ZÁKLADNÍ INFORMACE A KONTAKTY
PRO FIRMY EXPORTUJÍCÍ NA UKRAJINU A DO RUSKA
verze platná k 19. 4. 2022

Krizové poradenství CzechTrade
bezplatné

― Pomoc exportérům s hledáním
náhradního exportního odbytiště
― Analýza výchozí situace a výpadky
exportu do Ruska a na Ukrajinu
― Příprava náhradního exportního
plánu s ohledem na výrobní
zaměření firmy

www.czechtrade.cz/sluzby/krizove-poradenstvi

Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Matějková
Tel.: 724 340 444
dagmar.matejkova@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Linka 1212 │ číselná volba 1
Linka byla operativně zřízena pro podnikatele a české firmy v souvislosti se sankčním režimem a implementací opatření zavedených proti Ruské federaci.

Kontaktní osoby:
Podpora v zahraničně-obchodní politice (teritoriální experti):

Základní rozcestník MPO:

― Mgr. Martin Pospíšil, tel.: 224 85 2020, pospisil@mpo.cz

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informaceo-situaci-na-ukrajine/informace-v-souvislostis-invazi-ruska-na-ukrajinu--266138/

― PhDr. Václav Lídl, PhD., lidl@mpo.cz
Pracovní migrace:
― Mgr. Lukáš Prokeš, tel: 224 85 2967, prokes@mpo.cz
― JUDr. Tomáš Kozárek, Ph.D., tel.: 224 85 2743, kozarek@mpo.cz,
migraceinfo@mpo.cz
Veletrhy a výstavy v zahraničí:

Kontakt pro další informace: export@mpo.cz

― Ing. Rudolf Klepáček, Ph.D., tel.: 224 85 2315, klepacek@mpo.cz
― Mgr. Bc. Tomáš Karlík, DiS., tel.: 224 85 2007, karlik@mpo.cz

www.czechtrade.cz

Generální ředitelství cel
Opatření v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

www.celnisprava.cz
Zákaz, respektive omezení vývozu
a dovozu zboží:
https://www.celnisprava.cz/cz/Strank
y/Sankce-proti-Rusku.aspx
Zda konkrétní zboží podléhá
sankcím, lze zjistit na stránkách
TARIC:
https://ec.europa.eu/taxation_custom
s/dds2/taric/taric_consultation.jsp?La
ng=cs

POSTUP:
Pro zjištění, zda zboží nepodléhá sankcím je potřeba zadat jednak zboží (formou
sazebního zařazení zboží) a jednak zemi, kam je zboží vyváženo, resp. odkud je
dováženo/kde je jeho původ. Pokud neznáte sazební zařazení zboží, můžete ho
vyhledat rovněž na stránkách TARIC, pokud kliknete na šedý nápis „Procházet".
Jednotlivé druhy zboží lze „rozklikávat“. Do vyhledávacího pole zadávejte
desetimístné kódy.
Opatření vztahující se na Rusko:
― Vývoz zboží dvojího užití
― Vývoz zboží a technologií, které by mohly přispět k vojenskému nebo
technologickému posílení Ruska nebo k rozvoji jeho odvětví obrany
a bezpečnosti
― Vývoz zboží a technologií vhodných pro použití k rafinaci ropy
― Vývoz zboží a technologie vhodné pro použití v leteckém nebo kosmickém
průmyslu

www.czechtrade.cz

Finanční analytický úřad

― Informace k mezinárodním sankcím
(zpřísnění mezinárodních sankcí proti
Rusku, postupy, legislativa a metodika,
aktuality atd.):
https://www.financnianalytickyurad.cz/
mezinarodni-sankce.html
― Aktuálně o sankcích:
https://www.financnianalytickyurad.cz/
mezinarodni-sankce/aktualne-osankcich.html

www.financnianalytickyurad.cz

Kontakt (sekretariát):
Tel.: 257 044 501
fau@mfcr.cz

www.czechtrade.cz

Licenční správa MPO
Podmínky pro možné povolení vývozu

Činnost licenční správy:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicniobchod/licencni-sprava/o-licencnisprave/informace-o-licencnisprave--8846/
Hlavní kontakt:
ústředna: 224 85 5111
podatelna: 224 85 5672, 3

Praktické informace k obchodním a finančním sankcím vůči
Rusku: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencnisprava/sankce-vuci-ruske-federaci/prakticke-informace-k-obchodnima-financnim-sankcim-vuci-rusku--266114/
Rozšíření sankcí vůči Rusku a podmínky pro možné povolení
vývozu, žádosti o povolení a eFormuláře:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/informacek-podavani-zadosti-na-licencni-spravu-a-eformularezadosti/elektronicke-formulare-zadosti-a-podani-na-licencni-spravu-258753

www.czechtrade.cz

Platební styk českých podnikatelů s Ruskem
Doporučení Ministerstva průmyslu a obchodu

V případě, že jste v rámci svého podnikání v platebním
styku s Ruskou federací a obáváte se sankcí na tuto zemi

Sledujte aktuální informace:

uvalených, kontaktujte prosím banku, která Vám tento
platební styk zajišťuje.

Česká národní banka
www.cnb.cz

Váš korporátní bankovní poradce má k dispozici aktuální
informace od České národní banky týkající se konkrétních

Ministerstvo financí ČR
www.mfcr.cz

sankcí platných a účinných v České republice a může Vám
ve věci platebního styku pomoci.

www.czechtrade.cz

