www.euractiv.cz/print-version/clanek/rusnok-o-sve-evropske-budoucnosti-rozhodnou-sami-ukrajinci-

summit-vilnius-rusko-janukovyc-011339 
18

Lidovky [online]. Od Majdanu k boji na život a na smrt. [cit. 10. 2. 2015]. Dostupné z: 

http://www.lidovky.cz/od-majdanu-k-boji-na-zivot-a-na-smrt-ukrajinska-krize-ocima-petry-prochazkove-

1s5-/zpravy-svet.aspx?c=A141222_161910_ln_zahranici_msl 
19

 K odvolání parlamentem je nutná také obžaloba z velezrady a následné schválení nejdříve Nejvyšším a 

poté Ústavním soudem. 
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Těchto problémů využili proruští separatisté na poloostrově Krym. A proti nové 

ukrajinské vládě rozpoutali mediální kampaň, kde označovali kabinet za banderovský
20

 a 

fašistický. Poté obsadili místní úřady a dosadili vlastní úředníky. Tím začala „krymská 

krize,“ která trvá fakticky až dodnes. Na poloostrově se začali objevovat vojáci 

v neoznačených uniformách ruské národnosti a dobývali jednu ukrajinskou základnu za 

druhou včetně letiště přístavů a vládních budov. Rada ministrů autonomní republiky 

Krym byla donucena rezignovat a následně byla zvolena rada nová, prorusky 

orientovaná, která neuznala legitimitu vlády v Kyjevě a vyhlásila referendum o připojení 

k Ruské federaci. Datum tohoto referenda bylo několikrát změněno. Z 25. května 2014, 

kdy se mělo konat, se konalo již 16. března. Šlo už ovšem jen o posvěcení připojení 

k Rusku, které si parlament odhlasoval již 6. března 2014. V referendu pro připojení 

hlasovalo necelých 97 % hlasů. Účast samotná přesáhla 80 % obyvatel Krymu 

s volebním právem
21

. Referendum bylo považováno za nezákonné, v platné ukrajinské 

ústavě z roku 2004 je ovšem dovoleno Nejvyšší radě Autonomní republiky Krym 

uspořádat místní referenda a zařídit se podle jejich výsledků, při rozhodování o zásadních 

otázkách. Po přijetí deklarace nezávislosti krymským parlamentem 11. března a jeho 

vstupem do Ruské federace o týden později, došlo k anexi Krymu. Ta byla podle ruského 

prezidenta Putina motivována zajištěním bezpečí pro ruské občany. 

Tento krok ovšem nezůstal bez odezvy a Evropská unie bezprostředně po anexi 

uvalila na 21 ruských a krymských představitelů, kteří nesou zodpovědnost za obsazení 

krymského poloostrova ruskou armádou, sankce. Vybraným představitelům byly 

zmraženy účty a zabráněno vydávání víz. 

Odtržení Krymu posílilo separatistické tendence převážně ve východních 

oblastech Ukrajiny. Konkrétně v Doněcku a Luhansku. V dubnu 2014 tyto dvě oblasti 

vyhlásily samostatné lidové republiky. Kyjev na východě země zahájil protiteroristickou 

operaci, která měla zneškodnit ozbrojence a nastolit klid zbraní. V oblasti bojišť se ovšem 

objevili stejní neoznačení vojáci s ruskou výzbrojí, jako tomu bylo při obsazování Krymu 

proruskými separatisty. Prezident Putin působení ruských vojáků na Ukrajině vyloučil a 

ozbrojence označil za místní občany. Koncem dubna reagovala Evropská unie uvalením 

                                                 
20

 Stepan Andrijovič Bandera-jeden z vůdců ukrajinské povstalecké armády, která po ukončení druhé 

světové války vedla boj za vytvoření svobodného Ukrajinského státu. Kontroverzní osobnost, jedněmi 

považován za hrdinu, druhými za válečného zločince. 
21

Euractiv [online]. EU může poprvé v historii uvalit sankce proti Rusku [cit. 27. 2. 2015]. Dostupné z: 

http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/eu-muze-poprve-v-historii-uvalit-sankce-vuci-rusku-011649 
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dalších sankcí, které rozšiřovaly omezení uvalená v březnu.
22

 V obou nově vyhlášených 

lidových republikách proběhly úspěšné referenda o odtržení od Ukrajiny. Následně 

začaly tvrdé boji s ukrajinskou armádou, které s malými přestávkami trvaly až do konce 

roku 2014.  

O Velikonocích 2014 došlo ze strany Ukrajinské armády k pozastavení bojové 

činnosti, která byla ovšem později obnovena. Na nové otevření fronty reagoval Sergej 

Lavrov
23

 pro ruskou televizi RT varováním, že v případě páchání násilí na ruských 

občanech bude ze strany Ruska postupováno stejně jako ve válce s Gruzií o Jižní Osetii. 

Situace eskalovala na konci srpna, kdy ukrajinská armáda zajala deset ruských výsadkářů 

hluboko za hranicemi, přibližně padesát kilometrů jižně od Doněcku. Moskva informace 

dementovala, ale později je potvrdila s tím, že se vojáci na území Ukrajiny ocitli omylem, 

když se ztratili při vojenském cvičení. Podle Kyjeva však skupina prováděla za hranicemi 

diverzní činnost a proto byla vzata do zajetí. 

Mezitím vyslala Moskva přes protesty Kyjeva na území Ukrajiny humanitární 

konvoj. Tento konvoj složený z 280 nákladních automobilů mířil do Doněcké a Luhanské 

oblasti. Kyjevem byl ovšem nazván jako „přímá invaze“ kdy pod barvami ruského 

červeného kříže jede bojová technika, kamiony plné střeliva a pohonné hmoty pro 

povstalecké tanky
24

. Do konce ledna 2015 vyslala Moskva na Ukrajinu 11 humanitárních 

konvojů. 5. září byla v běloruském Minsku za účasti Vladimira Putina, Petra Porošenka a 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) podepsána dohoda o nutnosti 

zastavení střelby na Ukrajině. Na třístranném jednání došli všichni zúčastnění ke shodě 

ohledně nutnosti realizovat schválených 12 kroků dohody. Tato dohoda ovšem nebyla 

nikdy brána vážně a prakticky hned od podpisu byla porušována jak povstalci, tak 

ukrajinskou armádou.  

Síla, se kterou se povstalci bránili ukrajinské armádě, a technika, kterou 

disponovali a stále ještě disponují, podle zahraničních pozorovatelů jasně ukazuje na 

zapojení Ruské federace do bojů na Ukrajině. Relativní klid, který vládl na frontě během 

                                                 
22

České noviny [online]. Krize na východě Ukrajiny trvá již deset měsíců. [cit. 22. 2. 2015]. Dostupné z: 

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/profil-krize-na-vychode-ukrajiny-trva-jiz-deset-mesicu/1178362 
23

 Ministr zahraničních věcí Ruské federace 
24

 Idnes.cz [online]. Rusko vyslalo na Ukrajinu konvoj s pomocí. [cit. 26. 2. 2015]. Dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/rusky-humanitarni-konvoj-ukrajina-

dty/zahranicni.aspx?c=A140812_031103_zahranicni 
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vánočních svátků, vzal v lednu 2015 za své a boje se po Novém roce rozhořely 

s nebývalou silou. 

Situace si tedy žádala řešení v podobě další dohody, která by byla účinnější než 

předchozí. Došlo k ní opět v běloruském Minsku 12. února 2015, za účasti německé 

kancléřky Angely Merkelové, prezidenta Francie Françoise Hollanda, prezidenta 

Ukrajiny Petra Porošenka a prezidenta Ruska Vladimira Putina. Po šestnácti hodinách 

jednání vzešly z minského summitu dvě dohody. Podle Vladimira Putina došlo ke shodě 

v důležitých oblastech. K samotnému zastavení bojů a následnému příměří mělo dojít 15. 

února.
25

 Tato skutečnost ovšem nijak k oslabení bojů nepřispěla a až do posledních minut 

se stále válčilo. Příměří se začalo dodržovat téměř všude kromě Debalceve, kde zůstali po 

bojích uvěznění ukrajinští vojáci, a u Mariupolu, posledního velkého města na 

jihovýchodě v držení ukrajinské armády. K následnému stahování těžkých zbraní z fronty 

kvůli těmto bojůvkám ještě nedošlo. Podle Minských dohod mají být stahovány těžké 

zbraně podle ráží do vzdálenosti padesáti kilometrů, aby vzniklo bezpečné nárazníkové 

pásmo.
26

 V oblasti Doněcku informovali povstalci o dodržování dohod a faktickém 

skončení bojů, kromě údajných provokací ukrajinských bojových jednotek. Kyjev 

zároveň schválil pozvání mírových jednotek a nechal se slyšet, že by dal přednost 

evropským policejním silám, před modrými přilbami Organizace spojených národů 

(OSN). A to z toho důvodu, že vyslání jednotek OSN může kvůli komplikovanému 

financování a ruskému právu veta trvat měsíce. Evropská komise však vyslání jednotek 

zamítla.
27

 

V současné době je příměří v celku dodržováno. Boje v Donbasu skončily a 

situace se postupně stabilizuje. Na bývalém bojišti působí pozorovatelská mise OBSE, 

která hlásí menší porušování příměří z obou znepřátelených stran. Na provádění 

minských dohod však tyto lokální bojůvky nemají vliv. 

                                                 
25

 Reuters [online]. Minsk agreement on Ukraine. [cit. 26. 2. 2015]. Dostupné z: 

http://www.reuters.com/article/2015/02/12/us-ukraine-crisis-minsk-agreement-factbo-

idUSKBN0LG20Y20150212 
26

 Reuters [online]. France says Russia would face more sanctions if Mariupol attacked. [cit. 28. 2. 2015]. 

Dostupné z: http://www.reuters.com/article/2015/02/25/us-ukraine-crisis-france-

idUSKBN0LT0T520150225 
27

 Hospodářské noviny [online]. Boje v Doněcku skončily, tvrdí posvtalci. Plánují vyvážet uhlí do Íránu. 

[cit. 26. 2. 2015]. Dostupné z: http://zahranicni.ihned.cz/c1-63565760-boje-v-donecku-skoncily-tvrdi-

povstalci-planuji-vyvazet-uhli-do-iranu 
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3. Sankce v obchodních vztazích Evropské unie a jejich aplikace 

v rámci ukrajinské krize 

 

Třetí kapitola této diplomové práce začíná charakteristikou právního rámce 

sankcí, nejčastěji používaných typů omezujících opatření a také jejich efektivitou. 

Uvedena je dále evropská sankční praxe, které odpovídají dvě fáze vzniku samotných 

restrikcí. První fází je vyhlášení sankcí, které je prováděno na úrovni společné zahraniční 

a bezpečnostní politiky a druhou fází je poté implementace a následná realizace 

vytvořeného sankčního režimu na úrovni EU a členských států. 

Současně kapitola mapuje stručnou historii sankcí, zavedených nejprve 

Evropským společenstvím a poté Evropskou unií, a podrobně se zabývá vývojem 

aplikace omezujících opatření na Ruskou federaci Evropskou unií v důsledku ukrajinské 

krize. 

Cílem třetí kapitoly je tedy vysvětlení právního vzniku sankcí, důvodů jejich uvalení 

a zajištění efektivity při aplikaci. Z hlediska ukrajinské krize je charakterizována časová 

souslednost jednotlivých rozšiřování a zpřísňování omezujících opatření vůči Ruské 

federaci od března 2014 do března 2015. 

3.1 Sankce a jejich právní rámec 

Sankce lze chápat jako omezující opatření, která uplatňuje EU v rámci společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky v zájmu dosažení cílů stanovených ve Smlouvě o 

Evropské unii
28

, kterými jsou: 

 zabezpečit společné hodnoty, základní zájmy, nezávislost a celistvost unie 

v souladu se zásadami Charty OSN, 

 posilovat bezpečnost unie ve všech formách, 

 zachovávat mír a posilovat mezinárodní bezpečnost v souladu se zásadami 

Charty OSN, jakož i se zásadami Helsinského závěrečného aktu a cíli 

Pařížské charty, včetně těch, které se vztahují na vnější hranice, 

                                                 
28

 Konkrétně v článku 11. 



 

17 

 

 podporovat mezinárodní spolupráci, 

 rozvíjet a upevňovat demokracii a právní stát, jakož i dodržování lidských 

práv a základních svobod.
29

 

V poslední době jsou tato opatření využívána ze strany EU poměrně často. 

K těmto sankcím může dojít z vlastní iniciativy EU nebo se může jednat o provádění 

závazných rezolucí Rady bezpečnosti (RB) OSN. Sankce chápeme tedy jako nástroje 

hospodářské nebo diplomatické povahy uvalené na subjekt zatížení, za účelem změny 

v činnosti nebo politice porušující mezinárodní právo, lidská práva nebo politiku 

nerespektující právní stát či demokratické zásady. 

3.1.1 Typy uvalovaných sankcí 

Evropská unie může v případě potřeby uvalit řadu omezujících opatření. Sankce je 

však třeba uplatňovat pouze v souladu s mezinárodním právem, jinak jsou soudně 

napadnutelné. Při jejich aplikaci je důležité dbát na správný výběr a použít nejvhodnější 

variantu k dosažení požadovaného výsledku: 

 diplomatické sankce (vyhoštění diplomatů, přerušení diplomatických 

styků, pozastavení oficiálních návštěv), 

 pozastavení spolupráce se třetí zemí, 

 bojkot sportovních a kulturních akcí, 

 obchodní sankce (všeobecné nebo zvláštní obchodní sankce, zbrojní 

embarga), 

 finanční sankce (zmrazení finančních prostředků nebo hospodářských 

zdrojů, zákaz finančních transakcí, omezení vývozních úvěrů nebo 

investic), 

 zákaz letů, 

 omezení vstupu.
30

 

                                                 
29

EUROPEAN COMMISSION. Sanctions or restrictive measures[online]. 2009. [cit. 2. 3. 2015]. Dostupné 

z: 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf 
30

EUROPEAN COMMISSION. Sanctions or restrictive measures[online]. 2009. [cit. 2. 3. 2015]. Dostupné 

z: 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_en.pdf 
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Sankce pocházející z EU mohou být uvaleny na vlády třetích zemí a na nestátní 

subjekty (firmy, teroristické skupiny) a jednotlivce. Omezující opatření ovšem nelze 

použít na jednotlivce nebo nestátní subjekty bez zahraničněpolitické souvislosti. Sankce 

namířené proti konkrétním jednotlivcům nazýváme „chytrými“ sankcemi. V těchto 

případech je třeba přizpůsobit kritéria pro stanovení zásad, kdo má být na seznam zařazen 

a kdo ne. Jedná se v souladu s Pokyny k provádění a vyhodnocování omezujících 

opatření v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, které obsahují návod 

k provádění omezení a poskytují příkladové situace k efektivnějšímu vyhodnocování 

správných řešení. 

Evropská unie nejčastěji uvaluje tři typy sankcí. Jedná se o zbrojní embarga, 

hospodářské a finanční sankce a omezení vstupu. Zbrojní embarga se uplatňují v zájmu 

ukončení distribuce zbraní a vojenského materiálu do oblastí, kde zuří válečný konflikt, 

vůči režimům, u kterých není jistota jejich nepoužití k vnitřní agresi nebo útoku na jinou 

zemi. Produkty, na které se embarga vztahují, jsou uvedeny na společném seznamu 

vojenského materiálu,
31

který bývá schvalován Radou a je zveřejněn v Úředním věstníku 

Evropské unie. Ze seznamu jsou ovšem udělovány četné výjimky, hlavně v případě 

nesmrtícího materiálu, jako je humanitární pomoc nebo odminovací zařízení. Nejčastěji 

povoleným vybavením jsou neprůstřelné vesty, kevlarové přilby a policejní štíty. Právní 

nástroje společné zahraniční a bezpečnostní politiky, kterými se uvalují zbrojní embarga, 

tedy obvykle obsahují: 

 zákaz prodávání, dodávání a exportování zbraní, střeliva a všech 

souvisejících materiálů včetně válečných vozidel, jiného polovojenského 

vybavení a náhradních dílů, 

 zákaz poskytnutí finanční, technické a veškeré jiné pomoci související 

s vojenskou činností, či s vojenskou výrobou a údržbou.
32

 

Provádění hospodářských a finančních sankcí je obecně vzato nejúspěšnější formou 

omezovacích nástrojů k uplatnění zahraničního vlivu EU. Tyto sankce zahrnují 

                                                 
31

 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE. Společný vojenský seznam Evropské unie [online]. 19.3.2009. 

