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C&D Services  s.r.o. 

Starohájska 9/B, 917 01 Trnava, Slovakia  

Tel: +421 905 172872  

Mail: cdservices@cdservices.sk 

 http://www.cdservices.sk  

 IČO: 46450548, IČ DPH: SK2023386805  

 
INFO MATERIÁL  

 ROZŚÍRENIE OPATRENÍ ZAVEDENÝCH K SITUÁCIÍ NA UKRAJINE KU KONANIU RUSKEJ FEDERÁCIE  

 
EÚ prijala 8.9.2014 rozhodnutie Rady 2014/659/SZBP, ktorým sa mení Rozhodnutie 2014/512/SZBP o 
reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine.  
Opatrenia prehlbujú a rozširujú ekonomické sankcie v štyroch oblastiach uplatňovaných od 1.8.2014 a ich 
platnosť je do 31. júla 2015. Uplatňovanie opatrení sa priebežne monitoruje. V závislosti od vývoja situácie 
môžu byť v prípade potreby prehodnotené alebo rozšírené. Podrobnosti uplatňovania ekonomických 
sankcií sú rozpracované v nariadení Rady (EÚ) č. 960/2014, meniacom nariadenie Rady (EÚ) č.833/2014. 
Dané opatrenia môžu byť podľa vyjadrenia predsedu Európskej rady zmiernené, pozmenené alebo zrušené 
podľa vývoja situácie na Ukrajine.  
 
1) Obmedzenia týkajúce sa obchodu so zbraňami  
Zakazuje sa vývoz a dovoz zbraní a vojenského materiálu do/z Ruskej federácie.  

Zakazuje sa priamy alebo nepriamy predaj, dodávka, prevod alebo vývoz všetkých druhov zbraní a 
súvisiaceho materiálu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia 
a náhradných dielov pre ne do Ruska štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo z územia členských 
štátov, alebo prostredníctvom plavidiel alebo lietadiel registrovaných v členských štátoch, a to bez ohľadu 
na to, či uvedený tovar pochádza z ich územia.  

Zakazuje sa dovoz, nákup alebo prevoz všetkých druhov zbraní a súvisiaceho materiálu vrátane zbraní a 
streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre ne z Ruska 
štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo prostredníctvom plavidiel alebo lietadiel registrovaných v 
členských štátoch.  

Zakazuje sa priame i nepriame financovanie a finančná výpomoc súvisiaca s tovarmi a technológiami 
zaradenými do Spoločného zoznamu vojenského materiálu, najmä poskytovanie grantov, úverov, 
poisťovania exportných úverov a exportných garancií, ako aj poistenia a zaistenia pre všetky druhy predaja, 
ponuky, prepravy a exportu vyššie uvedených položiek a pre akékoľvek poskytovanie technickej pomoci 
určenej fyzickým a právnickým osobám, subjektom alebo orgánom v Ruskej federácii alebo na použitie v 
Rusku.  

Zákazom nie je dotknuté plnenie zmlúv alebo dohôd, ktoré sa uzavreli pred 1. augustom 2014, ani 
poskytovanie náhradných dielov a servisu potrebných na údržbu a bezpečnosť existujúcich spôsobilostí v 
rámci EÚ.  
 
2) Obmedzenia týkajúce vývozu tovarov a technológií s dvojakým použitím  
Opatrenia sa vzťahujú na predaj, dodávky a vývoz tovarov a technológií s dvojakým použitím uvedených v 
zozname v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009 osobám, ktoré sú alebo môžu byť určené vcelku 
alebo sčasti na vojenské použitie alebo pre vojenského koncového používateľa. V prípade, že koncovým 
používateľom sú ruské ozbrojené sily, považuje sa všetok tovar a technológie s dvojakým použitím ním 
obstarané za tovar alebo technológie na vojenské použitie. subjektom alebo orgánom v Ruskej federácii, 
uvedeným v zozname v prílohe IV k Rozhodnutiu Rady 2014/659/SZBP (resp. v prílohe I k Nariadeniu č. 
960/2014).  
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Je zakázané priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, presúvať alebo vyvážať tovar a technológie s 
dvojakým použitím, uvedené v prílohe I k Nariadeniu 428/2009 bez ohľadu na to, či majú pôvod v Únii, 
fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku uvedenému na zozname v prílohe IV k 
Rozhodnutiu Rady 2014/659/SZBP (resp. v prílohe I k Nariadeniu č. 960/2014). Taktiež je zakázané používať 
národné plavidlá a/alebo lietadlá patriace fyzickým alebo právnickým osobám uvedeným v zozname v 
prílohe IV k Rozhodnutiu 2014/659/SZBP.  

