Tisková zpráva RRTV o sankcích Evropské unie proti aktivitám Ruské Federace v oblasti
dezinformací a manipulace s informacemi.
Po oznámení předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové dne 28. 2. 2022 se Rada Evropské
unie rozhodla od 2. 3. 2022 pozastavit distribuci ruským státem vlastněných dezinformačních
kanálů Russia Today a Sputnik a to na celém území EU.
Sankce se týkají všech prostředků pro přenos a distribuci, jako je kabel, satelit, IPTV, platformy,
webové stránky a aplikace, stejně jako všech jejich distributorů včetně poskytovatelů
převzatého vysílání.
Tato opatření se týkají všech členských států Evropské unie včetně České republiky a jsou plně
platná od dnešního dne, tj. 2. 3. 2022

V Praze dne 2. 3. 2022
Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání
kontakt: podatelna@rrtv.cz
274 813 830

Přílohy:
Nařízení Rady Evropské unie 2022/350 ze dne 1. března 2022, kterým se mění nařízení
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím
situaci na Ukrajině

Tisková zpráva Evropské komise ze dne 2. 3. 2022
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II
(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/350
ze dne 1. března 2022,
kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k
činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/351 ze dne 1. března 2022, kterým se mění
rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska
destabilizujícím situaci na Ukrajině (1),
s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a
bezpečnostní politiku a Evropské komise,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Dne 31. července 2014 Rada přijala nařízení (EU) č. 833/2014 (2).

(2)

Nařízení (EU) č. 833/2014 provádí některá opatření stanovená v rozhodnutí Rady
2014/512/SZBP (3).

(3)

Dne 1. března 2022 Rada přijala rozhodnutí (SZBP) 2022/351, kterým se mění
rozhodnutí 2014/512/SZBP a ukládají nováomezující opatření za účelem zavedení
nových opatření proti ruským sdělovacím prostředkům, které jsou zapojeny do
propagandistických činností.

(1) Viz strana 2022/351 v tomto čísle Úředního věstníku.
(2) Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska
destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1).
(3) Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska
destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).
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(4)

Evropská rada v závěrech ze dne 24. února 2022 co nejdůrazněji odsoudila
nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině.
Rusko svými protiprávními vojenskými akcemi hrubě porušuje mezinárodní právo,
zásady Charty Organizace spojených národů a ohrožuje evropskou a celosvětovou
bezpečnost a stabilitu. Evropská rada vyzvala k urychlenému vypracování a přijetí
dalšího souboru individuálních a hospodářských sankcí. Evropská rada vyzvala Rusko
a Ruskem podporované ozbrojené formace, aby zastavily svou dezinformační
kampaň.

(5)

Ve svých závěrech ze dne 10. května 2021 Rada zdůraznila potřebu dále posílit
odolnost a schopnost Unie a členských států čelit hybridním hrozbám, včetně
dezinformací, a zajistit koordinované a integrované použití stávajících a možných
nových nástrojů boje proti hybridním hrozbám na úrovni Unie a členských států, jakož
i možné reakce v oblasti hybridních hrozeb, mj. včetně zahraničního vměšování a
ovlivňování, jež mohou zahrnovat preventivní opatření, jakož i vynucené zvýšení
nákladů pro nepřátelské státní a nestátní subjekty.

(6)

Ruská federace zahájila systematickou mezinárodní kampaň zaměřenou na
manipulaci se sdělovacími prostředky a zkreslení faktů s cílem posílit svou strategii
destabilizace sousedních zemí, Unie a jejích členských států. Propaganda se zejména
opakovaně a důsledně zaměřuje na evropské politické strany, zejména v období
voleb, jakož i na občanskou společnost, žadatele o azyl, ruské etnické menšiny,
genderové menšiny, a fungování demokratických institucí v EU a jejích členských
státech.

(7)

S cílem ospravedlnit a podpořit svou agresi vůči Ukrajině se Ruská federace zapojila
do soustavných a koordinovaných propagandistických akcí zaměřených na občanskou
společnost v Unii a sousedních zemích, a které vážně zkreslují fakta a manipulují s
nimi.

(8)

Uvedená propaganda je šířena prostřednictvím řady sdělovacích prostředků pod
stálou přímou či nepřímou kontrolou vedení Ruské federace. Tato opatření
představují významnou a přímou hrozbu pro veřejný pořádek a bezpečnost Unie.

