
Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie 
nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek 
a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění 

jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu 

►B ►M7 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 765/2006 

ze dne 18. května 2006 

o omezujících opatřeních vůči Bělorusku ◄ 

(Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1) 

Ve znění: 

Úřední věstník 

Č. Strana Datum 
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►M7 Nařízení Rady (EU) č. 588/2011 ze dne 20. června 2011 L 161 1 21.6.2011 

►M8 Nařízení Rady (EU) č. 999/2011 ze dne 10. října 2011 L 265 6 11.10.2011 

►M9 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1000/2011 ze dne 10. října 2011 L 265 8 11.10.2011 

►M10 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1320/2011 ze dne 16. prosince 2011 L 335 15 17.12.2011 

►M11 Nařízení Rady (EU) č. 114/2012 ze dne 10. února 2012 L 38 3 11.2.2012 

►M12 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 170/2012 ze dne 28. února 2012 L 55 1 29.2.2012 

►M13 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 265/2012 ze dne 23. března 2012 L 87 37 24.3.2012 

►M14 Nařízení Rady (EU) č. 354/2012 ze dne 23. dubna 2012 L 113 1 25.4.2012 

►M15 Nařízení Rady (EU) č. 1014/2012 ze dne 6. listopadu 2012 L 307 1 7.11.2012 

►M16 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1017/2012 ze dne 6. listopadu 2012 L 307 7 7.11.2012 

►M17 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 494/2013 ze dne 29. května 2013 L 143 1 30.5.2013 

►M18 Nařízení Rady (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013 L 158 1 10.6.2013 
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►M20 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 46/2014 ze dne 20. ledna 2014 L 16 3 21.1.2014 

►M21 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 740/2014 ze dne 8. července 2014 L 200 1 9.7.2014 

►M22 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1159/2014 ze dne 30. října 2014 L 311 2 31.10.2014 
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►M25 Nařízení Rady (EU) 2015/1948 ze dne 29. října 2015 L 284 62 30.10.2015 
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►M27 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/276 ze dne 25. února 2016 L 52 19 27.2.2016 

►M28 Nařízení Rady (EU) 2016/277 ze dne 25. února 2016 L 52 22 27.2.2016 

►M29 Nařízení Rady (EU) 2017/331 ze dne 27. února 2017 L 50 9 28.2.2017 

►M30 Nařízení Rady (EU) 2018/275 ze dne 23. února 2018 L 54 1 24.2.2018 

►M31 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1163 ze dne 5. července 2019 L 182 33 8.7.2019 

►M32 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1387 ze dne 2. října 2020 L 319 I 1 2.10.2020 

►M33 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1648 ze dne 6. listopadu 2020 L 370 I 1 6.11.2020 

►M34 Prováděcí nařízení Rady (SZBP) 2020/2129, ze dne 17. prosince 2020 L 426 I 1 17.12.2020 

►M35 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/339 ze dne 25. února 2021 L 68 29 26.2.2021 

►M36 Nařízení Rady (EU) 2021/907 ze dne 4. června 2021 L 197 I 1 4.6.2021 

►M37 Nařízení Rady (EU) 2021/996 ze dne 21. června 2021 L 219 I 1 21.6.2021 

►M38 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/997 ze dne 21. června 2021 L 219 I 3 21.6.2021 

►M39 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/999 ze dne 21. června 2021 L 219 I 55 21.6.2021 

►M40 Nařízení Rady (EU) 2021/1030 ze dne 24. června 2021 L 224 I 1 24.6.2021 

►M41 Nařízení Rady (EU) 2021/1985 ze dne 15. listopadu 2021 L 405 1 16.11.2021 

►M42 Nařízení Rady (EU) 2021/1986 ze dne 15. listopadu 2021 L 405 3 16.11.2021 

►M43 Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/2124 ze dne 2. prosince 2021 L 430 I 1 2.12.2021 

Opraveno: 

►C1 Oprava, Úř. věst. L 299, 17.10.2014, s. 32 (46/2014) 
►C2 Oprava, Úř. věst. L 328, 13.11.2014, s. 60 (740/2014) 
►C3 Oprava, Úř. věst. L 176, 7.7.2015, s. 40 (740/2014) 
►C4 Oprava, Úř. věst. L 57, 18.2.2021, s. 94 (2020/1648) 
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▼M7 
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 765/2006 

ze dne 18. května 2006 

o omezujících opatřeních vůči Bělorusku 

▼B 
Článek 1 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

1. „finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody 
všeho druhu, mimo jiné: 

a) peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní 
příkazy a jiné platební nástroje; 

b) vklady u finančních institucí a jiných subjektů, zůstatky na 
účtech, pohledávky a závazky z pohledávek; 

c) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové 
nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupu
jících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních 
úpisů a smluv o derivátových nástrojích; 

d) úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející 
z aktiv nebo jimi vytvářené; 

e) úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné 
finanční závazky; 

f) akreditivy, nákladní listy a dodací listy; 

g) dokumenty osvědčující podíl na fondech nebo na finančních 
zdrojích. 

2. „zmrazením finančních prostředků zabránění“ veškerému pohybu, 
převodu, změně, využití finančních prostředků nebo přístupu 
k nim či nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, v důsledku čehož 
by mohlo dojít ke změně jejich objemu, množství, umístění, vlast
nictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila 
použití těchto prostředků, včetně správy portfolia; 

3. „hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná či nehmotná, 
movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je 
použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb; 

4. „zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití 
k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli 
způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením; 

▼M7 
5. „územím Společenství“ území členských států, včetně jejich vzduš

ného prostoru, na které se vztahuje Smlouva, za podmínek v ní 
stanovených; 

▼B
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6. „technickou pomocí“ jakákoli technická pomoc týkající se oprav, 
vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických 
služeb, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, předá
vání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická 
pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci; 

▼M40 
7. „zbožím a technologiemi dvojího užití“ zboží uvedené na seznamu 

v příloze I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ( 1 ); 

8. „investičními službami“ tyto služby a činnosti: 

i) přijímání a převody příkazů vztahujících se k jednomu či 
několika finančním nástrojům; 

ii) provádění klientských příkazů; 

iii) obchodování na vlastní účet; 

iv) správa portfolia; 

v) investiční poradenství; 

vi) upisování finančních nástrojů a/nebo umisťování finančních 
nástrojů na základě pevného závazku převzetí; 

vii) umisťování finančních nástrojů bez pevného závazku převzetí; 

viii) jakákoli služba v souvislosti s přijetím k obchodování na 
regulovaném trhu nebo obchodování v mnohostranném 
obchodním systému; 

9. „převoditelnými cennými papíry“ tyto druhy cenných papírů, které 
jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu, s výjimkou platebních 
nástrojů: 

i) akcie společností a další cenné papíry rovnocenné akciím 
společností, podílům v osobních společnostech či jiných subjek
tech, včetně cenných papírů nahrazujících akcie; 

ii) dluhopisy nebo jiné formy dluhových cenných papírů, včetně 
cenných papírů nahrazujících tyto cenné papíry; 

iii) všechny ostatní cenné papíry, se kterými je spojeno právo 
nabývat nebo prodávat takové převoditelné cenné papíry; 

10. „nástroji peněžního trhu“ typy nástrojů, s nimiž se obvykle obcho
duje na peněžním trhu, například státní pokladniční poukázky, vkla
dové listy a obchodní cenné papíry, s výjimkou platebních nástrojů; 

11. „úvěrovou institucí“ podnik, jehož činnost spočívá v přijímání 
vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti 
a poskytování úvěrů na vlastní účet. 

▼M7 

( 1 ) Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí 
režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu 
zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).
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Článek 1a 

1. Zakazuje se: 

a) prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet vybavení, které by mohlo 
být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze III, přímo 
či nepřímo jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Bělorusku nebo pro 
použití v této zemi, bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoli; 

b) vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem 
je obcházení zákazu uvedeného v písmenu a). 

2. Odstavec 1 se nevztahuje na ochranné oděvy, včetně neprůstřel
ných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Běloruska pracov
níky Organizace spojených národů (OSN), Unie nebo jejích členských 
států, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních 
a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich 
osobní potřebu. 

3. Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány členských států 
uvedené v příloze II povolit prodej, dodávku, převod či vývoz zařízení, 
které by mohlo být použito k vnitřní represi, za podmínek, které uznají 
za vhodné, pokud shledají, že takové zařízení je zamýšleno pouze pro 
humanitární nebo ochranné použití. 

▼M40 __________ 

▼M7 

Článek 1b 

1. Zakazuje se: 

a) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc související se 
zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském 
seznamu Evropské unie ( 1 ) („společný vojenský seznam“) nebo 
s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného 
na tomto seznamu jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Bělorusku 
nebo pro použití v této zemi; 

b) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředko
vatelské služby související s vybavením, které by mohlo být být 
použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze III, jakékoli 
osobě, subjektu či orgánu v Bělorusku nebo pro použití v této zemi; 

c) přímo či nepřímo poskytovat finanční prostředky nebo finanční 
pomoc v souvislosti se zbožím a technologiemi uvedenými na 
společném vojenském seznamu nebo v příloze III, což zahrnuje 
zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli 
prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro poskyto
vání související technické pomoci jakékoli osobě, subjektu či orgánu 
v Bělorusku nebo pro použití v této zemi; 

▼M7 

( 1 ) Úř. věst. C 86, 18.3.2011, s. 1.
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d) vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem 
je obcházení zákazů uvedených v písmenech a), b) a c). 

2. Odchylně od odstavce 1 se zákazy v něm uvedené nevztahují na: 

a) nesmrtonosné vojenské vybavení nebo vybavení, které by mohlo být 
použito k vnitřní represi, určené výhradně pro humanitární nebo 
ochranné použití nebo pro programy budování institucí prováděné 
OSN a Unií anebo pro operace Unie či OSN pro řešení krizí; nebo 

b) nebojová vozidla vybavená materiály, jež poskytují balistickou 
ochranu, která jsou určena výlučně pro ochranu personálu Unie 
a jejích členských států v Bělorusku, 

pod podmínkou, že jejich poskytnutí předem schválil příslušný orgán 
členského státu určený na internetových stránkách uvedených v 
příloze II. 

3. Odstavec 1 se nevztahuje na ochranné oděvy, včetně neprůstřel
ných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Běloruska pracov
níky OSN, Unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích 
prostředků a pracovníků humanitárních a rozvojových organizací 
a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu. 

▼M40 __________ 

Článek 1c 

1. Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo 
vyvážet zařízení, technologie nebo software stanovené v příloze IV, bez 
ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, jakékoli fyzické nebo 
právnické osobě, subjektu či orgánu v Bělorusku nebo pro použití 
v této zemi, pokud k tomu příslušný orgán daného členského státu 
uvedený na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, 
nedal předchozí povolení. 

2. Příslušné orgány členských států uvedené na internetových strán
kách, jejichž seznam je v příloze II, povolení podle odstavce 1 neudělí, 
pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že by dané zařízení, tech
nologie nebo software byly běloruskou vládou, veřejnými orgány, 
podniky nebo institucemi nebo jakoukoli fyzickou nebo právnickou 
osobou či subjektem jednajících jejich jménem nebo podle jejich 
pokynů využíváno k represi. 

3. Příloha IV zahrnuje zařízení, technologie nebo software určené 
primárně k použití při sledování nebo odposlechu internetu nebo tele
fonické komunikace. 

4. Dotčený členský stát o každém povolení uděleném podle tohoto 
článku uvědomí ostatní členské státy a Komisi do čtyř týdnů po jeho 
udělení. 

Článek 1d 

1. Pokud k tomu příslušný orgán daného členského státu uvedený na 
internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II, nevydal 
předem povolení v souladu s čl. 1c odst. 2, zakazuje se: 

▼M7
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a) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředko
vatelské služby související se zařízením, technologiemi a softwarem 
uvedenými v příloze IV nebo s instalací, poskytováním, výrobou, 
údržbou a používáním zařízení a technologií uvedených v příloze IV 
nebo s poskytováním, instalací, provozem nebo aktualizací jakého
koli softwaru uvedeného v příloze IV jakékoli fyzické nebo práv
nické osobě, subjektu či orgánu v Bělorusku nebo pro použití v této 
zemi; 

b) přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc 
v souvislosti se zařízením, technologiemi a softwarem uvedenými 
v příloze IV jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či 
orgánu v Bělorusku nebo pro použití v této zemi; 

c) poskytovat jakékoli služby související se sledováním nebo odposle
chem telekomunikací nebo internetu běloruské vládě, veřejným orgá
nům, podnikům a institucím nebo jakékoli fyzické nebo právnické 
osobě nebo subjektu jednajícím jejich jménem nebo podle jejich 
pokynů, nebo v jejich přímý či nepřímý prospěch. 

2. Pro účely odst. 1 písm. c) se „službami souvisejícími se sledo
váním nebo odposlechem telekomunikací nebo internetu“ rozumí ty 
služby, které zejména za použití zařízení, technologií nebo softwaru 
uvedených v příloze IV poskytují přístup k příchozí a odchozí teleko
munikaci subjektu a k údajům souvisejícím s voláním a jejich posky
tování pro účely jejich extrakce, dekódování, záznamu, zpracování, 
analýzy či ukládání, nebo jakékoli jiné související činnosti. 

Článek 1e 

1. Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo 
vyvážet zboží a technologie dvojího užití bez ohledu na to, zda pochá
zejí z Unie či nikoli, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu 
nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v této zemi, pokud uvedené 
zboží a technologie jsou nebo by mohly být celé nebo z části určeny pro 
vojenské použití nebo pro vojenské koncové uživatele. 

Jsou-li koncovým uživatelem běloruské vojenské síly, považují se 
veškeré jim dodávané zboží a technologie dvojího užití za zboží a tech
nologie dvojího užití určené pro vojenské použití. 

2. Při rozhodování o žádosti o povolení v souladu s nařízením (ES) 
č. 428/2009 neudělí příslušné orgány povolení k vývozu žádné fyzické 
ani právnické osobě, žádnému subjektu ani orgánu v Bělorusku nebo 
pro použití v této zemi, pokud mají dostatečné důvody se domnívat, že 
koncovým uživatelem by mohl být vojenský koncový uživatel nebo že 
by zboží mohlo být určeno ke koncovému vojenskému použití. 

Příslušné orgány však mohou povolení udělit, pokud se vývoz týká 
plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy uzavřené přede dnem 
25. června 2021 nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění takové 
smlouvy nezbytné. 

Vývozci poskytnou příslušným orgánům ke svým žádostem o vývozní 
povolení veškeré relevantní informace. 

▼M40
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Článek 1f 

1. Zakazuje se přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo 
vyvážet zboží a technologie dvojího užití bez ohledu na to, zda pochá
zejí z Unie či nikoli, fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům 
nebo orgánům v Bělorusku uvedeným na seznamu v příloze V tohoto 
nařízení. 

2. Zakazuje se: 

a) poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné 
služby související se zbožím a technologiemi uvedenými v odstavci 
1 a s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním tohoto zboží 
a technologií, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo práv
nické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku uvedeným na 
seznamu v příloze V; 

b) poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím 
a technologiemi uvedenými v odstavci 1, včetně zejména dotací, 
půjček a pojištění vývozního úvěru, pro jakýkoli prodej, dodávky, 
převod nebo vývoz tohoto zboží a technologií nebo pro poskytování 
související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo 
jiných služeb, ať už přímo či nepřímo, jakékoli fyzické nebo práv
nické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku uvedeným na 
seznamu v příloze V. 

3. Zákazy stanovenými v odstavcích 1 a 2 není dotčeno plnění smluv 
uzavřených přede dnem 25. června 2021 nebo doplňkových smluv, 
které jsou pro plnění takových smluv nezbytné, ani poskytování pomoci 
nezbytné pro údržbu a bezpečnost stávajících kapacit v Unii. 

4. Zákazy stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na vývoz, 
prodej, dodávky nebo převod zboží a technologií dvojího užití nebo 
související poskytování technické či finanční pomoci pro účely údržby 
a bezpečnosti stávajících civilních jaderných kapacit, pro nevojenské 
použití a pro nevojenské konečné uživatele. 

Článek 1g 

1. Zakazuje se prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží 
uvedené v příloze VI bez ohledu na to, zda toto zboží pochází 
z Unie či nikoli, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či 
orgánu v Bělorusku nebo pro použití v této zemi. 

2. Příloha VI zahrnuje zboží používané k výrobě nebo zpracování 
tabákových výrobků. 

3. Zákazy stanovenými v odstavci 1 není dotčeno plnění smluv 
uzavřených přede dnem 25. června 2021 nebo doplňkových smluv, 
které jsou pro plnění takových smluv nezbytné. 

Článek 1h 

1. Zakazuje se: 

a) dovážet do Unie ropné produkty uvedené v příloze VII, pokud: 

i) pocházejí z Běloruska nebo 

ii) byly vyvezeny z Běloruska; 

▼M40
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b) nakupovat ropné produkty, které se nacházejí v Bělorusku nebo z něj 
pocházejí; 

c) přepravovat ropné produkty, pokud pocházejí z Běloruska nebo jsou 
z Běloruska vyváženy do jakékoli jiné země; 

d) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské 
služby, financování nebo finanční pomoc, včetně finančních derivátů, 
jakož i pojištění a zajištění související se zákazy stanovenými 
v písmenech a), b) a c). 

2. Zákazy uvedené v odstavci 1 se nevztahují na v Bělorusku usku
tečněný nákup ropných produktů, které jsou nezbytné pro uspokojení 
základních potřeb kupujícího v Bělorusku nebo humanitární projekty 
v Bělorusku 

3. Zákazy uvedenými v odstavci 1 není dotčeno plnění smluv uzavře
ných přede dnem 25. června 2021 nebo doplňkových smluv, které jsou 
pro plnění uvedených smluv nezbytné. 

Článek 1i 

1. Zakazuje se přímo či nepřímo dovážet, nakupovat nebo převádět 
z Běloruska výrobky z chloridu draselného („potaše“) uvedené v příloze 
VIII, bez ohledu na to, zda pocházejí z Běloruska či nikoli. 

2. Zákazy uvedenými v odstavci 1 není dotčeno plnění smluv uzavře
ných přede dnem 25. června 2021 nebo doplňkových smluv, které jsou 
pro plnění uvedených smluv nezbytné. 

Článek 1j 

Zakazuje se přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných 
cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, poskytování souvisejících 
investičních služeb či pomoc při vydávání takových cenných papírů 
a nástrojů nebo jakékoli jiné přímé či nepřímé obchodování s nimi, 
pokud jde o převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu se 
splatností delší než 90 dnů vydané po dni 29. června 2021: 

a) Běloruskou republikou, její vládou, jejími veřejnými orgány, 
podniky nebo institucemi 

b) významnou úvěrovou nebo jinou institucí usazenou v Bělorusku, 
která je ke dni 1. června 2021 z více než 50 % ve veřejném vlast
nictví nebo pod veřejnou kontrolou, jak jsou uvedeny na seznamu 
v příloze IX, nebo 

c) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazenými mimo Unii, 
které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze 
subjektů uvedených na seznamu v příloze IX, nebo 

d) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem 
nebo podle pokynů subjektu uvedeného v písmenu c) tohoto článku 
nebo uvedeného na seznamu v příloze IX. 

Článek 1k 

1. Zakazuje se po dni 29. června 2021 přímo či nepřímo uzavřít 
jakékoli ujednání nebo se účastnit jakéhokoli ujednání za účelem posky
tnutí nových půjček nebo úvěrů se splatností delší než 90 dnů: 

a) Běloruské republice, její vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům 
nebo institucím nebo 

▼M40
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b) významné úvěrové nebo jiné instituci usazené v Bělorusku, která je 
ke dni 1. června 2021 z více než 50 % ve veřejném vlastnictví nebo 
pod veřejnou kontrolou, jak jsou uvedeny na seznamu v příloze IX, 
nebo 

c) právnické osobě, subjektu nebo orgánu usazeným mimo Unii, které 
jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze 
subjektů uvedených na seznamu v příloze IX, nebo 

d) jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu, které 
jednají jménem nebo podle pokynů právnické osoby, subjektu či 
orgánu uvedených v písmenu c). 

2. Zákaz se nevztahuje na půjčky nebo úvěry, jejichž specifickým 
a doloženým cílem je poskytnutí financování pro nezakázaný dovoz 
nebo vývoz zboží a nefinančních služeb mezi Unií a kterýmkoli třetím 
státem, včetně výdajů za zboží a služby z jiného třetího státu, které jsou 
pro plnění smluv o vývozu či dovozu nezbytné. 

3. Příslušný orgán členského státu rovněž může za podmínek, které 
považuje za vhodné, udělit povolení k poskytnutí půjček nebo úvěrů 
uvedených v odstavci 1 nebo k účasti na nich, pokud shledal, že: 

i) dotčené činnosti jsou určeny k poskytování podpory běloruskému 
civilnímu obyvatelstvu, jako například humanitární pomoci, projektů 
v oblasti životního prostředí a jaderné bezpečnosti nebo jsou půjčka 
nebo úvěr nezbytné pro splnění právních nebo regulačních poža
davků minimálních rezerv nebo podobných požadavků, aby byla 
dodržena kritéria solventnosti a likvidity pro finanční subjekty 
v Bělorusku, které jsou většinově vlastněny finančními institucemi 
Unie, a 

ii) dotčené činnosti nevedou ke zpřístupnění finančních prostředků nebo 
hospodářských zdrojů přímo ani nepřímo osobě, subjektu či orgánu 
uvedenému v článku 2 nebo v jeho prospěch. 

