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Příloha 1) 

usnesení vlády 

ze dne 21. prosince 2022 č. 1081 

 

STATUT  

MEZIRESORTNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY  

PRO SANKČNÍ SEZNAMY 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1) Meziresortní koordinační skupina pro sankční seznamy (dále jen „skupina“) je poradním 

orgánem Ministerstva zahraničních věcí (dále jen „ministerstvo“) ustaveným při 

ministerstvu v souladu s kompetenčním zákonem1 a na základě bodu I usnesení vlády ze 

dne 21. prosince 2022 č. 1081. 

2) Pro účely tohoto statutu se pojmem „sankční seznam“ rozumí seznam subjektů, vůči nimž 

jsou uplatňována omezující opatření podle sankčního zákona2. Pojmem „sankce“ se 

rozumí omezující opatření spočívající v omezeních, příkazech a zákazech podle zákona 

o provádění mezinárodních sankcí. 

 

Článek 2 

Působnost skupiny 

1) Skupina je nápomocna ministerstvu při výkonu jeho působnosti podle sankčního zákona2 

a při sjednávání mezinárodních sankcí a koordinaci postoje České republiky k nim tím, že: 

a) projednává podněty na zařazení subjektu na sankční seznam Evropské unie nebo OSN, 

popřípadě na vyřazení nebo na změnu zařazení, nebo na zápis na vnitrostátní sankční 

seznam a na odstranění, zrušení nebo změnu zápisu na vnitrostátní sankční seznam, 

b) projednává návrhy České republiky na zařazení subjektu na sankční seznam Evropské 

unie, popřípadě na vyřazení nebo na změnu zařazení, před jejich předložením ze strany 

ministerstva vládě, 

c) projednává návrhy na připojení České republiky jako spolunavrhovatele k návrhu na 

zařazení, vyřazení nebo změnu zařazení subjektu na sankční seznam Evropské unie 

předkládanému jiným členským státem Evropské unie, 

d) projednává návrhy na zápis subjektu na vnitrostátní sankční seznam a na odstranění, 

zrušení nebo změnu zápisu, před jejich předložením ze strany ministerstva vládě, 

                                                           
1 § 6 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Zákon č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním 
uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon).  
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e) projednává návrhy na zařazení subjektu na sankční seznam OSN, popřípadě na 

vyřazení nebo na změnu zařazení, před jejich předložením ministru zahraničních věcí, 

f) poskytuje informace pro účely stanoviska ministerstva k námitce subjektu proti jeho 

zápisu na vnitrostátní sankční seznam, 

g) projednává žádosti jiných států a mezinárodních organizací týkající se sankčních 

seznamů,  

h) v jejím rámci dochází k výměně informací o vývoji v sankční problematice na 

mezinárodní, unijní i vnitrostátní úrovni, pokud nejde pouze o provádění již přijatých 

sankcí, což náleží Mezirezortní koordinační skupině pro provádění mezinárodních 

sankcí v České republice při Ministerstvu financí (dále jen „MKS pro provádění 

sankcí“), 

i) projednává návrhy legislativního řešení problematiky sankcí, 

j) plní i jiné úkoly z vlastní iniciativy, pokud nejsou v rozporu s tímto statutem. 

 

2) Projednání návrhů podle písmen b) až d) ve skupině se považuje za projednání ve smyslu 

§ 4 odst. 7 a 8 a § 7 odst. 6 sankčního zákona. 

 

Článek 3 
Složení skupiny 

1) Skupina se skládá z předsedy, místopředsedy, ostatních členů a případně přidružených 

členů (dále jen „členové“). Ministerstvo a Finanční analytický úřad (dále jen „FAÚ“) mají 

dva členy, ostatní instituce po jednom. 

2) Předsedou skupiny je pověřený zástupce ministerstva. 

3) Místopředsedou skupiny je pověřený zástupce FAÚ. 

4) Ostatními členy skupiny jsou zástupce: 
a) ministerstva; ten je současně tajemníkem skupiny,  
b) FAÚ,  
c) Ministerstva vnitra,  
d) Ministerstva spravedlnosti,  
e) Ministerstva průmyslu a obchodu,  
f) Ministerstva obrany,  
g) Policie České republiky, 
h) Bezpečnostní informační služby, 
i) Úřadu pro zahraniční styky a informace,  
j) Vojenského zpravodajství. 