[cit. 3. 3. 2015]. Dostupné z:http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:065:0001:0034:cs:PDF 
32

EUROPEAN COMMISSION. Sanctions or restrictive measures[online]. 2009. [cit. 2. 3. 2015]. Dostupné 
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omezování exportu a importu, poskytování určitých služeb, zákazu investic, letů nebo 

odebrání celních preferencí. Tyto sankce musí provádět a respektovat i nečlenské 

subjekty EU, které na jejím území podnikají, stejně jako subjekty EU podnikající mimo 

její území. V případě hospodářských a finančních sankcí bývají často uvalovány již 

zmíněné chytré sankce, které je možné zaměřit na konkrétní osoby nebo skupiny 

odpovědné za nepřijatelné jednání. I v tomto případě lze stanovit výjimky, nejčastěji 

nutné k pokrytí základních výdajů. 

Třetí nejpoužívanější formou omezení je zákaz vstupu. V případě, že dojde k této 

alternativě, jsou členské státy vyzvány k aplikaci všech nezbytných opatření k zabránění 

vstupu, či jen tranzitu těchto osob přes vlastní území. Výjimky je možno uplatňovat na 

základě humanitárních a jiných důvodů nebo kvůli povinnostem členského státu 

k mezinárodnímu právu. 

3.1.2 Provádění sankcí 

Evropská unie začala sankce, sloužící jako autonomní politický donucovací 

nástroj k prosazení zájmů, uplatňovat na počátku 80. let minulého století. Autonomií je 

myšleno, že EU je aktérem, který ji vytváří a používá jako politický nástroj nezávisle na 

ostatních účastnících mezinárodních vztahů. Ovšem v zakládajících smlouvách 

Evropského hospodářského společenství byla sankční politika vázána výhradně na 

rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN a pro tyto rezoluce byla zaváděna výjimka ze zásad 

společného trhu.
33

 Po začlenění Evropské politické spolupráce (EPS) do systému 

Společenství získaly sankce právní základ v Jednotném evropském aktu. V rámci 

Maastrichtské smlouvy došlo k několika změnám. Při vytvoření druhého mezivládního 

pilíře SZBP a jeho začlenění mezi politiky EU nebyla sankční opatření zmiňována, ale 

bylo je možno chápat jako jeden z nástrojů k naplňování cílů druhého pilíře společného 

vlivu.
34

Bylo nutno, aby se v takových případech staly společnými postoji
35

zaujímanými 

Radou EU, které specifikovaly rozsah a cíle sankčních opatření. Společné postoje 

obvykle vznikaly na základě rezolucí RB OSN, nebo na popud členských států jako 

autonomní sankce. 
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Nejdříve tedy připraví některý z členských států nebo předsednictví za pomoci 

sekretariátu Rady nebo Komise návrh společného postoje, podle článku 29 Smlouvy o 

Evropské unii. Příslušné pracovní skupiny Rady, především pracovní skupina odpovědná 

za vnější vztahy (RELEX) a Výbor stálých zástupců (COREPER) tento návrh posoudí a 

zhodnotí a posléze předají návrh společného postoje Radě ke schválení. Po přijetí, je 

společný postoj zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie. 

Provádění společných postojů se řídí článkem 215 konsolidované Smlouvy o 

Evropské unii, v případě, že se jedná o omezení nebo přerušení hospodářských vztahů 

s třetí zemí. V případě finančních omezení se jedná o článek 75. V těchto případech 

předloží Komise návrh nařízení Radě a ta o něm rozhoduje kvalifikovanou většinou. 

Jsou-li omezení aplikována na osoby, skupiny a subjekty, které nejsou přímo spojeny 

s režimem třetí země, je nutná pro přijetí nařízení jednomyslnost hlasování v Radě a 

předchozí konzultace s Evropským parlamentem.
36

 Nařízení Rady, kterými se uvalují 

sankce, a související rozhodnutí Rady a nařízení Komise jsou součástí práva 

Společenství. V rámci supranacionálního charakteru má právo EU přednost před 

právními předpisy členských států, které jsou s ním v rozporu. Nařízení Rady a Komise 

jsou také přímo použitelná a mají přímý účinek v členských státech a za jejich plnění 

zodpovídají příslušné orgány členských států a Komise. 

Na konci 90. let minulého století začalo docházet ke změně formy mezinárodních 

sankcí, kdy se místo plošně využívaných sankcí začaly aplikovat cílené (chytré) sankce. 

Ke změnám se přidala i Evropská unie a cílené sankce se staly nezbytným instrumentem 

při prosazování vlastních zájmů. Pro zefektivnění sankčního systému vydala Rada EU 

v roce 2003 Pokyny k provádění a vyhodnocování omezujících opatření v rámci společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky EU ke zjednodušení, zkonkretizování a zpružnění 

celého systému. Doporučeno bylo zejména, aby návrhy společných postojů a navazující 

nařízení byly předkládány Komisí současně, a dokumenty tak byly projednávány 

v těsných souvislostech. U návrhů sankcí vzešlých z Rady bezpečnosti OSN bylo 
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doporučeno, aby je Komise připravila už v průběhu projednávání s cílem zabránit 

časovým prostojům.
37

 

Sankce musí být stanoveny, aby odpovídaly konkrétní krizové situaci dané země a 

osob. Jejich účinnost je ovšem zaručena pouze tehdy, je-li bezvýhradně uplatňováno 

řádné plnění, prosazování a sledování. Provádění omezujících opatření se v souvislosti 

s konkrétními úkoly rozděluje mezi Komisi a členské státy. Orgány v členských státech 

odpovídají za různé oblasti: 

 stanovení sankcí za porušení omezujících opatření, 

 udělování výjimek, 

 získávání informací od hospodářských subjektů a spolupráci s nimi, 

 podávání zpráv o průběhu Komisi, 

 kontakt s výbory pro sankce Rady bezpečnosti v případě sankcí OSN.
38

 

Naopak Komise hlavně dohlíží, aby členské státy správně a v daném termínu 

provedly nařízení, kterými jsou omezující opatření uvalena. Sleduje přijetí vnitrostátních 

předpisů, zajišťuje, aby byla nařízení správně uplatňována a prosazována a analyzuje 

zprávy, které jí podávají orgány členských států, které slouží pro dohled. V případě, že 

členský stát nejedná podle regulí, smí s ním být zahájeno soudní řízení pro porušení 

Smlouvy v souladu s články 259 a 260konsolidované Smlouvy o Evropské unii. 

3.1.3 Efektivita sankcí 

S uplatňováním sankcí jsou spojeny určité náklady a míra efektivity vynaložených 

nákladů zajímá hlavně státy, které sankce uvalují. Hlavním kritériem účinnosti je otázka, 

vedou-li sankce ke změně chování postiženého subjektu. Během 90. let proběhlo několik 

studií zaměřených na správnou formu aplikování sankčních omezení. Významného 

ohlasu se dostalo studii Cortrighta a Lopeze z roku 2000,
39

 kteří se zaměřili na skupinu 

dvanácti sankčních událostí a zkoumali jejich efektivitu. Na konci své práce k dosažení 
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nejlepších výsledků při aplikování sankcí doporučují několik rad: omezující opatření 

provádět flexibilně a nejlépe metodou „cukru a biče“, nechat pocítit tlak elity, přímo 

podílející se na rozhodování a zodpovědné za vzniklé problémy, vyvarovat se opatřením, 

která by mohla způsobit nečekané humanitární problémy, zvážit dopady omezujících 

opatření na třetí strany. A zvlášť velký vliv kladou na poslední radu, kdy jde o stanovení 

podmínek pro ukončení sankcí a vymezení konkrétních požadovaných změn chování. 

Podle výzkumu badatelů z Petersonova institutu
40

 pro mezinárodní ekonomii, 

který vyhodnocoval účinnost dosavadních sankčních epizod a zajímal se o způsob 

zvýšení jejich efektivity, by měli brát tvůrci zahraniční politiky zřetel na velikost 

vytyčených cílů sankcí. Respektive, omezující opatření dosáhnou lepšího výsledku, jsou-

li jejich cíle skromnější. Dále je dosahováno lepších výsledků, při aplikaci omezení na 

demokratická zřízení, než na diktatury a velice významnou roli hrají dobré vztahy státu 

uvalujícího sankce s cílovým státem, jelikož jsou pak problémy snáze řešitelné 

diplomatickou cestou. 

Otázka účinnosti je klíčovým tématem celé sankční politiky. Omezující opatření 

slouží v první řadě jako vyjádření nesouhlasu, tedy jako symbol. Přímý vliv na změnu 

chování sankcionovaného subjektu nemusí být prokazatelný, avšak sankce samotné 

působí na mezinárodní prostředí. Je smutnou pravdou, že sankce bývají často neúčinné, 

jelikož omezení zvenku posílí vnitřní soudržnost, čímž zlepší schopnost subjektu čelit 

sankcím. Problematická je také implementace sankcí ostatními zeměmi, jinak vzniká 

prostor pro navazování obchodních vztahů v rámci jiných zemí, což samozřejmě 

podkopává jejich účinnost. 

Z hlediska mezinárodní politiky jsou sankce úspěšné, je-li jejich prostřednictvím 

dosaženo odstranění situace, která byla pro jejich aplikaci podnětem. Ekonomická věda 

vychází při hodnocení efektivnosti z toho, jakým způsobem sankce působí na trh zboží a 

služeb a trh kapitálu v sankcionovaném státě. Obecným teoretickým závěrem je, že 

mnohostranné ekonomické sankce jsou efektivnější než jednostranné, jelikož čím více 

zboží, služeb a kapitálu je předmětem sankcí a čím více států ekonomické sankce uplatní, 
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tím složitější bude pro cílový stát najít odpovídající náhradu, a tím rychleji se jeho 

chování změní.
41

 

3.2 Sankce aplikované Evropskou unií 

Společenství začalo uplatňovat sankce autonomně, tedy jednotným postupem 

členských zemí a bez vazby na OSN až na počátku 80. let 20. století. Implementace 

sankcí probíhala dvěma způsoby, které jsou označovány jako Rhodéská a Malvínská 

doktrína. Rhodéská doktrína, podle vůbec prvního zavedení sankcí Společenstvím roku 

1965 vůči Jižní Rhodesii. A Malvínská podle sankcí aplikovaných na Argentinu ve 

spojitosti s válkou o Falklandy (španělsky Malvíny) v roce 1985 i přesto, že byl tento 

mechanismus prvně uplatněn v případě sankcí uvalených na SSSR. Tato doktrína poté 

začala postupně v praxi převažovat.
42

 

Při pohledu na tabulku 3.1, která mapuje přehled sankcí uvalených Evropským 

společenstvím do vstupu v platnost Maastrichtské smlouvy, si můžeme udělat obrázek o 

důvodech, trvání a typech těchto sankcí. Nejčastějším důvodem pro uvalení sankcí byl 

vnitrostátní konflikt, konflikt s jinou zemí a porušování lidských práv. 

Tab. 3.1 Přehled sankcí uvalených Evropským společenstvím do vstupu Maastrichtské 

smlouvy v platnost 

Země 
Datum uvalení 

sankcí 
Datum 

ukončení sankcí 
Důvody uvalení 

sankcí 
Typy uplatněných 

sankcí 

SSSR leden 1982 někdy v r. 1982 intervence v Polsku 
částečné obchodní 

embargo 

Argentina duben 1982 červen 1982 
konflikt s Velkou 

Británií 
zbrojní embargo, 

obchodní embargo 

Írán březen 1984 červen 1985 konflikt s Irákem zbrojní embargo 

Irák březen 1984 červen 1985 konflikt s Íránem zbrojní embargo 

Jižní Afrika červenec 1985 květen 1994 
porušování lidských 

práv 

zbrojní embargo, 

částečné obchodní 

embargo 
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Libye leden 1986 listopad 1994 terorismus 

zbrojní embargo, 

omezení pohybu, 

diplomatické 

sankce 

Sýrie listopad 1986 listopad 1994 terorismus zbrojní embargo 

Čína červen 1989 dosud 
porušování lidských 

práv 
zbrojní embargo 

Myanmar / Barma červenec 1990 pozastaveno 
porušování lidských 

práv 

zbrojní embargo, 

omezení pohybu, 

finanční sankce, 

částečné obchodní 

embargo, zákaz 

přeletu 

Irák srpen 1990 dosud konflikt s Kuvajtem zbrojní embargo 

Jugoslávie červenec 1991 říjen 2001 
vnitrostátní konflikt, 

porušování lidských 

práv 

zbrojní embargo, 

omezení pohybu, 

finanční sankce, 

částečné obchodní 

embargo, zákaz 

přeletu 

Slovinko červenec 1991 srpen 1998 vnitrostátní konflikt zbrojní embargo 

Chorvatsko červenec 1991 listopad 2000 vnitrostátní konflikt zbrojní embargo 

Makedonie červenec 1991 listopad 2000 vnitrostátní konflikt zbrojní embargo 

Bosna a 

Hercegovina 
červenec 1991 leden 2006 vnitrostátní konflikt zbrojní embargo 

Alžírsko leden 1992 prosinec 1994 vnitrostátní konflikt zbrojní embargo 

Ázerbajdžán únor 1992 dosud vnitrostátní konflikt zbrojní embargo 

Arménie únor 1992 dosud vnitrostátní konflikt zbrojní embargo 

Rovníková Guinea prosinec 1992 září 2000 
vnitrostátní konflikt, 

porušování lidských 

práv 
finanční embargo 

Zdroj: Druláková 2012, vlastní zpracování 

Od roku 1982 do konce roku 1992 bylo uvaleno devatenáct případů autonomních 

sankcí. Z toho šest případů omezení ještě stále platí a v celých šestnácti případech 

z devatenácti je jako důvod přítomno, ať už samostatně nebo ve skupině jiných omezení, 

zbrojní embargo.  



 

25 

 

Legislativní postupy vypracované k provádění konkrétních sankčních opatření 

byly od Maastrichtské smlouvy několikrát revidovány s ohledem na to, aby reflektovaly 

jak změny uvnitř EU, tak trendy v sankčních mechanismech prováděných mimo EU. Na 

přelomu 90. let 20. století začaly být totiž nahrazovány dosud využívané plošné sankce 

sankcemi cílenými. V tabulce 3.2, která je pro svou obsáhlost k nahlédnutí v příloze č. 1 

si můžeme povšimnout, že od nástupu cílených sankcí do roku 2013, se jich z šedesáti 

osmi případů obešlo jen pouhých osm a jen necelá polovina jich je uzavřena. Dále je 

z tabulky zřejmé, že u autonomních sankcí uvalovaných EU se objevují všechny 

kategorie omezení v různých kombinacích a u několika zemí (KLDR, Írán, Zimbabwe 

aj.) se dokonce objevují všechny typy sankčních nástrojů ve stejný okamžik. Evropská 

unie, nejčastěji aplikuje finanční nebo cestovní sankce, ty lze totiž nejsnadněji zaměřit na 

konkrétní subjekty, aniž by výrazněji poškodily jedince, kteří by sankcemi poškozeni být 

neměli. Bývají obvykle zacíleny na politické elity, které mají za vzniklou situaci 

odpovědnost a ne na civilní obyvatelstvo.  

3.3 Sankce aplikované Evropskou unií vůči Ruské federaci 

O užití sankcí kvůli jednání Ruské federace ze strany Evropské unie a Spojených 

států se začalo mluvit v souvislosti s Krymskou krizí na konci března roku 2014, kdy 

došlo k ruskému porušení svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny. Vůči Rusku to 

ovšem nebyl první ani poslední akt nesouhlasu. Už na začátku března došlo k bojkotu 

summitu G8 v Soči.
43

 Svou účast jako první odmítl americký prezident Barrack Obama, 

poté ho následovali i ostatní členové. Stručná tabulka reflektuje následné etapy zvyšování 

tlaku a zatížení opatřeními omezující Ruskou federaci ze strany EU. 
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Tab. 3.3 Stručný přehled bojkotu akcí a uvalených sankcí na Ruskou federaci 

Datum uvalení 

sankcí 
Forma uvalených sankcí 

3.3 2014 
Přerušení příprav na summit G8 v Soči, 

Rusko 

6.3 2014 
Pozastavení jednání mezi EU a Ruskem o 

vízových otázkách a o nové dohodě 

17.3 2014 Zákaz cestování a zmrazení aktiv (21 osob) 

21.3 2014 Zákaz cestování a zmrazení aktiv (12 osob) 

29.4 2014 Zákaz cestování a zmrazení aktiv (15 osob) 

12.5 2014 
Zákaz cestování a zmrazení aktiv (13 osob a 2 

subjekty) 

25.6 2014 Zákaz dovozu zboží z Krymu a Sevastopolu 

12.7 2014 Zákaz cestování a zmrazení aktiv (11 osob) 

25.7 2014 
Zákaz cestování a zmrazení aktiv (15 osob a 

18 subjektů) 

30.7 2014 
Zákaz cestování a zmrazení aktiv (8 osob a 3 

subjekty) 

30.7 2014 
Změny zákazu dovozu zboží pocházející z 

Krymu a Sevastopolu 

1.8 2014 
Ekonomické sankce: kapitálové trhy, obrana, 

zbraně, zboží dvojího užití, ropný průmysl 

12.9 2014 Rozšíření ekonomických sankcí 

12.9 2014 
Zákaz cestování a zmrazení aktiv (obnoveno 

na 6 měsíců a přidáno 24 osob) 

29.11 2014 
Zákaz cestování a zmrazení aktiv (13 osob a 5 

subjektů) 

16.2 2015 
Zákaz cestování a zmrazení aktiv (19 osob a 9 

subjektů) 

Zdroj: Úřední věstníky Evropské unie z let 2014 a 2015, vlastní zpracování 

Za první omezující opatření, aplikovaná ve spojitosti s ukrajinskou krizí v roce 

2014 lze považovat zmrazení finančních prostředků bývalého ukrajinského prezidenta 

Viktora Janukovyče a dalších sedmnácti lidí, které Komise obviňuje ze zneužívání 

ukrajinských státních prostředků a porušování lidských práv. Kromě Janukovyče jsou na 

seznamu i jeho dva synové, Oleksandr a Viktor, a expremiér Mykola Azarov. V přímé 

návaznosti na anexi Krymu se v Bruselu sešli prezidenti a premiéři zemí EU aby dohodli 
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společnou reakci. Diplomatické špičky varovaly Moskvu, že pokud nedojde k uklidnění 

situace na Krymu, pozastaví Unie rozhovory o vízové liberalizaci a jednání o nové 

smlouvě o partnerství a spolupráci.
44

 Na pořad dne se také dostalo jednání o záchranném 

balíčku pro Ukrajinu, který by měl mít výši 11 miliard euro. Z toho 600 miliónů eur měla 

dostat Ukrajina ihned, neboť se jednalo o půjčku v souvislosti s v té době ještě 

nepodepsanou asociační dohodou. 