Při uplatňování podmínek stanovených v odst. 3 bodech i), ii) a iii) si 
příslušný orgán vyžádá přiměřené informace o využití uděleného povo
lení, včetně informací o účelu a protějšcích dotčených činností. 

Dotčený členský stát uvědomí o každém povolení uděleném podle 
tohoto článku ostatní členské státy a Komisi do dvou týdnů od jeho 
udělení. 

4. Zákaz stanovený v odstavci 1 se nevztahuje na čerpání či vyplá
cení prostředků podle smluv uzavřených přede dnem 25. června 2021, 
pokud: 

a) všechny podmínky tohoto čerpání či vyplácení prostředků: 

i) byly dohodnuty přede dnem 25. června 2021 a 

ii) nebyly v uvedený den či později změněny a 

b) přede dnem 25. června 2021 bylo smluvně stanoveno datum splat
nosti pro plné splacení veškerých poskytnutých finančních 
prostředků a pro vypořádání veškerých závazků, práv a povinností 
vyplývajících z dané smlouvy. Podmínky čerpání a vyplácení 
prostředků uvedené v písmenu a) zahrnují ustanovení o délce doby 
splatnosti pro každé čerpání či vyplacení prostředků, o použité 
úrokové sazbě nebo metodě výpočtu úrokové sazby a o maximální 
částce. 

▼M40
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Článek 1l 

1. Zakazuje se poskytovat pojištění nebo zajištění: 

i) běloruské vládě, jejím veřejným orgánům, podnikům nebo institucím 
nebo 

ii) jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu, které 
jednají jménem nebo podle pokynů právnické osoby, subjektu či 
orgánu uvedených v bodě i). 

2. Zákazy uvedené v odstavci 1 se nevztahují na poskytování povin
ného pojištění nebo pojištění odpovědnosti běloruským osobám, 
subjektům či orgánům, pokud se pojištěné riziko nachází v Unii, ani 
na poskytování pojištění běloruským diplomatickým nebo konzulárním 
misím v Unii. 

3. Zákazy uvedené v odstavci 1 není dotčeno plnění smluv uzavře
ných před 25.červnem 2021 ani doplňkových smluv nezbytných k plnění 
těchto smluv. 

▼M40 

Článek 1m 

Zakazuje se vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo 
následkem je přímé či nepřímé obcházení zákazů uvedenými v článcích 
1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k, a 1l. 

Článek 1n 

Kromě zákazů uvedených v článku 1k Evropská investiční banka (EIB): 

a) nesmí vyplácet jakékoli prostředky či provádět jakékoli platby 
v rámci stávajících smluv o půjčce uzavřených mezi Běloruskou 
republikou nebo jakýmkoli jejím veřejným orgánem a EIB nebo 
v souvislosti s nimi a 

b) pozastaví plnění všech stávajících smluv o poskytování služeb tech
nické pomoci při projektech financovaných v rámci smluv o půjčce 
uvedených v písmenu a), z nichž má přímý či nepřímý prospěch 
Běloruská republika nebo jakýkoli její veřejný orgán a které mají 
být plněny v Bělorusku. 

▼M15 

Článek 2 

1. Veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří 
fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným 
v příloze I nebo jsou jimi vlastněné, držené nebo ovládané, se zmrazují. 

2. Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být 
přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I, ani v jejich prospěch. 

3. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem 
nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených 
v odstavcích 1 a 2. 

▼M42
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4. Příloha I obsahuje seznam fyzických a právnických osob, subjektů 
o orgánů, které byly v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) rozhodnutí Rady 
2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vůči 
Bělorusku ( 1 ) určeny Radou jako fyzické a právnické osoby, subjekty 
o orgány odpovědné za porušování lidských práv či potlačování 
občanské společnosti a demokratické opozice, nebo jejichž činnosti 
jiným způsobem závažně narušují demokracii nebo právní stát v Bělo
rusku, či jakýchkoli fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů 
s nimi spojených, jakož i právnických osob, subjektů a orgánů v jejich 
vlastnictví nebo pod jejich kontrolou. 

5. Příloha I rovněž obsahuje seznam fyzických nebo právnických 
osob, subjektů a orgánů, které byly v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) 
rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP určeny Radou jako fyzické a právnické 
osoby, subjekty o orgány mající prospěch z Lukašenkova režimu, jakož 
i právnických osob, subjektů či orgánů v jejich vlastnictví nebo pod 
jejich kontrolou. 

▼M28 __________ 

▼M41 
6. Příloha I obsahuje rovněž seznam: 

a) fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů, které byly 
v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. c) rozhodnutí 2012/642/SZBP určeny 
Radou jako osoby, subjekty nebo orgány, které organizují činnosti 
Lukašenkova režimu usnadňující: 

i) nedovolené překračování vnějších hranic unie nebo 

ii) přepravu zakázaného zboží a nedovolenou přepravu zboží 
podléhajícího omezením, včetně nebezpečného zboží, na území 
členského státu, nebo se na takových činnostech podílejí; a 

b) seznam fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů, 
které byly v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d) rozhodnutí 
2012/642/SZBP určeny jako právnické osoby, subjekty nebo orgány 
ve vlastnictví osob subjektů nebo orgánů uvedených v prvním 
pododstavci nebo pod jejich kontrolou. 

▼M3 

Článek 2a 

Zákaz uvedený v čl. 2 odst. 2 nezakládá jakoukoli odpovědnost dotče
ných fyzických nebo právnických osob či subjektů, pokud nevěděly 
a neměly rozumný důvod předpokládat, že by svým jednáním mohly 
tento zákaz porušit. 

▼M4 

Článek 2b 

1. ►M15 Příloha I ◄ obsahuje důvody pro zařazení osob, subjektů 
nebo orgánů na seznam. 

2. ►M15 Příloha I ◄ rovněž obsahuje případné dostupné informace 
nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, 
subjektů a orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou 
zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní 
příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li 

▼M15 

( 1 ) Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1.
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známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty 
a orgány, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum regis
trace, registrační číslo a místo podnikání. 

Článek 3 

▼M37 
1. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států 
uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, 
povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo 
hospodářských zdrojů nebo jejich zpřístupnění za podmínek, které pova 
žují za vhodné, pokud rozhodnou, že tyto finanční prostředky nebo 
hospodářské zdroje jsou: 

a) nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze 
I a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potra
viny, plateb nájemného nebo splácení hypotéky, plateb za léky 
a lékařskou péči a plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné 
služby; 

b) určeny výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony 
či k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních 
služeb; 

c) určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení 
nebo správu zmrazených prostředků nebo hospodářských zdrojů; 

d) určené výlučně k úhradě nákladů nezbytných pro: 

i) provozování letů pro humanitární účely, pro evakuaci nebo repa
triaci osob, nebo pro iniciativy poskytující podporu obětem 
přírodních, jaderných nebo chemických katastrof; 

ii) provozování letů v rámci mezinárodních procesů osvojení; 

iii) provozování letů nezbytných k účasti na zasedáních s cílem 
hledat řešení krize v Bělorusku nebo k podpoře politických 
cílů omezujících opatření, nebo 

iv) nouzové přistání, vzlet nebo přelet leteckého dopravce EU, nebo 

e) nezbytné k řešení zásadních a jasně vymezených otázek bezpečnosti 
letectví, a to po konzultaci s Agenturou Evropské unie pro bezpeč
nost letectví. 

▼M4 
2. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států 
uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, 
povolit za podmínek, jež považují za vhodné, uvolnění některých zmra
zených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů či zpřístup
nění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud 
rozhodnou, že dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou 
nutné k úhradě mimořádných výdajů, za předpokladu, že dotyčný 
členský stát oznámil ostatním členským státům a Komisi důvody, na 
jejichž základě se domnívá, že by mělo být uděleno zvláštní povolení, 
a to alespoň dva týdny před tímto udělením. 

3. Členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi o všech 
povoleních udělených podle odstavce 1 nebo 2. 

▼M4
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Článek 4 

1. Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nevztahuje na připisování na zmrazené 
účty: 

a) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů; nebo 

b) plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly 
uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahují 
ustanovení tohoto nařízení, 

pokud se na veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahuje 
čl. 2 odst. 1. 

2. Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým insti
tucím v EU, aby na zmrazený účet připisovaly finanční prostředky, 
které byly na účet osoby nebo subjektu uvedených na seznamu 
převedeny třetími osobami, pokud přírůstky těchto účtů budou rovněž 
zmrazeny. Finanční nebo úvěrové instituce neprodleně uvědomí o těchto 
převodech příslušné orgány. 

▼M8 

Článek 4a 

V případě, kdy je splatná platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu 
nebo orgánu uvedených v ►M15 příloze I ◄ vyplývající ze smlouvy 
nebo dohody, které tato osoba, subjekt či orgán uzavřel, nebo ze 
závazku, který této osobě, subjektu nebo orgánu vznikl přede dnem 
jejich zařazení na seznam, mohou příslušné orgány členských států 
určené na internetových stránkách uvedených v příloze II odchylně od 
čl. 2 odst. 1 a za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění 
určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, 
jestliže: 

i) dotčený příslušný orgán zjistil, že tato platba není přímo ani nepřímo 
určena osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v 
►M15 příloze I ◄ ani v jejich prospěch a 

ii) dotčený členský stát uvědomil ostatní členské státy a Komisi alespoň 
dva týdny před udělením povolení o svém zjištění a o úmyslu povo
lení udělit. 

▼M14 

Článek 4b 

Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené 
na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, povolit za 
podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených 
finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů či zpřístupnění někte
rých finančních prostředků či hospodářských zdrojů, pokud rozhodnou, 
že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné pro 
služební účely diplomatických misí či konzulárních úřadů nebo mezi
národních organizací požívající výsad podle mezinárodního práva. 

▼M3 

Článek 5 

1. Aniž jsou dotčena příslušná pravidla o ohlašování, důvěrnosti 
a profesním tajemství, fyzické a právnické osoby a subjekty: 

▼B
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a) neprodleně poskytnou příslušným orgánům členských států, na něž je 
odkazováno na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden 
v příloze II, a ve kterých mají bydliště nebo sídlo, veškeré infor
mace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou 
čísla účtů a částky zmrazené v souladu s článkem 2, a předají tyto 
informace přímo nebo nepřímo Komisi a 

b) spolupracují s příslušnými orgány, na něž je odkazováno na interne
tových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze II, při veškerém 
ověřování těchto informací. 

2. Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto 
článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo 
obdrženy. 

▼B 

Článek 6 

Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí 
je zpřístupnit učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto 
nařízením, nezakládá vznik žádné odpovědnosti fyzické nebo právnické 
osoby nebo subjektu, který je provádí, nebo jeho vedoucích pracovníků 
či zaměstnanců, neprokáže-li se, že tyto finanční prostředky nebo hospo
dářské zdroje byly zmrazeny v důsledku nedbalosti. 

Článek 7 

Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních 
přijatých podle tohoto nařízení a předávají si všechny další důležité 
informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, 
zejména informace o porušování předpisů, o obtížích s vynucováním 
a o rozhodnutích vnitrostátních soudů. 

▼M4 

Článek 8 

Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnu
tých členskými státy. 

Článek 8a 

1. Pokud Rada rozhodne o tom, že na fyzickou nebo právnickou 
osobu, subjekt či orgán se mají vztahovat opatření uvedená v čl. 2 
odst. 1, změní odpovídajícím způsobem ►M15 přílohu I. ◄ 

2. Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu 
či orgánu uvedeným v odstavci 1, včetně důvodů zařazení na seznam, 
a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, 
čímž těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům 
umožní se k této záležitosti vyjádřit. 

3. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada 
přezkoumá své rozhodnutí a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, 
subjekt či orgán o této skutečnosti informuje. 

4. Seznam uvedený v ►M15 příloze I ◄ se pravidelně přezkou
mává, a to alespoň jednou za dvanáct měsíců. 

▼M28 __________ 

▼M3
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Článek 8b 

1. Všem letadlům provozovaným běloruskými leteckými dopravci, 
včetně případů, kdy jsou marketingovým dopravcem v rámci ujednání 
o společném označování linek nebo vyhrazené kapacitě míst, se 
zakazuje přistávat na území Unie, vzlétat z něj nebo přes něj přelétat. 

2. Odstavec 1 se nepoužije v případě nouzového přistání nebo 
nouzového přeletu. 

Článek 8c 

1. Odchylně od článku 8b mohou příslušné orgány členských států 
uvedené v příloze II povolit, aby letadlo přistálo na území Unie, vzlétlo 
z něj nebo přes něj přelétlo, pokud uvedené příslušné orgány stanoví, že 
přistání, vzlet či přelet jsou nezbytné z humanitárních důvodů nebo 
z jakéhokoli jiného důvodu, který je slučitelný s cíli tohoto nařízení. 

2. Dotčený členský stát nebo dotčené členské státy uvědomí 
o každém povolení uděleném podle odstavce 1 ostatní členské státy 
a Komisi. 

▼B 

Článek 9 

1. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení 
tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňo
vání. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

2. Členské státy oznámí tato pravidla Komisi neprodleně po vstupu 
tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny následné změny. 

▼M3 

Článek 9a 

1. Členské státy určí příslušné orgány uvedené v článku 3, čl. 4 odst. 
2 a článku 5 a odkáží na ně na internetových stránkách, jejichž seznam 
je uveden v příloze. 

2. Členské státy oznámí Komisi příslušné orgány včetně jejich 
kontaktních údajů do 31.července 2008 a neprodleně ji vyrozumí 
o veškerých pozdějších změnách. 

▼M4 

Článek 9b 

Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti 
Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto 
účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II. 

▼B 

Článek 10 

Toto nařízení se použije: 

— na území Společenství, včetně jeho vzdušného prostoru; 

— na palubě všech letadel a plavidel v pravomoci členského státu; 

▼M36
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— na fyzické osoby, které jsou státními příslušníky členského státu, ať 
se nacházejí na území Společenství či mimo ně; 

— na právnické osoby nebo subjekty založené nebo zřízené podle 
práva členského státu; 

— na právnické osoby nebo subjekty v souvislosti s jakoukoli 
obchodní činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Spole 
čenství. 

Článek 11 

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. 

▼B
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PŘÍLOHA I 

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 2 odst. 1 

A. Fyzické osoby podle čl. 2 odst. 1 

Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

1. Uladzimir Uladzi
miravich 
NAVUMAU 

Vladimir Vladimi
rovich NAUMOV 

Уладзімір 
Уладзіміравіч 
НАВУМАЎ 

Владимир 
Владимирович 
НАУМОВ 

Funkce: někdejší 
ministr vnitra; někdejší 
velitel bezpečnostní 
služby prezidenta 

Datum narození: 
7.2.1956 

Místo narození: 
Smolensk, bývalý 
SSSR (nyní Ruská 
federace) 

Pohlaví: muž 

Nepodnikl žádné kroky v zájmu 
vyšetření případů neobjasněného 
zmizení Jurije Zacharenka, 
Viktora Gončara, Anatolije 
Krasovského a Dmitrije Zavad
ského, k nimž došlo v Bělo
rusku v letech 1999 a 2000. 
Někdejší ministr vnitra a rovněž 
někdejší velitel bezpečnostní 
služby prezidenta. Jako ministr 
vnitra byl až do svého odchodu 
do důchodu ze zdravotních 
důvodů dne 6. dubna 2009 
odpovědný za potlačování 
pokojných demonstrací. 
Od úřadu prezidenta získal rezi
denci ve čtvrti Drozdy 
v Minsku, v níž žijí nomenkla
turní kádry. V říjnu 2014 mu 
prezident Lukašenko udělil Řád 
„Za zásluhy“ III. stupně. 

24.9.2004 

2. Dzmitry Valeri
evich PAULI
CHENKA 

Dmitri Valerievich 
PAVLICHENKO 
(Dmitriy Valeriye
vich PAVLI
CHENKO) 

Дзмiтрый 
Валер'евiч 
ПАЎЛIЧЭНКА 

Дмитрий 
Валериевич 
ПАВЛИЧЕНКО 

Funkce: někdejší velitel 
zvláštní jednotky rychlé 
reakce (SOBR) 

Datum narození: 1966 

Místo narození: 
Vitebsk, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 

Adresa: Belarusian 
Association of Veterans 
of Special Forces of the 
Ministry of Internal 
Affairs ‘Honour’, 111 
Mayakovskogo St., 
Minsk 220028, Bělo
rusko 

Pohlaví: muž 

Klíčová osoba v případech 
neobjasněného zmizení Jurije 
Zacharenka, Viktora Gončara, 
Anatolije Krasovského 
a Dmitrije Zavadského, k nimž 
došlo v Bělorusku v letech 1999 
a 2000. Někdejší velitel zvláštní 
jednotky rychlé reakce (SOBR) 
při ministerstvu vnitra. 

Podnikatel, čestný předseda 
Sdružení veteránů zvláštních sil 
ministerstva vnitra 

24.9.2004 

▼M35
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

3. Viktar Uladzimi
ravich SHEIMAN 
(Viktar Uladzimi
ravich SHEY
MAN) 

Viktor Vladimiro
vich SHEIMAN 
(Viktor Vladimi
rovich SHEY
MAN) 

Віктар 
Уладзіміравіч 
ШЭЙМАН 

Виктор 
Владимирович 
ШЕЙМАН 

Funkce: vedoucí Ředi
telství správy majetku 
prezidenta Běloruska; 
někdejší ministr vnitra 

Datum narození: 
26.5.1958 

Místo narození: Solta
niški, Hrodenská oblast, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

adresa: Belarus 
President Property 
Management Directo
rate, 38 K. Marx St., 
Minsk 220016, Bělo
rusko 

Pohlaví: muž 

Vedoucí Ředitelství správy 
majetku prezidenta Běloruska. 
Odpovědný za neobjasněná 
zmizení Jurije Zacharenka, 
Viktora Gončara, Anatolije 
Krasovského a Dmitrije Zavad
ského, k nimž došlo v Bělo
rusku v letech 1999 a 2000. 
Někdejší tajemník bezpečnostní 
rady. Šejman je nadále zvláštním 
asistentem/poradcem prezidenta. 

24.9.2004 

4. Iury Leanidavich 
SIVAKAU (Yuri 
Leanidavich 
SIVAKAU, 
SIVAKOU) 

Iury (Yuri) Leoni
dovich SIVAKOV 

Юрый Леанідавіч 
СІВАКАЎ, 
СІВАКОЎ 

Юрий 
Леонидович 
СИВАКОВ 

Funkce: někdejší 
ministr vnitra; někdejší 
zástupce vedoucího 
úřadu prezidenta 

Datum narození: 
5.8.1946 

Místo narození: Onor, 
Sachalinská oblast, 
bývalý SSSR (nyní 
Ruská federace) 

adresa: Belarusian 
Association of Veterans 
of Special Forces of the 
Ministry of Internal 
Affairs ‘Honour’, 111 
Mayakovskogo St., 
Minsk 220028, Bělo
rusko 

Pohlaví: muž 

Zorganizoval neobjasněná 
zmizení Jurije Zacharenka, 
Viktora Gončara, Anatolije 
Krasovského a Dmitrije Zavad
ského, k nimž došlo v Bělo
rusku v letech 1999 a 2000. 
Někdejší ministr cestovního 
ruchu a sportu, někdejší ministr 
vnitra a někdejší zástupce 
vedoucího úřadu prezidenta. 

24.9.2004 

5. Yuri Khadzimura
tavich KARAEU 

Yuri Khadzimura
tovich KARAEV 

Юрый 
Хаджымуратавіч 
КАРАЕЎ 

Юрий 
Хаджимуратович 
КАРАЕВ 

Funkce: někdejší 
ministr vnitra, generál
poručík milicí (policejní 
složky), poradce 
prezidenta Běloruské 
republiky – inspektor 
Hrodenské oblasti 

Datum narození: 
21.6.1966 

Místo narození: Ordžo
nikidze, bývalý SSSR 
(nyní Vladikavkaz, 
Ruská federace) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své tehdejší vedoucí 
funkce ministra vnitra je odpo
vědný za represe a zastrašování 
vedené silami ministerstva vnitra 
po prezidentských volbách 
v roce 2020, zahrnující zejména 
svévolné zatýkání pokojných 
demonstrantů a špatné zacházení 
s nimi včetně mučení, jakož 
i zastrašování novinářů a násilí 
vůči nim. 

Je i nadále aktivní v Lukašen
kově režimu jako poradce bělo
ruského prezidenta – inspektor 
pro Hrodenskou oblast. 

