
 

Legal Alert 
z oblasti veřejných zakázek 

14. dubna 2022 

Dopad sankcí EU vůči 
Rusku na veřejné zakázky 

Nařízení Rady (EU) 2022/576 
ze dne 8. dubna 2022 

Rada EU svým tzv. pátým balíčkem sankcí1 podstatným způ-

sobem rozšířila a zpřísnila dosavadní ekonomické a individu-

ální sankce vůči Rusku a Bělorusku. Konkrétně nařízení 

Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (dále jen „Naří-

zení“) s účinností již od minulé soboty 9. dubna 2022 (s urči-

tými výjimkami) zasahuje mimo jiné také do oblasti zadávání 

veřejných zakázek.  

Posílení stávajících cílených ekonomických opatření a od-

stranění mezer je zaměřeno na obecný unijní zákaz účasti 

ruských subjektů na veřejných zakázkách v členských stá-

tech EU a vyloučení veškeré finanční podpory ruským veřej-

ným orgánům. Zároveň je nutné uvést, že ve vztahu k veřej-

ným zakázkám Nařízení blíže neupravuje účast běloruských 

subjektů. 

Úplné znění Článku 5 k Nařízení 

1. Zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou 

zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti pů-

sobnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 

odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 

12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. 

b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, 

čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 

 

1 Nařízení Rady (EU) 2022/580 a prováděcí nařízení Rady (EU) 

2022/581 ze dne 8. 4. 2022, kterými se mění a provádí nařízení Rady 
(EU) č. 269/2014, dále nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. 4. 

2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice  

2009/81/EC: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či 

právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem 

v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou 

z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze 

subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, 

které jednají jménem nebo na pokyn některého ze sub-

jektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž 

způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání ve-

řejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty 

zakázky, nebo společně s nimi. 

2. Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány povolit 

zadání a další plnění zakázek zaměřených na: 

a) provoz, údržbu, vyřazování z provozu a nakládání s radio-

aktivním odpadem, dodávky a přepracování paliva a bezpeč-

nost civilních jaderných kapacit a na pokračování navrhování, 

konstrukcí a uvádění do provozu nezbytných pro dokončení 

civilních jaderných zařízení, jakož i na dodávky prekurzoro-

vého materiálu pro výrobu radioizotopů pro lékařské účely 

a podobných lékařských aplikací, kritické technologie pro mo-

nitorování radiace v životním prostředí nebo civilní jadernou 

spolupráci, zejména v oblasti výzkumu a vývoje; 

b) mezivládní spolupráci v oblasti kosmických programů; 

c) poskytování nezbytně nutného zboží nebo služeb, které 

2022, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 833/2014 a konečně 
nařízení Rady (EU) 2022/577 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění 
nařízení Rady (EU) č. 765/2006. 
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Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány na základě 

našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy 

byl tento text dán do tisku. Nicméně konkrétní informace vztahující 

se k tématům uvedeným v tomto bulletinu by měly být konzultovány 

dříve, než na jejich základě bude učiněno jakékoliv rozhodnutí. Infor-

mace uvedené v tomto bulletinu současně nelze chápat jako vyčer-

pávající popis relevantní problematiky a veškerých možných konsek-

vencí, a nemělo by na ně být plně spoléháno v jakýchkoliv rozhodo-

vacích procesech ani by neměly být považovány za náhražku speci-

fické právní rady, které by byla relevantní pro konkrétní okolnosti. 

Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář ani kterýkoliv právník uve-

dený jako autor těchto informací neodpovídají za jakoukoliv újmu, 

která by mohla vzniknout ze spoléhání se na zde uveřejněné infor-

mace. Dále si dovolujeme poznamenat, že na některé záležitosti v 

tomto bulletinu uváděné mohou existovat různé právní názory z dů-

vodu nejednoznačnosti příslušných ustanovení, a v budoucnu může 

převážit jiný než námi uváděný výklad. 

Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, partnera / 

manažera, s nímž jste obvykle ve spojení. 

 

 

 

 

 

 

mohou poskytnout, případně mohou poskytnout v dostateč-

ném množství, pouze osoby uvedené v odstavci 1; 

d) fungování diplomatických a konzulárních zastoupení Unie 

a členských států v Rusku, včetně delegací, velvyslanectví 

a misí, nebo mezinárodních organizací v Rusku požívajících 

výsad podle mezinárodního práva, 

e) nákup, dovoz nebo přepravu zemního plynu a ropy, včetně 

rafinovaných ropných produktů, jakož i titanu, hliníku, mědi, 

niklu, palladia a železné rudy do Unie z Ruska nebo přes 

Rusko; nebo 

f) nákup, dovoz nebo přepravu uhlí a jiných pevných fosilních 

paliv, jejichž seznam je uveden v příloze XXII, do Unie do 

10. srpna 2022. 

3. Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Ko-

misi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do 

dvou týdnů od jeho udělení. 

4. Zákazy uvedené v odstavci 1 se do 10. října 2022 nevzta-

hují na plnění smluv uzavřených před 9. dubnem 2022. 

Dopady na zadávání veřejných 
zakázek 

Dosah výše uvedených zákazů pro zadavatele veřejných za-

kázek může být poměrně široký. Především splnění podmí-

nek pro zákaz dle čl. 5k odst. 1 písm. c) Nařízení bude v ně-

kterých případech obtížně kontrolovatelné (zejména u „nepří-

mého“ vlastnictví či u jednání „na pokyn“ některého z omeze-

ných subjektů). Nové a konkretizované zákazy uvedené 

v čl. 5k odst. 1 Nařízení se do 10. října 2022 nevztahují na 

plnění smluv uzavřených před 9. dubnem 2022. Zákazy tedy 

platí pro probíhající, budoucí a rovněž i pro ukončená zadá-

vací a koncesní řízení, ve kterých do 9. dubna 2022 ještě ne-

byla uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky či smlouva 

koncesní. Jakkoliv mohou mít zadavatelé veřejných zakázek 

v některých případech omezené možnosti, jak ověřit naplnění 

výše uvedených omezení, doporučujeme zachovávat maxi-

mální míru opatrnosti. 
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