
 

 
 

 

 

 

 

 

Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační 
kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké 
skupině odborné i laické veřejnosti realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských 
svazů ČR ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na 
prague@cebre.cz.  

 
 

PROGRAM 

Ekonomické dopady sankcí proti Rusku na české 

podnikatele 

23. října 2014 od 16:00-18:00hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 

 

Dne 12. září 2014 vstoupilo v platnost třetí, a prozatím poslední zpřísnění sankčních opatření EU vůči 

Rusku. Omezení se dotýkají unijního kapitálového trhu, obchodu se zbraněmi, vývozu zboží a 

technologií dvojího užití a vývozu citlivých technologií pro ropné odvětví a související obory. Vydány 

byly také seznamy osob se zákazem vstupu na území EU a došlo k zmrazení jejich zahraničního 

majetku. Sankce zasáhly finanční instituce vlastněné více než 50% ruským státem. Omezení je 

zacíleno na transakce a poskytování finančních prostředků nebo investičních služeb, vydávání nových 

dluhopisů, akcií atp., s termínem obratu delším než 30 dní. Tato opatření navazují na první vlnu 

sankcí ze strany EU v reakci na události na Ukrajině ze 17. března 2014. Ruská strana odpověděla 

protiopatřeními vztahujícími se mimo jiné na zákaz dovozu zemědělských produktů členských států, 

které sankce přijaly. V rámci nových sankčních opatření byly České republice a dalším zemím 

vyjednány výjimky, které výrazně zmírňují dopady na české firmy a podnikatele. Forma a přísnost 

všech uvedených sankcí se však budou s postupem času měnit. 

 

Cílem debaty je diskutovat o evropských sankcích proti Rusku, respektive o ruských sankcích proti 

EU, a jejich dopadech na hospodářský růst České republiky a konkurenceschopnost českých firem a 

EU. Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek: 

 

Jaké jsou – přímé a nepřímé – dopady oboustranných sankcí na makroekonomické prostředí v ČR a u 

našich nejvýznamnějších obchodních partnerů v EU? Jaké jsou reálné dopady sankcí na sektory 

české ekonomiky a jaké výjimky byly z hlediska ČR vyjednány? Jak mají podnikatelé dále postupovat 

v případě negativního dopadu sankcí na jejich podnikání? Může dopad sankcí podpořit potřebné 

strukturální změny (ekonomiky či firem), případně podnítit české podnikatele k hledání nových 

exportních příležitostí?   

 
Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení 
přednesou níže uvedení řečníci: 
 

 Karel Havlíček, předseda představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků 

ČR 

 Miroslav Zámečník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky 

 Vilém Semerák, ekonom, CERGE-EI 

 Helena Horská, hlavní ekonomka, Raiffeisenbank a.s. 

Moderuje Alena Mastantuono, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.  
 
Partnery akce jsou Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola 
finanční a správní, server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine.  