2.10.2020 

▼M35
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

6. Genadz Arkadzi
evich KAZAKE
VICH 

Gennadi Arkadi
evich KAZAKE
VICH 

Генадзь 
Аркадзьевіч 
КАЗАКЕВІЧ 

Геннадий 
Аркадьевич 
КАЗАКЕВИЧ 

Funkce: někdejší první 
náměstek ministra 
vnitra 

náměstek ministra 
vnitra – náčelník trest
ních milicí, plukovník 
milicí (policejní složky) 

Datum narození: 
14.2.1975 

Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své tehdejší vedoucí 
funkce prvního náměstka 
ministra vnitra je odpovědný 
za represe a zastrašování vedené 
silami ministerstva vnitra po 
prezidentských volbách v roce 
2020, zahrnující zejména 
svévolné zatýkání pokojných 
demonstrantů a špatné zacházení 
s nimi včetně mučení, jakož 
i zastrašování novinářů a násilí 
vůči nim. 

Je i nadále aktivní v Lukašen
kově režimu jako náměstek 
ministra vnitra. Nadále zastává 
funkci náčelníka trestních milicí. 

2.10.2020 

7. Aliaksandr Piatro
vich BARSUKOU 

Alexander (Ale
xandr) Petrovich 
BARSUKOV 

Аляксандр 
Пятровіч 
БАРСУКОЎ 

Александр 
Петрович 
БАРСУКОВ 

Funkce: někdejší 
ministr vnitra, generál
poručík milicí (policejní 
složky); 

poradce prezidenta 
Běloruské republiky – 
inspektor Minské 
oblasti 

Datum narození: 
29.4.1965 

Místo narození: 
Větkajský rajón, bývalý 
SSSR (nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své tehdejší vedoucí 
funkce náměstka ministra vnitra 
je odpovědný za represe 
a zastrašování vedené silami 
ministerstva vnitra po prezident
ských volbách v roce 2020, 
zahrnující zejména svévolné 
zatýkání pokojných demon
strantů a špatné zacházení 
s nimi včetně mučení, jakož 
i zastrašování novinářů a násilí 
vůči nim. 

Je i nadále aktivní v Lukašen
kově režimu jako poradce bělo
ruského prezidenta – inspektor 
Minské oblasti. 

2.10.2020 

8. Siarhei Mikala
evich 
KHAMENKA 

Sergei Nikola
evich 
KHOMENKO 

Сяргей 
Мікалаевіч 
ХАМЕНКА 

Сергей 
Николаевич 
ХОМЕНКО 

Funkce: náměstek 
ministra vnitra, gene
rálmajor milicí (poli
cejní složky) 

Datum narození: 
21.9.1966 

Místo narození: Jasy
nuvata, bývalý SSSR 
(nyní Ukrajina) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své vedoucí funkce 
náměstka ministra na minister
stvu vnitra je odpovědný 
za represe a zastrašování vedené 
silami ministerstva vnitra po 
prezidentských volbách v roce 
2020, zahrnující zejména 
svévolné zatýkání pokojných 
demonstrantů a špatné zacházení 
s nimi včetně mučení, jakož 
i zastrašování novinářů a násilí 
vůči nim. 

2.10.2020 

▼M35
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

9. Yuri Genadzevich 
NAZARANKA 

Yuri Gennadi
evich NAZA
RENKO 

Юрый Генадзевіч 
НАЗАРАНКА 

Юрий 
Геннадьевич 
НАЗАРЕНКО 

Funkce: někdejší 
náměstek ministra 
vnitra, někdejší velitel 
vnitřních vojsk 

první náměstek ministra 
vnitra, velitel policie 
pro veřejnou bezpeč
nost, generálmajor 
milicí (policejní složky) 

Datum narození: 
17.4.1976 

Místo narození: Slonim, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své někdejší vedoucí 
funkce náměstka ministra vnitra 
a velitele vnitřních vojsk minis
terstva vnitra je odpovědný 
za represe a zastrašování vedené 
silami ministerstva vnitra, 
především vnitřními vojsky pod 
jeho velením, po prezidentských 
volbách v roce 2020, zahrnující 
zejména svévolné zatýkání 
pokojných demonstrantů 
a špatné zacházení s nimi včetně 
mučení, jakož i zastrašování 
novinářů a násilí vůči nim. 

Je i nadále aktivní v Lukašen
kově režimu jako první 
náměstek ministra vnitra 
a velitel policie pro veřejnou 
bezpečnost. 

2.10.2020 

10. Khazalbek Bakti
bekavich 
ATABEKAU 

Khazalbek Bakhti
bekovich 
ATABEKOV 

Хазалбек 
Бактібекавіч 
АТАБЕКАЎ 

Хазалбек 
Бахтибекович 
АТАБЕКОВ 

Funkce: zástupce veli
tele vnitřních vojsk 

Datum narození: 
18.3.1967 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce zástupce 
velitele vnitřních vojsk minis
terstva vnitra je odpovědný 
za represe a zastrašování vedené 
silami ministerstva vnitra, 
především vnitřními vojsky pod 
jeho velením, po prezidentských 
volbách v roce 2020, zahrnující 
zejména svévolné zatýkání 
pokojných demonstrantů 
a špatné zacházení s nimi včetně 
mučení, jakož i zastrašování 
novinářů a násilí vůči nim. 

2.10.2020 

11. Aliaksandr Valeri
evich BYKAU 

Alexander (Ale
xandr) Valerievich 
BYKOV 

Аляксандр 
Валер’евіч 
БЫКАЎ 

Александр 
Валерьевич 
БЫКОВ 

Funkce: velitel zvláštní 
jednotky rychlé reakce 
(SOBR), podplukovník 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce velitele 
zvláštní jednotky rychlé reakce 
(SOBR) při ministerstvu vnitra 
je odpovědný za represe 
a zastrašování vedené silami 
SOBR po prezidentských 
volbách v roce 2020, zahrnující 
zejména svévolné zatýkání 
pokojných demonstrantů 
a špatné zacházení s nimi včetně 
mučení. 

2.10.2020 

▼M35
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

12. Aliaksandr Sviata
slavavich 
SHEPELEU 

Alexander (Ale
xandr) Svyatosla
vovich SHEPE
LEV 

Аляксандр 
Святаслававіч 
ШЭПЕЛЕЎ 

Александр 
Святославович 
ШЕПЕЛЕВ 

Funkce: vedoucí 
odboru bezpečnosti, 
ministerstvo vnitra 

Datum narození: 
14.10.1975 

Místo narození: obec 
Rublevsk, Krugljanský 
okres, Mohylevská 
oblast, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své vysoké funkce 
vedoucího odboru bezpečnosti 
ministerstva vnitra je zapojen 
do represí a zastrašování vede
ných silami ministerstva vnitra 
po prezidentských volbách 
v roce 2020, zahrnujících 
zejména svévolné zatýkání 
pokojných demonstrantů 
a špatné zacházení s nimi včetně 
mučení, jakož i zastrašování 
novinářů a násilí vůči nim. 

2.10.2020 

13. Dzmitry Uladzi
miravich 
BALABA 

Dmitry Vladimi
rovich BALABA 

Дзмітрый 
Уладзіміравіч 
БАЛАБА 

Дмитрий 
Владимирович 
БАЛАБА 

Funkce: velitel složek 
OMON („Policejní 
oddíly zvláštního nasa
zení“) v rámci výkonné 
rady města Minsku 

Datum narození: 
1.6.1972 

Místo narození: obec 
Gorodilovo, Minská 
oblast, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce velitele 
složek OMON v Minsku je 
odpovědný za represe a zastra 
šování vedené v Minsku slož
kami OMON po prezidentských 
volbách v roce 2020, zahrnující 
zejména svévolné zatýkání 
pokojných demonstrantů 
a špatné zacházení s nimi včetně 
mučení, jakož i zastrašování 
novinářů a násilí vůči nim. 

2.10.2020 

14. Ivan Uladzimira
vich 
KUBRAKOU 

Ivan Vladimiro
vich KUBRA
KOV 

Іван 
Уладзіміравіч 
КУБРАКОЎ 

Иван 
Владимирович 
КУБРАКОВ 

Funkce: někdejší ředitel 
vrchního ředitelství pro 
vnitřní věci v rámci 
výkonné rady města 
Minsku 

ministr vnitra, generál
major milicí (policejní 
složky) 

Datum narození: 
5.5.1975 

Místo narození: obec 
Malinovka, Mohy
levská oblast, bývalý 
SSSR (nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své někdejší funkce 
ředitele vrchního ředitelství pro 
vnitřní věci v rámci výkonné 
rady města Minsku je odpo
vědný za represe a zastrašování 
vedené policejními složkami po 
prezidentských volbách v roce 
2020, zahrnující zejména 
svévolné zatýkání pokojných 
demonstrantů a špatné zacházení 
s nimi, jakož i zastrašování 
novinářů a násilí vůči nim. 

Je i nadále aktivní v Lukašen
kově režimu jako ministr vnitra. 

2.10.2020 

▼M35
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

15. Maxim Aliaksan
dravich 
GAMOLA 
(HAMOLA) 

Maxim Alexan
drovich 
GAMOLA 

Максім 
Аляксандравіч 
ГАМОЛА 

Максим 
Александрович 
ГАМОЛА 

Funkce: někdejší velitel 
policejního oddělení 
v Moskevském rajónu, 
Minsk 

zástupce velitele poli
cejního oddělení města 
Minsku, velitel krimi
nální policie 

Pohlaví: muž 

Z titulu své někdejší funkce 
velitele policejního oddělení 
v Moskevském rajónu Minsku 
je odpovědný za represe 
a zastrašování vedené v tomto 
rajónu proti pokojným demon
strantům po prezidentských 
volbách v roce 2020, zahrnující 
zejména svévolné zatýkání, 
nadměrné užití síly a špatné 
zacházení včetně mučení. 

Nadále aktivně působí v Luka 
šenkově režimu jako zástupce 
velitele policejního oddělení 
města Minsku a velitel krimi
nální policie 

2.10.2020 

16. Aliaksandr 
Mikhailavich 
ALIASHKEVICH 

Alexander (Ale
xandr) Mikhailo
vich ALESHKE
VICH 

Аляксандр 
Мiхайлавіч 
АЛЯШКЕВІЧ 

Александр 
Михайлович 
АЛЕШКЕВИЧ 

Funkce: první náměstek 
vedoucího odboru pro 
vnitřní věci v Moskev
ském rajónu, Minsk; 
velitel kriminální 
policie 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce prvního 
náměstka vedoucího odboru pro 
vnitřní věci v Moskevském 
rajónu Minsku a jako velitel 
kriminální policie je odpovědný 
za represe a zastrašování vedené 
v tomto rajónu proti pokojným 
demonstrantům po prezident
ských volbách v roce 2020, 
zahrnující zejména svévolné 
zatýkání, nadměrné užití síly 
a špatné zacházení včetně 
mučení. 

2.10.2020 

17. Andrei Vasilievich 
GALENKA 

Andrey Vasili
evich GALENKA 

Андрэй 
Васiльевіч 
ГАЛЕНКА 

Андрей 
Васильевич 
ГАЛЕНКА 

Funkce: náměstek 
vedoucího odboru pro 
vnitřní věci v Moskev
ském rajónu, Minsk; 
velitel policie pro 
veřejnou bezpečnost 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce náměstka 
vedoucího odboru pro vnitřní 
věci v Moskevském rajónu 
Minsku a jako velitel kriminální 
policie je odpovědný za represe 
a zastrašování vedené v tomto 
rajónu proti pokojným demon
strantům po prezidentských 
volbách v roce 2020, zahrnující 
zejména svévolné zatýkání, 
nadměrné užití síly a špatné 
zacházení včetně mučení. 

2.10.2020 

▼M35



 

02006R0765 — CS — 02.12.2021 — 032.001 — 24 

Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

18. Aliaksandr Paula
vich VASILIEU 

Alexander (Ale
xandr) Pavlovich 
VASILIEV 

Аляксандр 
Паўлавіч 
ВАСІЛЬЕЎ 

Александр 
Павлович 
ВАСИЛЬЕВ 

Funkce: vedoucí 
odboru pro vnitřní věci 
v rámci výkonné rady 
Homelské oblasti 

Datum narození: 
24.3.1975 

Místo narození: Mohy
lev, bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce vedoucího 
odboru pro vnitřní věci v rámci 
výkonné rady Homelské oblasti 
je odpovědný za represe 
a zastrašování vedené v této 
oblasti proti pokojným demon
strantům po prezidentských 
volbách v roce 2020, zahrnující 
zejména svévolné zatýkání, 
nadměrné užití síly a špatné 
zacházení včetně mučení. 

2.10.2020 

19. Aleh Mikalaevich 
SHULIAKOUSKI 

Oleg Nikolaevich 
SHULIAKOVSKI 

Алег Мікалаевіч 
ШУЛЯКОЎСКІ 

Олег Николаевич 
ШУЛЯКОВС- 
КИЙ 

Funkce: první náměstek 
vedoucího odboru pro 
vnitřní věci v rámci 
výkonné rady 
Homelské oblasti; 
velitel kriminální 
policie 

Datum narození: 
26.7.1977 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce prvního 
náměstka vedoucího odboru pro 
vnitřní věci v rámci výkonné 
rady Homelské oblasti a jako 
velitel kriminální policie je 
odpovědný za represe a zastra 
šování vedené v této oblasti 
proti pokojným demonstrantům 
po prezidentských volbách 
v roce 2020, zahrnující zejména 
svévolné zatýkání, nadměrné 
užití síly a špatné zacházení 
včetně mučení. 

2.10.2020 

20. Anatol Anatoli
evich VASILIEU 

Anatoli Anatoli
evich VASILIEV 

Анатоль 
Анатольевіч 
ВАСІЛЬЕЎ 

Анатолий 
Анатольевич 
ВАСИЛЬЕВ 

Funkce: náměstek 
vedoucího odboru pro 
vnitřní věci v rámci 
výkonné rady 
Homelské oblasti; 
velitel policie pro 
veřejnou bezpečnost 

Datum narození: 
26.1.1972 

Místo narození: Homel, 
Homelská oblast, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce náměstka 
vedoucího odboru pro vnitřní 
věci v rámci výkonné rady 
Homelské oblasti a jako velitel 
policie pro veřejnou bezpečnost 
je odpovědný za represe 
a zastrašování vedené v této 
oblasti proti pokojným demon
strantům po prezidentských 
volbách v roce 2020, zahrnující 
zejména svévolné zatýkání, 
nadměrné užití síly a špatné 
zacházení včetně mučení. 

2.10.2020 

▼M35
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

21. Aliaksandr 
Viachaslavavich 
ASTREIKA 

Alexander (Ale
xandr) Viachesla
vovich 
ASTREIKO 

Аляксандр 
Вячаслававіч 
АСТРЭЙКА 

Александр 
Вячеславович 
АСТРЕЙКО 

Funkce: vedoucí 
odboru pro vnitřní věci 
v rámci výkonné rady 
Brestské oblasti; gene
rálmajor milicí (poli
cejní složky) 

Datum narození: 
22.12.1971 

Místo narození: Kapyl, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce vedoucího 
odboru pro vnitřní věci v rámci 
výkonné rady Brestské oblasti 
a jako generálmajor milicí je 
odpovědný za represe a zastra 
šování vedené v této oblasti 
proti pokojným demonstrantům 
po prezidentských volbách 
v roce 2020, zahrnující zejména 
svévolné zatýkání, nadměrné 
užití síly a špatné zacházení 
včetně mučení. 

2.10.2020 

22. Leanid 
ZHURAUSKI 

Leonid 
ZHURAVSKI 

Леанід 
ЖУРАЎСКІ 

Леонид 
ЖУРАВСКИЙ 

Funkce: velitel oddílu 
OMON („Policejní 
oddíly zvláštního nasa
zení“) ve Vitebsku 

Datum narození: 
20.9.1975 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce velitele 
složek OMON ve Vitebsku je 
odpovědný za represe a zastra 
šování vedené ve Vitebsku 
složkami OMON po prezident
ských volbách v roce 2020, 
zahrnující zejména svévolné 
zatýkání pokojných demon
strantů a špatné zacházení 
s nimi. 

2.10.2020 

23. Mikhail DAMAR
NACKI 

Mikhail DOMAR
NATSKY 

Міхаіл 
ДАМАРНАЦКІ 

Михаил 
ДОМАРНАЦ- 
КИЙ 

Funkce: velitel oddílu 
OMON („Policejní 
oddíly zvláštního nasa
zení“) v Homelu 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce velitele 
složek OMON v Homelu je 
odpovědný za represe a zastra 
šování vedené v Homelu slož
kami OMON po prezidentských 
volbách v roce 2020, zahrnující 
zejména svévolné zatýkání 
pokojných demonstrantů 
a špatné zacházení s nimi. 

2.10.2020 

24. Maxim MIKHO
VICH 

Maxim MIKHO
VICH 

Максім 
МІХОВІЧ 

Максим 
МИХОВИЧ 

Funkce: velitel oddílu 
OMON („Policejní 
oddíly zvláštního nasa
zení“) v Brestu, 
podplukovník 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce velitele 
složek OMON v Brestu je 
odpovědný za represe a zastra 
šování vedené v Brestu složkami 
OMON po prezidentských 
volbách v roce 2020, zahrnující 
zejména svévolné zatýkání 
pokojných demonstrantů 
a špatné zacházení s nimi. 

2.10.2020 

▼M35
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

25. Aleh Uladzimira
vich MATKIN 

Oleg Vladimiro
vitch MATKIN 

Алег 
Уладзіміравіч 
МАТКІН 

Олег 
Владимирович 
МАТКИН 

Funkce: vedoucí 
odboru pro nápravná 
zařízení, ministerstvo 
vnitra; generálmajor 
milicí (policejní složky) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce vedoucího 
odboru pro nápravná zařízení, 
pod nějž spadají i vazební 
zařízení ministerstva vnitra, je 
odpovědný za nelidské a poni 
žující zacházení včetně mučení, 
jemuž byli po prezidentských 
volbách v roce 2020 ve vazeb
ních zařízeních vystaveni 
zadržení občané, jakož i za 
obecně brutální zásahy proti 
pokojným demonstrujícím. 

2.10.2020 

26. Ivan Yurievich 
SAKALOUSKI 

Ivan Yurievich 
SOKOLOVSKI 

Іван Юр’евіч 
САКАЛОЎСКІ 

Иван Юрьевич 
СОКОЛОВС- 
КИЙ 

Funkce: ředitel vazeb
ního zařízení Akrestina, 
Minsk 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce ředitele 
vazebního zařízení Akrestina 
v Minsku je odpovědný 
za nelidské a ponižující zachá
zení včetně mučení, jemuž byli 
po prezidentských volbách 
v roce 2020 vystaveni občané, 
kteří byli v tomto vazebním 
zařízení zadržováni. 

2.10.2020 

27. Valeri Paulavich 
VAKULCHYK 

Valery Pavlovich 
VAKULCHIK 

Валерый 
Паўлавіч 

ВАКУЛЬЧЫК 

Валерий 
Павлович 
ВАКУЛЬЧИК 

Funkce: někdejší před
seda Výboru státní 
bezpečnosti (KGB); 

někdejší tajemník 
bezpečnostní rady; 

poradce prezidenta 
Běloruské republiky – 
inspektor Brestské 
oblasti 

Datum narození: 
19.6.1964 

Místo narození: Rados
tovo, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své tehdejší vedoucí 
funkce předsedy Výboru státní 
bezpečnosti (KGB) byl odpo
vědný za účast KGB na repre
sích a zastrašování po 
prezidentských volbách v roce 
2020, zahrnujících zejména 
svévolné zatýkání pokojných 
demonstrantů a členů opozice 
a špatné zacházení s nimi včetně 
mučení. 

Je i nadále aktivní v Lukašen
kově režimu jako poradce bělo
ruského prezidenta – inspektor 
Brestské oblasti. 

2.10.2020 

28. Siarhei Yaugena
vich TSERABAU 

Sergey Evgeni
evich TEREBOV 

Сяргей Яўгенавіч 
ЦЕРАБАЎ 

Сергей 
Евгеньевич 
ТЕРЕБОВ 

Funkce: první místo
předseda Výboru státní 
bezpečnosti (KGB) 

Datum narození: 1972 

Místo narození: Bori
sov, bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své vedoucí funkce 
prvního místopředsedy Výboru 
státní bezpečnosti (KGB) je 
odpovědný za účast KGB 
na represích a zastrašování po 
prezidentských volbách v roce 
2020, zahrnujících zejména 
svévolné zatýkání pokojných 
demonstrantů a členů opozice 
a špatné zacházení s nimi včetně 
mučení. 

2.10.2020 

▼M35
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

29. Dzmitry Vasili
evich RAVUTSKI 

Dmitry Vasili
evich REUTSKY 

Дзмітрый 
Васільевіч 
РАВУЦКІ 

Дмитрий 
Васильевич 
РЕУЦКИЙ 

Funkce: místopředseda 
Výboru státní bezpeč
nosti (KGB) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své vedoucí funkce 
místopředsedy Výboru státní 
bezpečnosti (KGB) je odpo
vědný za účast KGB na repre
sích a zastrašování po 
prezidentských volbách v roce 
2020, zahrnujících zejména 
svévolné zatýkání pokojných 
demonstrantů a členů opozice 
a špatné zacházení s nimi včetně 
mučení. 

2.10.2020 

30. Uladzimir Vikta
ravich KALACH 

Vladimir Viktoro
vich KALACH 

Уладзімір 
Віктаравіч 
КАЛАЧ 

Владимир 
Викторович 
КАЛАЧ 

místopředseda Výboru 
státní bezpečnosti 
(KGB) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své vedoucí funkce 
místopředsedy Výboru státní 
bezpečnosti (KGB) je odpo
vědný za účast KGB na repre
sích a zastrašování po 
prezidentských volbách v roce 
2020, zahrnujících zejména 
svévolné zatýkání pokojných 
demonstrantů a členů opozice 
a špatné zacházení s nimi včetně 
mučení. 