Dne 17. března 2014, tedy den po krymském referendu
45

, schválili evropští 

ministři zahraničních věcí seznam jednadvaceti jmen krymských a ruských představitelů, 

na které uvalila Evropská unie sankce. Tito lidé byli přímo zodpovědní za anexi 

poloostrova Ruskou federací a vyhlášení referenda, a proto jim byly zmrazeny evropské 

účty a bylo zabráněno vydávat jim víza. Krymské referendum bylo označeno ministry 

členských zemí za protiprávní a v přímém rozporu s ústavním pořádkem Ukrajiny. Jak 

řekl český ministr zahraničních věcí, Lubomír Zaorálek, který se jednání šéfů diplomacií 

EU účastnil: „Naše pozice vůči konání referenda na Krymu je jednoznačně odmítavá i s 

ohledem na podezřele vysokou účast, která nekoresponduje s bojkotem referenda částí 

obyvatel Krymu. Těmito kroky je zpochybňován bezpečnostní řád regionu, ve kterém 

žijeme."
46

Jelikož se ve své podstatě nejedná o obchodní sankce, je seznam jmen 

k nahlédnutí v příloze č. 2 v tabulce 3.4.
47

Na vzniklou situaci reagovaly také Spojené 

státy, když aplikovaly své sankce na jedenáct Rusů a Ukrajinců. Kupodivu se nejedná o 

stejná jména jako v případě omezení vzešlých z Unie. Každý seznam totiž vychází 

z jiného klíče, který je odvislý od právního systému. V Unii byla jména vybírána i podle 

atributu případné obhajitelnosti u soudu. Na summitu v Bruselu 21. března 2014došlo 

k podepsání části asociační dohody mezi Ukrajinou a Evropskou unií ukrajinským 

premiérem Arsenijem Jaceňukem, předsedou Komise José Barrosem a Stálým předsedou 

Evropské rady Hermanem van Rompuyem. Mimoto došlo k rozšíření seznamu Rusů 

postižených sankcemi. Šlo o představitele ruského parlamentu, o lidi z okolí prezidenta 
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Putina a také o představitele ruské armády. Rozšířený seznam jmen uveden v příloze č. 2, 

v tabulce 3.5. 

Na konci dubna 2014 došlo k dalšímu rozšíření sankcí o 15 osob z Ukrajiny a 

Ruska. Nově přidaná jména v příloze 2, tabulka 3.6. Jak prohlásil český velvyslanec při 

EU Martin Povejšil, diplomaté pracovali s už deset dní připraveným seznamem jmen, 

jehož platnost byla pozdržena v souvislosti s ženevskými rozhovory mezi Ukrajinou, 

Ruskem, USA a EU.
48

V ženevských rozhovorech šlo o dosažení shody na deeskalaci 

násilí na jihovýchodě Ukrajiny. Je však otázkou nakolik lze brát výsledky schůzky vážně, 

když se na nich dohodlo Rusko a USA, které fakticky podle svých prohlášení nedisponují 

ve válečném konfliktu, žádnou vojenskou silou.
49

 

Dosud se tedy sankce týkaly třiatřiceti osob, s rozšířením v dubnu 2014 už 

postihovaly necelých pět desítek lidí. Na seznamech zatím nefigurovaly žádné firmy, ale 

EU o takovém rozšíření do budoucna již začala uvažovat a pomalu hledat právní cestu. 

Unijní diplomatická služba a Komise začaly s přípravou možných variant případných 

plošných hospodářských sankcí v různých sektorech, ke kterým by EU přistoupila 

v případě eskalace konfliktu. Zajímavou dohru mělo druhé unijní rozšíření sankcí, kdy se 

na seznam dostal ruský vicepremiér Dimitrij Rogozin. U příležitosti oslav konce druhé 

světové války byl na návštěvě v moldavské oblasti Podněstří a při cestě zpátky byl 

donucen rumunskými stíhačkami odklonit svůj let mimo vzdušný prostor Rumunska. Po 

incidentu se nechal slyšet, že až poletí příště, bude to na palubě TU-160, což je největší 

ruský strategický bombardér. Na otázku, jestli Rogozinova slova představují oficiální 

postoj Ruské federace, nedostalo rumunské ministerstvo zahraničí od Moskvy žádný 

komentář.
50

 

Téměř v polovině května se diplomaté členských zemí shodli na rozšíření 

právního základu sankcí, které do té doby směřovaly pouze na konkrétní osoby a nově tak 

mohly postihnout firmy, které měly z ruské anexe Krymu prospěch. Na seznam 

                                                 
48

Euroskop.cz [online].  EU rozšíří protiruské sankce o 15 lidí [cit. 6. 3. 2015]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/8956/24008/clanek/eu-rozsiri-protiruske-sankce-o-15-lidi/ 
49

CNN News [online].  Diplomats agree on steps to de-escalate tensions in Ukraine [cit. 6. 3. 2015]. 

Dostupné z: http://edition.cnn.com/2014/04/17/world/europe/ukraine-joint-statement/ 
50

E15 [online].  Příště poletím v bombardéru, vzkázal Rumunsku ruský vicepremiér [cit. 6. 3. 2015]. 

Dostupné z: 

http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/priste-poletim-v-bombarderu-vzkazal-rumunsku-rusky-

vicepremier-1083632 



 

29 

 

sankcionovaných subjektů byly nově přidány dvě firmy a třináct dalších osob. Nově 

postižené osoby uvedeny v příloze č. 2, tabulka 3.7. EU tedy poprvé sáhla k sankcím vůči 

právnickým osobám. Firmy, jejichž zařazení na seznam je signálem změny dosavadního 

přístupu Unie, jsou společnosti Černomorněftěgaz a Fedosija, jejichž majetek byl 

v březnu zkonfiskován krymskými úřady. 

Dne 23. června 2014 zveřejnila Rada EU rozhodnutí zakázat dovoz zboží 

původem z Krymu a Sevastopolu. Zákaz se vztahuje na přímé i nepřímé poskytování 

finančních prostředků, nebo finanční pomoci, jakož i pojišťovacích a zajišťovacích služeb 

souvisejících s tímto zbožím. Výjimku tvoří zboží pocházející z Krymu a Sevastopolu, 

kterému byl udělen ukrajinskými orgány certifikát o původu a jež může být tak nadále 

dováženo do EU.
51

Od 23. června Evropská unie zrušila nebo omezila celní poplatky na 

velkou část průmyslové a zemědělské produkce z Ukrajiny. Rozhodnutí platilo do 1. 

listopadu 2014, kdy měla podle očekávání začít platit Dohoda o asociaci a volném 

obchodu mezi Ukrajinou a EU, jejíž podepsání bylo naplánováno na 27. června 2014 

v Bruselu. Rozhodnutí Rady bylo oficiálně přijato25. června 2014.
52

 Vitaly Nakhlupin, 

který stojí v čele hospodářské komise nově ustanovené krymské vlády, uvedl, že zákaz 

vývozu do EU nebude mít žádný významný dopad na podnikatelskou ani finanční sféru 

na Krymu, protože většina produkce byla stejně vyvážena do Ruska, což je v dnešní době 

už v rámci jednoho státu.  

K čtvrtému rozšíření jmenného seznamu sankcionovaných osob došlo v Evropské 

unii 12. července 2014, kdy opatření schválili o dva dny dříve velvyslanci členských zemí 

v Bruselu.
53

 Nově přidaných jedenáct jmen je uvedeno v příloze č. 2, tabulka 3.8. V 

prozatímním součtu se tedy sankce dotkly dvaasedmdesáti osob, kterým byl zmrazen 

majetek a zakázán vstup na území Unie. Neustálé rozšiřování sankcí začalo být spíše 

diplomatickou válkou, kdy jde Evropské unii o ukázání solidarity s Ukrajinou. Ta nové 

omezení vítá a bere zpřísňující opatření jako výsledek dialogu mezi Kyjevem a Bruselem. 

Ruské ministerstvo zahraničí však evropské sankce považuje za nerozumné, jelikož jejich 

uvalení poškodí i samotné členské státy. 
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V polovině července 2014 proběhl v Bruselu summit, jehož závěrem bylo 

rozšíření sankcí, které mohly nově postihovat další, nejen ruské subjekty finančně či 

materiálně zainteresované na krocích podkopávajících nebo ohrožujících ukrajinskou 

suverenitu, celistvost a nezávislost. Summit také doporučil Evropské komisi, aby 

vyhodnotila, které programy dvoustranné a regionální spolupráce s Ruskem pozastavit. 

Evropská investiční banka byla vyzvána k pozastavení podpisu nových finančních 

operací v Rusku. Tyto důsledky byly způsobeny nesplněním bodů, které unijní summit 

žádal na konci června. Jedním z důvodů dalšího, již čtvrtého rozšíření jmenného seznam 

bylo sestřelení civilního letounu Boeing 777 malajsijských aerolinek nedaleko 

ukrajinsko-ruské hranice, kdy při následném zřícení zemřelo všech 298 pasažérů. O vině 

se obě strany válečného konfliktu dohadují dodnes, a ani profesionální expertíza 

nizozemského vyšetřovacího týmu nepřinesla objasnění. Nové rozšíření se tentokrát 

dotklo dalších předních ruských činitelů. Například šéfa kontrarozvědky FSB Alexandra 

Bortnikova a ředitele rozvědky SVR Michaila Fradkova nebo předsedy ruské 

Bezpečnostní rady Nikolaje Patruševa. Seznam zahrnuje kromě patnácti jmen i osmnáct 

firem a organizací. Mezi organizacemi uvedenými na seznamu stojí za zmínku dva 

útvary, a to Doněcká lidová republika a Luhanská lidová republika.
54

Celý seznam 

sankcionovaných subjektů a právních osob je přiložen v příloze č. 2, tabulka 3.9. Unie 

současně oznámila, že jako reakci na ruský přístup k celému konfliktu hodlá výrazně 

omezit aktivitu ruských bank se státní účastí na finančních trzích a hodlá sáhnout k širším 

ekonomickým sankcím. V dopise šéfům zemí EU napsal předseda Evropské rady Herman 

Van Rompey, že v Bruselu vznikla shoda ohledně podoby přísnějších protiruských 

sankcí. Zároveň ujistil, že sankce se budou týkat jen budoucnosti, což bylo důležité 

sdělení pro Francii, která se nacházela v půlce úspěšného kontraktu s Ruskou federací o 

dodání dvou bojových lodí.
55

 

Následně došlo k rozšíření sankcí cílených na Krym a Sevastopol. Tyto sankce 

doznaly výrazného zpřísnění a k omezení dovozu zboží byly přidány tři další restrikce: 
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 Zákaz investicí na Krymu a v Sevastopolu, evropské společnosti dále 

nesmí nakupovat nemovitosti nebo firmy, či využívat služby z postižených 

území. 

 

 V rámci cestovního ruchu nebudou dále nabízeny turistické služby z 

oblasti Krymu a v Sevastopolu, zejména evropským výletním lodím, je 

kromě krizové situace zakázán vjezd do přístavů na krymském 

poloostrově, což platí pro všechny lodě vlastněné členskými státy, nebo 

plující pod vlajkou některého z členských států. Současně platné smlouvy 

mohou být plněny do 20. března 2015. 

 

 Zákaz vývozu určitého zboží a technologií na krymský poloostrov, což se 

týká dopravy, telekomunikací, energetiky, průzkumu a těžby ropy, 

zemního plynu a nerostných surovin, dále zahrnuje technickou pomoc, 

zprostředkovatelské, stavební a inženýrské služby související 

s infrastrukturou ve zmiňovaných odvětvích.
56

 

Koncem července 2014 schválily členské státy zatím nejtvrdší sankce vůči Ruské 

federaci. Omezující opatření se dotýkaly obchodu s vojenským zbožím, technologií 

ropného průmyslu, financování ruské ekonomiky a vývozu zboží dvojího užití. Jak bylo 

dříve sděleno Van Rompeyem, ustanovení se týkají pouze budoucích smluv a v minulosti 

uzavřené kontrakty jimi tedy nebudou ovlivněny. Rozhodnutí Rady obecně vymezuje 

čtyři oblasti, do kterých jsou omezující opatření situována: 

 finančním institucím, které jsou z více než 50% vlastněny ruským státem, 

jsou zakázány transakce a poskytování finančních prostředků nebo 

investičních služeb, vydávání nových dluhopisů, akcií nebo obdobných 

finančních nástrojů s dobou splatnosti delší než 90 dnů, jedná se o pět 

významných ruských bank, Sberbank, VTB, Gazprombank, 

Vněšekonombank, Rosselchozbank, omezení se netýká institucí, které 

byly založeny mezinárodní smlouvou, 
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 zákaz vývozu a dovozu zbraní a vojenského materiálu z/do Ruské 

Federace, kromě dodávek vojenského materiálu realizovaných na základě 

již uzavřených kontraktů a na dodávky náhradních dílů a servisu 

nezbytného pro údržbu již existující výzbroje v EU, 

 

 omezen je prodej, dodávky a vývoz zboží a technologií dvojího užití pro 

vojenské použití a konečné vojenské uživatele, kromě zboží a technologií 

dvojího užití pro letecký a kosmický průmysl v případě, že je určeno pro 

civilní použití a konečné civilní uživatele, 

 

 omezení se týká citlivých technologií využitelných pro průzkum a těžbu 

ropy, technologií, které jsou používány pro hlubinný podmořský a arktický 

průzkum a těžbu ropy a dále těžbu ropy z břidlic.
57

 

Všechny čtyři oblasti byly vybrány, aby co nejvíce ovlivnily ruskou ekonomiku a 

co nejméně poškodily tu evropskou. Cílem není ruskou ekonomiku zničit, ale donutit 

Rusko usednout k jednacímu stolu. Spolu s ekonomickými sankcemi došlo k dalšímu 

rozšíření seznamu o osm jmen a tři právnické osoby. Aktualizovaný seznam je součásti 

přílohy č. 2, tabulky 3.10. 

Jako odvetné opatření na evropské sankce pověřil Vladimir Putin vládu 

sestavením seznamu výrobků, které po dobu jednoho roku, nebude možné do Ruska 

dovážet. Tento seznam zakazuje či omezuje dovoz ze zemí, které rozhodly o zavedení 

ekonomických sankcí proti ruským fyzickým a právnickým osobám, nebo se k takovému 

rozhodnutí připojily. Odvetné opatření kromě konkrétních nástrojů k prosazení embarga 

vládě také ukládá, aby zajistila dostatek zboží na trhu a nedovolila prudký růst cen 

omezených výrobků. Embargo se týká ovoce, zeleniny, masa, ryb a mléčných výrobků. 

Přesnější vymezení v tabulce číslo 3.11. 