Je zakázané priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v 
súvislosti s tovarom a technológiami s dvojakým použitím v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a 
používaním takéhoto tovaru alebo technológií fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo 
orgánom v Rusku, uvedeným v zozname v prílohe IV k Rozhodnutiu Rady 2014/659/SZBP, a tiež priamo 
alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami s 
dvojakým použitím, a to najmä grantov, pôžičiek a poistenia vývozného úveru, na akýkoľvek predaj, 
dodávku, presun alebo vývoz týchto položiek, alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej pomoci 
akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku uvedenému v zozname  v prílohe 
IV k Rozhodnutiu 2014/659/SZBP, ak tieto položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na 
vojenské použitie alebo pre vojenského koncového používateľa.  

Tento zákaz sa netýka vývozu tovaru a technológií s dvojakým použitím pre kozmický priemysel, na 
nevojenské použitie a/alebo pre nevojenských koncových používateľov, ako aj vývozu tovaru a 
technológií zabezpečujúcich udržiavanie a bezpečnosť existujúcich civilných jadrových zariadení v rámci 
EÚ, na nevojenské použitie a/alebo pre nevojenských koncových používateľov.  

Uvedený zákaz sa taktiež netýka plnenia záväzkov vyplývajúcich z dohôd a zmlúv uzatvorených pred 8. 
septembrom 2014 a poskytovania asistencie pri vykonávaní údržby a zachovaní bezpečnosti existujúcich 
kapacít EÚ.  
 
3) Obmedzenia týkajúce sa vývozu určitých technológií pre ropný priemysel  
Zakazuje sa poskytovanie nasledujúcich súvisiacich služieb potrebných na hlbinný prieskum a ťažbu ropy, 
arktický prieskum a ťažbu ropy, ako aj ťažbu bridlicového plynu. Do tejto kategórie patrí vŕtanie, kontrola 
vrtov, ťažobné a dokončovacie práce, ako aj dodávka osobitných plavidiel.  

Tieto zákazy sa neuplatňujú v prípade plnenia záväzkov vyplývajúcich z dohôd a zmlúv uzatvorených pred 
8. septembrom 2014 a taktiež v prípade, že vyššie uvedené združené služby sú potrebné na neodkladnú 
prevenciu a zmiernenie následkov udalostí, ktoré by mohli mať vážny a významný vplyv na ľudské zdravie a 
bezpečnosť prírodného prostredia.  
Predchádzajúce povolenie sa vyžaduje na priamy alebo nepriamy predaj, dodávku, presun alebo vývoz 
technológií uvedených v prílohe II k Nariadeniu 833/2014 bez ohľadu na to, či majú pôvod v Únii, akejkoľvek 
fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo v akejkoľvek inej krajine, ak sú takéto 
zariadenia alebo technológie určené na použitie v Rusku.  

Príloha II k Nariadeniu 833/2014 zahŕňa určité technológie vhodné pre ropný priemysel na použitie pri 
hlbinnom prieskume ropy a jej ťažbe, pri arktickom prieskume ropy a jej ťažbe alebo v rámci ruských 
projektov zameraných na bridlicovú ropu.  
Povoleniu dotknutého príslušného orgánu tiež podlieha poskytovanie: 

a) technickej pomoci alebo sprostredkovateľských služieb v súvislosti s technológiami uvedenými v prílohe II 
k Nariadeniu 833/2014 a v súvislosti s priamym alebo nepriamym poskytovaním, výrobou, údržbou a 
používaním takýchto položiek akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku 
alebo ak sa takáto pomoc týka technológií na použitie v Rusku akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v 
akejkoľvek inej krajine;  

b) finančných prostriedkov alebo finančnej pomoci v súvislosti s technológiami uvedenými v prílohe II k 
Nariadeniu 833/2014, a to najmä grantov, pôžičiek a poistenia vývozného úveru, na akýkoľvek predaj, 
dodávku, presun alebo vývoz uvedených položiek alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci priamo 
alebo nepriamo akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku, alebo ak sa 
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takáto pomoc týka technológií na použitie v Rusku akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v akejkoľvek 
inej krajine.  