2.10.2020 

31. Alieg Anatolevich 
CHARNYSHOU 

Oleg Anatolievich 
CHERNYSHEV 

Алег 
Анатольевіч 
ЧАРНЫШОЎ 

Олег 
Анатольевич 
ЧЕРНЫШЁВ 

Funkce: místopředseda 
Výboru státní bezpeč
nosti (KGB) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své vedoucí funkce 
místopředsedy Výboru státní 
bezpečnosti (KGB) je odpo
vědný za účast KGB na repre
sích a zastrašování po 
prezidentských volbách v roce 
2020, zahrnujících zejména 
svévolné zatýkání pokojných 
demonstrantů a členů opozice 
a špatné zacházení s nimi včetně 
mučení. 

2.10.2020 

32. Aliaksandr Ulad
zimiravich 
KANYUK 

Aleksander (Ale
xandr) Vladimiro
vich KONYUK 

Аляксандр 
Уладзіміравіч 
КАНЮК 

Александр 
Владимирович 
КОНЮК 

Funkce: někdejší 
nejvyšší státní zástupce 
Běloruské republiky 

velvyslanec Běloruské 
republiky v Arménii 

Datum narození: 
11.7.1960 

Místo narození: 
Hrodna, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce nejvyššího 
státního zástupce je odpovědný 
za časté používání trestního 
stíhání coby prostředku, jak před 
prezidentskými volbami v roce 
2020 diskvalifikovat opoziční 
kandidáty a jak občanům 
zabránit v tom, aby se připojili 
ke koordinační radě sestavené 
opozicí s cílem zpochybnit 
výsledky voleb. 

Je i nadále aktivní v Lukašen
kově režimu jako velvyslanec 
Běloruska v Arménii. 

2.10.2020 

▼M35
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

33. Lidzia Mihailauna 
YARMOSHINA 

Lidia Mikhailovna 
YERMOSHINA 

Лідзія 
Міхайлаўна 
ЯРМОШЫНА 

Лидия 
Михайловна 
ЕРМОШИНА 

Funkce: předsedkyně 
ústřední volební komise 

Datum narození: 
29.1.1953 

Místo narození: Slutsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: žena 

Jako předsedkyně ústřední 
volební komise je odpovědná 
za její pochybení při vedení 
volebního procesu při prezident
ských volbách 2020, za nespl
nění základních mezinárodních 
standardů spravedlnosti a trans
parentnosti a za její falšování 
výsledků voleb. 

Ústřední volební komise a její 
vedení zejména zapříčinily, že 
ústřední volební komisí byli 
na základě falešných důvodů 
zamítnuti někteří opoziční 
kandidáti a že pozorovatelům ve 
volebních místnostech byla 
ukládána nepřiměřená omezení. 
Ústřední volební komise rovněž 
zajistila, že volební komise pod 
jejím dohledem byly sestaveny 
předpojatě. 

2.10.2020 

34. Vadzim Dzmitrye
vich IPATAU 

Vadim Dmitri
evich IPATOV 

Вадзім 
Дзмітрыевіч 
ІПАТАЎ 

Вадим 
Дмитриевич 
ИПАТОВ 

Funkce: místopředseda 
ústřední volební komise 

Datum narození: 
30.10.1964 

Místo narození: Kolo
myja, Ivano-frankivská 
oblast, bývalý SSSR 
(nyní Ukrajina) 

Pohlaví: muž 

Jako místopředseda ústřední 
volební komise je odpovědný 
za její pochybení při vedení 
volebního procesu při prezident
ských volbách 2020, za nespl
nění základních mezinárodních 
standardů spravedlnosti a trans
parentnosti a za její falšování 
výsledků voleb. 

Ústřední volební komise a její 
vedení zejména zapříčinily, že 
ústřední volební komisí byli 
na základě falešných důvodů 
zamítnuti někteří opoziční 
kandidáti a že pozorovatelům ve 
volebních místnostech byla 
ukládána nepřiměřená omezení. 
Ústřední volební komise rovněž 
zajistila, že volební komise pod 
jejím dohledem byly sestaveny 
předpojatě. 

2.10.2020 

35. Alena Mikalaeuna 
DMUHAILA 

Elena Nikolaevna 
DMUHAILO 

Алена 
Мікалаеўна 
ДМУХАЙЛА 

Елена 
Николаевна 
ДМУХАЙЛО 

Funkce: tajemnice 
ústřední volební komise 

Datum narození: 
1.7.1971 

Pohlaví: žena 

Jako tajemnice ústřední volební 
komise je odpovědná za její 
pochybení při vedení volebního 
procesu při prezidentských 
volbách 2020, za nesplnění 
základních mezinárodních stan
dardů spravedlnosti a transpa
rentnosti a za její falšování 
výsledků voleb. 

2.10.2020 

▼M35
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

Ústřední volební komise a její 
vedení zejména zapříčinily, že 
ústřední volební komisí byli 
na základě falešných důvodů 
zamítnuti někteří opoziční 
kandidáti a že pozorovatelům ve 
volebních místnostech byla 
ukládána nepřiměřená omezení. 
Ústřední volební komise rovněž 
zajistila, že volební komise pod 
jejím dohledem byly sestaveny 
předpojatě. 

36. Andrei Anatoli
evich GURZHY 

Andrey Anatoli
evich GURZHIY 

Андрэй 
Анатольевіч 
ГУРЖЫ 

Андрей 
Анатольевич 
ГУРЖИЙ 

Funkce: člen ústřední 
volební komise 

Datum narození: 
10.10.1975 

Pohlaví: muž 

Jako člen kolegia ústřední 
volební komise je odpovědný 
za její pochybení při vedení 
volebního procesu při prezident
ských volbách 2020, za nespl
nění základních mezinárodních 
standardů spravedlnosti a trans
parentnosti a za její falšování 
výsledků voleb. 

Ústřední volební komise a její 
kolegium zejména zapříčinily, že 
ústřední volební komisí byli 
na základě falešných důvodů 
zamítnuti někteří opoziční 
kandidáti a že pozorovatelům ve 
volebních místnostech byla 
ukládána nepřiměřená omezení. 
Ústřední volební komise rovněž 
zajistila, že volební komise pod 
jejím dohledem byly sestaveny 
předpojatě. 

2.10.2020 

37. Volga Leanidauna 
DARASHENKA 

Olga Leonidovna 
DOROSHENKO 

Вольга 
Леанідаўна 
ДАРАШЭНКА 

Ольга 
Леонидовна 
ДОРОШЕНКО 

Funkce: členka ústřední 
volební komise 

Datum narození: 1976 

Pohlaví: žena 

Jako členka kolegia ústřední 
volební komise je odpovědná 
za její pochybení při vedení 
volebního procesu při prezident
ských volbách 2020, za nespl
nění základních mezinárodních 
standardů spravedlnosti a trans
parentnosti a za její falšování 
výsledků voleb. 

Ústřední volební komise a její 
kolegium zejména zapříčinily, že 
ústřední volební komisí byli 
na základě falešných důvodů 
zamítnuti někteří opoziční 
kandidáti a že pozorovatelům ve 
volebních místnostech byla 
ukládána nepřiměřená omezení. 
Ústřední volební komise rovněž 
zajistila, že volební komise pod 
jejím dohledem byly sestaveny 
předpojatě. 

2.10.2020 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

38. Siarhei Aliakse
evich KALI
NOUSKI 

Sergey Alexeye
vich KALINOV
SKIY 

Сяргей 
Аляксеевіч 
КАЛІНОЎСКІ 

Сергей 
Алексеевич 
КАЛИНОВС- 
КИЙ 

Funkce: člen ústřední 
volební komise 

Datum narození: 
3.1.1969 

Pohlaví: muž 

Jako člen kolegia ústřední 
volební komise je odpovědný 
za její pochybení při vedení 
volebního procesu při prezident
ských volbách 2020, za nespl
nění základních mezinárodních 
standardů spravedlnosti a trans
parentnosti a za její falšování 
výsledků voleb. 

Ústřední volební komise a její 
kolegium zejména zapříčinily, že 
ústřední volební komisí byli 
na základě falešných důvodů 
zamítnuti někteří opoziční 
kandidáti a že pozorovatelům ve 
volebních místnostech byla 
ukládána nepřiměřená omezení. 
Ústřední volební komise rovněž 
zajistila, že volební komise pod 
jejím dohledem byly sestaveny 
předpojatě. 

2.10.2020 

39. Sviatlana 
Piatrouna 
KATSUBA 

Svetlana Petrovna 
KATSUBO 

Святлана 
Пятроўна 
КАЦУБА 

Светлана 
Петровна 
КАЦУБО 

Funkce: členka ústřední 
volební komise 

Datum narození: 
6.8.1959 

Místo narození: 
Podilsk, Oděská oblast, 
bývalý SSSR (nyní 
Ukrajina) 

Pohlaví: žena 

Jako členka kolegia ústřední 
volební komise je odpovědná 
za její pochybení při vedení 
volebního procesu při prezident
ských volbách 2020, za nespl
nění základních mezinárodních 
standardů spravedlnosti a trans
parentnosti a za její falšování 
výsledků voleb. 

Ústřední volební komise a její 
kolegium zejména zapříčinily, že 
ústřední volební komisí byli 
na základě falešných důvodů 
zamítnuti někteří opoziční 
kandidáti a že pozorovatelům ve 
volebních místnostech byla 
ukládána nepřiměřená omezení. 
Ústřední volební komise rovněž 
zajistila, že volební komise pod 
jejím dohledem byly sestaveny 
předpojatě. 

2.10.2020 

40. Aliaksandr 
Mikhailavich 
LASYAKIN 

Alexander (Ale
xandr) Mikhailo
vich LOSYAKIN 

Аляксандр 
Міхайлавіч 
ЛАСЯКІН 

Александр 
Михайлович 
ЛОСЯКИН 

Funkce: člen ústřední 
volební komise 

Datum narození: 
21.7.1957 

Pohlaví: muž 

Jako člen kolegia ústřední 
volební komise je odpovědný 
za její pochybení při vedení 
volebního procesu při prezident
ských volbách 2020, za nespl
nění základních mezinárodních 
standardů spravedlnosti a trans
parentnosti a za její falšování 
výsledků voleb. 

2.10.2020 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

Ústřední volební komise a její 
kolegium zejména zapříčinily, že 
ústřední volební komisí byli 
na základě falešných důvodů 
zamítnuti někteří opoziční 
kandidáti a že pozorovatelům ve 
volebních místnostech byla 
ukládána nepřiměřená omezení. 
Ústřední volební komise rovněž 
zajistila, že volební komise pod 
jejím dohledem byly sestaveny 
předpojatě. 

41. Igar Anatolievich 
PLYSHEUSKI 

Ihor Anatolievich 
PLYSHEVSKIY 

Ігар Анатольевіч 
ПЛЫШЭЎСКІ 

Игорь 
Анатольевич 
ПЛЫШЕВСКИЙ 

Funkce: člen ústřední 
volební komise 

Datum narození: 
19.2.1979 

Místo narození: Ljuban, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Jako člen kolegia ústřední 
volební komise je odpovědný 
za její pochybení při vedení 
volebního procesu při prezident
ských volbách, za nesplnění 
základních mezinárodních stan
dardů spravedlnosti a transpa
rentnosti a za její falšování 
výsledků voleb. 

Ústřední volební komise a její 
kolegium zejména zapříčinily, že 
ústřední volební komisí byli 
na základě falešných důvodů 
zamítnuti někteří opoziční 
kandidáti a že pozorovatelům ve 
volebních místnostech byla 
ukládána nepřiměřená omezení. 
Ústřední volební komise rovněž 
zajistila, že volební komise pod 
jejím dohledem byly sestaveny 
předpojatě. 

2.10.2020 

42. Marina Yureuna 
RAKHMANAVA 

Marina Yurievna 
RAKHMANOVA 

Марына Юр’еўна 
РАХМАНАВА 

Марина Юрьевна 
РАХМАНОВА 

Funkce: členka ústřední 
volební komise 

Datum narození: 
26.9.1970 

Pohlaví: žena 

Jako členka kolegia ústřední 
volební komise je odpovědná 
za její pochybení při vedení 
volebního procesu při prezident
ských volbách 2020, za nespl
nění základních mezinárodních 
standardů spravedlnosti a trans
parentnosti a za její falšování 
výsledků voleb. 

Ústřední volební komise a její 
kolegium zejména zapříčinily, že 
ústřední volební komisí byli 
na základě falešných důvodů 
zamítnuti někteří opoziční 
kandidáti a že pozorovatelům ve 
volebních místnostech byla 
ukládána nepřiměřená omezení. 
Ústřední volební komise rovněž 
zajistila, že volební komise pod 
jejím dohledem byly sestaveny 
předpojatě. 

2.10.2020 

▼M35
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

43. Aleh Leanidavich 
SLIZHEUSKI 

Oleg Leonidovich 
SLIZHEVSKI 

Алег Леанідавіч 
СЛIЖЭЎСКІ 

Олег Леонидович 
СЛИЖЕВСКИЙ 

Funkce: člen ústřední 
volební komise 

Datum narození: 
16.8.1972 

Místo narození: 
Hrodna, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Jako člen kolegia ústřední 
volební komise je odpovědný 
za pochybení při vedení voleb
ního procesu při prezidentských 
volbách 2020, za nesplnění 
základních mezinárodních stan
dardů spravedlnosti a transpa
rentnosti a za její falšování 
výsledků voleb. 

Ústřední volební komise a její 
kolegium zejména zapříčinily, že 
ústřední volební komisí byli 
na základě falešných důvodů 
zamítnuti někteří opoziční 
kandidáti a že pozorovatelům ve 
volebních místnostech byla 
ukládána nepřiměřená omezení. 
Ústřední volební komise rovněž 
zajistila, že volební komise pod 
jejím dohledem byly sestaveny 
předpojatě. 

2.10.2020 

44. Irina Aliaksan
drauna TSELIKA
VETS 

Irina Alexan
drovna TSELIKO
VEC 

Ірына 
Аляксандраўна 
ЦЭЛІКАВЕЦ 

Ирина 
Александровна 
ЦЕЛИКОВЕЦ 

Funkce: členka ústřední 
volební komise 

Datum narození: 
2.11.1976 

Místo narození: Žlobin, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: žena 

Jako členka kolegia ústřední 
volební komise je odpovědná 
za pochybení při vedení voleb
ního procesu při prezidentských 
volbách 2020, za nesplnění 
základních mezinárodních stan
dardů spravedlnosti a transpa
rentnosti a za její falšování 
výsledků voleb. 

Ústřední volební komise a její 
kolegium zejména zapříčinily, že 
ústřední volební komisí byli 
na základě falešných důvodů 
zamítnuti někteří opoziční 
kandidáti a že pozorovatelům ve 
volebních místnostech byla 
ukládána nepřiměřená omezení. 
Ústřední volební komise rovněž 
zajistila, že volební komise pod 
jejím dohledem byly sestaveny 
předpojatě. 

2.10.2020 

45. Aliaksandr Ryho
ravich LUKAS
HENKA 

Alexander (Ale
xandr) Grigori
evich LUKAS
HENKO 

Аляксандр 
Рыгоравіч 
ЛУКАШЭНКА 

Александр 
Григорьевич 
ЛУКАШЕНКО 

Funkce: prezident 
Běloruské republiky 

Datum narození: 
30.8.1954 

Místo narození: Kopys, 
Vitebská oblast, bývalý 
SSSR (nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu funkce prezidenta Bělo
ruské republiky, kterému jsou 
podřízeny státní orgány, je 
odpovědný za násilné represe 
vykonávané státním aparátem 
před prezidentskými volbami 
v roce 2020 i v období po nich, 
zejména pak za zamítnutí 
volební účasti klíčových 
opozičních kandidátů, svévolné 
zatýkání pokojných demon
strantů a špatné zacházení 
s nimi, jakož i za zastrašování 
novinářů a násilí vůči nim. 

6.11.2020 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

46. Viktar Aliaksan
dravich LUKAS
HENKA 

Viktor Alexandro
vich LUKAS
HENKO 

Віктар 
Аляксандравіч 
ЛУКАШЭНКА 

Виктор 
Александрович 
ЛУКАШЕНКО 

Funkce: poradce 
prezidenta v otázkách 
národní bezpečnosti; 
člen bezpečnostní rady 

Datum narození: 
28.11.1975 

Místo narození: Mohy
lev, bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu funkce poradce 
prezidenta v otázkách národní 
bezpečnosti a člena bezpeč
nostní rady, jakož i z titulu 
neformální pozice, v rámci níž 
vykonává dozor nad bělorus
kými bezpečnostními silami, je 
odpovědný za represe a zastra 
šování vykonávané státním 
aparátem po prezidentských 
volbách v roce 2020, zahrnující 
zejména svévolné zatýkání 
pokojných demonstrantů 
a špatné zacházení s nimi včetně 
mučení, jakož i zastrašování 
novinářů a násilí vůči nim. 

6.11.2020 

47. Ihar Piatrovich 
SERGYAENKA 

Igor Petrovich 
SERGEENKO 

Ігар Пятровіч 
СЕРГЯЕНКА 

Игорь Петрович 
СЕРГЕЕНКО 

Funkce: personální 
vedoucí prezidentské 
kanceláře 

Datum narození: 
14.1.1963 

Místo narození: Stolica, 
Vitebská oblast, bývalý 
SSSR (nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu funkce personálního 
vedoucího prezidentské kance
láře je úzce spjat s prezidentem 
a je odpovědný za zabezpečení 
provádění prezidentských pravo
mocí v oblasti vnitřní i zahra
niční politiky. Podporuje tak 
Lukašenkův režim, včetně 
represí a zastrašování vykoná
vaných státním aparátem po 
prezidentských volbách v roce 
2020. 

6.11.2020 

48. Ivan Stanislava
vich TERTEL 

Ivan Stanislavo
vich TERTEL 

Іван 
Станіслававіч 
ТЭРТЭЛЬ 

Иван 
Станиславович 
ТЕРТЕЛЬ 

Funkce: předseda 
Výboru státní bezpeč
nosti (KGB); někdejší 
předseda Výboru pro 
státní kontrolu 

Datum narození: 
8.9.1966 

Místo narození: 
Privalka, Hrodenská 
oblast, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své vedoucí funkce 
předsedy Výboru státní bezpeč
nosti (KGB) a své dřívější 
funkce předsedy Výboru pro 
státní kontrolu je odpovědný 
za represe a zastrašování 
vykonávané státním aparátem po 
prezidentských volbách v roce 
2020, zahrnující zejména 
svévolné zatýkání pokojných 
demonstrantů a špatné zacházení 
s nimi včetně mučení, jakož 
i zastrašování novinářů a násilí 
vůči nim. 

6.11.2020 

49. Raman Ivanavich 
MELNIK 

Roman Ivanovich 
MELNIK 

Раман Іванавіч 
МЕЛЬНІК 

Роман Иванович 
МЕЛЬНИК 

Funkce: ředitel sekce 
ochrany práva 
a pořádku a prevence 
na ministerstvu vnitra 

Datum narození: 
29.5.1964 

Pohlaví: muž 

Z titulu své vedoucí funkce 
ředitele sekce ochrany práva 
a pořádku a prevence na minis
terstvu vnitra je odpovědný 
za represe a zastrašování 
vykonávané státním aparátem po 
prezidentských volbách v roce 
2020, zahrnující zejména 
svévolné zatýkání pokojných 
demonstrantů a špatné zacházení 
s nimi včetně mučení, jakož 
i zastrašování novinářů a násilí 
vůči nim. 

6.11.2020 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

50. Ivan Danilavich 
NASKEVICH 

Ivan Danilovich 
NOSKEVICH 

Іван Данілавіч 
НАСКЕВІЧ 

Иван Данилович 
НОСКЕВИЧ 

Funkce: předseda 
vyšetřovacího výboru 

Datum narození: 
25.3.1970 

Místo narození: Ciera
bličy, Brestská oblast, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své vedoucí funkce 
předsedy vyšetřovacího výboru 
je odpovědný za represe 
a zastrašování vykonávané tímto 
výborem po prezidentských 
volbách v roce 2020, zejména 
prostřednictvím vyšetřování 
vedených proti koordinační radě 
a proti pokojným demonstran
tům. 

6.11.2020 

51. Aliaksey Aliak
sandravich 
VOLKAU 

Alexei Alexandro
vich VOLKOV 

Аляксей 
Аляксандравіч 
ВОЛКАЎ 

Алексей 
Александрович 
ВОЛКОВ 

Funkce: někdejší první 
místopředseda vyšetřo
vacího výboru; nyní 
předseda státního 
výboru pro forenzní 
vědy 

Datum narození: 
7.9.1973 

Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své někdejší vedoucí 
funkce prvního místopředsedy 
vyšetřovacího výboru je odpo
vědný za represe a zastrašování 
vykonávané tímto výborem po 
prezidentských volbách v roce 
2020, zejména prostřednictvím 
vyšetřování vedených proti 
koordinační radě a proti 
pokojným demonstrantům. 