(9)

Uvedené sdělovací prostředky mají zásadní význam pro prosazování a podporu agrese
proti Ukrajině a pro destabilizaci sousedních zemí.

(10)

Vzhledem k závažnosti situace a v reakci na činnosti Ruska destabilizující situaci na
Ukrajině je nutné v souladu se základními právy a svobodami uznanými v Listině
základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), zejména s právem na svobodu
projevu a informací, jak je uznáno v článku 11 Listiny, zavést další omezující opatření
s cílem urychleně pozastavit činnost těchto sdělovacích prostředků v Unii nebo
zaměřených na Unii. Tato opatření by měla být zachována, dokud nebude agrese vůči
Ukrajině ukončena a dokud Ruská federace a její přidružené sdělovací prostředky
neukončí propagandistické akce proti Unii a jejím členským státům. .
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(11)

V souladu se základními právy a svobodami uznanými v Listině, a zejména s právem
na svobodu projevu a informací, svobodou podnikání a právem na vlastnictví, která
jsou uznány v článcích 11, 16 a 17 Listiny, tato opaření nebrání těmto sdělovacím
prostředkům a jejich zaměstnancům, aby v Unii vykonávali jiné činnosti než vysílání,
jako je například výzkum a vedení rozhovorů. Těmito opatřeními není zejména
dotčena povinnost respektovat práva, svobody a zásady uvedené v článku 6 Smlouvy
o Evropské unii, v Listině a v ústavách členských států v rozsahu jejich příslušných
oblastí působnosti

(12)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu
zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné
regulační opatření na úrovni Unie.

(13)

Nařízení (EU) č. 833/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Nařízení (EU) č. 833/2014 se mění takto:
1) za článek 2e se vkládá nový článek, který zní:
„Článek 2f

Provozovatelům se zakazuje vysílat jakýkoli obsah prováděný právnickými
osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v příloze XV, a to i prostřednictvím přenosu
nebo šíření jakýmikoli prostředky, jako jsou kabelové, satelitní, IP-TV, prostřednictvím
poskytovatelů internetových služeb, internetové platformy nebo aplikace pro sdílení
videonahrávek, ať již nové, nebo předem nainstalované, nebo umožnit jejich vysílání či
k němu jinak přispívat.

1.

Veškeré licence či povolení, ujednání o přenosu a distribuci s právnickými
osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v příloze XV se pozastavují.“;

2.

2) ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. a) se nahrazuje tímto:
„a) právnickými osobami, subjekty nebo orgány uvedenými v příloze III, IV, V,VI, XII, XIII,
XIV nebo XV nebo uvedenými v čl. 5 odst. 1 písm. b) nebo c), v čl. 5 odst. 2 písm. b) nebo c),
v čl. 5 odst. 3 písm. c) nebo d), v čl. 5 odst. 4 písm. b) nebo c) a v čl. 5a písm. a), b) nebo c)
nebo v článku 5h.“;
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3) článek 12 se nahrazuje tímto:
„Článek 12

Zakazuje se vědomá a záměrná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je
obcházení zákazů stanovených v tomto nařízení, včetně jednání jako zástupců fyzických
nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů uvedených v čl. 2e odst. 3, článcích 2f, 5, 5a,
5b, 5e, 5f nebo 5h nebo jednání v jejich prospěch použitím výjimek uvedených v čl. 2e odst.
4, čl. 5 odst. 6, čl. 5a odst. 2 a 5, čl. 5b odst. 2 a 3, čl. 5e odst. 2 nebo čl. 5f odst. 2.“;
4) text uvedený v příloze tohoto rozhodnutí se vkládá jako příloha XV nařízení (EU) č. 833/2014.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. března 2022.
Za Radu
předseda
J.-Y. LE DRIAN

PŘÍLOHA
„PŘÍLOHA XV
Seznam právnických osob, subjektů nebo orgánů uvedených v článku 2f

RT– Russia Today v angličtině
RT– Russia Today Spojené království
RT– Russia Today Německo
RT– Russia Today Francie
RT– Russia Today Španělsko
Sputnik“
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Evropská komise - Tisková zpráva