 

 

                                                 
57

Ministerstvo průmyslu a obchodu[online].  EU schválila strukturu ekonomických sankcí proti Ruské 

federaci[cit. 6. 3. 2015]. Dostupné z:http://www.mpo.cz/dokument151892.html 



 

33 

 

Tab. 3.11 Přehled potravin, na které se vztahuje embargo Ruské federace 

Potraviny, na které bylo uvaleno embargo: 

maso velkého rohatého skotu čerstvé, 

chlazené nebo mražené 

vepřové maso čerstvé, chlazené nebo 

mražené 

maso a masné produkty z domácí drůbeže, 

čerstvé, chlazené nebo mražené 

maso solené, v nálevu, sušené nebo uzené 

ryby a raci, měkkýši a další vodní bezobratlí 

mléko a mléčná produkce 

zelenina, jedlé okopaniny a hlízovité plody 

ovoce a ořechy 

salámy a podobné produkty z masa, masných 

výrobků nebo krve, hotové potraviny 

vyrobené na jejich základě 

mléčné produkty a potraviny vyrobené na 

základě rostlinných tuků 

Zdroj: MZV 2014, vlastní zpracování 

Kvůli dění na Ukrajině, které nevykazovalo žádné známky zlepšení v oblastech 

zasažených boji, se rozhodla Evropská unie o zpřísnění ekonomických sankcí. Dne 8. září 

2014 tedy sankce schválila, jejich platnost byla ovšem pozdržena, jelikož v právě tu 

dobou probíhalo na Ukrajině příměří a Unie, chtěla dát separatistům podporovaných 

Ruskem šanci, aby mohli prokázat trvalost současného klidu zbraní. Evropská komise 

byla pověřena vytvořením návrhů změn a vytvořením postupů k pozastavení či úplnému 

zrušení sankcí. Personální seznam sankcionovaných subjektů byl rozšířen o čtyřiadvacet 

jmen. Nově přidaná jména uvedena v příloze č. 2, tabulka 3.12. Vesměs jde o zástupce 

separatistů, krymské samosprávy nebo členy ruské Státní dumy. Kromě rozšíření 

seznamu také došlo k právní úpravě, která pro příště dovoluje omezit všechny fyzické a 

právnické osoby, které provádějí transakce se separatistickými skupinami v oblasti 

Donbasu na Ukrajině. Rozšíření ekonomických sankcí se týká dvou oblastí: zboží dvojího 

užití a obchodování s cennými papíry. 
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 Omezení v oblasti zboží dvojího užití. Již od léta bylo zakázáno vyvážet 

z EU do Ruska zboží dvojího užití v případě, že je jeho koncovým 

uživatelem vojenský sektor.  

Nově bylo toto omezení rozšířeno na devět konkrétních firem, kterým byl zakázán 

přímý či nepřímý prodej, dodávky, převod, či vývoz technologií. Seznam firem včetně 

jejich výrobního zaměření naleznete v tabulce 3.13. 

Tab. 3.13 Přehled firem, na které se vztahuje rozšíření sankcí EU ze dne 12. 9. 2014 

Název firmy Zaměření firmy 

JSC Sirius 
optoelektronika pro civilní a 

vojenské účely 

OJSC Stankoinstrument 
strojní inženýrství pro 

civilní a vojenské účely 

OAO JSC Chemcomposite 
materiály pro civilní a 

vojenské účely 

JSC Kalashnikov 
výroba ručních palných 

zbraní 

JSC Tula Arms Plant výroba zbraňových systémů 

NPK Technoligii Maschinostrojenija výroba střeliva 

OAO Wysokototschnye Kompleksi 
protiletecké a protitankové 

systémy 

OAO Almaz Antey 
výroba a výzkum zbraní a 

střeliva 

OAO NPO Bazalt 
výroba strojů pro výrobu 

zbraní a střeliva 

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie 12. 9. 2014, vlastní zpracování 

 Zákaz přímého či nepřímého obchodování s cennými papíry a nástroji 

peněžního trhu se splatností delší než 30 dnů, vydaných po 12. září 2014, 

jakožto i poskytování souvisejících investičních služeb. 

Tento zákaz je poté konkretizován o právnické osoby (tedy firmy) které se 

zabývají především koncipováním, výrobou, prodejem, či vývozem vojenského vybavení, 

nebo jiných vojenských služeb. V příloze unijního věstníku jsou k tomuto opatření 

v příloze uvedeny tři velké státem kontrolované strojírenské podniky v Rusku. Mezi nimi 
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je i koncern UAC, který byl roku 2006 založen Vladimirem Putinem, jako ruské národní 

centrum pro výrobu a vývoj nových vojenských a civilních letadel. Přehled postižených 

firem a jejich specializace je v tabulce 3.14 níže. 

Tab. 3.14 Přehled firem, na které se vztahuje rozšíření sankcí EU ze dne 12. 9. 2014 

Název firmy Zaměření firmy 

OPK Oboronprom 
výroba civilních a 

vojenských letadel 

United Aircraft Corporatin 
výroba civilních a 

vojenských letadel 

URALVAGONZAVOD 
výroba těžké bitevní 

techniky 

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie 12. 9. 2014, vlastní zpracování 

 

Ve druhé konkretizaci se jedná o firmy, které jsou z více než 50% ve veřejném 

vlastnictví, jejichž výše celkových aktiv přesahuje 1 bilion ruských rublů a jejichž 

odhadované příjmy pocházejí nejméně z 50% z prodeje nebo přepravy surové ropy nebo 

ropných produktů. Tyto sankce by měly ruským státním ropným firmám ztížit přístup na 

evropské finanční trhy. Jedná se o firmy v tabulce 3.15. 

Tab. 3.15 Přehled firem, na které se vztahuje rozšíření sankcí EU ze dne 12. 9. 2014 

Název firmy Zaměření firmy 

Rosněfť obchod s ropou 

Transněfť obchod s ropou 

Gazprom Něfť obchod s ropou 

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie 12. 9. 2014, vlastní zpracování 

Současně došlo k dalšímu rozšíření sankcionovaných osob o čtyřiadvacet dalších 

jmen. Seznam tedy v polovině září zahrnoval 119 subjektů a 23 firem, kterým byly 

zmrazeny evropské účty a zakázán vstup na území Unie. Na poslední rozšíření 
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ekonomických sankcí reagovalo Rusko oznámením, že tyto nezákonné a nespravedlivé 

sankce vyvolají pouze odplatu ve smyslu embarga na dovoz evropských aut, 

průmyslových výrobků a oděvů. Současně ruský ministr pro hospodářský rozvoj Alexej 

Uljukajev uvedl, že1. listopadu 2014zavede Ruská federace dovozní cla na ukrajinské 

zboží, jestliže ten den vstoupí v platnost asociační dohoda mezi EU a Ukrajinou.
58

 

Na konci října 2014 proběhl v Bruselu summit na téma dopadu sankcí uvalených 

Evropskou unií na Rusko. Osmadvacítka se po analýze situace a role Ruska 

v ukrajinském konfliktu shodla, že ke změně omezujících opatření není důvod. Rusové se 

nedrží bodů příměří, a proto nemohou počítat s žádnými úlevami. Na Soudní dvůr EU se 

již obrátilo několik firem kvůli legitimnosti sankčních opatření, kromě firmy Rosněfť a 

Gazprom Něfť, který je čtvrtým největším producentem ropy v Rusku, i největší ruská 

banka Sberbank.
59

 

Zářijové rozšíření sankcí však nebylo posledním rozšířením, ke kterému se 

Evropská unie odhodlala v roce 2014. Kvůli eskalaci násilí na Ukrajině sáhla Unie 

k rozšíření sankčního seznamu 29. listopadu o třináct jmen a pět subjektů. Seznam 

k nahlédnutí v příloze č. 2, tabulce 3.16. Součástí uvalení ekonomických sankcí bylo i 

sledování a analýza dopadů sankcí na Ruskou federaci, k následnému vyhodnocení, či 

možné změně sankční politiky. Koncem prosince 2014 byl zaznamenán pokles hodnoty 

rublu, růst inflace, stagnace ekonomiky a pokles ceny ropy, jednoho z nejdůležitějších 

zdrojů příjmů Ruské federace.
60

Zevrubné analýze ekonomických dopadů obchodních 

sankcí je věnována třetí kapitola této diplomové práce. Ve světle událostí probíhajících na 

Ukrajině, přesněji ve světle bojů jihovýchodních povstalců s pravidelnou ukrajinskou 

armádou, se nepodařilo dosáhnout velkého počtu kompromisů. Koncem roku došlo 

k určitému zklidnění událostí na frontě, ale celkový mírový proces je stále v nedohlednu. 

O posledním rozšíření omezujících opatření se začalo uvažovat až po začátku roku 

2015. Únorový vzrůst počtu jmen, která jsou stižena sankcemi, měli na svědomí 

separatisté, když ostřelovali začátkem ledna přístav Mariupol. Na seznamu se tedy ocitli 
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různí vůdcové a ministři samozvaných separatistických republik, velitelé ozbrojených 

složek i poslanci ruského parlamentu. Hlavní, sankcemi stiženou osobou, je první 

náměstek ruského ministerstva obrany Arkadij Bachin, který byl podle Unie přímo 

odpovědný na rozmisťování ruských sil na Ukrajině.
61

Soupis byl doplněn o devatenáct 

jmen konkrétních lidí a o devět firem. Nově aktualizovaný seznam je k nahlédnutí 

v příloze č. 2, tabulka 3.17. 

Přestože ukrajinský prezident Petro Porošenko, vzhledem k porušování minského 

příměří Ruskem, zpřísnění sankcí požaduje, necítí se být EU pod tlakem a o dalším 

zavedení sankcí zatím neuvažuje. Události posledních dnů naznačují, že únorové 

rozšíření bylo na dlouhou dobu tím posledním. Minské příměří požaduje kromě zastavení 

palby i stažení těžkých zbraní z frontové linie a výměnu zajatců. Stanovuje také 

harmonogram nutných politických reforem k decentralizaci státní vlády a plnou kontrolu 

státních hranic ze strany ukrajinské vlády do konce roku 2015. Pohled na zpřísňování 

stávajících sankcí není nicméně v Evropské unii jednotný. Mezi členskými státy panují 

hluboké rozpory a schválit jejich prodloužení, či zpřísnění musí všechny státy 

jednomyslně. Tvrdší postoj v Unii zastupují pobaltské státy, Polsko a Británie. Ty doufají 

v politickou shodu a udržení sankcí do konce letošního roku, aby tak podpořily minský 

mírový proces. Případné zmírňování či přitvrzování by podle nich mělo být navázáno na 

plnění bodů dohody. Mírnější postoj zaujímá Řecko, Maďarsko, Rakousko, Kypr a 

Španělsko, které tvrdí, že prodlužování sankcí by vedlo zcela určitě ke zbytečnému 

vzrůstu napětí.
62
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4. Analýza dopadu sankcí Evropské unie vůči Ruské federaci 

 

Od uvalení ekonomických sankcí Evropskou unií na Ruskou federaci v důsledku 

politicky nekorektních kroků v rámci ukrajinské krize uběhlo koncem únoru již půl roku. 

Dostatečná doba k vytvoření střednědobých hodnocení, zabývajících se ekonomickými, 

obchodními a politickými dopady. Tato kapitola zevrubně analyzuje všechny uvedené 

výsledky a podává jednoznačné hodnocení efektivity aplikovaných omezení. 

Podrobnějšího pohledu se ovšem dostává dopadům ekonomickým, jelikož ty lze hodnotit 

téměř ihned. Do vzájemné komparace dat z pohledu Evropské unie, jsou zasazeny 

prognózy vytvořené evropským statistickým úřadem a reálné dopady, prezentované 

evropskými orgány. 

Z hlediska dopadů je třeba brát v potaz, že každé omezení působí na dvě strany. 

Na zemi, které je určeno, i na zemi, která ho vystavila. Proto je třeba při hodnocení 

dopadů objektivně posoudit hlediska obou stran. Dnešní doba si propagandistickými 

metodami nezadá s propagandou válečnou, a proto je třeba všechny informace důkladně 

posuzovat, vyhledávat a porovnávat z více než jednoho zdroje.  

Při následné analýze úspěšnosti použitých sankcí bych tedy rád zohlednil jak 

evropský pohled, tak i ruský a světový, jelikož uvalené sankční omezení mají 

mezinárodní následky, dalece přesahující hranice Evropy. V této části jsou poté 

zhodnoceny i odvetné ruské sankce uvalené na Evropskou unii. Konec kapitoly je 

věnován shrnutí zjištěných poznatků a ucelenému přehledu vývoje ruské ekonomiky po 

uvalení sankcí. 

4.1 Předpovědi sankčních dopadů 

Obecně lze ekonomické sankce pokládat za nejtvrdší formu vyjádření nesouhlasu 

Evropské unie, jelikož nenásilnou formou útočí na celou ruskou ekonomiku. Před 

sestřelením malajsijského letadla nad Ukrajinou v polovině července 2014 bylo těžko 

soudit, kdy se EU odhodlá k uvalení vážných ekonomických sankcí, avšak tragédie letu 

MH-17 donutila zatím váhající země, jako bylo Německo nebo Francie k neprodlené 
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změně politického názoru.
63

Na konci července tedy došlo k uvalení ekonomických a 

hospodářských sankcí na dobu neurčitou. Součástí mechanismu aplikování schválených 

sankcí byly i první prognózy o čekaném dopadu sankcí na Ruskou federaci. 

Jelikož je ruská ekonomika založena na vývozu přírodních zdrojů a její 

diverzifikace je na nízké úrovni, předpokládá se po zavedení omezujících opatření 

ekonomický pokles. Úspěšné zavedení ekonomických sankcí tedy ještě více prohloubí 

základní problémy, jako jsou například: 

 problémy finančně bankovního sektoru, nízký stupeň dosažitelnosti úvěrů, 

 nízká kvalita podnikatelského a investičního prostředí, 

 závislost ruského průmyslu na importu, 

 strukturální problémy (surovinový charakter ekonomiky). 

Rusko zažilo silný hospodářský útlum, když jeho ekonomika zpomalila z růstu 

3,4% v roce 2012 na 1,3% v roce 2013. Pro rok 2014 byla ruskou centrální bankou 

predikována hodnota 1,5 až 1,8%. Naopak evropská Komise měla pro ruskou ekonomiku 

na rok 2014 předpověď 1% růstu a na rok 2015 2%. Po aplikování sankcí by se však 

mělo tempo růstu Ruska snížit o 0,6 procentního bodu v roce 2014 a o 1,1 procentního 

bodu v roce 2015. Nejistota spojená s geopolitickou situací na Ukrajině podle prognóz 

Mezinárodního měnového fondu (MMF) měla způsobit odliv kapitálu ze země ve výši 

100 miliard dolarů.
64

 EU byla v tomto odhadu ještě odvážnější a odliv kapitálu podle ní 

měl být ve výši 120 miliard dolarů.
65

Četnost půjček bude snížena a pro ruské firmy bude 

obtížnější si půjčovat. 

 Za těchto předpokladů a podmínek je uvalení sankcí na Ruskou federaci 

pokládáno za krok správným směrem, který již od začátku nebude postrádat účinnost a 

vyzní jako pádný argument vyjádření politického nesouhlasu s angažovaností Ruska 

v právě probíhající ukrajinské krizi. 
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Ruský postoj k sankcím je ovšem zcela opačný. Vyskytují se názory, že sankce 

místo zpomalení hospodářského vývoje naopak urychlí jeho modernizaci. Dovoz ze 

zahraničí bude nahrazen vlastní výrobou, což v podstatě znamená i snížení 

nezaměstnanosti, zavedení inovací a zvýšení soběstačnosti země. Rusko by se tedy mohlo 

přiblížit zemi jako je Tchajwan, který při prosazování této politiky uspěl. 

4.2 Reálné dopady sankcí 

Dopad sankcí se v Ruské federaci projevoval a dosud projevuje v určitých vlnách. 