6.11.2020 

52. Siarhei Yakaule
vich AZEMSHA 

Sergei Yakovle
vich AZEMSHA 

Сяргей Якаўлевіч 
АЗЕМША 

Сергей 
Яковлевич 
АЗЕМША 

Funkce: místopředseda 
vyšetřovacího výboru 

Datum narození: 
17.7.1974 

Místo narození: 
Rečyca, Homelská 
oblast, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své vedoucí funkce 
místopředsedy vyšetřovacího 
výboru je odpovědný za represe 
a zastrašování vykonávané tímto 
výborem po prezidentských 
volbách v roce 2020, zejména 
prostřednictvím vyšetřování 
vedených proti koordinační radě 
a proti pokojným demonstran
tům. 

6.11.2020 

53. Andrei Fiodara
vich SMAL 

Andrei Fyodoro
vich SMAL 

Андрэй 
Фёдаравіч 
СМАЛЬ 

Андрей 
Федорович 
СМАЛЬ 

Funkce: místopředseda 
vyšetřovacího výboru 

Datum narození: 
1.8.1973 

Místo narození: Brest, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své vedoucí funkce 
místopředsedy vyšetřovacího 
výboru je odpovědný za represe 
a zastrašování vykonávané tímto 
výborem po prezidentských 
volbách v roce 2020, zejména 
prostřednictvím vyšetřování 
vedených proti koordinační radě 
a proti pokojným demonstran
tům. 

6.11.2020 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

54. Andrei Yurevich 
PAULIU
CHENKA 

Andrei Yurevich 
PAVLYU
CHENKO 

Андрэй Юр’евіч 
ПАЎЛЮЧЕНКА 

Андрей Юрьевич 
ПАВЛЮЧЕНКО 

Funkce: vedoucí 
operačně-analytického 
střediska 

Datum narození: 
1.8.1971 

Pohlaví: muž 

Z titulu své vedoucí funkce 
vedoucího operačně-analytic
kého střediska je úzce spjat 
s prezidentem a je odpovědný 
za represe vůči občanské 
společnosti, zejména prostřed
nictvím přerušení připojení 
k telekomunikačním sítím jako 
nástroje represe vůči občanské 
společnosti, pokojným demon
strantům a novinářům. 

6.11.2020 

55. Ihar Ivanavich 
BUZOUSKI 

Igor Ivanovich 
BUZOVSKI 

Ігар Іванавіч 
БУЗОЎСКІ 

Игорь Иванович 
БУЗОВСКИЙ 

Funkce: náměstek 
ministra pro informace 

Datum narození: 
10.7.1972 

Místo narození: Koše
levo, Hrodenská oblast, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své vedoucí funkce 
náměstka ministra pro informace 
je odpovědný za represe vůči 
občanské společnosti, zejména 
prostřednictvím rozhodnutí 
ministerstva pro informace 
zablokovat přístup k nezávislým 
internetovým stránkám a omezit 
přístup k internetu v Bělorusku 
po prezidentských volbách 
v roce 2020 jako nástroje 
represe vůči občanské společ
nosti, pokojným demonstrantům 
a novinářům. 

6.11.2020 

56. Natallia Mikala
euna EISMANT 

Natalia Niko
layevna 
EISMONT 

Наталля 
Мікалаеўна 
ЭЙСМАНТ 

Наталья 
Николаевна 
ЭЙСМОНТ 

Funkce: tisková tajem
nice běloruského 
prezidenta 

Datum narození: 
16.2.1984 

Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

rodné příjmení: Kirsa
nova (RU: Кирсанова) 
nebo Seljun (RU: 
Селюн) 

Pohlaví: žena 

Z titulu funkce tiskové tajem
nice běloruského prezidenta je 
úzce spjatá s prezidentem a je 
odpovědná za koordinaci medi
álních činností prezidenta, 
včetně přípravy prohlášení 
a organizace veřejných vystou
pení. Podporuje tak Lukašenkův 
režim, včetně represí a zastrašo
vání vykonávaných státním 
aparátem po prezidentských 
volbách v roce 2020. Svými 
veřejnými prohlášeními, která 
učinila po prezidentských 
volbách v roce 2020 a v nichž 
obhajovala prezidenta a kritizo
vala opoziční aktivisty i pokojné 
demonstranty, přispěla 
k závažnému narušení demo
kracie a právního státu v Bělo
rusku. 

6.11.2020 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 
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(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

57. Siarhei Yaugena
vich ZUBKOU 

Sergei Yevgene
vich ZUBKOV 

Сяргей Яўгенавіч 
ЗУБКОЎ 

Сергей 
Евгеньевич 
ЗУБКОВ 

Funkce: vedoucí 
zásahové jednotky Alfa 

Datum narození: 
21.8.1975 

Pohlaví: muž 

Z titulu své řídící funkce 
v zásahové jednotce Alfa je 
odpovědný za represe a zastra 
šování vykonávané touto jedno
tkou po prezidentských volbách 
v roce 2020, zahrnující zejména 
svévolné zatýkání pokojných 
demonstrantů a špatné zacházení 
s nimi včetně mučení, jakož 
i zastrašování novinářů a násilí 
vůči nim. 

6.11.2020 

58. Andrei Aliakse
evich RAUKOU 

Andrei Alexeye
vich RAVKOV 

Андрэй 
Аляксеевіч 
РАЎКОЎ 

Андрей 
Алексеевич 
РАВКОВ 

Funkce: někdejší státní 
tajemník bezpečnostní 
rady 

velvyslanec Běloruské 
republiky v Ázerbájd 
žánu 

Datum narození: 
25.6.1967 

Místo narození: 
Revjaki, Vitebská 
oblast, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své někdejší funkce 
státního tajemníka bezpečnostní 
rady je úzce spjat s prezidentem 
a je odpovědný za represe 
a zastrašování vykonávané 
státním aparátem po prezident
ských volbách v roce 2020, 
zahrnující zejména svévolné 
zatýkání pokojných demon
strantů a špatné zacházení 
s nimi včetně mučení, jakož 
i zastrašování novinářů a násilí 
vůči nim. 

Je i nadále aktivní v Lukašen
kově režimu jako velvyslanec 
Běloruska v Ázerbájdžánu. 

6.11.2020 

59. Pyotr Piatrovich 
MIKLASHEVICH 

Petr Petrovich 
MIKLASHEVICH 

Пётр Пятровіч 
МІКЛАШЭВІЧ 

Петр Петрович 
МИКЛАШЕВИЧ 

Funkce: předseda 
Ústavního soudu Bělo
ruské republiky 

Datum narození: 
18.10.1954 

Místo narození: Minská 
oblast, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Jakožto předseda Ústavního 
soudu je odpovědný za rozhod
nutí Ústavního soudu přijaté dne 
25. srpna 2020, které legitimi
zovalo výsledky podvodných 
voleb. Podporoval a usnadňoval 
tak represivní akce a zastrašo
vání vykonávané státním 
aparátem proti pokojným 
demonstrantům a novinářům 
a je proto odpovědný 
za závažné narušení demokracie 
a právního státu v Bělorusku. 

6.11.2020 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 
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Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

60. Anatol Aliaksan
dravich SIVAK 

Anatoli Aleksan
drovich SIVAK 

Анатоль 
Аляксандравіч 
СІВАК 

Анатолий 
Александрович 
СИВАК 

Funkce: místopředseda 
vlády, někdejší před
seda výkonné rady 
města Minsku 

Datum narození: 
19.7.1962 

Místo narození: Zavojť, 
Naraŭljanský okres, 
Homelská oblast, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své dřívější vedoucí 
funkce předsedy výkonné rady 
města Minsku byl odpovědný 
za represe a zastrašovací 
kampaň vedené po prezident
ských volbách v roce 2020 
místním aparátem v Minsku pod 
jeho dohledem, zahrnující 
zejména svévolné zatýkání 
pokojných demonstrantů 
a špatné zacházení s nimi včetně 
mučení, jakož i zastrašování 
novinářů a násilí vůči nim. 
Učinil řadu veřejných prohlá 
šení, v nichž kritizoval mírové 
protesty probíhající v Bělorusku. 

Z titulu své současné vedoucí 
funkce místopředsedy vlády 
nadále podporuje Lukašenkův 
režim. 

17.12.2020 

61. Ivan Mikhailavich 
EISMANT 

Ivan Mikhailovich 
EISMONT 

Іван Міхайлавіч 
ЭЙСМАНТ 

Иван 
Михайлович 
ЭЙСМОНТ 

Funkce: ředitel bělo
ruské státní televize 
a rozhlasu, ředitel 
společnosti Belteleradio 

Datum narození: 
20.1.1977 

Místo narození: 
Hrodna, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své současné funkce 
ředitele běloruské státní televize 
a rozhlasu nese odpovědnost 
za šíření státní propagandy ve 
veřejných sdělovacích prostřed
cích a nepřetržitě podporuje 
Lukašenkův režim. Mimo jiné 
využívá média na podporu 
setrvání prezidenta ve funkci 
navzdory zfalšovaným 
prezidentským volbám, které 
proběhly dne 9. srpna 2020, 
a následným opakovaným 
násilným zásahům proti 
pokojným a legitimním demon
strantům. 

Eismont učinil veřejné prohlá 
šení, v nichž kritizoval pokojné 
demonstranty a odmítl posky
tnout mediální pokrytí protestů. 
Propustil také stávkující zaměst
nance společnosti Belteleradio, 
již řídí, čímž je odpovědný 
za porušování lidských práv. 

17.12.2020 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 
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(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

62. Uladzimir Stsiapa
navich KARANIK 

Vladimir Stepano
vich KARANIK 

Уладзімір 
Сцяпанавіч 
КАРАНІК 

Владимир 
Степанович 
КАРАНИК 

Funkce: guvernér 
Hrodenské oblasti, 
někdejší ministr zdra
votnictví 

Datum narození: 
30.11.1973 

Místo narození: 
Hrodna, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své dřívější vedoucí 
funkce ministra zdravotnictví je 
odpovědný za využívání služeb 
zdravotní péče k represi pokoj
ných demonstrantů – například 
demonstranty, kteří vyžadovali 
zdravotní péči, nepřevážely 
sanitky do nemocnic, ale 
do izolace. Učinil řadu veřej
ných prohlášení, v nichž kriti
zoval pokojné protesty probíha
jící v Bělorusku, přičemž 
v jednom případě obvinil 
jednoho z demonstrantů, že byl 
pod vlivem alkoholu. 

Z titulu své současné vedoucí 
funkce guvernéra Hrodenské 
oblasti nadále podporuje Luka 
šenkův režim. 

17.12.2020 

63. Natallia Ivanauna 
KACHANAVA 

Natalia Ivanovna 
KOCHANOVA 

Наталля Іванаўна 
КАЧАНАВА 

Наталья 
Ивановна 
КОЧАНОВА 

Funkce: předsedkyně 
Rady republiky Národ
ního shromáždění 
Běloruska 

Datum narození: 
25.9.1960 

Místo narození: Polack, 
Vitebská oblast, bývalý 
SSSR (nyní Bělorusko) 

Pohlaví: žena 

Z titulu své současné vedoucí 
funkce předsedkyně Rady repu
bliky Národního shromáždění 
Běloruska je odpovědná 
za podporu rozhodnutí 
prezidenta v oblasti vnitřní 
politiky. Nese odpovědnost 
za organizaci podvodných 
voleb, které proběhly dne 
9. srpna 2020. Učinila veřejná 
prohlášení, v nichž obhajovala 
brutální zásah bezpečnostních 
složek proti pokojným demon
strantům. 

17.12.2020 

64. Pavel Mikalaevich 
LIOHKI 

Pavel Nikolaevich 
LIOHKI 

Павел Мікалаевіч 
ЛЁГКІ 

Павел 
Николаевич 
ЛЁГКИЙ 

Funkce: první náměstek 
ministra pro informace 

Datum narození: 
30.5.1972 

Místo narození: Bara
navičy, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své vedoucí funkce 
prvního náměstka ministra pro 
informace je odpovědný 
za represe vůči občanské 
společnosti, zejména prostřed
nictvím rozhodnutí ministerstva 
pro informace zablokovat přístup 
k nezávislým internetovým 
stránkám a omezit přístup 
k internetu v Bělorusku po 
prezidentských volbách v roce 
2020 jako nástroje represe vůči 
občanské společnosti, pokojným 
demonstrantům a novinářům. 

17.12.2020 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

65. Ihar Uladzimira
vich LUTSKY 

Igor Vladimiro
vich LUTSKY 

Ігар 
Уладзіміравіч 
ЛУЦКІ 

Игорь 
Владимирович 
ЛУЦКИЙ 

Funkce: ministr pro 
informace 

Datum narození: 
31.10.1972 

Místo narození: Stolin, 
Brestská oblast, bývalý 
SSSR (nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své vedoucí funkce 
ministra pro informace je odpo
vědný za represe vůči občanské 
společnosti, zejména prostřed
nictvím rozhodnutí ministerstva 
pro informace zablokovat přístup 
k nezávislým internetovým 
stránkám a omezit přístup 
k internetu v Bělorusku po 
prezidentských volbách v roce 
2020 jako nástroje represe vůči 
občanské společnosti, pokojným 
demonstrantům a novinářům. 

17.12.2020 

66. Andrei Ivanavich 
SHVED 

Andrei Ivanovich 
SHVED 

Андрэй Іванавіч 
ШВЕД 

Андрей 
Иванович ШВЕД 

Funkce: nejvyšší státní 
zástupce Běloruska 

Datum narození: 
21.4.1973 

Místo narození: Gluš
kavičy, Homelská 
oblast, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce nejvyššího 
státního zástupce je odpovědný 
za probíhající represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici, zejména prostřed
nictvím zahájení řady trestních 
řízení proti pokojným demon
strantům, vůdcům opozice 
a novinářům po prezidentských 
volbách v roce 2020. Učinil také 
veřejná prohlášení, v nichž 
účastníkům „nepovolených 
shromáždění“ vyhrožoval 
potrestáním. 

17.12.2020 

67. Genadz Andre
evich BOGDAN 

Gennady Andrei
evich BOGDAN 

Генадзь 
Андрэевіч 
БОГДАН 

Геннадий 
Андреевич 
БОГДАН 

Funkce: zástupce ředi
tele Ředitelství správy 
majetku prezidenta 
Běloruska 

Datum narození: 
8.1.1977 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce zástupce 
ředitele Ředitelství správy 
majetku prezidenta Běloruska 
dohlíží na fungování řady 
podniků. Úřad pod jeho vedením 
poskytuje představitelům orgánů 
státního aparátu finanční, mate
riální a technickou, sociální 
a zdravotní podporu, jakož 
i podporu pro domácnosti. Je 
úzce spjat s prezidentem 
a nadále podporuje Lukašenkův 
režim. 

17.12.2020 

68. Ihar Paulavich 
BURMISTRAU 

Igor Pavlovich 
BURMISTROV 

Ігар Паўлавіч 
БУРМІСТРАЎ 

Игорь Павлович 
БУРМИСТРОВ 

Funkce: náčelník štábu 
a první zástupce veli
tele vnitřních vojsk 
ministerstva vnitra 

Datum narození: 
30.9.1968 

Pohlaví: muž 

Z titulu své vedoucí funkce 
prvního zástupce velitele vnitř
ních vojsk ministerstva vnitra je 
odpovědný za represe a zastra 
šovací kampaň vedené vnitřními 
vojsky pod jeho velením po 
prezidentských volbách v roce 
2020, zahrnující zejména 
svévolné zatýkání pokojných 
demonstrantů a špatné zacházení 
s nimi včetně mučení, jakož 
i zastrašování novinářů a násilí 
vůči nim. 

17.12.2020 
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zařazení 

na seznam 

69. Arciom Kanstanti
navich DUNKA 

Artem Konstanti
novich DUNKO 

Арцём 
Канстанцінавіч 
ДУНЬКА 

Артем 
Константинович 
ДУНЬКО 

Funkce: vedoucí 
inspektor pro zvláštní 
záležitosti na oddělení 
finančního vyšetřování 
při Výboru pro státní 
kontrolu 

Datum narození: 
8.6.1990 

Pohlaví: muž 

Z titulu své vedoucí funkce 
vedoucího inspektora pro 
zvláštní záležitosti na oddělení 
finančního vyšetřování při 
Výboru pro státní kontrolu je 
odpovědný za represe a zastra 
šovací kampaň vedené státním 
aparátem po prezidentských 
volbách v roce 2020, zahrnující 
zejména zahájení vyšetřování 
vůdců opozice a aktivistů. 

17.12.2020 

70. Aleh Heorhievich 
KARAZIEI 

Oleg Georgevich 
KARAZEI 

Алег Георгіевіч 
КАРАЗЕЙ 

Олег Георгиевич 
КАРАЗЕЙ 

Funkce: vedoucí útvaru 
prevence v sekci 
prosazování práva 
a prevence při policii 
pro veřejnou bezpeč
nost v rámci minister
stva vnitra 

Datum narození: 
1.1.1979 

Místo narození: Minská 
oblast, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své vedoucí funkce 
vedoucího útvaru prevence 
v sekci prosazování práva 
a prevence při policii pro 
veřejnou bezpečnost v rámci 
ministerstva vnitra je odpovědný 
za represe a zastrašovací 
kampaň vedené policejními 
silami po prezidentských 
volbách v roce 2020, zahrnující 
zejména svévolné zatýkání 
pokojných demonstrantů 
a špatné zacházení s nimi včetně 
mučení, jakož i zastrašování 
novinářů a násilí vůči nim. 

17.12.2020 

71. Dzmitry Aliaksan
dravich KURYAN 

Dmitry Alexan
drovich 
KURYAN 

Дзмітрый 
Аляксандравіч 
КУРЬЯН 

Дмитрий 
Александрович 
КУРЬЯН 

Funkce: plukovník 
policie, zástupce ředi
tele sekce prosazování 
práva a prevence 
a vedoucí útvaru 
prosazování práva 
v rámci ministerstva 
vnitra 

Datum narození: 
3.10.1974 

Pohlaví: muž 

Z titulu své vedoucí funkce 
plukovníka policie a zástupce 
ředitele sekce prosazování práva 
a prevence a vedoucí útvaru 
prosazování práva v rámci 
ministerstva vnitra je odpovědný 
za represe a zastrašovací 
kampaň vedené policejními 
silami po prezidentských 
volbách v roce 2020, zahrnující 
zejména svévolné zatýkání 
pokojných demonstrantů 
a špatné zacházení s nimi včetně 
mučení, jakož i zastrašování 
novinářů a násilí vůči nim. 

17.12.2020 

72. Aliaksandr Henry
kavich TURCHIN 

Aleksander (Ale
xandr) Henriho
vich TURCHIN 

Аляксандр 
Генрыхавіч 
ТУРЧЫН 

Александр 
Генрихович 
ТУРЧИН 

Funkce: předseda 
výkonné rady Minské 
oblasti 

Datum narození: 
2.7.1975 

Místo narození: Nava
hrudak, Hrodenská 
oblast, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce předsedy 
výkonné rady Minské oblasti je 
odpovědný za dohled nad místní 
správou včetně řady výborů. Je 
tudíž podporovatelem Lukašen
kova režimu. 

17.12.2020 
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73. Dzmitry Mikala
evich SHUMILIN 

Dmitry Nikolaye
vich SHUMILIN 

Дзмітрый 
Мікалаевіч 
ШУМІЛІН 

Дмитрий 
Николаевич 
ШУМИЛИН 

Funkce: zástupce 
vedoucího oddělení pro 
masové akce hlavní 
správy vnitřních věcí 
(GUVD) při výkonné 
radě města Minsku 

Datum narození: 
26.7.1977 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce zástupce 
vedoucího oddělení pro masové 
akce hlavní správy vnitřních 
věcí (GUVD) při výkonné radě 
města Minsku je odpovědný 
za represe a zastrašovací 
kampaň vedené místním 
aparátem po prezidentských 
volbách v roce 2020, zahrnující 
zejména svévolné zatýkání 
pokojných demonstrantů 
a špatné zacházení s nimi včetně 
mučení, jakož i zastrašování 
novinářů a násilí vůči nim. 

Je zdokumentována jeho osobní 
účast na nezákonném zadržování 
pokojných demonstrantů. 

17.12.2020 

74. Vital Ivanavich 
STASIUKEVICH 

Vitalyi Ivanovich 
STASIUKEVICH 

Віталь Іванавіч 
СТАСЮКЕВІЧ 

Виталий 
Иванович 
СТАСЮКЕВИЧ 

Funkce: zástupce 
náčelníka policie pro 
veřejnou bezpečnost 
v Hrodně 

Datum narození: 
5.3.1976 

Místo narození: 
Hrodna, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce zástupce 
velitele policie pro veřejnou 
bezpečnost v Hrodně je odpo
vědný za represe a zastrašovací 
kampaň vedené místními poli
cejními silami pod jeho velením 
po prezidentských volbách 
v roce 2020, zahrnující zejména 
svévolné zatýkání pokojných 
demonstrantů a špatné zacházení 
s nimi včetně mučení, jakož 
i zastrašování novinářů a násilí 
vůči nim. 

Podle svědků osobně dohlížel 
na nezákonné zadržování 
pokojných demonstrantů. 

