Statut mezirezortní koordinační skupiny pro provádění
mezinárodních sankcí v České republice

Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Mezirezortní koordinační skupina pro provádění mezinárodních sankcí (dále jen „skupina“) je
poradním a koordinačním orgánem ustanoveným v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, při Ministerstvu
financí.
2) Skupina byla ustavena v souladu s bodem III. 3. usnesení vlády České republiky ze dne
8. července 2019 č. 488 (dále jen „usnesení vlády“).
3) Pro účely skupiny a jejího jednacího řádu se pojmem „mezinárodní sankce“, v souladu
s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, rozumí příkaz, zákaz nebo
omezení stanovené za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti,
ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, pokud vyplývá:
a. z rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (dále jen „Rada bezpečnosti“),
přijatých podle článku 41 Charty Organizace spojených národů,
b. ze společných postojů, společných akcí nebo jiných opatření přijatých na základě ustanovení
Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční a bezpečnostní politice, nebo
c. z přímo použitelných předpisů Evropských společenství, kterými se provádí společný postoj
nebo společná akce přijatá podle ustanovení Smlouvy o Evropské unii o společné zahraniční
a bezpečnostní politice.
4) Dále se pro účely skupiny a jednacího řádu rozumí pojmem „provádění mezinárodních sankcí“
kromě uplatňování mezinárodních sankcí též zařazování osob na sankční seznamy OSN či EU
a jejich výmazy.
Článek 2
Působnost skupiny
Skupina se podílí na provádění mezinárodních sankcí na národní úrovni tím, že:
1) připravuje metodické pomůcky k provádění mezinárodních sankcí na národní úrovni,
2) interně sdílí nové informace o vývoji v sankční problematice na mezinárodní, unijní i národní
úrovni,
3) iniciuje a projednává návrhy legislativního řešení problematiky mezinárodních sankcí,
4) spolupracuje s orgány veřejné správy, profesními sdruženími a odbornou veřejností v oblasti
mezinárodních sankcí,
5) připravuje podklady pro právně nezávazný výklad národní a unijní legislativy související
s problematikou provádění mezinárodních sankcí,
6) plní i jiné úkoly z vlastní iniciativy, pokud nejsou v rozporu s tímto statutem.
Článek 3
Složení skupiny
1)

Skupina se skládá z předsedy/předsedkyně (dále jen „předseda“), místopředsedy/
místopředsedkyně (dále jen „místopředseda“) a ostatních členů/členek (dále jen „členové“).

2)
3)
4)

5)
6)

Činnost skupiny řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
Předsedou skupiny je pověřený zástupce Finančního analytického úřadu, místopředsedou
skupiny je pověřený zástupce Ministerstva zahraničních věcí.
Ostatními členy skupiny jsou zástupci:
a. Ministerstva spravedlnosti
b. Ministerstva vnitra
c. Ministerstva průmyslu a obchodu
d. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
e. Ministerstva financí
f. Ministerstva obrany
g. Ministerstva dopravy
h. Ministerstva práce a sociálních věcí
i. České národní banky
j. Generálního ředitelství cel
k. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
l. Bezpečnostní informační služby
m. Vojenského zpravodajství
n. Úřadu pro zahraniční styky a informace
o. Policie České republiky
Každá z institucí uvedená v odstavci 3 a 4 tohoto článku je zodpovědná za jmenování svého
zástupce/svých zástupců.
Členem skupiny se může stát i zástupce jiné instituce, podle nově zaváděného typu mezinárodní
sankce.

Článek 4
Podskupina pro sankční seznamy
1)

2)
3)
4)

5)
6)

Pro účely vyhodnocení podnětu na zařazení subjektu na sankční seznam či jeho výmazu ze
sankčního seznamu OSN či EU, pro účely ověřování žádostí spočívajících v úkonech spojených
s národním sankčním seznamem jiného státu a pro další operativní otázky je v rámci skupiny
vytvořena podskupina pro sankční seznamy (dále jen „podskupina“).
Podskupina nemá vlastní statut.
Podskupinu vede její předseda, kterým je zástupce Ministerstva zahraničních věcí.
Ostatními členy podskupiny jsou zástupci:
a. Ministerstva vnitra
b. Ministerstva spravedlnosti
c. Finančního analytického úřadu
d. Policie České republiky
e. Bezpečnostní informační služby
f. Úřadu pro zahraniční styky a informace
g. Vojenského zpravodajství
Každá z institucí uvedená v odstavci 3 a 4 tohoto článku je zodpovědná za jmenování svého
zástupce/svých zástupců.
Podskupina se setkává dle potřeby. Jednání svolává Ministerstvo zahraničních věcí z vlastního
podnětu nebo z podnětu člena podskupiny. Podskupina může v případě potřeby jednat
i korespondenčním způsobem.

7)
8)
9)

O výstupech práce podskupiny je pravidelně informován předseda skupiny a souhrnná
informace je podávána i na jednání skupiny.
Není-li stanoveno jinak, na zasedání podskupiny se použijí přiměřeně relevantní ustanovení
o zasedání skupiny stanovené v jednacím řádu skupiny.
Podněty na zařazení subjektu na sankční seznam či jeho vymazání ze sankčního seznamu
podávají členové podskupiny předsedovi podskupiny výhradně prostřednictvím této podskupiny.
Článek 5
Jednání skupiny

1)
2)

Způsob jednání skupiny upravuje její jednací řád.
Návrh jednacího řádu bude předložen skupině na prvním jednání.
Článek 6
Závěrečná ustanovení

1)
2)
3)
4)

Statut skupiny je přijímán Ministerstvem financí.
Změna Statutu podléhá po odsouhlasení skupinou přijetí Ministerstvem financí.
Tento Statut nabývá účinnosti dnem 21. ledna 2020.
Tento Statut a jednací řád skupiny jsou dostupné na internetové stránce Finančního
analytického úřadu. Zveřejňuje se vždy úplné platné znění.

V Praze dne 28. prosince 2019

……………………………………………………………..