Od zavedení sankcí jsme svědky zpomalení růstu ruské ekonomiky, zvyšování inflace a 

pádu rublu. Dávat všechny tyto změny za vinu sankcím nelze, ale v podstatné většině 

z nich mají omezující opatření více než minoritní podíl. Nezanedbatelný vliv mají sankce 

na fungování cestovních kanceláří, kdy do měsíce od vyhlášení sankcí pět, ne zrovna 

nejmenších cestovních agentur zkrachovalo. Například společnost Labyrint, IntAer a 

Něva.
66

 Za složitou situaci může nejen pokles rublu ale i zrušení leasingových smluv na 

pronájem letadel a obecná nevraživost a protiruské nálady v zahraničí. Navíc bylo 

ruským úředníků a státním pracovníkům doporučeno trávit letní dovolenou na Krymu. Za 

hranice tedy v srpnu 2014 zamířilo o třetinu méně Rusů, než o rok dříve.
67

 

V polovině září 2014 došlo ke zpřísnění omezujících opatření uvalených na 

Ruskou federaci, která pohrozila protiopatřeními na dovoz evropských aut, strojírenských 

výrobků a oděvů. Jestliže potřebovala Evropská unie určité potvrzení efektivnosti dopadů 

sankcí, mohlo se jím stát sestavování ruského rozpočtu na rok 2015. Ten je totiž nejnižší 

za poslední tři roky. Stát navíc počítá s poklesem mezd a případně dalším propadem 

rublu. Rozpočet na roky 2015 až 2017 je tedy nejúspornější od dob finanční krize a jako 

jediný umožňuje přímé financování z rezerv. K tomuto opatření se váže i vznik 

protikrizového rezervního fondu v hodnotě 190 miliard rublů, který bude připraven 

k čerpání při výrazném poklesu cen ropy. Její průměrná cena je v rozpočtu pro větší 

validitu snížena. Přitom, každé snížení ceny o dolar znamená roční ztrátu zhruba ve výši 

1,4 miliardy dolarů na daňových příjmech. Přibližně polovina příjmů do federálního 

rozpočtu je z prodeje ropy a zemního plynu. 
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Jako přímý důsledek sankcí lze označit případ ruského ropného gigantu Rosněfť, 

který žádá vládní pomoc ve výši 1,5 bilionu rublů. Důvod této finanční injekce je 

omezení přístupu na světové finanční trhy, kdy Spojené státy i Evropská unie prakticky 

zakázaly svým finančním institucím a investorům poskytovat firmě Rosněfť úvěry se 

splatností delší než 90 dnů.
68

 

 

Začátkem prosince již škody, slovy ruského ministra financí Antona Siluanova, 

dosáhly 30 miliard eur. Další škody v 80 miliardové výši měla na svědomí světově nízká 

cena ropy. Rusko by proto uvítalo zrušení evropských sankcí a na oplátku je ochotno 

přestat s uplatňováním vlastních recipročních omezení. "Jediné, co od našich evropských 

partnerů očekáváme, je to, že ustoupí od nesmyslné sankční spirály a vydají se cestou 

uvolnění sankcí a odstranění černých seznamů. To by nám umožnilo, abychom odložili 

naše vlastní seznamy," prohlásil Alexej Meškov, náměstek ruského ministra zahraničí.
69

 

4.2.1 Destabilizace měny a vyšší inflace 

Nastartování kolapsu rublu, nemají ani tak na svědomí evropské sankce, jako 

spíše arabské země, které se poslední dobou netají nadprodukcí ropy, která vede k jejímu 

zlevňování. Tohle chování není zaměřeno jen proti Rusku, ale obecně proti nearabské 

konkurenci. Od června 2014 do konce roku klesla cena ropy o více než 40%, což byl 

popěti letech stability první tak velký pokles. Celkový přebytek ropy je zdůvodňován 

rozvojem americké a kanadské břidlicové těžby a stagnujícími ekonomikami, které 

nemají takovou spotřebu jako obvykle. Země navázané na ropu, ať už ji dováží či vyváží, 

obvykle potřebují určitou hodnotu ropy za barel, aby byl jejich rozpočet vyvážený. 

V případě Ruska je to přibližně 96 dolarů za barel. Současná cena za barel je ovšem 59 

dolarů. Celkový vývoj ceny ropy značky Brent za barel v grafu č. 4.1. Dalším problémem 

je navázání ruské těžby na americká konsorcia, která jsou omezena sankcemi vlastní 

vlády, kterou nemohou dost dobře ignorovat. 
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Graf 4.1 Přehled ceny ropy značky Brent od ledna 2014 do dubna 2015 v ($) za barel 

 

Zdroj: Kurzy.cz 2015, vlastní zpracování 

V neposlední řadě jsou za pádem rublu problémy vlastní ekonomiky. 

Netransparentní jednání ruské centrální banky, kdy uklidňující kroky působí naprosto 

opačně a zbytečně panicky. Za takový lze označit záchranu státního podniku na těžbu a 

distribuci ropy Rosněfť, kdy místo uklidnění domácí sféry přišly vzpomínky na 

postsovětské experimenty poskytování přímých půjček firmám, což neustále přiživovalo 

vysokou inflaci. Samotná měna je zachraňována obřími intervencemi Centrální banky, 

kdy za první tři čtvrtletí jich do rublu napumpovala přes 50 miliard dolarů. V polovině 

listopadu odstranila centrální banka stanovené kursovní pásmo pro ruský rubl. Oslabené 

měně, to umožnilo volně se pohybovat na trzích. Tomuto kroku předcházelo stropové 

omezení denních intervencí na 350 milionů dolarů, kterému předcházely intervenční 

částky až 2,5 miliard dolarů denně.
70

 

Na začátku prosince byl propad rublu vůči dolaru už v hodnotě 40%. Průvodním 

jevem je zvýšení cen a snížení koupěschopnosti obyčejných Rusů. V polovině prosince 

2014 dosáhl rubl historického minima, kdy se dolar prodával až za 80 rublů. Od počátku 

roku tak ruská měna ztratila přes 50% své původní hodnoty. Graf č. 4.2 představuje vývoj 
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kurzu dolaru vůči rublu během roku 2014. Centrální banka se odhodlala k několika 

krokům a zvýšila úrokové sazby na 17% a na podporu měny prodala 700 milionů dolarů. 

Ke konci prosince tak došlo k pomalému zlepšení a rubl začal vůči světovým měnám 

zpevňovat.
71

 

Graf 4.2 Přehled vývoje kurzu dolaru vůči rublu od ledna 2014 do dubna 2015 v (RUB) 

 

Zdroj: Exchange Rates 2015, vlastní zpracování 

Z grafu je patrné, že prosincové posílení bylo jen chvilkové a rubl svou pracně 

nabytou pozici opět ztrácel až do konce ledna 2015. Poté však začala ruská měna pomalu 

posilovat, až se na konci března 2015 zastavila na hranici 57 rublů za dolar, kde byl 

naposledy na konci prosince. Hlavním faktorem posílení měny je růst ropy na světových 

trzích. Za ten může větší geopolitické napětí na Blízkém Východě, kdy letadla Saúdské 

Arábie útočí na povstalce v Jemenu.
72

 Je proto otázkou, jestli po uklidnění v regionu 

nedojde k opětovnému poklesu jak cen ropy, tak cen rublu. 
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Doprovodným dopadem destabilizace měny je i inflace. V průběhu roku se 

ukázalo, že odhady růstu inflace byly velice trefné, jak si ostatně můžete prohlédnout 

v grafu č 4.3. Ruské spotřebitelské ceny vzrostly za leden až listopad o 8,5 %, což je na 

naše poměry hodně, ale pro Rusko to až tolik překvapivé není. V roce 2013 byla 

průměrná inflace 6,77 % a ani v předchozích letech to nebylo jiné. Viz tabulka číslo 4.1. 

Na růstu inflace se podílí několik faktorů, z nichž například zvýšení inflace v důsledku 

embarga na dovoz potravin ze západu iniciovala Ruská federace sama. V roce 2015 by 

mělo Rusko navíc zavést novou daň z obratu, což pravděpodobně povede opět k nárůstu 

hodnot.
73

 

Graf 4.3 Přehled inflace Ruské federace od ledna 2014 do dubna 2015 v (%) 

 

Zdroj: Trading Economics 2015, vlastní zpracování 
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Tab. 4.1 Přehled průměrné inflace Ruské federace z let 2010 až 2015 

Rok Průměrná inflace 

2010 6,86% 

2011 8,46% 

2012 5,06% 

2013 6,77% 

2014 7,80% 

2015 
 (leden, únor, 

březen) 
16,20% 

Zdroj: Inflation.eu 2015, vlastní zpracování 

Růst inflace popohnalo lednové snížení úrokových sazeb centrální bankou a na 

konci měsíce ledna 2015 činila hodnota inflace 15 %, kam se vyšplhala z úrovně 11,4 % 

na konci roku 2014. Na růst začalo zpožděně působit i zvýšení dovozních cen v důsledku 

propadu kurzu rublu. Výší inflace pomalu vzniká problém reálných úrokových sazeb, 

jelikož jejich výše je rozdílem mezi aktuální výší úroků a inflace a chvíli se obě hodnoty 

dokonce rovnaly. Koncem února 2015 byla inflace již 16,7 % a do konce března ještě 

porostla na 16,9 %, což je třináctileté maximum.
74

 

 

4.2.2 Vyšší úrokové sazby 

Úrokové sazby jsou cenou peněz, a vymezují, jakou část jistiny musí dlužník za 

stanovenou dobu zaplatit svému věřiteli za provedený úvěr. Na finančních trzích jsou 

porovnávány s výnosností projektů, a pokud v konečném důsledku vynášejí projekty více, 

než jsou nabízené úrokové sazby, dojde k investování. Čím jsou úrokové sazby nižší, tím 

více projektů je rentabilních a tím více dochází k půjčování kapitálu. V ekonomice se 

tedy operuje s více penězi a hospodářství roste. 
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Několik vln evropských sankcí a zhoršení vnějších ekonomických podmínek 

představilo novou výzvu pro ruskou měnovou politiku. Pokračování poklesu ceny ropy 

na pozadí zvýšení poptávky na tuzemském devizovém trhu po cizí měně vyvolalo značné 

oslabení rublu vůči hlavním světovým měnám. Volatilita rublu rostla, zvýšila odpisy a 

inflační očekávání a došlo k výraznému nárůstu inflačních rizik a rizik pro finanční 

stabilitu. Proto začalo v Ruské federaci docházet ke zvyšování úrokové sazby. V roce 

2014 k tomuto kroku došlo dokonce šestkrát.
75

 Data proběhlých změn k porovnání 

v tabulce č. 4.2. Centrální banka zvyšovala sazbu kvůli obavám z vysoké inflace. Přes 

tyto snahy ovšem hodnota rublu dále klesala, hlavně proto, že mnoho investorů čekalo od 

centrální banky mnohem razantnější kroky na obranu měny. Zvýšení úrokové míry by ve 

své podstatě mělo primárně zpomalit inflaci, uklidnit inflační očekávání a poskytnout 

krátkodobou podporu rublu.  

Tab. 4.2 Přehled změn úrokové sazby v Ruské federaci v letech 2014 a 2015 

Datum změny 

úrokové sazby 
Změna úrokové 

sazby 

13. 3. 2015 14,00% 

30. 1. 2015 15,00% 

16. 12. 2014 17,00% 

11. 12. 2014 10,50% 

31. 10. 2014 9,50% 

25. 6. 2014 8,00% 

25. 4. 2014 7,50% 

3. 3. 2014 7,00% 

Zdroj: Global Rates 2015, vlastní zpracování 

Zvyšování úrokové míry bylo nejvýraznější od krize na konci 90. let. V polovině 

prosince 2014, přijala centrální banka drastická opatření k zastavení volného pádu rublu. 
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Nejprve zvýšila 11. 12. 2014 úrokovou míru z 9,5% na 10,5% a o týden později, 16. 12. 

2014 dokonce na 17%.
76

 Zvýšení výpůjčních nákladů bylo nezbytně nutné k zastavení 

znehodnocování měny a k boji s inflací. V důsledku této překvapivé změny rubl vůči 

dolaru opravdu posílil, jelikož vyšší úrokové sazby mají tendenci dělat měnu atraktivnější 

pro zahraniční investory. Vysoký procentní skok úrokových sazeb byl viděn analytiky 

jako prokázání centrální banky, že jí jde o ochranu rublu. Menší jednobodový nárůst 11. 

12. 2014 na 10,5 % nedokázal na finanční trhy v době, kdy ropa klesala k pětiletému 

minimu, zapůsobit. Před vyhlášením nové míry úrokových sazeb se dolar obchodoval za 

65,5 rublu a po změně za 62,5 rublu. Opatření centrální banky zafungovalo však jen 

krátce, jelikož rubl posléze oslabil a dále klesal. Podle guvernérky centrální banky Elviry 

Nabiullinové je toto signálem pro ruskou ekonomiku, aby se přizpůsobila nové situaci, 

kdy cena ropy prudce klesá a Rusko je stižené západními sankcemi.
77

 Proto byla centrální 

banka připravena koordinovat své další kroky s činy vlády. 

Koncem ledna 2015 došlo ke snížení úrokové sazby na 15 % z předchozích 17%. Pro 

ruskou ekonomiku začalo být riziko hospodářského útlumu větší než inflační hrozby. 

Snížení úrokové sazby o dva procentní body bylo tedy snahou dosáhnout rovnováhy při 

omezování inflace a podpoře hospodářského růstu. O měsíc a půl později, 13. 3. 2015 

došlo zatím k poslednímu snížení úrokové míry na 14 %.
78

 Zároveň přišlo ujištění, že 

centrální banka hodlá ve snižování pokračovat i příštích v měsících. Vyšší úroky sice 

posilují atraktivitu měny, ovšem zároveň zpomalují hospodářský růst, jelikož omezují 

zájem o půjčky. Snižování úroků naopak snižuje náklady na půjčky, což podporuje 

poskytování úvěrů a ekonomiku celkově. 

4.2.3 Recese 

I když je obtížné oddělit hospodářský dopad sankcí od vlivu nižších cen ropy, 

kombinace účinku těchto dvou faktorů může v Rusku vést k recesi a růstu inflaci. 

S trochou jisté nadsázky by se dalo říct, že ruská ekonomika ztrácela dech ještě před 

začátkem krize na Ukrajině. Prognózy o růstu ekonomiky na rok 2014 mluvily o 3 % 
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růstu. Po anexi Krymu a první vlně sankcí klesla předpověď na 1 % a nakonec se odhady 

zastavily na růstu HDP Ruska v roce 2014 o 0,5 %. Díky snížení dovozu se HDP ve 

třetím čtvrtletí v meziročním srovnání zvýšilo o 0,8 %, ale investice se ve srovnání 

propadly o 2,1 %. V případě snížení spotřebitelských, výdajů dojde k poklesu samotného 

hrubého domácího produktu. Podle Světové banky poklesne HDP v Rusku v roce 2015 o 

3,8 % a v roce 2016 o dalších 0,3 %. Navíc levná ropa v kombinaci se západními 

sankcemi může vést k až hospodářské recesi. 

Recesí Rusku hrozily už výzkumy z konce dubna roku 2014, kdy podle agentury 

Bloomberg vzrostlo riziko, že ekonomika vstoupí do recese v následujícím roce na 50 

%.
79

 Tyto odhady byly motivovány obavami z možného uvalení ekonomických sankcí 

Evropskou unií na Ruskou federaci v důsledku ukrajinské krize. V podstatě je však 

hlavním faktorem, který může Rusko poslat do recese, cena ropy. Rusové tedy čelí 

hrozbě recese a zároveň vysoké inflace. 

4.2.4 Odliv kapitálu 

Začátkem ledna 2015 už byla k dispozici analýza odlivu kapitálu z Ruska za rok 

2014. Až aktuální data ukázala, jak moc se počáteční prognózy budoucího odlivu kapitálu 

mýlily. V prvním čtvrtletí činil odliv kapitálu 61,7 miliard dolarů, ve druhém kvartálu to 

bylo 10,2 miliard a ve třetím dokonce jen 5,7 miliard. Za prvních devět měsíců tedy 

dosáhl čistý odliv kapitálu 77,5 miliardy dolarů, kdežto loni za stejné období pouze 45,7 

miliardy dolarů. V posledním kvartálu bývá hodnota odlivu kapitálu nejvyšší, jelikož jsou 

spláceny zahraniční půjčky. Výše odlivu za čtvrtý kvartál se tedy vyšplhala na 74 miliard 

dolarů. 
80

 

Čistý odliv kapitálu podle ruské centrální banky dosáhnul v roce 2014hodnoty 

151,5 miliard dolarů. Oproti minulému roku se tedy téměř ztrojnásobil. Pro srovnání 

v tabulce č. 4.3 očekávaný odliv kapitálu, predikovaný Evropskou unií a Ruskou federací 

po uplatnění ekonomických sankcí na rok 2014. 
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Tab. 4.3 Předpověď odlivu kapitálu pro rok 2014 z Ruské federace 

  
Předpověď pro rok 2014 

Evropská unie 100 mld. $ 

Ruská federace 120 mld. $ 

Reálný odliv 151,5 mld. $ 

 

Zdroj: Ihned.cz 2015, vlastní zpracování 

Odliv kapitálu má vliv nejen na propad rublu ale má za následek klesající trend 

investic a snížení výkonu ruské ekonomiky. Pro letošní rok počítá ruská centrální banka 

s výší odlivu kapitálu zhruba 118 miliard dolarů. Je to kvůli tomu, že ruské podniky musí 

splácet zahraniční dluhy a kvůli sankcím mají omezené možnosti refinancovat své dluhy 

jinými zahraničními úvěry. Pro srovnání hodnot odlivu kapitálu ze země z let 2011 až 

2015 slouží tabulka č: 4.4. 

Tab. 4.4 Přehled odlivu kapitálu z Ruské federace z let 2011 až 2015 

Rok Odliv kapitálu 

2011 80,5 mld. $ 

2012 56,8 mld. $ 

2013 61 mld. $ 

2014 151,5 mld. $ 

Předpověď na 

rok 2015 
zhruba 118 mld. $ 

 

Zdroj: Finance.cz 2014, vlastní zpracování 
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4.2.5 Vyčerpání devizových rezerv 

Devizové rezervy slouží centrálním bankám jako pojistka pro zajišťování vnějších 

potřeb státu v nepříznivých situacích, nebo k ovlivňování kurzu domácí měny v rámci 

provádění měnové politiky. Devizové rezervy jsou tedy používány k vyrovnávání 

nesouladu mezi poptávkou a nabídkou po domácí měně, který vzniká při fixním kurzu. 