17.12.2020 

75. Siarhei Leanida
vich KALINNIK 

Sergei Leonido
vich KALINNIK 

Сяргей 
Леанідавіч 
КАЛИННИК 

Сергей 
Леонидович 
КАЛИННИК 

Funkce: plukovník 
policie, náčelník poli
cejního oddělení 
v Sovětském rajónu 
v Minsku 

Datum narození: 
23.7.1979 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce náčelníka 
policejního oddělení v Sovět
ském rajónu v Minsku je odpo
vědný za represe a zastrašovací 
kampaň vedené místními poli
cejními silami pod jeho velením 
po prezidentských volbách 
v roce 2020, zahrnující zejména 
svévolné zatýkání pokojných 
demonstrantů a špatné zacházení 
s nimi včetně mučení, jakož 
i zastrašování novinářů a násilí 
vůči nim. 

Podle svědků osobně dohlížel 
na mučení nezákonně zadržova
ných demonstrantů a účastnil se 
ho. 

17.12.2020 
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76. Vadzim Siarha
evich PRYGARA 

Vadim Sergeye
vich PRIGARA 

Вадзім Сяргеевіч 
ПРЫГАРА 

Вадим Сергеевич 
ПРИГАРА 

Funkce: podplukovník 
policie, vedoucí poli
cejního oddělení 
v Maladzečně 

Datum narození: 
31.10.1980 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce vedoucího 
policejního oddělení v Malad
zečně je odpovědný za represe 
a zastrašovací kampaň vedené 
místními policejními silami pod 
jeho velením po prezidentských 
volbách v roce 2020, zahrnující 
zejména svévolné zatýkání 
pokojných demonstrantů 
a špatné zacházení s nimi včetně 
mučení, jakož i zastrašování 
novinářů a násilí vůči nim. 

Podle svědků osobně dohlížel 
na bití neoprávněně zadržova
ných demonstrantů. Opakovaně 
se také hanlivě vyjádřil 
o demonstrantech ve sdělova
cích prostředcích. 

17.12.2020 

77. Viktar Ivanavich 
STANISLAU
CHYK 

Viktor Ivanovich 
STANISLAV
CHIK 

Віктар Іванавіч 
СТАНІСЛАЎ- 
ЧЫК 

Виктор Иванович 
СТАНИСЛАВ- 
ЧИК 

Funkce: zástupce 
vedoucího policejního 
oddělení v Sovětském 
rajónu v Minsku; 
velitel policie pro 
veřejnou bezpečnost 

Datum narození: 
27.1.1971 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce zástupce 
vedoucího policejního oddělení 
v Sovětském rajónu v Minsku 
a velitele policie pro veřejnou 
bezpečnost je odpovědný 
za represe a zastrašovací 
kampaň vedené místními poli
cejními silami pod jeho velením 
po prezidentských volbách 
v roce 2020, zahrnující zejména 
svévolné zatýkání pokojných 
demonstrantů a špatné zacházení 
s nimi včetně mučení, jakož 
i zastrašování novinářů a násilí 
vůči nim. 

Podle svědků osobně dohlížel 
na zadržování pokojných 
demonstrantů a bití neoprávněně 
zadržovaných osob. 

17.12.2020 

78. Aliaksandr Aliak
sandravich 
PIETRASH 

Aleksander (Ale
xandr) Alexandro
vich PETRASH 

Аляксандр 
Аляксандравіч 
ПЕТРАШ 

Александр 
Александрович 
ПЕТРАШ 

Funkce: předseda soudu 
Moskevského rajónu 
v Minsku 

Datum narození: 
16.5.1988 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce předsedy 
soudu Moskevského rajónu 
v Minsku je odpovědný za řadu 
politicky motivovaných rozhod
nutí proti novinářům, vůdcům 
opozice, aktivistům a demon
strantům. Během soudních řízení 
vedených pod jeho dohledem 
byla údajně porušována práva 
na obhajobu a byly využívány 
výpovědi falešných svědků. 

17.12.2020 
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Hrál důležitou úlohu při poku
tování a zadržování demon
strantů, novinářů a vůdců 
opozice po prezidentských 
volbách v roce 2020. 
Je tudíž odpovědný za porušo
vání lidských práv, oslabování 
právního státu, jakož 
i za přispění k represím vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

79. Andrei Aliaksan
dravich LAHU
NOVICH 

Andrei Alexan
drovich LAHU
NOVICH 

Андрэй 
Аляксандравіч 
ЛАГУНОВІЧ 

Андрей 
Александрович 
ЛАГУНОВИЧ 

Funkce: soudce soudu 
Sovětského rajónu 
v Homelu 

Pohlaví: muž 

Z titulu své funkce soudce 
soudu Sovětského rajónu 
v Homelu je odpovědný za řadu 
politicky motivovaných rozhod
nutí proti novinářům, aktivistům 
a demonstrantům. Během soud
ních řízení vedených pod jeho 
dohledem byla údajně porušo
vána práva na obhajobu. 

Je tudíž odpovědný za porušo
vání lidských práv, oslabování 
právního státu, jakož 
i za přispění k represím vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

17.12.2020 

80. Alena Vasileuna 
LITVINA 

Elena Vasilevna 
LITVINA 

Алена Васільеўна 
ЛІТВІНА 

Елена 
Васильевна 
ЛИТВИНА 

Funkce: soudkyně 
soudu Leninského 
rajónu v Mohylevu 

Pohlaví: žena 

Z titulu své funkce soudkyně 
soudu Leninského rajónu 
v Mohylevu je odpovědná 
za řadu politicky motivovaných 
rozhodnutí proti novinářům, 
vůdcům opozice, aktivistům 
a demonstrantům, zahrnujících 
zejména odsouzení Sjarheje 
Cichanouského – opozičního 
aktivisty a manžela prezidentské 
kandidátky Svjatlany Cichanou
ské. Během soudních řízení 
vedených pod jejím dohledem 
byla údajně porušována práva 
na obhajobu. 

Je tudíž odpovědná za porušo
vání lidských práv, oslabování 
právního státu, jakož 
i za přispění k represím vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

17.12.2020 
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81. Victoria Valery
euna 
SHABUNYA 

Victoria Vale
revna SHABU
NYA 

Вікторыя 
Валер’еўна 
ШАБУНЯ 

Виктория 
Валерьевна 
ШАБУНЯ 

Funkce: soudkyně 
soudu Centrálního 
rajónu v Minsku 

Datum narození: 
27.2.1974 

Pohlaví: žena 

Z titulu své funkce soudkyně 
soudu Centrálního rajónu 
v Minsku je odpovědná za řadu 
politicky motivovaných rozhod
nutí proti novinářům, vůdcům 
opozice, aktivistům a demon
strantům, zahrnujících zejména 
odsouzení Sergeje Dyleuského – 
člena Koordinační rady a vůdce 
stávkového výboru. Během 
soudních řízení vedených pod 
jejím dohledem byla údajně 
porušována práva na obhajobu. 

Je tudíž odpovědná za porušo
vání lidských práv, oslabování 
právního státu, jakož 
i za přispění k represím vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

17.12.2020 

82. Alena Aliaksan
dravna 
ZHYVITSA 

Elena Alexan
drovna 
ZHYVITSA 

Алена 
Аляксандравна 
ЖЫВІЦА 

Елена 
Александровна 
ЖИВИЦА 

Funkce: soudkyně 
soudu Okťabrského 
rajónu v Minsku 

Datum narození: 
9.4.1990 

Pohlaví: žena 

Z titulu své funkce soudkyně 
soudu Okťabrského rajónu 
v Minsku je odpovědná za řadu 
politicky motivovaných rozhod
nutí proti novinářům, vůdcům 
opozice, aktivistům a demon
strantům. Během soudních řízení 
vedených pod jejím dohledem 
byla údajně porušována práva 
na obhajobu. 

Je tudíž odpovědná za porušo
vání lidských práv, oslabování 
právního státu, jakož 
i za přispění k represím vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

17.12.2020 

83. Natallia Anatoli
evna DZIAD
KOVA 

Natalia Anatoli
evna DEDKOVA 

Наталля 
Анатольеўна 
ДЗЯДКОВА 

Наталья 
Анатольевна 
ДЕДКОВА 

Funkce: soudkyně 
soudu Partyzánského 
rajónu v Minsku 

Datum narození: 
2.12.1979 

Pohlaví: žena 

Z titulu své funkce soudkyně 
soudu Partyzánského rajónu 
v Minsku je odpovědná za řadu 
politicky motivovaných rozhod
nutí proti novinářům, vůdcům 
opozice, aktivistům a demon
strantům, zahrnujících zejména 
odsouzení vůdkyně Koordinační 
rady Maryje Kalesnikavové. 
Během soudních řízení vede
ných pod jejím dohledem byla 
údajně porušována práva 
na obhajobu. 

17.12.2020 
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Je tudíž odpovědná za porušo
vání lidských práv, oslabování 
právního státu, jakož 
i za přispění k represím vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

84. Maryna Arkad
zeuna FIODA
RAVA 

Marina Arkadi
evna FEDO
ROVA 

Марына 
Аркадзьеўна 
ФЁДАРАВА 

Марина 
Аркадьевна 
ФЕДОРОВА 

Funkce: soudkyně 
soudu Sovětského 
rajónu v Minsku 

Datum narození: 
11.9.1965 

Pohlaví: žena 

Z titulu své funkce soudkyně 
soudu Sovětského rajónu 
v Minsku je odpovědná za řadu 
politicky motivovaných rozhod
nutí proti novinářům, vůdcům 
opozice, aktivistům a demon
strantům. Během soudních řízení 
vedených pod jejím dohledem 
byla údajně porušována práva 
na obhajobu. 

Je tudíž odpovědná za porušo
vání lidských práv, oslabování 
právního státu, jakož 
i za přispění k represím vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

17.12.2020 

85. Yulia Chaslavauna 
HUSTYR 

Yulia Chesla
vovna HUSTYR 

Юлія Чаславаўна 
ГУСТЫР 

Юлия 
Чеславовна 
ГУСТЫР 

Funkce: soudkyně 
soudu Centrálního 
rajónu v Minsku 

Datum narození: 
14.1.1984 

Pohlaví: žena 

Z titulu své funkce soudkyně 
soudu Centrálního rajónu 
v Minsku je odpovědná za řadu 
politicky motivovaných rozhod
nutí proti novinářům, vůdcům 
opozice, aktivistům a demon
strantům, zahrnujících zejména 
odsouzení opozičního prezident
ského kandidáta Viktara Baba
ryky. Během soudních řízení 
vedených pod jejím dohledem 
byla údajně porušována práva 
na obhajobu. 

Je tudíž odpovědná za porušo
vání lidských práv, oslabování 
právního státu, jakož 
i za přispění k represím vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

17.12.2020 

86. Alena Tsimafe
euna NYAKRA
SAVA 

Elena Timo
feyevna NEKRA
SOVA 

Алена 
Цімафееўна 
НЯКРАСАВА 

Елена 
Тимофеевна 
НЕКРАСОВА 

Funkce: soudkyně 
soudu Zavodzkého 
rajónu v Minsku 

Datum narození: 
26.11.1974 

Pohlaví: žena 

Z titulu své funkce soudkyně 
soudu Zavodzkého rajónu 
v Minsku je odpovědná za řadu 
politicky motivovaných rozhod
nutí proti novinářům, vůdcům 
opozice, aktivistům a demon
strantům. Během soudních řízení 
vedených pod jejím dohledem 
byla údajně porušována práva 
na obhajobu. 

17.12.2020 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

Je tudíž odpovědná za porušo
vání lidských práv, oslabování 
právního státu, jakož 
i za přispění k represím vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

87. Aliaksandr Vasile
vich 
SHAKUTSIN 

Aleksander (Ale
xandr) Vasilevich 
SHAKUTIN 

Аляксандр 
Васільевіч 
ШАКУЦІН 

Александр 
Васильевич 
ШАКУТИН 

Funkce: podnikatel, 
vlastník holdingové 
společnosti Amkodor 

Datum narození: 
12.1.1959 

Místo narození: Bolšoje 
Babino, Oršský rajón, 
Vitebská oblast, bývalý 
SSSR (nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Je jedním z předních podnika
telů působících v Bělorusku 
s obchodními zájmy v odvětví 
stavebnictví, strojírenství, země
dělství, jakož i v dalších odvě
tvích. 

Podle dostupných informací je 
jednou z osob, která měla 
během Lukašenkova prezident
ského mandátu největší prospěch 
z privatizace. Je také členem 
předsednictva veřejného sdru 
žení „Belaja Rus“ (Bílá Rus), 
které podporuje Alexandra 
Lukašenka, a členem Rady pro 
rozvoj podnikání Běloruské 
republiky. 

Má tak prospěch z Lukašenkova 
režimu a podporuje jej. 

V červenci 2020 ve svých 
veřejných komentářích odsoudil 
opoziční protesty v Bělorusku, 
čímž přispěl k represi vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

17.12.2020 

88. Mikalai Mikala
evich VARABEI/ 
VERABEI 

Nikolay Nikola
evich VOROBEY 

Мікалай 
Мікалаевіч 
ВАРАБЕЙ/ 
ВЕРАБЕЙ 

Николай 
Николаевич 
ВОРОБЕЙ 

Funkce: podnikatel, 
spoluvlastník skupiny 
Bremino 

Datum narození: 
4.5.1963 

Místo narození: bývalá 
Ukrajinská SSR (dnes 
Ukrajina) 

Pohlaví: muž 

Je jedním z předních podnika
telů působících v Bělorusku 
s obchodními zájmy v odvětví 
ropy, přepravy uhlí, bankovnic
tví, jakož i v dalších odvětvích. 

Je spoluvlastníkem skupiny 
Bremino – společnosti, která 
měla prospěch z daňových úlev 
a jiných forem podpory ze 
strany běloruské státní správy. 

Má tak prospěch z Lukašenkova 
režimu a podporuje jej. 

17.12.2020 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

▼M38 

89. Natallia Mikha
ilauna BUHUK 
Natalia Mikha
ilovna BUGUK 

Наталля 
Міхайлаўна 
БУГУК 
Наталья 
Михайловна 
БУГУК 

Soudkyně obvodního 
soudu pro obvod Frun
zensky v Minsku 
Datum narození: 
19.12.1989 
Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 
Pohlaví: žena 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce soudkyně 
obvodního soudu pro obvod 
Frunzensky v Minsku je Natallia 
Buhuk odpovědná za řadu poli
ticky motivovaných soudních 
rozhodnutí proti novinářům 
a demonstrantům, mimo jiné za 
odsouzení novinářek Kaciaryny 
Bachvalavové (Andrejevové) 
a Darji Čulcové. Během soud
ních řízení vedených pod jejím 
dohledem byla podle dostupných 
informací porušována práva 
na obhajobu a právo na spra
vedlivý proces. 

21.6.2021 

Je tudíž odpovědná za vážné 
porušování lidských práv a za 
závažné oslabování právního 
státu, jakož i za represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

90. Alina Siarhieeuna 
KASIANCHYK 
Alina Sergeevna 
KASYANCHYK 

Аліна Сяргееўна 
КАСЬЯНЧЫК 
Алина Сергеевна 
КАСЬЯНЧИК 

Asistentka prokurátora 
obvodního soudu pro 
obvod Frunzensky 
v Minsku 
Datum narození: 
12.3.1998 
Místo narození: 
Pohlaví: žena 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce asistentky 
prokurátora obvodního soudu 
pro obvod Frunzensky v Minsku 
zastupovala Alina Kasianchyk 
Lukašenkův režim v politicky 
motivovaných řízeních proti 
novinářům, aktivistům a demon
strantům. Konkrétně stojí za 
stíháním novinářek Kaciaryny 
Bachvalavové (Andrejevové) 
a Darji Čulcové za to, že poři
zovaly záznam pokojných 
protestů, přičemž stíhání vychá
zelo z nepodložených obvinění 
ze „zločinného spolčení“ 
a „narušování veřejného pořád
ku“. Stíhala rovněž členy bělo
ruské občanské společnosti, 
například za účast na pokojných 
protestech a za uctění památky 
zavražděného demonstranta 
Aljaksandra Tarajkouského. 
U soudu systematicky navrho
vala dlouhodobé tresty odnětí 
svobody. 

21.6.2021 

Je tudíž odpovědná za vážné 
porušování lidských práv a za 
závažné oslabování právního 
státu, jakož i za represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

91. Ihar Viktaravich 
KURYLOVICH 

Igor Viktorovich 
KURILOVICH 

Iгар Вiĸтаравiч 
КУРЫЛОВIЧ, 

Игорь 
Викторович 
КУРИЛОВИЧ 

Hlavní vyšetřovatel 
odboru vyšetřovacího 
výboru pro obvod 
Frunzensky 

Datum narození: 
26.9.1990 

Místo narození: 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce hlavního 
vyšetřovatele obvodního soudu 
pro obvod Frunzensky v Minsku 
se Ihar Kurylovich podílel na 
přípravách politicky motivova
ného trestního řízení vedeného 
proti novinářkám Kaciaryně 
Bachvalavové (Andrejevové) 
a Darje Čulcové. Uvedené 
novinářky, jež pořizovaly 
záznam pokojných protestů, 
byly obviněny z narušování 
veřejného pořádku a odsouzeny 
ke dvěma letům odnětí svobody. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv a za 
závažné oslabování právního 
státu, jakož i za represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

21.6.2021 

92. Siarhei Viktara
vich SHATSILA 

Sergei Viktoro
vich SHATILO 

Сяргей 
Віĸтаравіч 
ШАЦІЛА 

Сергей 
Виĸторович 
ШАТИЛО 

Soudce obvodního 
soudu pro obvod 
Sovetsky v Minsku 

Datum narození: 
13.8.1989 

Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce soudce 
obvodního soudu pro obvod 
Sovetsky v Minsku je Siarhei 
Shatsila odpovědný za řadu 
politicky motivovaných soud
ních rozhodnutí proti demon
strantům, zejména za odsouzení 
těchto demonstrantů: Natallia 
Hersche, Dmitrij Halko 
a Dmitrij Karatkevič, které 
běloruská organizace pro lidská 
práva Viasna považuje za poli
tické vězně. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv a za 
závažné oslabování právního 
státu, jakož i za represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

21.6.2021 

93. Anastasia Vasi
leuna ACHA
LAVA 

Anastasia Vasili
evna ACHA
LOVA 

Анастасія 
Васільеўна 
АЧАЛАВА 

Анастасия 
Васильевна 
АЧАЛОВА 

Soudkyně obvodního 
soudu pro obvod 
Leninsky v Minsku 

Datum narození: 
15.10.1992 

Místo narození: Minsk, 
Bělorusko 

Pohlaví: žena 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce soudkyně 
obvodního soudu pro obvod 
Leninsky v Minsku je Anastasia 
Achalava odpovědná za řadu 
politicky motivovaných rozhod
nutí proti novinářům, aktivistům 
a demonstrantům, zejména za 
odsouzení člena Koordinační 
rady Dmitrije Kruka, jakož i za 
soudní rozhodnutí proti zdravot
nickému personálu a starším 
občanům. Během soudních 
řízení vedených pod jejím 
dohledem byly podle dostup
ných informací používány 
výpovědi anonymních svědků. 

21.6.2021 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

Je tudíž odpovědná za vážné 
porušování lidských práv a za 
závažné oslabování právního 
státu, jakož i za represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

94. Mariya Viachasla
vauna YAROK
HINA 
Maria Viachesla
vovna YEROK
HINA 

Марыя 
Вячаславаўна 
ЯРОХІНА 
Мария 
Вячеславовна 
ЕРОХИНА 

Soudkyně obvodního 
soudu pro obvod Frun
zensky v Minsku 
Datum narození: 
4.7.1987 
Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 
Pohlaví: žena 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce soudkyně 
obvodního soudu pro obvod 
Frunzensky v Minsku je Mariya 
Yerokhina odpovědná za řadu 
politicky motivovaných soud
ních rozhodnutí proti novinářům, 
vůdcům opozice, odborovým 
aktivistům, sportovcům 
a demonstrantům, zejména za 
odsouzení novináře Vladimira 
Hrydzina. 
Je tudíž odpovědná za vážné 
porušování lidských práv a za 
závažné oslabování právního 
státu, jakož i za represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

21.6.2021 

95. Yuliya Aliaksan
drauna 
BLIZNIUK 
Yuliya Aleksan
drovna 
BLIZNIUK 

Юлія 
Аляĸсандраўна 
БЛІЗНЮК 
Юлия 
Алеĸсандровна 
БЛИЗНЮК 

Místopředsedkyně/ 
soudkyně obvodního 
soudu pro obvod Frun
zensky v Minsku 
Datum narození: 
23.9.1971 
Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 
Pohlaví: žena 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce místopřed
sedkyně a soudkyně obvodního 
soudu pro obvod Frunzensky 
v Minsku je Yuliya Blizniuk 
odpovědná za řadu politicky 
motivovaných soudních rozhod
nutí proti novinářům, aktivistům 
a demonstrantům, mimo jiné za 
odsouzení těchto aktivistů: 
Arťom Kvaščevski, Arťom 
Saučuk, Maksim Pauliuščyk, 
které běloruská organizace pro 
lidská práva Viasna považuje za 
politické vězně. 
Je tudíž odpovědná za vážné 
porušování lidských práv a za 
závažné oslabování právního 
státu, jakož i za represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

21.6.2021 

96. Anastasia Dzmi
treuna KULIK 
Anastasia Dmitri
evna KULIK 

Анастасія 
Дзмітрыеўна 
КУЛІК 
Анастасия 
Дмитриевна 
КУЛИК 

Soudce obvodního 
soudu pro obvod 
Pervomaisky v Minsku 
Datum narození: 
28.7.1989 
Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 
Pohlaví: žena 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce soudkyně 
obvodního soudu pro obvod 
Pervomaisky v Minsku je 
Anastasia Kulik odpovědná za 
řadu politicky motivovaných 
soudních rozhodnutí proti 
pokojným demonstrantům, 
zejména za odsouzení Aljak
sandra Zachareviče, kterého 
běloruská organizace pro lidská 
práva Viasna považuje za poli
tického vězně. 