Ukrajina: Sankce na Kremlem podporované
společnosti Russia Today a Sputnik
Brusel 2. března 2022
Evropská unie přijala sankce proti nástrojům, které Kreml používá k šíření dezinformací a manipulaci
s informacemi. V návaznosti na nedělní oznámení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der
Leyenové Rada Evropské unie rozhodla, že od dnešního dne zastaví v celé EU distribuci státem
vlastněných dezinformačních kanálů Russia Today a Sputnik.
Předsedkyně Komise von der Leyenová k tomu uvedla: „Slova mají v dnešní válce velkou
váhu. Tento zcela nepřijatelný útok na svobodnou a nezávislou zemi je předmětem
masivní propagandy a dezinformací. Nedovolíme obhájcům Kremlu, aby dál chrlili
jedovaté lži ospravedlňující Putinovu válku nebo zasévali do Evropské unie semena
sváru.“
Vysoký představitel a místopředseda Komise Josep Borrell doplnil: „Systematickou
manipulaci s informacemi a dezinformace používá Kreml při svém útoku na
Ukrajinu jako operativní prostředek. Představuje to rovněž významnou a přímou
hrozbu pro veřejný pořádek a bezpečnost Unie. Dnes podnikáme důležitý krok
proti Putinovu manipulátorství a vypínáme v EU sdělovací prostředky kontrolované
ruským státem. Již dříve jsme uvalili sankce na vedení RT, mimo jiné na
šéfredaktorku Simonjanovou, a je pouze logické zaměřit se také na aktivity, které
tyto organizace vyvíjejí v rámci EU.“
Russia Today a Sputnik mají zásadní význam jako prostředek prosazování a podpory ruské agrese proti
Ukrajině. To představuje vážnou a přímou hrozbu pro veřejný pořádek a bezpečnost EU. Obě
společnosti se podílejí na koordinovaných manipulacích s informacemi, včetně dezinformací, jak od
roku 2015 dokumentuje pracovní skupina East StratCom při Evropské službě pro vnější činnost.
Vzhledem k závažnosti situace a v reakci na činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině je
nezbytné – a je to i v souladu se základními právy a svobodami – zavést další omezující opatření a
pozastavit vysílání kanálů Russia Today a Sputnik v EU nebo směrem do EU. Sankce se vztahují na
všechny prostředky přenosu a distribuce, například prostřednictvím kabelu, satelitu, IPTV, platforem,
internetových stránek a aplikací. Všechny příslušné licence, povolení a distribuční dohody jsou
pozastaveny. Tato opatření se vztahují na všechny členské státy EU a lze je uplatnit okamžitě.
Nyní je potřeba zajistit, aby přijatá opatření uvedli provozovatelé rychle do praxe. K tomu je nutná
spolupráce mezi nezávislými regulačními orgány pro sdělovací prostředky v rámci skupiny evropských
regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA). Některé regulační orgány již na základě
pravidel EU pro audiovizuální sdělovací prostředky přijaly na svých územích konkrétní opatření
omezující ruské kanály zapojené do dezinformací, manipulace s informacemi a vměšování.
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Souvislosti
Několik regulačních orgánů v členských státech EU již podniklo kroky proti poskytovatelům televizního
vysílání a kanálům ovládaným ruským státem, které jsou zapojeny do šíření dezinformací a manipulace
s informacemi (např. v Estonsku, Lotyšsku, Litvě a Polsku). Německo zase zakázalo vysílání německé
mutace televize Russia Today z důvodu chybějící licence.
V posledním roce došlo v Rusku k bezprecedentně tvrdým zásahům proti nezávislým sdělovacím
prostředkům. Ruské orgány používají drakonické předpisy (především zákon o takzvaných
zahraničních agentech), aby umlčily nezávislá média a jednotlivé novináře, kteří se z jejich pohledu
kriticky vyjadřují k vládě. Ruští novináři jsou čistě za to, že dělají svou práci, cílem pohrůžek a stíhání a
jsou nuceni uprchnout ze země. To je nepřijatelné.
Volný přístup k informacím je základním právem zakotveným ve Všeobecné deklaraci lidských práv a
v článku 10 Evropské úmluvy o lidských právech. Svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků bude EU
i nadále podporovat po celém světě.

Další informace
Odkaz na sankční opatření
Internetové stránky skupiny ERGA: https://erga-online.eu/
EUvsDisinfo: www.euvsdisinfo.eu
IP/22/1490
Kontaktní osoby:
Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
Charles MANOURY (+32 2 291 33 91)
Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail

7

8