Při kurzu plovoucím se tento nesoulad vyrovnává samovolně, ale někdy centrální banky 

intervenují i v tomto případě. Nejčastěji při ohrožení cenové stability, finanční stability 

nebo konkurenceschopnosti ekonomiky. Jedná se poté o řízený plovoucí kurz. 

Vývoj celkové hodnoty devizových rezerv Ruské federace lze sledovat na grafu 

číslo 4.4. Rusku se během let 2000 až 2011 podařilo nakumulovat 785 miliard dolarů a 

dostat se tak na třetí místo v žebříčku největších držitelů měnových rezerv na světě. Tento 

petrodolarový polštář dovolil Rusku během finanční krize utratit na zpomalení propadu 

rublu v roce 2008 až 2009 přes 200 miliard dolarů. Na začátku roku 2014, tedy těsně před 

ukrajinskou krizí, mělo v držení přibližně 500 miliard dolarů velkou rezervu. O rok 

později, na začátku ledna 2015 klesly ruské rezervy v zahraničních měnách na nejnižší 

úroveň od světové finanční krize, kdy se země snažila bránit domácí měnu před důsledky 

úniku kapitálu. Jenom prosincové intervence ve prospěch rublu snížily devizové rezervy 

o 26 miliard dolarů a během ostatních intervencí bylo vypotřebováno kolem 90 miliard 

dolarů. Celkový objem rezerv klesl během roku trvání ukrajinské krize na 388 miliard a 

Rusko již použilo třetinu objemu rezerv plánovaných na podporu domácí ekonomiky 

v roce 2015.
81

 To ovšem neznamená, že by bylo Rusko schopné mít k celému zbytku 

peněz okamžitý přístup. Přibližně 170 miliard dolarů totiž drží ve dvou fondech, ze 

kterých peníze nelze jednoduše a už vůbec ne rychle vybrat. V polovině března 2015 se 

hodnota devizových rezerv propadla téměř na osmileté minimum, na 351 miliard dolarů. 
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Graf 4.4 Výše devizových rezerv Ruské federace z let 2010 až konec roku 2014 v mil ($) 

 

Zdroj: Centrální banka Ruské federace 2014, vlastní zpracování 

Celková zadluženost ruského státu, firem a státních entit dosahuje 654 miliard 

dolarů. Měsíčně je třeba splácet přibližně 10 miliard dolarů, přičemž kvůli sankcím nemá 

Rusko přístup na kapitálové trhy a nemůže si vzít půjčky.
82

 Za rok 2015 budou muset 

ruské společnosti a banky splatit úvěry v přibližné hodnotě 120 miliard dolarů. Výrazné 

zdražení těchto úvěrů vlivem oslabení rublu tak vystavuje ruský bankovní sektor riziku 

propuknutí bankovní krize.
83

 

Začátkem března 2015 došlo k výraznému oživení ruských devizových rezerv, 

když jejich hodnota poskočila o 7,9 miliardy dolarů. Toto skokové zlepšení bylo 

nejvyšším rychlostním nárůstem za zhruba rok a půl. Růst hodnoty byl způsoben růstem 

kurzu eura vůči dolaru, následkem čehož došlo ke zvýšení dolarové hodnoty aktiv, které 

centrální banka uchovává v eurech. Tato aktiva se na ruských rezervách podílejí zhruba 

40%. 
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4.2.6 Snížení spotřebních výdajů 

Jedním ze stěžejních faktorů, které určují sílu a růst ekonomiky, jsou 

spotřebitelské výdaje. Ty jsou ovlivňovány hlavně výší disponibilního příjmu 

domácností. Mezi nejdůležitější faktory, které negativně ovlivňují spotřebitelské výdaje, 

jsou pesimistické očekávání spotřebitelů a jejich zadluženost. V převážné většině 

ekonomik tvoří asi dvě třetiny všech výdajů. Pokud je hladina spotřebitelských výdajů 

vysoká, zažívá ekonomika vysokou úroveň produkce a zaměstnanosti, takže roste. 

V případě, že spotřebitelské výdaje klesají, míra produkce a zaměstnanosti se snižuje a 

ekonomika stagnuje a dochází k poklesu cenové hladiny. To je vážný ekonomický 

problém, protože nižší ceny, za předpokladu, že jsou náklady a mzdy konstantní, 

znamenají méně zisku pro podniky, které potom snižují zaměstnanost a investice. 

Spotřebitelské výdaje jsou páteří ruského rozpočtu a za posledních deset let, je 

růst spotřeby hlavní silou ruské ekonomiky. I přes zpomalení celkového růstu HDP 

v posledních dvou letech, je část spotřebitelských výdajů poměrně stabilní. To se však 

začíná pomalu měnit. Podle údajů z roku 2014 a předpovědí na rok 2015 se spotřebitelské 

údaje v roce 2015 sníží a jejich opětovný růst začne až začátkem roku 2016, jak lze vidět 

v grafu číslo 4.5. 

Graf 4.5 Přehled spotřebních výdajů v roce 2014, včetně předpovědi na rok 2015 

 

Zdroj: Trading Economics 2015, vlastní zpracování 
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4.2.7 Znovuzavedení kapitálových kontrol 

Kapitálové kontroly jsou opatření k regulaci toků z kapitálových trhů a jsou 

zaměřeny na omezení nebo zabránění odlivu kapitálu, a tím posílení vnější pozice země. 

Samotná kontrola může být teoreticky užitečná při dočasném uvolnění vnějšího 

finančního napětí, v praxi se ovšem ukázalo, že tato metoda při zabránění odlivu kapitálu 

nebyla efektivní. Tato opatření mohou být na úrovni celé ekonomiky nebo jen na 

specifické a strategické sektory. 

Rusko omezované sankcemi a nejnižší cenou ropy od roku 2009 se pro kapitálové 

kontroly stalo největším potencionálním kandidátem. Tuto možnost si Rusko zatím 

ovšem nepřipouští, přestože v průběhu roku 2014 opustil zemi kapitál v hodnotě 151, 5 

miliard dolarů. Podle prezidenta Putina k zavedené těchto opatření nejsou žádné zásadní 

ekonomické důvody. Pokud by se však situace nadále zhoršovala, nemusí mít Rusko 

jinou možnost. Kapitálové kontroly byly v Ruské federaci odstraněny z ekonomiky v roce 

2006 a jejich znovuzavedení by zvrátilo jeden z reformních mezníků prezidenta Putina.
84

 

Zavedení kapitálových kontrol s sebou totiž nese několik ekonomických nevýhod. 

Tou první je omezení ruských bank a odrazení ruských investorů. Tou další je vytvoření 

černého trhu se zahraniční měnou. Tyto důvody vedou k momentálnímu jednoznačnému 

odmítání. Je ovšem pravdou, že v historii finančních krizí nikdo kapitálové kontroly 

dopředu neoznamoval. 

4.2.8 Ratingové hodnocení země 

V důsledku ukrajinské krize, která vedla k plošnému odlivu kapitálu ze země, 

snížila mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's v dubnu 2014 ratingové 

hodnocení Ruské federaci z BBB na BBB-. Rusko bylo na možné snížení upozorněno již 

v březnu, kdy Standard & Poor's snížila výhled ratingu ze stabilního na negativní, kvůli 

pokračujícímu odlivu kapitálu ze země.  

V polovině října 2014 snížila agentura Moody’s úvěrový rating na stupeň Baa2. 

Tento krok zdůvodnila dopady ukrajinské krize a západních sankcí na ruskou ekonomiku. 

Sníženému ratingu ponechala negativní výhled, tudíž, šlo očekávat jeho další snižování. 
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Klíčovým dopadem pro snížení ratingu je omezení přístupu ruských bank a společností 

na mezinárodní finanční trhy a budoucí nepříznivý dopad nízkých cen ropy na devizové 

rezervy Ruska. O necelý týden později potvrdila konkurenční společnost Standard & 

Poor's, která Ruské federaci snížila hodnocení dlouhodobých devizových závazků na 

stupeň BBB- již v dubnu, své stanovisko a pohrozila, že jestli přijdou další sankce, bude 

nucena rating opět snížit. 

Začátkem ledna se Rusko dočkalo snížení i od další mezinárodní ratingové 

agentury Fitch Ratings. Ta snížila hodnotu úvěrové spolehlivosti o jeden stupeň, tedy na 

BBB-, těsně nad spekulativní pásmo. Jako důvody tohoto kroku uvedla nepřestávající 

krizi na Ukrajině, pokles ceny ropy a snižování hodnoty rublu. Úvěrový rating je hlavním 

vodítkem pro investory. Země je vnímána jako spolehlivější, tím, čím je hodnota vyšší. 

Vyšší rating tedy přináší úvěry za velmi nízké úroky. Pokud spadne rating do 

spekulativního pásma, nemůžou do jeho dluhopisů investovat velcí investoři, jako jsou 

například penzijní fondy.
85

 

Tato prognóza se naplnila koncem ledna 2015, kdy mezinárodní ratingová 

agentura Standard & Poor's snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti do spekulativní 

roviny na známku BB+. Finanční společnosti tak budou muset prodávat ruské cenné 

papíry, jelikož země přišla o investiční rating. Ze skupiny zemí BRIC (Brazílie, Rusko, 

Indie, Čína) je Rusko první, která tento rating nemá. Navíc lze očekávat další snížení, 

jelikož je hodnocení Standard & Poor's v negativním výhledu. O měsíc později snížila 

své hodnocení i agentura Moody's na známku Ba1 a poslala tak Rusko do spekulativního 

pásma. Důvody snížení jsou opět ukrajinská krize, pokles cen ropy a oslabení rublu.
86
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Tab. 4.5 Přehled změn ratingového ohodnocení Ruské federace v průběhu 

ukrajinské krize. 

Ratingová agentura Hodnocení před 

krizí 
Hodnocení v roce 

2014 
Hodnocení v roce 

2015 

Standard & Poor's 
BBB BBB- BB+ 

Moody’s 
 Baa2 Baa2 Ba1 

Fitch Ratings 
BBB BBB BBB- 

Zdroj: oficiální stránky ratingových agentur 2015, vlastní zpracování 

4.3 Dopad vlastních sankcí na EU 

Dokud se sankce týkaly pouze osob, popřípadě právnických subjektů, kterým byl 

znemožněn přístup do Evropské unie a zmrazeny účty, nebo se týkaly dovozu zboží 

z Krymu, byly dopady na vnitřní trh takřka nulové. Tato situace se ovšem změnila 

začátkem srpna, kdy došlo k vyhlášení ekonomických a hospodářských sankcí vůči 

Ruské federaci. V tu chvíli již bylo jasné, že dopady omezujících opatření budou 

oboustranné, a že kromě ruského trhu postihnou i trh Evropské unie. 

Odhadnout budoucí ztráty však zatím téměř nelze. Ekonomické a hospodářské 

sankce se vztahovaly pouze na nové projekty a zatím neuzavřené smlouvy a kontrakty 

uzavřené v minulosti zůstaly v platnosti. Ztráty se tedy v Evropské unii projeví ve větším 

měřítku až v průběhu roku 2015. Tím, že staré smlouvy nepozbyly platnosti, dostali 

výrobci čas reagovat na vzniklou situaci a hledat si jiná odbytiště. 

 Problémy pocházející z vlastních sankcí Evropské unie, jsou tedy spíše 

regionálního charakteru a jsou závislé na stupni spolupráce, té které země s Ruskou 

federací. Například, v případě České republiky se jedná v důsledku sankcí Evropské unie 

o snížení tržeb českých firem o 2 miliardy korun a ohrožení 700 pracovních míst.
87

 Jiná 

situace je ovšem v Německu, které je největším obchodním partnerem Ruska v EU. 

Tamější odhady hovoří až o ohrožení 25 000 pracovních míst, napříč odvětvími, jako jsou 
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vojenský, chemický, či ropný průmysl. Střízlivé odhady poté hovoří o potenciální ztrátě 

celé EU jako o snížení HDP o 0,5%.
88

 

4.4 Dopad odvetných ruských sankcí na ruskou ekonomiku a EU 

Prvním kvantifikovatelným dopadem zavedení odvetných sankcí uvalených 

Ruskou federací na země, které vůči ní přijaly omezující opatření, se stalo zdražení 

potravin na vlastním trhu. Sankce na jeden rok omezují dovoz zemědělské produkce, 

přestože je Rusko na importu potravin ze západu silně závislé. Vznikla tedy otázka, jestli 

nebude zákaz dovozu kontraproduktivní, jelikož ihned po zavedení sankcí začalo být 

několik druhů potravin nedostatkovým zbožím. Ruská vláda ihned po vyhlášení sankcí 

začala jednat s náhradními dodavateli o dovozu nedostatkových potravin. Potřebné zboží 

je možné sehnat například v Brazílii, Indii nebo Číně. Nejvíce je zdražení patrné, na 

cenách maloobchodních potravin: kuřecího masa, sýra, nebo mléka. Z těchto důvodů byly 

ze seznamu zakázaných západních potravin vyňaty některé specifické produkty. 

Sankce začaly však působit i na Evropskou unii. Evropská komise mimořádně 

uvolnila 125 milionů eur, jako pomoc zemědělcům, které postihlo ruské embargo. Další 

podpora bude prováděna pomocí odkupu a odškodnění za předčasnou, či pozdní sklizeň. 

Tato podpora byla aktuální od poloviny října 2014 do konce listopadu 2014 a šlo o ni 

žádat i zpětně.
89

 Kvůli nadbytku potravin, které už do Ruska nesměly, profitovali z této 

situace v prvopočátku spotřebitelé v členských zemích, ke kterým se dostaly ony 

potraviny za sníženou cenu. V konečném důsledku však nelze vyloučit negativní dopady 

na zemědělskou ekonomiku EU. Jednou z diskutovaných komoditou v důsledku embarga 

bylo snížení ceny odkupu mléka. Markantnější snížení přišlo po více než dvou letech a 

nižší ceny se od září 2014 drží až do února 2015. Pro srovnání graf 4.6. 
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Graf 4.6 Přehled průměrných výkupních cen mléka v ČR během od ledna 2014 do února 

2015 v (Kč) 

 

Zdroj: Clal.it 2015, vlastní zpracování 

 Podpory zemědělcům je třeba koordinovat na celoevropské úrovni, protože 

kompenzace na státní úrovni by mohla být považována za státní podporu, která naráží na 

pravidla EU pro hospodářskou soutěž. Dopady ruských sankcí na Evropskou unii lze 

rozdělit do třech oblastí: 

 náklady, které výrobci už investovali do propagace a zavedení na ruském 

trhu, 

 přímé dopady na firmy, v důsledku ušlého zisku kvůli embargu, 

 ztráty plynoucí z umisťování výrobků na vnitřní trh Evropské unie.
90

 

Jediným řešení je hledání nových odbytišť. Mezitím vypracovala Evropská banka 

pro obnovu a rozvoj (EBRD) studii, podle které ruské embargo na dovoz potravin nejvíce 

poškodí ekonomiku pobaltských zemí, Norska, Polska a Maďarska. Nejvíce postižena 

bude Litva, u níž se zákaz týká čtyř procent veškerého exportu země a zhruba pětina 
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jejího vývozu do Ruska.
91

 Během října se vyplácení kompenzací Komisí evropským 

zemědělcům pozastavilo z důvodu zahlcení požadavků na proplacení škod z Polska. Ty 

mnohonásobně převyšovaly predikované výplatní částky, proto si Komise vzala určitý 

čas k prošetření. Mezitím však fond na proplácení škody navýšila na 180 milionů eur, 

s možným zvyšováním do budoucna. Odhady hovoří v důsledku odvetných sankcí o 11,8 

miliardové ztrátě eur pro celou Evropskou unii, která je ekvivalentní ročnímu vývozu 

potravinářských výrobků do Ruska.
92
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5. Závěr 

V úvodu této diplomové práce je zmíněna Ruská federace jako potenciální 

ohrožení míru v samotné Evropě. Kvůli roli Ruska v ukrajinské krizi, není těžké této 

informaci věřit. Nedávno se objevila v mediích zpráva, že Polsko postaví na hranicích 

s ruskou Kaliningradskou oblastí padesátimetrové strážní věže, neboť se Varšava stále 

více obává možného konfliktu se svým sousedem. V bezpečí našich domovů nám tato 

zpráva musela nutně připadat jako trochu neadekvátní reakce na, v dnešní době, už přece 

docela uklidněnou situaci vyvolanou ukrajinskou krizí. Zdání umocněné nezájmem médií 

o problematiku dění na Ukrajině, která už nemá okolnímu světu co nabídnout, ovšem 

klame. Rok po eskalaci konfliktu se na Ukrajině dále střílí a minské dohody jsou 

dodržovány velice vlažně. Nabízí se tedy otázka, měla-li omezující opatření uvalená 

vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 

nezávislost Ukrajiny nějaké účinky a nebyla-li jen krátkozrakým neefektivním řešením. 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení současných dopadů, které měla omezující 

opatření uvalená Evropskou unií na Ruskou federaci v důsledku ukrajinské krize. Jelikož 

sankce jsou stále aktuální a samotné dopady jsou neustále se měnící veličinou, končí 

jejich hodnocení obvykle březnem roku 2015, tedy dobou dokončení této diplomové 

práce. 