21.6.2021 

▼M38
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

Je tudíž odpovědná za vážné 
porušování lidských práv a za 
závažné oslabování právního 
státu, jakož i za represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

97. Maksim Leanida
vich TRUSE
VICH 
Maksim Leonido
vich TRUSE
VICH 

Маĸсім 
Леанідавіч 
ТРУСЕВІЧ 
Маĸсим 
Леонидович 
ТРУСЕВИЧ 

Soudce obvodního 
soudu pro obvod 
Pervomaisky v Minsku 
Datum narození: 12. 8. 
1989 
Místo narození: 
Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce soudce 
obvodního soudu pro obvod 
Pervomaisky v Minsku je 
Maksim Trusevich odpovědný 
za řadu politicky motivovaných 
soudních rozhodnutí proti novi
nářům, vůdcům opozice, akti
vistům a demonstrantům. Během 
soudních řízení vedených pod 
jeho dohledem byla podle 
dostupných informací porušo
vána práva na obhajobu a právo 
na spravedlivý proces. 
Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv a za 
závažné oslabování právního 
státu, jakož i za represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

21.6.2021 

98. Tatsiana Yarasla
vauna MATYL 
Tatiana Yarosla
vovna MOTYL 

Тацяна 
Яраславаўна 
МАТЫЛЬ 
Татьяна 
Ярославовна 
МОТЫЛЬ 

Soudkyně obvodního 
soudu pro obvod 
Moskovsky v Minsku 
Datum narození: 
20.1.1968 
Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 
Pohlaví: žena 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce soudkyně 
obvodního soudu pro obvod 
Moskovsky v Minsku je 
Tatsiana Matyl odpovědná za 
řadu politicky motivovaných 
soudních rozhodnutí proti novi
nářům, vůdcům opozice, akti
vistům a demonstrantům, 
zejména za odsouzení politika 
Nikolaje Statkeviče a novináře 
Alexandera Borozenka. Během 
soudních řízení vedených pod 
jejím dohledem byla podle 
dostupných informací porušo
vána práva na obhajobu a právo 
na spravedlivý proces. 
Je tudíž odpovědná za vážné 
porušování lidských práv a za 
závažné oslabování právního 
státu, jakož i za represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

21.6.2021 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

99. Aliaksandr Anato
levich 
RUDZENKA 
Aleksandr Anato
levich 
RUDENKO 

Аляĸсандр 
Анатольевіч 
РУДЗЕНКА 
Алеĸсандр 
Анатольевич 
РУДЕНКО 

Místopředseda obvod
ního soudu pro obvod 
Oktyabrsky v Minsku 
Datum narození: 1. 12. 
1981 

Místo narození: 
Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce místopřed
sedy obvodního soudu pro 
obvod Oktyabrsky v Minsku je 
Aliaksandr Rudzenka odpo
vědný za řadu politicky motivo
vaných soudních rozhodnutí 
proti novinářům, aktivistům 
a demonstrantům, zejména za 
uložení pokuty staršímu a zdra
votně postiženému demonstran
tovi, jakož i za odsouzení 
Lyudmily Kazakové – advo
kátky Marie Kalesnikavové. 
Během soudních řízení vede
ných pod jeho dohledem byla 
podle dostupných informací 
porušována práva na obhajobu 
a právo na spravedlivý proces. 

21.6.2021 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv a za 
závažné oslabování právního 
státu, jakož i za represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

100. Aliaksandr Aliak
sandravich VOUK 
Aleksandr Alek
sandrovich VOLK 

Аляĸсандр 
Аляĸсандравіч 
ВОЎК 
Алеĸсандр 
Алеĸсандрович 
ВОЛК 

Soudce obvodního 
soudu pro obvod 
Sovetsky v Minsku 
Datum narození: 1. 8. 
1979 
Místo narození: 

Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své soudce obvodního 
soudu pro obvod Sovetsky 
v Minsku je Aliaksandr Vouk 
odpovědný za řadu politicky 
motivovaných soudních rozhod
nutí proti pokojným demon
strantům, zejména za odsouzení 
sester Anastasie a Victorie 
Mirontsevových, které běloruská 
organizace pro lidská práva 
Viasna považuje za politické 
vězeňkyně. Během soudních 
řízení vedených pod jeho 
dohledem byla podle dostupných 
informací porušována práva 
na obhajobu a právo na spra
vedlivý proces. 

21.6.2021 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv a za 
závažné oslabování právního 
státu, jakož i za represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

▼M38
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

101. Volha Siarheeuna 
NIABORSKAIA 
Olga Sergeevna 
NEBORSKAIA 

Вольга 
Сяргееўна 
НЯБОРСКАЯ 
Ольга Сергеевна 
НЕБОРСКАЯ 

Soudkyně obvodního 
soudu pro obvod 
Oktyabrsky v Minsku 
Datum narození: 14. 2. 
1991 
Místo narození: 
Pohlaví: žena 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce soudkyně 
obvodního soudu pro obvod 
Oktyabrsky v Minsku je Volha 
Niaborskaya odpovědná za řadu 
politicky motivovaných soud
ních rozhodnutí proti demon
strantům, zejména za odsouzení 
Sofie Malaševičové a Tichona 
Kliukacha, které běloruská 
organizace pro lidská práva 
Viasna považuje za politické 
vězně. Během soudních řízení 
vedených pod jejím dohledem 
byla podle dostupných informací 
porušována práva na obhajobu. 
Je tudíž odpovědná za vážné 
porušování lidských práv a za 
závažné oslabování právního 
státu, jakož i za represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

21.6.2021 

102. Marina Sviatasla
vauna 
ZAPASNIK 
Marina Sviatosla
vovna ZAPAS
NIK 

Марына 
Святаславаўна 
ЗАПАСНІК 
Марина 
Святославовна 
ЗАПАСНИК 

Místopředsedkyně 
soudu pro obvod 
Leninsky v Minsku 
Datum narození: 
28.3.1982 
Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 
Pohlaví: žena 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce místopřed
sedkyně a soudkyně soudu pro 
obvod Leninsky v Minsku je 
Marina Zapasnik odpovědná za 
řadu politicky motivovaných 
soudních rozhodnutí proti 
pokojným demonstrantům, 
zejména za odsouzení těchto 
aktivistů: Vladislav Zenevič, 
Olga Pavlova, Olga Klaskov
skaya, Viktar Baruška, Sergej 
Ratkevič, Aleksej Charvinsky, 
Andrej Chrenkov; a dále za 
odsouzení studenta Viktora 
Aktistova a nezletilého Maksima 
Babiše. Všechny uvedené osoby 
běloruská organizace pro lidská 
práva Viasna uznala jako poli
tické vězně. 

21.6.2021 

Je tudíž odpovědná za vážné 
porušování lidských práv a za 
závažné oslabování právního 
státu, jakož i za represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

103. Maxim Yurevich 
FILATAU 

Maxim Yurevich 
FILATOV 

Максім Юр'евіч 
Філатаў 

Максим 
Юрьевич 
ФИЛАТОВ 

Soudce městského 
soudu ve městě Lida 

Datum narození: 
Místo narození: 

Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce soudce 
městského soudu ve městě Lida 
je Maxim Filatau odpovědný za 
řadu politicky motivovaných 
soudních rozhodnutí proti 
pokojným demonstrantům, 
zejména za odsouzení aktivisty 
Vitolda Ašuraka, který je uznán 
jako politický vězeň běloruskou 
organizací pro lidská práva 
Viasna. 
Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv a za 
závažné oslabování právního 
státu, jakož i za represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

21.6.2021 

104. Andrei Vaclava
vich HRUSHKO 

Andrei Vatslavo
vich GRUSHKO 

Андрэй 
Вацлававіч 
ГРУШКО 

Андрей 
Вацлавович 
ГРУШКО 

Soudce obvodního 
soudu pro obvod 
Leninsky v Brestu. 

Datum narození: 
24.1.1979 

Místo narození: 
Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce soudce 
obvodního soudu pro obvod 
Leninsky v Brestu je Andrei 
Hrushko odpovědný za řadu 
politicky motivovaných soud
ních rozhodnutí proti pokojným 
demonstrantům, zejména za 
odsouzení aktivistů, kteří byli 
uznáni jako političtí vězni, 
a nezletilých. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv a za 
závažné oslabování právního 
státu, jakož i za represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

21.6.2021 

105. Dzmitry Iurevich 
HARA 
Dmitry Iurevich 
GORA 

Дзмітрый 
Юр'евіч ГАРА 
Дмитрий 
Юрьевич ГОРА 

Předseda vyšetřovacího 
výboru Běloruska 
(jmenován 11. března 
2021) 

Bývalý zástupce gene
rálního prokurátora 
Běloruské republiky 
(do 11. března 2021) 

Datum narození: 4. 5. 
1970 

Z titulu své funkce zástupce 
generálního prokurátora, kterou 
vykonával do března 2021, je 
Dzmitry Hara odpovědný za 
politicky motivovaná trestní 
řízení vedená proti pokojným 
demonstrantům, členům opozice, 
novinářům, občanské společnosti 
a řadovým občanům. Hara se 
rovněž podílel na zahájení poli
ticky motivovaného trestního 
řízení vedeného proti Sjarheji 
Cichanouskému – opozičnímu 
aktivistovi a manželovi 
prezidentské kandidátky Svjat
lany Cichanouské. 

21.6.2021 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

Místo narození: Tbilisi, 
bývalá Gruzínská SSR 
(nyní Gruzie) 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Jako vedoucí mezivládní 
komise, kterou zřídila generální 
prokuratura za účelem vyšetřo
vání stížností občanů týkajících 
se zneužívání pravomocí ze 
strany příslušníků donucovacích 
orgánů, je Dzmitry Hara odpo
vědný za nečinnost této insti
tuce, neboť není známo, že by 
toto vyšetřování v některém 
z případů probíhalo, a to přesto, 
že byly podány návrhy na 
zahájení trestního řízení v přípa
dech stížností na použití násilí, 
špatné zacházení a mučení. 

Od března 2021 je předsedou 
vyšetřovacího výboru Běloruska. 
Z titulu této funkce je odpo
vědný za stíhání obránců 
lidských práv a účastníků 
pokojných protestů. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv a za 
závažné oslabování právního 
státu, jakož i za represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

106. Aliaksei Kanstant
sinavich STUK 
Alexey Konstanti
novich STUK 

Аляĸсей 
Канстанцінавіч 
СТУК 
Алеĸсей 
Константинович 
СТУК 

Zástupce generálního 
prokurátora Běloruské 
republiky 
Datum narození: Datum 
narození: 1959 
Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce zástupce 
generálního prokurátora je 
Aliaksei Stuk odpovědný za 
politicky motivovaná trestní 
řízení vedená proti opozici, 
novinářům, občanské společnosti 
a řadovým občanům. Je odpo
vědný za zpřísnění kontroly 
činnosti občanů v obcích a na 
pracovištích ze strany prokura
tury a rovněž za uplatňování 
nepřiměřené právní odpověd
nosti na účastníky pokojných 
protestů. Veřejně prohlásil, že 
generální prokuratura bude 
pracovat na odhalení „nezákon
ných“ občanských sdružení 
a omezovat jejich činnost. 

21.6.2021 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv a za 
závažné oslabování právního 
státu, jakož i za represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

107. Genadz Iosifavich 
DYSKO 

Gennadi Iosifo
vich DYSKO 

Генадзь Іосіфавіч 
ДЫСКО 

Геннадий 
Иосифович 
ДЫСКО 

Zástupce generálního 
prokurátora Běloruské 
republiky, státní justiční 
poradce 3. třídy Datum 
narození: 22. 3. 1964 
Místo narození: 
Ašmjany, Hrodenská 
oblast, (bývalý SSSR) 
nyní Bělorusko 

Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce zástupce 
generálního prokurátora je 
Genadz Dysko odpovědný za 
politicky motivovaná trestní 
řízení vedená proti opozici, 
novinářům, občanské společnosti 
a řadovým občanům. Podílel se 
rovněž na zahájení politicky 
motivovaného trestního řízení 
vedeného proti Sjarheji Cicha
nouskému – opozičnímu akti
vistovi a manželovi prezidentské 
kandidátky Svjatlany Cichanou
ské. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv a za 
závažné oslabování právního 
státu, jakož i za represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

21.6.2021 

108. Sviatlana, Anato
leuna LYUBET
SKAYA 

Svetlana Anato
levna LYUBET
SKAYA 

Святлана 
Анатольеўна 
ЛЮБЕЦКАЯ 

Светлана 
Анатольевна 
ЛЮБЕЦКАЯ 

Členka Sněmovny 
reprezentantů Národ
ního shromáždění 
Běloruské republiky, 
předsedkyně stálého 
výboru pro právo 
Datum narození: 3. 6. 
1971 
Místo narození: bývalý 
SSSR (nyní Ukrajina) 

Pohlaví: žena 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce předsedkyně 
parlamentního výboru pro právo 
je Sviatlana Lyubetskaya odpo
vědná za přijetí nového zákona 
o správních deliktech (vstoupil 
v platnost dne 1. března 2021), 
jenž povoluje svévolné zatýkání 
a ukládá vyšší míru odpověd
nosti v případě účasti na maso
vých akcích, mimo jiné za 
nošení politických symbolů. 
Vzhledem k těmto legislativním 
činnostem je odpovědná 
za vážné porušování lidských 
práv, včetně práva na pokojné 
shromažďování, a za represe 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici. Tyto 
legislativní činnosti rovněž 
závažným způsobem narušují 
demokracii a právní stát v Bělo
rusku. 

21.6.2021 

109. Aliaksei Uladzi
miravich 
IAHORAU 

Alexei Vladimiro
vich YEGOROV 

Аляксей 
Уладзіміравіч 
ЯГОРАЎ 

Алексей 
Владимирович 
ЕГОРОВ 

Člen Sněmovny repre
zentantů Národního 
shromáždění Běloruské 
republiky, místopřed
seda stálého výboru pro 
právo 

Datum narození: 
16.12.1969 

Z titulu své funkce místopřed
sedy parlamentního výboru pro 
právo je Aliaksei Iahorau odpo
vědný za přijetí nového zákona 
o správních deliktech (vstoupil 
v platnost dne 1. března 2021), 
jenž povoluje svévolné zatýkání 
a ukládá vyšší míru odpověd
nosti v případě účasti na maso
vých akcích, mimo jiné za 
nošení politických symbolů. 
Vzhledem k těmto legislativním 
činnostem je odpovědný 
za vážné porušování lidských 
práv, včetně práva na pokojné 
shromažďování, a za represe 

21.6.2021 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici. Tyto 
legislativní činnosti rovněž 
závažným způsobem narušují 
demokracii a právní stát v Bělo
rusku. 

Místo narození: Novo
sokolniki, Pskovská 
oblast, bývalý SSSR 
(nyní Ruská federace) 
Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

110. Aliaksandr Paula
vich AMELI
ANIUK 

Aleksandr Pavlo
vich OMELYA
NYUK 

Аляксандр 
Паўлавіч 
АМЕЛЬЯНЮК 

Александр 
Павлович 
ОМЕЛЬЯНЮК 

Člen Sněmovny repre
zentantů Národního 
shromáždění Běloruské 
republiky, místopřed
seda stálého výboru pro 
právo 
Datum narození: 
6.3.1964 

Z titulu své funkce místopřed
sedy parlamentního výboru pro 
právo je Aliaksandr Amelianiuk 
odpovědný za přijetí nového 
zákona o správních deliktech 
(vstoupil v platnost dne 
1. března 2021), jenž povoluje 
svévolné zatýkání a ukládá vyšší 
míru odpovědnosti v případě 
účasti na masových akcích, 
mimo jiné za nošení politických 
symbolů. Vzhledem k těmto 
legislativním činnostem je 
odpovědný za vážné porušování 
lidských práv, včetně práva na 
pokojné shromažďování, 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. Tyto legislativní 
činnosti rovněž závažným 
způsobem narušují demokracii 
a právní stát v Bělorusku. 

21.6.2021 

Místo narození: Kobrin, 
Brestská oblast, bývalý 
SSSR (nyní Bělorusko) 
Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

▼M38



 

02006R0765 — CS — 02.12.2021 — 032.001 — 57 

Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

111. Andrei Mikala
evich MUKA
VOZCHYK 
Andrei Nikola
evich MUKO
VOZCHYK 

Андрэй 
Міĸалаевіч 
МУКАВОЗЧЫК 
Андрей 
Ниĸолаевич 
МУКОВОЗЧИК 

Politický komentátor 
deníku „Bělorusko 
dnes“ („Sovietskaia 
Belarus – Belarus 
Segodnya“) („Sovětské 
Bělorusko – Bělorusko 
dnes“) 
Datum narození: 
13.6.1963 

Místo narození: Novo
sibirsk, bývalý SSSR 
(nyní Ruská federace) 

Andrei Mukavozchyk je jedním 
z hlavních strůjců propagandy 
Lukašenkova režimu publiku
jícím v deníku „Bělorusko 
dnes“, jenž je oficiálním peri
odikem úřadu prezidenta. Ve 
svých článcích systematicky 
prezentuje demokratickou 
opozici a občanskou společnost 
negativním a hanlivým 
způsobem a používá při tom 
nepravdivé informace. Je jedním 
z hlavních tvůrců státní 
propagandy, která podporuje 
a ospravedlňuje represe vůči 
demokratické opozici a občanské 
společnosti. 

21.6.2021 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 
Č. cestovního pasu: MP 
3413113 a MP 
2387911 

V květnu 2020 převzal Muka
vozchyk cenu „Zlaté pero“, 
kterou uděluje provládní organi
zace Běloruský svaz novinářů. 
V prosinci 2020 převzal od 
zástupců běloruského minister
stva pro informace ocenění 
„Zlaté písmeno“. V lednu 2021 
pak Lukašenko podepsal dekret, 
kterým Mukavozchykovi udělil 
řád „Za pracovní zásluhy“. 
Má tak prospěch z Lukašenkova 
režimu a podporuje jej. 

112. Siarhei Aliaksan
dravich GUSA
CHENKA 

Sergey Alexan
drovich GUSA
CHENKO 

Сяргей 
Аляксандравіч 
ГУСАЧЭНКА 

Сергей 
Александрович 
ГУСАЧЕНКО 

Zástupce ředitele bělo
ruské státní televize 
a rozhlasu (společnost 
Belteleradio) 
Datum narození: 5. 11. 
1983 

Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 
Tel. (kancelář): +375 
(-17) 369 90 15 

Z titulu své funkce zástupce 
ředitele společnosti Belteleradio 
– státní televize – a autora 
a moderátora televizního pořadu 
„Glavnyy efir“, vysílaného 
každý týden, Siarhei Gusa
chenka vědomě poskytoval 
běloruské veřejnosti nepravdivé 
informace o výsledcích voleb 
a demonstracích, jakož i o repre
sích, jichž se dopouštěly státní 
orgány. Je přímo odpovědný za 
způsob, jímž státní televize 
prezentuje informace o situaci 
v zemi, a poskytuje tak podporu 
státním orgánům, včetně Luka 
šenka. 

Podporuje tudíž Lukašenkův 
režim. 

21.6.2021 

▼M38



 

02006R0765 — CS — 02.12.2021 — 032.001 — 58 

Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
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(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

113. Genadz Branisla
vavich 
DAVYDZKA 
Gennadi Bronisla
vovich 
DAVYDKO 

Генадзь 
Браніслававіч 
ДАВЫДЗЬКА 
Геннадий 
Брониславович 
ДАВЫДЬКO 

Člen Sněmovny repre
zentantů, předseda 
výboru pro lidská práva 
a sdělovací prostředky 
Předseda běloruské 
politické organizace 
„Belaya Rus“ (Bílá 
Rus) 
Datum narození: 29. 9. 
1955 

Jako předseda organizace 
„Belaya Rus“ , která patří 
k výrazným podporovatelům 
Lukašenka, je Genadz Davydzka 
jedním z hlavních strůjců 
režimní propagandy. V rámci 
podpory Lukašenka často 
používal štvavou rétoriku 
a podněcoval k násilí ze strany 
státního aparátu vůči pokojným 
demonstrantům. 
Podporuje tudíž Lukašenkův 
režim. 