5) Přidruženými členy skupiny jsou Česká národní banka a Generální ředitelství cel. 
Přidružení členové se účastní jednání skupiny, pokud se provádění zamýšlených sankcí 
týká jejich působnosti. 

6) Každá z institucí uvedená v odstavcích 2 až 5 je zodpovědná za jmenování ji zastupujícího 

člena a jeho případných náhradníků. Při jmenování zohlední skutečnost, že členové budou 

nakládat s utajovanými informacemi až do stupně utajení Tajné.3 

7) Členem skupiny, potažmo přidruženým členem, se může stát i zástupce jiné instituce, 

v důsledku nově zaváděného typu sankce. O přijetí nového člena skupiny rozhoduje po 

projednání ve skupině ministerstvo. 

8) Pokud se provádění projednávané sankce týká působnosti dalších ústředních správních 

úřadů, přizve ministerstvo zástupce těchto úřadů na jednání skupiny v postavení hosta. 

Stejně může ministerstvo postupovat za situace, kdy považuje za nezbytné projednat dané 

                                                           
3 § 4 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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sankce i s dalšími orgány moci výkonné. Předseda dále může přizvat jako hosty další 

pracovníky ministerstva. 

 

Článek 4 

Jednání skupiny - základní principy 

1) Způsob jednání skupiny upravuje podrobně její jednací řád.  

2) Jednací řád skupiny schvaluje po projednání ve skupině ministerstvo. Jednací řád skupiny 

je dostupný na internetové stránce ministerstva. Zveřejňuje se vždy úplné znění platného 

jednacího řádu. 

3) Podnět ke změně jednacího řádu může předložit kterýkoliv člen skupiny. Podnět se zasílá 

předsedovi skupiny. Návrh změn jednacího řádu předkládá skupině předseda. Změnu 

jednacího řádu schvaluje po projednání ve skupině ministerstvo. 

4) Jednání skupiny svolává ze svého podnětu nebo z podnětu člena skupiny předseda 

skupiny. Předseda stanovuje program jednání a řídí průběh jednání. V případě 

nepřítomnosti předsedy řídí jednání skupiny její místopředseda; pokud je i ten 

nepřítomen, řídí jednání skupiny náhradník předsedy.  

5) Jednání skupiny se konají podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Skupina může 

v případě potřeby, a neodporuje-li to s ohledem na zamýšlený program jednání přepisům 

na ochranu utajovaných informací, jednat i pomocí prostředků komunikace na dálku.  

6) Aniž je dotčen odstavec 5, jednou ročně se koná společné jednání skupiny a MKS pro 

provádění sankcí. Každý lichý rok předsedá společnému jednání zástupce ministerstva, 

každý sudý rok zástupce FAÚ. 

7) Organizačně a administrativně podporuje činnost skupiny její sekretariát (dále jen 

„sekretariát“). Činnost sekretariátu zajišťuje ministerstvo. Činnost sekretariátu řídí, pod 

vedením předsedy skupiny, tajemník skupiny.  

8) Podněty k návrhům podle článku 2 odst. 1 písm. b) až e) podávají členové skupiny 

předsedovi skupiny. 

 

Článek 5 

Pracovní orgány skupiny 

1) Skupina může pro projednávání dílčích otázek zřizovat stálé nebo ad hoc podskupiny jako 

své pracovní orgány. 

2) Členy takových podskupin jsou pouze ti členové skupiny, jichž se dílčí otázka týká. 

3) Na jednání podskupin se přiměřeně použijí ustanovení jednacího řádu skupiny. 

 

Článek 6 

Zpráva o činnosti skupiny 

1) Skupina připravuje jednou ročně na návrh předsedy zprávu o své činnosti. 

2) Ministr zahraničních věcí schvaluje zprávu o činnosti skupiny.  
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Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

1) Změny tohoto statutu schvaluje vláda. Návrh změn tohoto statutu předkládá ministerstvo 

po projednání ve skupině.  

2) Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení vládou. 

3) Platný statut se zveřejňuje v úplném znění na internetové stránce ministerstva. 

 

V Praze dne 21. prosince 2022 