Z hlediska sankcionování fyzických osob na seznamech, které byly celkově 

desetkrát aktualizovány, a které zmrazily všechna jejich aktiva alokovaná v Unii a 

zakazovaly zmíněným osobám cestovat do Evropské unie, či jen přelétávat v evropském 

vzdušném prostoru, šlo o stoprocentní úspěšnost. V konečném součtu se tato omezení 

týkala 151 osob z Ruské federace, Ukrajiny a Krymu. Tyto seznamy jsou platné vždy na 

šest měsíců a poté je třeba odhlasovat jejich prodloužení. Jak již bylo zmíněno, účinnost 

těchto opatření je nezpochybnitelná a jako gesto nesouhlasu Evropské unie se zapojením 

těchto subjektů do ukrajinské krize jsou sankce efektivní. Jejich účinnost plyne 

z jednoduché implementace a jasnosti, která na rozdíl od ostatních sankcí, nedovoluje 

rozdílný výklad členskými státy. 

V důsledku zhoršující se situace na Ukrajině a v přímé návaznosti na ruské agrese 

a vojenské podpory sáhla Evropská unie i k hospodářským a ekonomickým sankcím. 

Nutno podotknout, že tyto sankce byly ze začátku brány jako poslední možnost vyjádření 

nesouhlasu s aktivitami Ruské federace a reálně se o nich začalo uvažovat, až když se 
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diplomatická jednání ukázala jako neúčinná. Proto na začátku srpna 2014 uvalila 

Evropská unie na Rusko ekonomické a hospodářské sankce jako vyjádření nesouhlasu 

s chováním Ruské federace narušujícím územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny. Přes 

počáteční bagatelizování těchto omezujících opatření cílených na zpomalení růstového 

potenciálu ruské ekonomiky začalo v souslednosti jiných vnějších skutečností docházet 

k prvním projevům sankcí na destabilizaci ruské měny. Nastartování tohoto dopadu však 

neměla na starosti Evropská unie, ale nebývale vysoká nadprodukce ropy a z toho 

plynoucí výrazné snížení ceny za barel. Další snižování hodnoty rublu měla na svědomí 

centrální banka, která svým netransparentním chováním situaci jen zhoršovala. Během 

roku 2014 ztratila měna 50 % své hodnoty a ani na počátku roku 2015 nebyla situace 

stabilní. V současné době, to je duben 2015 nabírá rubl na síle i vlivem zdražení ropy. 

Otázkou tedy zůstává, jestli tento trend vydrží i při jejím případném zlevnění. Samotná 

destabilizace rublu měla dále dopady na zvýšení úrokových sazeb, kdy se centrální banka 

snažila snížit inflaci, která začala pomalu narůstat. Centrální banka během roku 2014 

zvýšila úrokovou sazbu celkem šestkrát, až na konečnu hodnotu 17 % v prosinci. Tato 

opatření zafungovala však vždy jen krátce, jelikož po lehkém posílení rubl opět klesal. 

Koncem ledna 2015 začalo být riziko hospodářského útlumu větší než inflační hrozby, a 

proto úrokové sazby klesly na 15 % a posléze na 14 %. Začalo být jasné, že vyšší úroky 

sice posilují atraktivitu měny, ale zpomalují hospodářský růst, jelikož omezují zájem o 

půjčky. Inflace tedy vystoupala koncem března 2015 na úctyhodných 16,9 %, což je 

současně i třináctileté maximum.  

Aktivity centrální banky na podporu měny poté měly samozřejmě vliv na snížení 

devizových rezerv, které v polovině března 2015 klesly na osmileté minimum. Současně 

použilo Rusko již třetinu objemu rezerv plánovaných na podporu domácí ekonomiky 

v roce 2015. Jako další přímý dopad sankcí se projevil výrazný odliv kapitálu, který 

v konečném součtu předčil předpovědi uveřejněné Evropskou unií i Ruskou federací. 

Odliv kapitálu jde ruku v ruce s poklesem rublu a snížením trendu investic. Za rok 2014 

vykazoval odliv kapitálu hodnot 151 miliard dolarů, což bylo téměř třikrát více, než 

v předchozím roce. Důležitou položkou ruského rozpočtu jsou spotřebitelské výdaje. Ty 

jsou prozatím docela stabilní, ale vlivem sankcí a následujících dopadů se očekává jejich 

výrazné snížení již v roce 2015. Sankce ovšem nemají jen ekonomické a hospodářské 

dopady. Výraznou změnou je politické prostředí a z toho přímo plynoucí ratingové 

hodnocení země. Během ukrajinské krize snížily své ratingové hodnocení postupně 
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všechny tři nejprestižnější ratingové agentury. Fitch Ratings, Moody’s a Standard & 

Poor's. Dvě agentury z nich dokonce sesadily Rusko až do spekulativní roviny. Dopad 

vlastních sankcí na vlastní evropskou ekonomiku není zatím nijak markantní z jednoho 

prostého důvodu. Sankce se týkají jen nově uzavřených smluv, proto mají výrobci čas 

hledat nová odbytiště a nejsou bezprostředně stiženi ztrátami. Budoucí dopady tak budou 

hlavně záležet na propojenosti toho kterého členského státu s Ruskou federací a jeho 

schopností najít si nové obchodní partnery.  

Naopak dopady odvetných ruských sankcí na EU jsou téměř přesně stanovitelné. 

Embargo na potraviny z Evropy tlačí ceny na území vnitřního trhu níže a ze sankcí tak 

profitují evropští spotřebitelé. Tato situace však nebude trvat dlouho. V konečném 

důsledku je třeba počítat s koordinovanými příspěvky zemědělcům, kdy EU nahradí 

škodu z nevyvezených potravin. Tento systém byl zároveň s pomocným fondem již 

vytvořen, byl však zavalen žádostmi o tak vysoké náhrady, že musel pozastavit svou 

činnost a nechat si lhůtu na prošetření všech požadavků. Odhady ztrát v důsledku 

odvetných sankcí hovoří o 11,8 miliardách eur. Tato částka je ekvivalentní ročnímu 

vývozu potravinářských výrobků do Ruské federace, ale je možné, že konečná cifra bude 

mnohem vyšší. 

Z výše uvedených skutečností byla tedy pomocí analýzy a dedukce hypotéza o 

účinnosti sankcí potvrzena. Ruská federace byla za své vměšování do konfliktu na 

Ukrajině potrestána jak Evropskou unií, tak Spojenými státy a dopady způsobené 

sankcemi budou na ruskou ekonomiku s největší pravděpodobností působit ještě několik 

let. Ať byl tento výsledek způsoben správným načasováním aplikace sankcí v součinnosti 

klesajících cen ropy, nebo jen samotnými dopady uvalených opatření, je jeho účinnost ve 

světle zjištěných informací nezpochybnitelná. Politika sankcí v podání Evropské unie má 

tedy stále svůj význam a schopnost velice tvrdě zasáhnout ekonomiku, na kterou je 

zaměřena. 
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spolupráci 

SZBP   Společná zahraniční a bezpečnostní politika 

NATO   (North Atlantic Treaty Organization) Severoatlantická alinace 

WTO   (World trade organization) Světová obchodní organizace 

OBSE   Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

OSN   Organizace spojených národů 

RB OSN  Rada bezpečnosti Organizace spojených národů 

EPS   Evropská politická spolupráce 

KLDR   Korejská lidová demokratická republika 
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Tab. 3.2 Přehled sankcí uvalených Evropskou unií po roce 1992 

Země / subjekt 
Datum 

vyhlášení 
Datum ukončení Zbrojní Finanční Cestovní Jiné Cílené 

Ruská federace 31. 7. 2014  x x x   

Ukrajina únor 2014 červenec 2014 x     

Guinea Bissau 3.5.2012 5.5.2013   x x   x 

Sýrie 1.12.2011 
 

x x x x x 

Agfhánistán 1.8.2011 
 

x x x   x 

Súdán 18.7.2011 
 

x x x   x 

Sýrie 9.5.2011 
 

x x x   x 

Írán 12.4.2011 13.4.2013   x x   x 

Bosna a 

Hercegovina 
21.3.2011 22.3.2013   x x   x 

Egypt 21.3.2011 22.3.2013   x     x 

Libye 28.2.2011 
 

x x x   x 

Zimbabwe 15.12.2011 20.2.2013 x x x   x 

Tunisko 31.1.2011 31.1.2013   x     x 

KLDR 22.12.2010 
 

x x x x x 

D. r. Kongo 20.12.2010 
 

x x x   x 

P. Slonoviny 29.10.2010 
 

x x x x x 

Bělorusko 25.10.2010 31.10.2012   x x   x 

Republika 

Guinea 
25.10.2010 27.10.2012 x x x   x 

Podněstří 27.9.2010 30.9.2012     x   x 

Írán 26.7.2010 
 

x x x x x 

Barma 26.4.2010 30.4.2013 x x x x x 

Somálsko 26.4.2010 
 

x x x x x 

Eritrea 1.3.2010 
 

x x x x x 

Podněstří 22.2.2010 26.9.2010     x   x 

Zimbabwe 15.2.2010 
 

x x x   x 

Republika 

Guinea 27.10.2010 24.10.2010 
x   x   x 

Somálsko 16.2.2009 
 

x x x x x 

D. r. Kongo 14.5.2008 
 

x x x   x 

Komory 3.3.2008 23.7.2008   x x   x 

Podněstří 25.2.2008 27.2.2011     x   x 

Libérie 12.2.2008 
 

x   x   x 

Uzbekistán 13.11.2007 13.11.2009 x   x   x 

Írán 27.2.2007 25.7.2010   x x x x 

Írán 19.4.2007 
 

  x   x   

KLDR 20.11.2006 20.12.2010 x x x x x 

Bělorusko 10.4.2006       x   x 



 

 

 

Země / subjekt 
Datum 

vyhlášení 
Datum ukončení Zbrojní Finanční Cestovní Jiné Cílené 

Libanon 12.12.2005    x x   x 

Uzbekistán 14.11.2005 
 

x   x x x 

D. r. Kongo 13.6.2005 
 

x x x   x 

Súdán 30.5.2005 
 

x x x   x 

P. Slonoviny 13.12.2004 28.10.2010 x x x   x 

Bělorusko 24.9.2004 9.4.2006     x   x 

Libérie 29.4.2004 
 

  x     x 

Barma 26.4.2004 
 

x x x x x 

Podněstří 23.2.2004 27.2.2008     x   x 

Libérie 10.2.2004 
 

x   x x x 

FYROM 10.2.2004 
 

    x   x 

Barma 28.4.2003 
 

x x x x x 

Podněstří 27.2.2003 26.2.2004     x   x 

Somálsko 10.12.2002 16.2.2009 x         

Al Káida / 

Taliban   
 

x x x 
  

x 

Zimbabwe 18.12.2002 
 

x x x x x 

Terorismus 27.12.2001 
 

  x     x 

Libérie 7.5.2001 21.12.2003 x   x x x 

Taliban 26.2.2001 
 

x x x x x 

Taliban / 

Afghánstán   
 

  
x 

  
x 

  

Terorismus 27.12.2001 
 

  x     x 

Jugoslávie / 

Miloševič 10.11.2000 
 

  x x   x 

Taliban 15.11.1999 26.5.2002   x   x x 

Indonésie 16.9.1999 17.1.2000 x     x   

Jugoslávie 10.5.1999 
 

  x x x   

Jugoslávie   
 

      x   

Jugoslávie 14.12.1998 
 

      x x 

Angola 3.7.1998 18.12.2002   x   x x 

Jugoslávie 19.3.1998 
 

x x x x x 

Bosna a 

Hercegovina 15.9.1997 27.2.1998 
    x   x 

Bosna a 

Hercegovina 17.3.1997 
 

    x   x 

Afghánistán 17.12.1996 
 

x         

Barma 28.10.1996 
 

x   x x x 

býv.Jugoslávie 26.2.1996 
 

x         

Súdán 1994 
 

x     x   

Nigérie 1993 1999 x     x   

D. r. Kongo 1993 
 

x     x   

Zdroj: Druláková, 2012, vlastní zpracování 
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Tab. 3.4 Seznam sankcionovaných osob ze 17. 3. 2014 

  
Jméno (anglický přepis) Identifikační údaje Datum zařazení 

na seznam 

1 Sergey Valeryevich Aksyonov datum narození 26. 11. 1972 17. 3. 2014 

2 Vladimir Andreevich Konstantinov datum narození 19. 3. 1967 17. 3. 2014 

3 Rustam Ilmirovich Temirgaliev datum narození 15. 8. 1976 17. 3. 2014 

4 Deniz Valentinovich Berezovskiy datum narození 15. 7. 1974 17. 3. 2014 

5 Aleksei Mikhailovich Chaliy datum narození 13. 6. 1961 17. 3. 2014 

6 Pyotr Anatoliyovych Zima - 17. 3. 2014 

7 Yuriy Zherebtsov - 17. 3. 2014 

8 Sergey Pavlovych Tsekov datum narození 28. 3. 1953 17. 3. 2014 

9 Ozerov, Viktor Alekseevich datum narození 5. 1. 1958 17. 3. 2014 

10 Dzhabarov, Vladimir Michailovich datum narození 29. 9. 1952 17. 3. 2014 

11 Klishas, Andrei Aleksandrovich datum narození 9. 11. 1972 17. 3. 2014 

12 Ryzhkov, Nikolai Ivanovich datum narození 28. 9. 1929 17. 3. 2014 

13 Bushmin, Evgeni Viktorovich datum narození 4. 10. 1958 17. 3. 2014 

14 Totoonov, Aleksandr Borisovich datum narození 3. 3. 1957 17. 3. 2014 

15 Panteleev, Oleg Evgenevich datum narození 21. 7. 1952 17. 3. 2014 

16 Mironov, Sergei Mikhailovich datum narození 14. 2. 1953 17. 3. 2014 

17 Zheleznyak, Sergei Vladimirovich datum narození 30. 7. 1970 17. 3. 2014 

18 Slutski, Leonid Eduardovich datum narození 4. 1. 1968 17. 3. 2014 

19 Vitko, Aleksandr Viktorovich datum narození 13. 9. 1961 17. 3. 2014 

20 Sidorov, Anatoliy Alekseevich - 17. 3. 2014 

21 Galkin, Aleksandr - 17. 3. 2014 

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie 17. 3. 2014, vlastní zpracování 

Tab. 3.5 Seznam nově sankcionovaných osob z 21. 3. 2014 

  
Jméno (anglický přepis) Identifikační údaje Datum zařazení 

na seznam 

22 Rogozin, Dmitry Olegovich narozen dne 21. 12. 1963 21. 3. 2014 

23 Glazyev, Sergey narozen dne 1. 1. 1961 21. 3. 2014 

24 Matviyenko, Valentina Ivanova narozena dne 7. 4. 1949 21. 3. 2014 

25 Naryshkin, Sergei Evgenevich narozen dne 27. 10. 1954 21. 3. 2014 

26 Kiselyov, Dmitry Konstantinovich narozen dne 26. 4. 1954 21. 3. 2014 

27 Nosatov, Alexander Mihailovich narozen dne 27. 3. 1963 21. 3. 2014 

28 Kulikov, Valery Vladimirovich narozen dne 1. 9. 1956 21. 3. 2014 

29 Surkov, Vladislav Yurievich narozen dne 21. 9. 1964 21. 3. 2014 

30 Mikhail Malyshev předseda krymské volební komise 21. 3. 2014 

31 Valery Medvedev předseda sevastopolské volební komise 21. 3. 2014 

32 Genpor. Igor Turchenyuk velitel ruských ozbrojených sil na Krymu 21. 3. 2014 

33 Elena Borisovna Mizulina poslankyně Státní dumy 21. 3. 2014 

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie 21. 3. 2014, vlastní zpracování 
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Tab. 3.6 Seznam nově sankcionovaných osob z 29. 4. 2014 

  
Jméno (anglický přepis) Identifikační údaje Datum zařazení 

na seznam 

34 Dmitry Nikolayevich KOZAK narozen dne 7. 11. 1958; Kirovohrad 29. 4. 2014 

35 Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV narozen dne 15. 9. 1949; Moskva 29. 4. 2014 

36 Oleg Genrikhovich SAVELYEV narozen 27. 10. 1965; Leningrad 29. 4. 2014 

37 Sergei Ivanovich MENYAILO narozen 22. 8. 1960 Alagir 29. 4. 2014 

38 Olga Fedorovna KOVATIDI narozena 7. 5. 1962; Simferopol 29. 4. 2014 

39 Ludmila Ivanovna SHVETSOVA narozena 24. 9. 1949; Alma-Ata 29. 4. 2014 

40 Sergei Ivanovich NEVEROV narozen 21. 12. 1961; Tashtagol 29. 4. 2014 

41 Igor Dmitrievich SERGUN narozen 28. 3. 1957 29. 4. 2014 

42 Valery Vasilevich GERASIMOV narozen 8. 9. 1955; Kazaň 29. 4. 2014 

43 German PROKOPIV - 29. 4. 2014 

44 Valeriy BOLOTOV - 29. 4. 2014 

45 Andriy PURGIN - 29. 4. 2014 

46 Denys PUSHYLIN místo narození: Makiivka 29. 4. 2014 

47 Tsyplakov Sergey GENNADEVICH - 29. 4. 2014 

48 Igor STRELKOV (Ihor Strielkov - 29. 4. 2014 

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie 29. 4. 2014, vlastní zpracování 