Príslušné orgány neudelia žiadne povolenie na žiadny predaj, dodávku, presun alebo vývoz technológií 
zahrnutých do prílohy II k Nariadeniu 833/2014, ak majú opodstatnené dôvody na to, aby dospeli k záveru, 
že predaj, dodávka, presun alebo vývoz technológií je pre projekty týkajúce sa hlbinného prieskumu ropy a 
jej ťažby, arktického prieskumu ropy a jej ťažby alebo pre projekty zamerané na bridlicovú ropu v Rusku.  

Príslušné orgány však môžu udeliť povolenie, ak sa vývoz týka plnenia záväzku vyplývajúceho zo zmluvy 
uzatvorenej pred 1. augustom 2014.  
 
4) Obmedzenia týkajúce sa kapitálového trhu  
Zákaz transakcií v oblasti finančných alebo investičných služieb alebo poskytovania takýchto služieb, alebo 
obchodovania s novými dlhopismi alebo kapitálom, alebo podobnými finančnými nástrojmi so splatnosťou 
dlhšou ako 90 dní (vydanými v období od 1. augusta 2014 do 8. septembra 2014) ruskými finančnými 
inštitúciami (zoznam v prílohe III k Nariadeniu č. 833/2014) a tými so splatnosťou dlhšou ako 30 dní 
(vydanými po 8. septembri 2014) ruskými finančnými inštitúciami (zoznam v prílohe III k Nariadeniu č. 
833/2014), subjektmi zaoberajúcimi sa prepravou a predajom ropy a ropných produktov (zoznam v prílohe 
III k Nariadeniu č. 960/2014), ako aj právnickými osobami, v ktorých vyššie spomínané subjekty majú vyšší 
ako 50%-ný vlastnícky podiel a/alebo ktoré vykonávajú aktivity v prospech vyššie spomínaných subjektov. 
Zároveň sa zavádza zákaz priameho či nepriameho poskytovania úverov a pôžičiek so splatnosťou dlhšou 
ako 30 dní všetkým z uvedených subjektov na zakázané druhy importov/exportov tovarov a nefinančných 
služieb.  

Je zakázané priamo alebo nepriamo nakupovať, predávať, sprostredkúvať alebo poskytovať pomoc pri 
vydávaní prevoditeľných cenných papierov, kapitálu a podobných nástrojov peňažného trhu alebo inak s 
nimi nakladať, ak ich splatnosť presahuje 90 dní a ak boli vydané v období od 1. augusta do 8. septembra 
2014, alebo ak ich splatnosť presahuje 30 dní a ak boli vydané po 8. septembri 2014 ruskými finančnými 
inštitúciami v štátnom vlastníctve, t.z. podiel štátu viac ako 50 % (5 bánk uvedených v prílohe III k 
Nariadeniu č. 833/2014) a/alebo spoločnosťami s nadpolovičným vlastníckym podielom vyššie uvedených 
subjektov.  

Je zakázané priamo alebo nepriamo nakupovať, predávať, sprostredkúvať alebo poskytovať pomoc pri 
vydávaní prevoditeľných cenných papierov, kapitálu a podobných nástrojov peňažného trhu alebo inak s 
nimi nakladať, ak ich splatnosť presahuje 30 dní a ak boli vydané po 8. septembri 2014 právnickými 
osobami, subjektmi alebo orgánmi zriadenými v Ruskej federácii prioritne sa zaoberajúcimi koncipovaním, 
predajom a exportom vojenského vybavenia a služieb (s výnimkou subjektov pôsobiacich vo vesmírnom 
sektore a sektore civilnej atómovej energetiky), a taktiež subjektmi vo väčšinovom štátnom vlastníctve s 
aktívami v celkovej hodnote väčšej ako 1 bilión rubľov a podielom príjmov pochádzajúcich z prepravy a 
predaja ropy a ropných výrobkov vyšším ako 50%. Tento zákaz sa uplatňuje aj voči spoločnostiam, v ktorých 
majú vyššie spomínané subjekty väčšinový podiel a/alebo voči spoločnostiam, ktoré vykonávajú aktivity v 
prospech vyššie uvedených subjektov.  