Tab. 3.7 Seznam nově sankcionovaných osob a subjektů z 12. 5. 2014 

  
Jméno (anglický přepis) Identifikační údaje Datum zařazení 

na seznam 

49 Vyacheslav Viktorovich VOLODIN narozen dne 4. února 1964; Alekseevka 12. 5. 2014 

50 Vladimir SHAMANOV narozen dne 15. února 1954; Barnaul 12. 5. 2014 

51 Vladimir Nikolaevich PLIGIN narozen dne 19. května 1960; Ignatovo 12. 5. 2014 

52 Petr Grigorievich JAROSH vedoucí migračního úřadu na Krymu 12. 5. 2014 

53 Oleg Grigorievich KOZYURA narozen dne 19. prosince 1962 12. 5. 2014 

54 Viacheslav PONOMARIOV samozvaný starosta města Slavjansk 12. 5. 2014 

55 Igor Mykolaiovych BEZLER narozen v roce 1965 12. 5. 2014 

56 Igor KAKIDZYANOV vůdce ozbrojených sil v Doněcku 12. 5. 2014 

57 Oleg TSARIOV poslanec parlamentu 12. 5. 2014 

58 Roman LYAGIN vedoucí volební komise v Luhansku 12. 5. 2014 

59 Aleksandr MALYKHIN vedoucí volební komise v Luhansku 12. 5. 2014 

60 Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA narozena dne 18. března 1980; Eupatoria 12. 5. 2014 

61 Igor Sergeievich SHEVCHENKO státní zástupce města Sevastopol 12. 5. 2014 

  Subjekt Identifikační údaje 
Datum zařazení 

na seznam 

1 PJSC CHERNOMORNEFTEGAZ firma konfiskovaná krymskými "orgány" 12. 5. 2014 

2 FEODOSIA firma konfiskovaná krymskými "orgány" 12. 5. 2014 

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie 12. 5. 2014, vlastní zpracování 
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Tab. 3.8 Seznam nově sankcionovaných osob z 12. 7. 2014 

  
Jméno (anglický přepis) Identifikační údaje Datum zařazení 

na seznam 

62 Aleksandr Yurevich BORODAI „předseda vlády Doněcké lidové rep.“ 12. 7. 2014 

63 Alexander KHODAKOVSKY „ministr bezpečnosti Doněcké lidové rep.“ 12. 7. 2014 

64 
Alexandr Aleksandrovich 

KALYUSSKY "místopředseda vlády Doněcké lidové rep." 12. 7. 2014 

65 Alexander KHRYAKOV „ministr informací Doněcké lidové rep.“ 12. 7. 2014 

66 Marat BASHIROV 
„předseda Rady ministrů Luganské lidové 

rep.“ 12. 7. 2014 

67 Vasyl NIKITIN 
„předseda Rady ministrů Luganské lidové 

rep.“ 12. 7. 2014 

68 Aleksey KARYAKIN 
„předseda Nejvyšší rady Luganské lidové 

rep.“ 12. 7. 2014 

69 Yurij IVAKIN „ministr vnitra Luganské lidové rep.“ 12. 7. 2014 

70 Igor PLOTNITSKY „ministr obrany Luganské lidové rep.“ 12. 7. 2014 

71 Nikolay KOZITSYN velitel kozáckých sil 12. 7. 2014 

72 Oleksiy MOZGOVY vůdce ozbrojené skupiny na vých. Ukrajině 12. 7. 2014 

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie 12. 7. 2014, vlastní zpracování 
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Tab. 3.9 Seznam nově sankcionovaných osob a subjektů z 25. 7. 2014 

  
Jméno (anglický přepis) Identifikační údaje Datum zařazení 

na seznam 

73 Mikhail Efimovich FRADKOV člen Bezpečnostní rady Ruské federace 25. 7. 2014 

74 Nikolai Platonovich PATRUSHEV člen Bezpečnostní rady Ruské federace 25. 7. 2014 

75 Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV ředitel Federální bezpečnostní služby 25. 7. 2014 

76 Rashid Gumarovich NURGALIEV člen Bezpečnostní rady Ruské federace 25. 7. 2014 

77 Boris Vyacheslavovich GRYZLOV člen Bezpečnostní rady Ruské federace 25. 7. 2014 

78 Sergei Orestovoch BESEDA vyšší důstojník FSB 25. 7. 2014 

79 
Mikhail Vladimirovich 

DEGTYAREV člen Státní dumy 25. 7. 2014 

80 Ramzan Akhmadovitch KADYROV prezident Čečenské republiky 25. 7. 2014 

81 Alexander Nikolayevich TKACHYOV gubernátor Krasnodarského kraje 25. 7. 2014 

82 Pavel GUBAREV samozvaný vůdce Doněcké rep. 25. 7. 2014 

83 Ekaterina GUBAREVA narozena dne 5.7.1983, Kakhovka 25. 7. 2014 

84 Fedor BEREZIN narozen dne 7.2.1960, Donetsk 25. 7. 2014 

85 Valery Vladimirovich KAUROV samozvaný prezident rep. Nové Rusko 25. 7. 2014 

86 Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK narozen dne 23.6.1972, Vinnytsia region 25. 7. 2014 

87 Vladimir ANTYUFEYEV vicepremiér Doněcké lidové republiky 25. 7. 2014 

  Subjekt Identifikační údaje 
Datum zařazení 

na seznam 

3 Luganská lidová republika založena 27. dubna 2014 25. 7. 2014 

4 Doněcká lidová republika vyhlášena 7. dubna 2014 25. 7. 2014 

5 Federální stát Nové Rusko vytvořen 24.května 2014 25. 7. 2014 

6 Velká donská armáda mezinárodní svaz veřejných sdružení 25. 7. 2014 

7 Sobol radikální polovojenská organizace 25. 7. 2014 

8 Luganská garda milice domobrany v Lugansku 25. 7. 2014 

9 Armáda jihovýchodu nezákonná ozbrojená separatistická skupina 25. 7. 2014 

10 Donbaské lidové milice nezákonná ozbrojená separatistická skupina 25. 7. 2014 

11 Batalion Vostok nezákonná ozbrojená separatistická skupina 25. 7. 2014 

12 
státní trajektová společnost „Kerch 

ferry“ znárodněna Krymskými orgány 25. 7. 2014 

13 podnik „Sevastopol commercial seaport“ znárodněna Krymskými orgány 25. 7. 2014 

14 podnik „Kerch commercial sea port“ znárodněna Krymskými orgány 25. 7. 2014 

15 státní podnik Universal -Avia znárodněna Krymskými orgány 25. 7. 2014 

16 
rekreační středisko „Nizhnyaya 

Oreanda“ znárodněna Krymskými orgány 25. 7. 2014 

17 krymský podnik „Azov distillery plant“ znárodněna Krymskými orgány 25. 7. 2014 

18 
koncern „National Association of 

producers Massandra 
znárodněna Krymskými orgány 

25. 7. 2014 

19 podnik Magarach znárodněna Krymskými orgány 25. 7. 2014 

20 podnik Novy Svet znárodněna Krymskými orgány 25. 7. 2014 

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie 25. 7. 2014, vlastní zpracování 
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Tab. 3.10 Seznam nově sankcionovaných osob a subjektů z 30. 7. 2014 

 

Jméno (anglický přepis) Identifikační údaje 
Datum zařazení 

na seznam 

88 Alexey Alexeyevich GROMOV náměstek personal. ředitele prezid. kanceláře 30. 7. 2014 

89 Oksana TCHIGRINA mluvčí Luganské lidové republiky 30. 7. 2014 

90 Boris LITVINOV předseda Nejvyšší rady Doněcké lid. rep. 30. 7. 2014 

91 Sergey ABISOV ministr vnitra republiky Krym 30. 7. 2014 

92 Arkady Romanovich ROTENBERG akcionář společnosti Giprotransmost 30. 7. 2014 

93 Konstantin Valerevich MALOFEEV napojen na ukrajinské separatisty 30. 7. 2014 

94 Yuriy Valentinovich KOVALCHUK osoba blízká prezidentu Putinovi 30. 7. 2014 

95 Nikolay Terentievich SHAMALOV osoba blízká prezidentu Putinovi 30. 7. 2014 

  Subjekt Identifikační údaje 
Datum zařazení 

na seznam 

21 
JOINT-STOCK COMPANY 

CONCERN výroba vojenských a civilních letadel 30. 7. 2014 

22 DOBROLET provoz letů mezi Krymem a Ruskem 30. 7. 2014 

23 
RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL 

BANK banka narušující celistvost Ukrajiny 30. 7. 2014 

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie 30. 7. 2014, vlastní zpracování 
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Tab. 3.12 Seznam nově sankcionovaných osob z 12. 9. 2014 

  
Jméno (anglický přepis) Identifikační údaje Datum zařazení 

na seznam 

96 Alexander ZAKHARCHENKO předseda vlády Doněcké lidové rep. 12. 9. 2014 

97 Vladimir KONONOV ministr obrany Doněcké lidové rep. 12. 9. 2014 

98 Miroslav Vladimirovich RUDENKO velitel Lidových milicí Donbasu 12. 9. 2014 

99 Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV předseda vlády Luganské lidové rep. 12. 9. 2014 

100 Andrey Yurevich PINCHUK min. stát. bezpečnosti v Doněcké l. r. 12. 9. 2014 

101 Oleg BEREZA ministr vnitra Doněcké lidové rep. 12. 9. 2014 

102 Andrei Nikolaevich RODKIN zástupce Doněcké republiky v Moskvě 12. 9. 2014 

103 Aleksandr KARAMAN místopředseda vlády Doněcké lid. rep. 12. 9. 2014 

104 Georgiy L'vovich MURADOV místopředseda vlády Krymu 12. 9. 2014 

105 Mikhail Sergeyevich SHEREMET první místopředseda vlády Krymu 12. 9. 2014 

106 Yuri Leonidovich VOROBIOV místopředseda Rady federace Ruské federace 12. 9. 2014 

107 Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY člen Rady Státní dumy 12. 9. 2014 

108 Vladimir Abdualiyevich VASILYEV místopředseda Státní dumy 12. 9. 2014 

109 Viktor Petrovich VODOLATSKY předseda Svazu ruských a zahraničních kozáckých sil 12. 9. 2014 

110 Leonid Ivanovich KALASHNIKOV první místopředseda Výboru Státní dumy pro zah. věci 12. 9. 2014 

111 Vladimir Stepanovich NIKITIN místopředseda Státní dumy 12. 9. 2014 

112 Oleg Vladimirovich LEBEDEV místopředseda Státní dumy 12. 9. 2014 

113 Ivan Ivanovich MELNIKOV místopředseda Státní dumy 12. 9. 2014 

114 Igor Vladimirovich LEBEDEV místopředseda Státní dumy 12. 9. 2014 

115 Nikolai Vladimirovich LEVICHEV místopředseda Státní dumy 12. 9. 2014 

116 Svetlana Sergeevna ZHUROVA místopředsedkyně Státní dumy 12. 9. 2014 

117 Aleksey Vasilevich NAUMETS Generálmajor ruské armády 12. 9. 2014 

118 Sergey Viktorovich CHEMEZOV spolupracovník prezidenta Putina 12. 9. 2014 

119 Alexander Mikhailovich BABAKOV poslanec Státní dumy 12. 9. 2014 

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie 12. 9. 2014, vlastní zpracování 
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Tab. 3.16 Seznam nově sankcionovaných osob a subjektů z 29. 11. 2014 

  
Jméno (anglický přepis) Identifikační údaje Datum zařazení 

na seznam 

120 Serhiy KOZYAKOV vedoucí Ústřední volební komise v Luhansku 29. 11. 2014 

121 Oleg AKIMOV zástupce „Luhanského hospodářského svazu“ 29. 11. 2014 

122 Larisa AIRAPETYAN ministryně zdravotnictví Luganské rep. 29. 11. 2014 

123 Yuriy SIVOKONENKO poslanec parlamentu Doněcké rep. 29. 11. 2014 

124 Aleksandr KOFMAN místopředseda parlamentu Doněcké rep. 29. 11. 2014 

125 Ravil KHALIKOV místopředseda vlády Doněcké rep. 29. 11. 2014 

126 Dmitry SEMYONOV 
místopředseda vlády pro finance Luganské 

rep. 29. 11. 2014 

127 Oleg BUGROV ministr obrany Luganské republiky 29. 11. 2014 

128 Lesya LAPTEVA ministryně školství Luganské republiky 29. 11. 2014 

129 Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV 
"vedoucí úřadu pro vládní záležitosti“ 

tzv. Doněcké lidové republiky 29. 11. 2014 

130 Ihor Vladymyrovych KOSTENOK minstr školství Doněcké lidové rep. 29. 11. 2014 

131 Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV člen Národní rady Doněcké lidové rep. 29. 11. 2014 

132 
Vladyslav Nykolayevych 

DEYNEGO 
místopředseda Lidové rady Luganské rep. 

29. 11. 2014 

  Subjekt Identifikační údaje 
Datum zařazení 

na seznam 

24 Donetsk Republic veřejná organizace 29. 11. 2014 

25 Peace to Luhansk Region veřejná organizace 29. 11. 2014 

26 Free Donbass veřejná organizace 29. 11. 2014 

27 People's Union veřejná organizace 29. 11. 2014 

28 Luhansk Economic Union lidová organizace 29. 11. 2014 

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie 29. 11. 2014, vlastní zpracování 
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Tab. 3.17 Seznam nově sankcionovaných osob a subjektů z 16. 2. 2015 

  
Jméno (anglický přepis) Identifikační údaje Datum zařazení 

na seznam 

133 Pavel DREMOV velitel „prvního kozáckého pluku 16. 2. 2015 

134 Alexey MILCHAKOV velitel jednotky „Rusič“ 16. 2. 2015 

135 Arseny PAVLOV velitel „praporu Sparta“ 16. 2. 2015 

136 Mikhail TOLSTYKH velitel „Somálského praporu“ 16. 2. 2015 

137 Eduard BASURIN 
zástupce velitele ministerstva obrany 

Doněcké lid. rep. 16. 2. 2015 

138 Alexandr SHUBIN ministr spravedlnosti Luganské republiky 16. 2. 2015 

139 Sergey LITVIN místopředseda Rady ministrů Luganské r. 16. 2. 2015 

140 Sergey IGNATOV velitel lidové milice Luganské republiky 16. 2. 2015 

141 Ekaterina FILIPPOVA ministryně spravedlnosti Luganské rep. 16. 2. 2015 

142 Aleksandr TIMOFEEV ministr pro rozpočet Doněcké republiky 16. 2. 2015 

143 Evgeny MANUILOV ministr pro rozpočet Luganské republiky 16. 2. 2015 

144 Viktor YATSENKO ministr komunikací Doněcké republiky 16. 2. 2015 

145 Olga BESEDINA ministryně pro hosp. rozvoj Luganské r. 16. 2. 2015 

146 Zaur ISMAILOV generalni státní zástupce 16. 2. 2015 

147 Anatoly Ivanovich ANTONOV náměstek ministra obrany Ruska 16. 2. 2015 

148 Arkady Viktorovich BAKHIN první náměstek ministra obrany Ruska 16. 2. 2015 

149 Andrei Valeryevich KARTAPOLOV 
zástupce náčelníka generálního štábu 

ozbrojených sil Ruské federace 16. 2. 2015 

150 Joseph Davydovich KOBZON poslanec Státní dumy 16. 2. 2015 

151 Valery Fedorovich RASHKIN místopředseda Státní dumy pro etické otázky 16. 2. 2015 

  Subjekt Identifikační údaje 
Datum zařazení 

na seznam 

29 Kozácká národní garda ozbrojená separatistická skupina 16. 2. 2015 

30 Prapor Sparta ozbrojená separatistická skupina 16. 2. 2015 

31 Somálský prapor ozbrojená separatistická skupina 16. 2. 2015 

32 Prapor Zarya ozbrojená separatistická skupina 16. 2. 2015 

33 Brigáda Prizrak ozbrojená separatistická skupina 16. 2. 2015 

34 Prapor Oplot ozbrojená separatistická skupina 16. 2. 2015 

35 Prapor Kalmius ozbrojená separatistická skupina 16. 2. 2015 

36 Prapor Smrt ozbrojená separatistická skupina 16. 2. 2015 

37 Veřejné hnutí NOVOROSSIYA veřejné hnutí 16. 2. 2015 

Zdroj: Úřední věstník Evropské unie 16. 2. 2015, vlastní zpracování 