Je zakázané priamo či nepriamo poskytovať úvery a pôžičky so splatnosťou dlhšou ako 30 dní všetkým z 
vyššie uvedených subjektov na zakázané druhy importov/exportov tovarov a nefinančných služieb (s 
výnimkou úverov poskytovaných s cieľom núdzového financovania právnických osôb zriadených v EÚ, a 
ktorých nadpolovičný podiel majetkových práv je vlastnený finančnými inštitúciami z prílohy III k Nariadeniu 
č. 833/2014).  
 
Legislatíva Slovenskej republiky na uplatňovanie medzinárodných sankcií  
V rámci legislatívy SR platí Zákon č. 126/2011 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií, ktorý upravuje 
povinnosti fyzických a právnických osôb pri vykonávaní medzinárodnej sankcie a pôsobnosť príslušných 
ústredných orgánov pokiaľ ide o priestupky za porušenie sankcií.  

Kontakty na príslušné orgány štátnej správy: 
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- vývozné povolenia/licencie podľa Zákonov č. 392/2011 Z.z. a39/2011 Z.z. pre sankcie EÚ týkajúce sa 
obmedzení na dovoz a vývoz zbraní a tovarov a technológií s dvojakým použitím 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Odbor výkonu obchodných opatrení 
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, Tel: +421 2 48542175, Fax: +421 2 43423915, sekretOROCT@mhsr.sk 
- pre sankcie EÚ týkajúce sa obmedzení prevodov finančných prostriedkov a finančných služieb a zmrazenia 
finančných prostriedkov 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Štefanovičova 5, P.O. BOX 82, 817 82 Bratislava, Tel: +421 2 59581111, Fax: +421 2 59583048, 
www.finance.gov.sk 
 
V prípade potreby konzultácií, riešenia vzniknutej situácie, či overenia či sa opatrenia týkajú aj Vašich 

tovarov, nás môžete kedykoľvek kontaktovať – kontakty sú uvedené nižšie alebo v hlavičke tejto informácie.  

C&D Services s.r.o., Starohájska 9/B, 917 01 Trnava, Slovakia – colné a daňové poradenstvo  

Telefón: +421 905 172872, +421 915 575258, +421 915 575265, mail: cdservices@cdservices.sk  

Viac tu: http://www.cdservices.sk/ona/predstavujeme/  
 
Linky na internetové stránky s informáciami k zahraničnému obchodu, informačným databázam, ako 
i opatreniam zavedeným pri obchodovaní s tretími krajinami, či platnej legislatíve EÚ nájdete na našej web 
stránke: http://www.cdservices.sk/linky/europska-unia/ 
Potrebné odkazy na informačné zdroje a konkrétne predpisy s priamym preklikom na príslušné prílohy 
nájdete na tomto linku, kde je článok so stručným súhrnom opatrení: 
http://www.cdservices.sk/news/opatrenia-k-situacii-na-ukrajine/ 
 
Pre rýchle overenie, či Vaše tovary spadajú pod vyššie uvedené ekonomické sankcie, odporúčame si overiť 
každý tovar pri zamýšľanom dovoze a vývoze priamo v aplikácii TARIC SK, ktorú spravuje Finančné 
riaditeľstvo SR a ktorá je aktualizovaná pravidelne každých 24 hodín a obsahuje teda akékoľvek netarifné 
alebo tarifné opatrenia, ktoré sa týkajú zahraničného obchodu voči tretím krajinám a teda aj opatrení 
zavedených pri obchodovaní s Ruskou federáciou. 

http://www.finance.gov.sk/
http://www.cdservices.sk/ona/predstavujeme/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.cdservices.sk%2Fona%2Fpredstavujeme%2F
http://www.cdservices.sk/linky/europska-unia/
http://www.cdservices.sk/news/opatrenia-k-situacii-na-ukrajine/
http://tqsinet.colnasprava.sk/isstinet/TARICSK/Measure_B.aspx