21.6.2021 

Místo narození: obec 
Popovka, Senno/ 
Sjanno, Vitebská 
oblast, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 
Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 
Č. cestovního pasu: 
MP2156098 

114. Volha Mikalaeuna 
CHAMADA
NAVA 
Olga Nikolaevna 
CHEMODA
NOVA 

Вольга 
Міĸалаеўна 
ЧАМАДАНАВА 
Ольга 
Ниĸолаевна 
ЧЕМОДАНОВА 

Tisková tajemnice 
běloruského minister
stva vnitra 
Datum narození: 
13. 10. 1977 
Místo narození: Minská 
oblast, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 
Pohlaví: žena 
Státní příslušnost: bělo
ruská 
Hodnost: plukovnice 
Č. cestovního pasu: 
MC1405076 

Jako hlavní zástupkyně bělorus
kého ministerstva vnitra pro styk 
se sdělovacími prostředky má 
Volha Chamadanava klíčovou 
úlohu, pokud jde o zkreslování 
skutečnosti při informování 
o násilí páchaném na demon
strantech a odvádění pozornosti, 
jakož i pokud jde o šíření 
nepravdivých informací o těchto 
skutečnostech. Pokojným 
demonstrantům adresovala 
výhružné projevy a nadále 
obhajuje násilí namířené proti 
nim. 
Jelikož je součástí bezpečnost
ního aparátu a je jeho mluvčí, 
podporuje tedy Lukašenkův 
režim. 

21.6.2021 

115. Siarhei Ivanavich 
SKRYBA 
Sergei Ivanovich 
SKRIBA 

Сяргей Іванавіч 
СКРЫБА 
Сергей Иванович 
СКРИБА 

Prorektor Běloruské 
státní ekonomické 
univerzity pro pedago
gickou činnost 
Datum narození: 
21.11.1964 / 1965 
Místo narození: Kletsk, 
Minská oblast, bývalý 
SSSR (nyní Bělorusko) 
Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 
e-mail: skri
ba_s@bseu.by 

Z titulu své funkce prorektora 
Běloruské státní ekonomické 
univerzity (BSEU) pro pedago
gickou činnost je Siarhei Skryba 
odpovědný za tresty uložené 
studentům za jejich účast na 
pokojných protestech, včetně 
vyloučení z univerzity. 
Některé z těchto trestů byly 
uloženy na základě výzvy 
Lukašenka ze dne 27. října 2020 
k vyloučení studentů, kteří se 
účastnili protestů a stávek. 

21.6.2021 
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Je tudíž odpovědný za represi 
vůči občanské společnosti 
a podporuje Lukašenkův režim. 

116. Siarhei Piatrovich, 
RUBNIKOVICH 
Sergei Petrovich 
RUBNIKOVICH 

Сяргей Пятровіч 
РУБНІКОВІЧ 
Сергей Петрович 
РУБНИКОВИЧ 

Rektor Běloruské státní 
lékařské univerzity 
Datum narození: 1974 
Místo narození: 
Šarkauščina, Vitebská 
oblast, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 
Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce rektora 
Běloruské státní lékařské 
univerzity, jehož jmenování 
schválil Alexandr Lukašenko, je 
Siarhei Rubnikovich odpovědný 
za rozhodnutí správních orgánů 
univerzity vyloučit studenty za 
účast na pokojných protestech. 
Tyto příkazy k vyloučení byly 
uloženy na základě Lukašen
kovy výzvy ze dne 27. října 
2020 k vyloučení studentů, kteří 
se účastnili protestů a stávek. 
Je tudíž odpovědný za represi 
vůči občanské společnosti 
a podporuje Lukašenkův režim. 

21.6.2021 

117. Aliaksandr 
Henadzevich 
BAKHANOVICH 
Aleksandr Genna
devich BAKHA
NOVICH 

Аляĸсандр 
Генадзевіч 
БАХАНОВІЧ 
Алеĸсандр 
Геннадьевич 
БАХАНОВИЧ 

Rektor Brestské státní 
technické univerzity 
Datum narození: Datum 
narození: 1972 
Místo narození: 
Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce rektora 
Brestské státní technické 
univerzity, jehož jmenování 
schválil Alexandr Lukašenko, je 
Aliaksandr Bakhanovich odpo
vědný za rozhodnutí správních 
orgánů univerzity vyloučit 
studenty za účast na pokojných 
protestech. Tyto příkazy 
k vyloučení byly uloženy na 
základě Lukašenkovy výzvy ze 
dne 27. října 2020 k vyloučení 
studentů, kteří se účastnili 
protestů a stávek. 
Bakhanovich je tudíž odpovědný 
za represi vůči občanské 
společnosti a podporuje Luka 
šenkův režim. 

21.6.2021 

118. Mikhail Ryhora
vich BARAZNA 
Mikhail Grigore
vich BOROZNA 

Міхаіл Рыгоравіч 
БАРАЗНА 
Михаил 
Григорьевич 
БОРОЗНА 

Rektor Běloruské státní 
akademie umění 
(BSAA) 
Datum narození: 
20.11.1962 
Místo narození: Raku 
šava, Mohylevská 
oblast, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 
Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce rektora 
Běloruské státní akademie umění 
(BSAA) je Mikhail Barazna 
odpovědný za rozhodnutí správ
ních orgánů univerzity vyloučit 
studenty za účast na pokojných 
protestech. 
Tyto příkazy k vyloučení byly 
uloženy na základě Lukašen
kovy výzvy ze dne 27. října 
2020 k vyloučení studentů, kteří 
se účastnili protestů a stávek. 

21.6.2021 
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Mikhail Barazna je tudíž odpo
vědný za represi vůči občanské 
společnosti a podporuje Luka 
šenkův režim. 

119. Maksim Uladzi
miravich 
RYZHANKOU 
Maksim Vladimi
rovich RYZHEN
KOV 

Максім 
Уладзіміравіч 
РЫЖАНКОЎ 
Максим 
Владимирович 
РЫЖЕНКОВ 

První zástupce vedou
cího úřadu prezidenta 
Datum narození: 19. 6. 
1972 
Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 
Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce prvního 
zástupce vedoucího úřadu 
prezidenta je Maksim 
Ryzhankou úzce spjat 
s prezidentem a je odpovědný 
za výkon prezidentských pravo
mocí v oblasti vnitřní i zahra
niční politiky. Za více než 20 let 
působení v běloruské státní 
správě zastával řadu funkcí, 
mimo jiné na ministerstvu vnitra 
a na několika velvyslanectvích. 
Podporuje tudíž Lukašenkův 
režim. 

21.6.2021 

120. Dzmitry Aliaksan
dravich LUKAS
HENKA 
Dmitry Aleksan
drovich LUKAS
HENKO 

Дзмітрый 
Аляксандравіч 
ЛУКАШЭНКА 
Дмитрий 
Александрович 
ЛУКАШЕНКО 

Podnikatel, předseda 
prezidentova sportov
ního klubu 
Datum narození: 
23.3.1980 
Místo narození: Mohy
lev, bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 
Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Podnikatel Dzmitry Lukashenka 
(Dmitrij Lukašenko) je synem 
Alexandra Lukašenka. Od 
roku 2005 je předsedou státního 
sdružení „Prezidentský sportovní 
klub“, v roce 2020 byl do této 
funkce zvolen znovu. Prostřed
nictvím výše uvedeného 
subjektu podniká a ovládá řadu 
společností. Byl přítomen na 
tajné inauguraci Alexandra 
Lukašenka v září 2020. Má tak 
prospěch z Lukašenkova režimu 
a podporuje jej. 

21.6.2021 

121. Liliya Valereuna 
LUKASHENKA 
(SIAMASHKA) 
Liliya Valerevna 
LUKASHENKO 
(SEMASHKO) 

Лілія Валер'еўна 
ЛУКАШЭНКА 
(СЯМАШКА) 
Лилия 
Валерьевна 
ЛУКАШЕНКО 
(СЕМАШКО) 

Podnikatelka, ředitelka 
galerie 
Datum narození: 1978 
nebo 1979 
Místo narození: 
Pohlaví: žena 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Liliya Lukashenka (Lilija Luka 
šenková) je manželkou Viktora 
Lukašenka a snachou Alexandra 
Lukašenka. Je úzce spjata 
s řadou prominentních společ
ností, které mají prospěch 
s Lukašenkova režimu, mimo 
jiné se společnostmi Dana 
Holdings / Dana Astra, Belkhu
dozhpromysly concern 
a Eastleigh trading Ltd. Spolu 
s manželem Viktorem Luka 
šenkem se zúčastnila tajné 
inaugurace Alexandra Luka 
šenka v září 2020. Má tak 
prospěch z Lukašenkova režimu 
a podporuje jej. 

21.6.2021 
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122. Valeri Valerevich 
IVANKOVICH 

Valery Valerevich 
IVANKOVICH 

Валерый 
Валер'евіч 
ІВАНКОВІЧ 

Валерий 
Валерьевич 
ИВАНКОВИЧ 

Generální ředitel 
společnosti OJSC 
„MAZ“. 

Datum narození: Datum 
narození: 1971 

Místo narození: Novo
polotsk, Běloruská SSR 
(nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce generálního 
ředitele společnosti OJSC 
„MAZ“ nese Valeri Ivankovich 
odpovědnost za zadržování 
pracovníků společnosti „MAZ“ 
bezpečnostními jednotkami 
v prostorách společnosti a za 
propuštění zaměstnanců společ
nosti „MAZ“, kteří se účastnili 
pokojných protestů proti režimu. 
Je tudíž odpovědný za represi 
vůči občanské společnosti. 
Byl jmenován Lukašenkem 
členem výboru pověřeného 
vypracováním návrhů změn 
běloruské ústavy. Podporuje 
tudíž Lukašenkův režim. 

21.6.2021 

123. Aliaksandr 
Yauhenavich 
SHATROU 
Alexander (Ale
xandr) Evgenevich 
SHATROV 

Аляксандр 
Яўгенавіч 
ШАТРОЎ 
Александр 
Евгеньевич 
ШАТРОВ 

Podnikatel, vlastník 
a výkonný ředitel 
společnosti „LLC 
Synesis“ 

Datum narození: 
Místo narození: bývalý 
SSSR (nyní Ruská 
federace) 
Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: 
ruská, běloruská 

Z titulu své funkce výkonného 
ředitele společnosti LLC Synesis 
je Alexander Shatrov odpovědný 
za to, že se tato společnost 
rozhodla poskytnout běloruským 
orgánům platformu pro účely 
sledování, která prohledává 
a analyzuje videozáznamy 
a používá software pro rozpo
znávání obličeje. Přispívá tudíž 
k represi vůči občanské společ
nosti a demokratické opozici ze 
strany státního aparátu. 

21.6.2021 

Společnost LLC a její dceřiná 
společnost Panoptes mají 
prospěch z účasti na státním 
bezpečnostním monitorovacím 
systému. I další společnosti 
vlastněné či spoluvlastněné 
Shatrovem, například BelBet 
a Synesis Sport, mají prospěch 
ze státních zakázek. 

Shatrov veřejně kritizoval osoby 
protestující proti Lukašenkovu 
režimu a relativizoval absenci 
demokracie v Bělorusku. Má tak 
prospěch z Lukašenkova režimu 
a podporuje jej. 
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124. Siarhei Siamiona
vich TSIAT
SERYN 
Sergei Semiono
vich TETERIN 

Сяргей 
Сямёнавіч 
ЦЯЦЕРЫН 
Сергей 
Семёнович 
ТЕТЕРИН 

Podnikatel, vlastník 
společnosti BELGLO
BALSTART, spolu
vlastník společnosti 
VIBEL, předseda bělo
ruské tenisové federace 
Datum narození: 
7.1.1961 

Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Siarhei Tsiatseryn je jedním 
z předních podnikatelů působí
cích v Bělorusku; jeho 
podnikatelská činnost se 
zaměřuje na distribuci alkoho
lických nápojů (prostřednictvím 
jeho společnosti „Belglobal
start“), potravinářských produktů 
a nábytku. Patří do užšího 
okruhu podnikatelů spojených 
s Lukašenkem. 
V roce 2019 dostala společnost 
Belglobalstart příležitost zahájit 
výstavbu víceúčelového 
obchodního centra naproti 
prezidentskému paláci v Minsku. 
Spoluvlastní společnost VIBEL, 
která prodává reklamní časy na 
řadě běloruských státních tele
vizních kanálů. Je předsedou 
běloruské tenisové federace 
a bývalý Lukašenkův poradce 
pro otázky sportu. 

21.6.2021 

Veřejně odsoudil běloruské 
sportovce, kteří protestovali 
proti Lukašenkově režimu, 
konkrétně proti násilí páchaném 
na pokojných demonstrantech, 
novinářích a obráncích lidských 
práv a proti jejich stíhání. Tyto 
sportovce veřejně žádal, aby 
vrátili veškeré finanční 
prostředky, které do nich stát 
investoval. 

Má tak prospěch z Lukašenkova 
režimu a podporuje jej. 

125. Mikhail Safarbe
kovich GUTSE
RIEV 

Микаил 
(Михаил) 
Сафарбекович 
ГУЦЕРИЕВ 

Podnikatel, vlastník 
společností Safmar, 
Slavkali a Slavneft 

Datum narození: 
9.5.1958 
Místo narození: Akmo
linsk, bývalý SSSR 
(nyní Kazachstán) 
Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: ruská 

Mikhail Gutseriev je přední 
ruský podnikatel s obchodními 
zájmy v Bělorusku v odvětví 
energetiky, potaše, pohostinství 
a dalších. Je dlouholetým 
přítelem Alexandra Lukašenka 
a díky této vazbě nashromáždil 
značné bohatství a získal 
významný vliv mezi politickou 
elitou v Bělorusku. Společnost 
„Safmar“, ovládaná Gutseri
evem, byla jedinou ruskou 
ropnou společností, která zajiš 
ťovala dodávky ropy bělo
ruským rafinériím v průběhu 
energetické krize mezi Bělo
ruskem a Ruskem na počátku 
roku 2020. 

21.6.2021 
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Gutseriev rovněž podpořil 
Lukašenka ve sporu s Ruskem 
ohledně dodávek ropy. Gutse
riev rovněž vlastní společnost 
„Slavkali“, která buduje závod 
na těžbu a zpracování chloridu 
draselného Nezhinsky na Staro
binském nalezišti potaše v blíz
kosti města Ljubaň. Jedná se 
o největší investici v Bělorusku 
v celkovém objemu 2 miliardy 
amerických dolarů. Lukašenko 
přislíbil na počest podnikatele 
přejmenovat město Ljubaň na 
Gutserievsk. Mezi jeho další 
podniky v Bělorusku patří 
čerpací stanice „Slavneft“ 
a úložiště nafty či hotel, 
podnikatelské centrum a letištní 
terminál v Minsku. Poté, co 
bylo proti Gutserievovi v Rusku 
zahájeno trestní řízení, vystu
poval Lukašenko na jeho 
obranu. Lukašenko také Gutse
rievovi poděkoval za jeho 
finanční příspěvky na dobro 
činné účely a za investice 
v Bělorusku v objemu miliard 
dolarů. Gutseriev údajně daroval 
Lukašenkovi luxusní dary. 

Rovněž prohlásil, že je maji
telem rezidence, která de facto 
patří Lukašenkovi, čímž jej kryl, 
když novináři začali vyšetřovat 
Lukašenkův majetek. Gutseriev 
se údajně zúčastnil tajné 
inaugurace Lukašenka dne 
23. září 2020. V říjnu 2020 se 
Lukašenko i Gutseriev objevili 
na slavnostním otevření orto
doxního kostela, jehož výstavbu 
Gutseriev sponzoroval. Když 
byli v srpnu 2020 propuštěni 
stávkující zaměstnanci bělorus
kých státních sdělovacích 
prostředků, byli podle informací 
z médií do Běloruska letadly 
patřícími Gutserievovi přepra
veni ruští pracovníci sdělovacích 
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prostředků, aby propuštěné 
pracovníky nahradili, a byli 
ubytováni v hotelu Minsk 
Renaissance patřícím Gutseri
evovi. Mikhail Gutseriev má 
tudíž prospěch z Lukašenkova 
režimu a podporuje jej. 

126. Aliaksey Ivana
vich ALEKSIN 
Alexei Ivanovich 
OLEKSIN 

Аляксей Іванавіч 
АЛЕКСІН 
Алексей 
Иванович 
ОЛЕКСИН 

Podnikatel, spolu
vlastník Skupiny 
Bremino 

Datum narození: 
Místo narození: 

Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Aliaksei Aleksin (Alexej Olek
sin) je jedním z předních bělo
ruských podnikatelů, jehož 
podnikatelské zájmy jsou 
zaměřeny na odvětví ropy 
a energetiky, realitní a develo
perské činnosti, logistiku, tabá
kový průmysl, maloobchod, 
finanční služby a další činnosti. 
Má úzké vazby na Alexandra 
Lukašenka a jeho syna Viktora 
Lukašenka, který byl v minulosti 
poradcem pro národní bezpeč
nost. Podobně jako Viktor 
Lukašenko je aktivním členem 
běloruského motorkářského 
hnutí. Jeho společnost vlastní 
nemovitost Alexandria 2 
(Mohylevská oblast), která je 
známa jako „prezidentská rezi
dence“ a v níž je Alexandr 
Lukašenko častým hostem. 

21.6.2021 

Je spoluvlastníkem společnosti 
Skupina Bremino, jež je inici
átorem a jedním ze správců 
projektu zvláštní ekonomické 
zóny Bremino-Orša, která byla 
vytvořena prezidentským 
dekretem podepsaným Alexan
drem Lukašenkem. Společnost 
obdržela státní podporu na 
rozvoj zóny Bremino-Orša, 
jakož i řadu finančních a daňo
vých výhod a dalších výsad. 
Oleksin a další vlastníci společ
nosti Skupina Bremino získali 
podporu Viktora Lukašenka. 

Společnosti „Inter Tobacco“ 
a „Energo-Oil“, které patří 
Oleksinovi a jeho blízkým 
příbuzným, získaly na základě 
dekretu podepsaného Alexan
drem Lukašenkem výhradní 
povolení k dovozu tabákových 
výrobků do Běloruska a rovněž 
obdržely státní podporu na 
otevření kiosků „Tabakierka“. 
Byl rovněž údajně zapojen do 
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vytvoření první vládou schvá
lené soukromé vojenské společ
nosti v Bělorusku „GardServis“, 
která má podle dostupných 
informací vazby na běloruský 
bezpečnostní aparát. Má tedy 
prospěch z Lukašenkova režimu. 

127. Aliaksandr Mika
laevich ZAITSAU 

Alexander (Ale
xandr) Nikola
evich ZAITSEV 

Аляксандр 
Мікалаевіч 
ЗАЙЦАЎ 
Александр 
Николаевич 
ЗАЙЦЕВ 

Podnikatel, spolu
vlastník Skupiny 
Bremino a Skupiny 
Sohra 
Datum narození: 
22. 11. 1976 nebo 
22. 11. 1975 
Místo narození: 
Ružany, Brestská oblast 
(bývalý SSSR, nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Aliaksandr Zaitsau (Alexandr 
Zajcev) je bývalým asistentem 
Viktora Lukašenka, syna 
a poradce pro národní bezpeč
nost Alexandra Lukašenka. 
Prostřednictvím vazeb na rodinu 
Lukašenků získává Alexandr 
Zajcev lukrativní zakázky pro 
své podniky. Je vlastníkem 
Skupiny Sohra, která má opráv
nění k vývozu produkce státem 
vlastněných podniků (traktory, 
nákladní automobily) do zemí 
Perského zálivu a do afrických 
zemí. Je rovněž spoluvlastníkem 
společnosti Skupina Bremino. 
Společnost obdržela státní 
podporu na rozvoj zóny 
Bremino-Orša, jakož i řadu 
finančních a daňových výhod 
a dalších výsad. Zajcev a další 
vlastníci Skupiny Bremino 
získali podporu Viktora Luka 
šenka. 

21.6.2021 

Má tak prospěch z Lukašenkova 
režimu a podporuje jej. 

128. Ivan Branislava
vich MYSLITSKI 
Ivan Bronislavo
vich MYSLIT
SKIY 

Іван 
Браніслававіч 
МЫСЛІЦКІ 

Иван 
Брониславович 
МЫСЛИЦКИЙ 

První zástupce vedou
cího odboru pro 
nápravná zařízení 
ministerstva vnitra 
Datum narození 23. 10. 
1976 

Místo narození: 
Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce prvního 
zástupce vedoucího odboru pro 
nápravná zařízení ministerstva 
vnitra, pod nějž spadají vazební 
zařízení, je Ivan Myslitski 
odpovědný za nelidské a poni 
žující zacházení včetně mučení, 
jemuž byli po prezidentských 
volbách v roce 2020 vystaveni 
občané, kteří se účastnili pokoj
ných protestů a byli zadržováni 
v daných vazebních zařízeních, 
v souladu s projevem Alexandra 
Lukašenka určeným pracov
níkům ministerstva vnitra. 

21.6.2021 
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V této funkci nese odpovědnost 
za podmínky zadržování v bělo
ruských věznicích, včetně kate
gorizace vězňů, což zahrnuje 
různé formy špatného zacházení 
se zadržovanými osobami 
a jejich mučení, například slovní 
útoky, represivní izolaci, odpí
rání telefonických hovorů 
a návštěv, mrzačení, bití 
a brutální mučení. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

129. Aleh Mikalaevich, 
BELIAKOU 

Oleg Nikolaevich 
BELIAKOV 

Алег Міĸалаевіч 
БЕЛЯКОЎ 

Олег Ниĸолаевич 
БЕЛЯКОВ 

Zástupce vedoucího 
odboru pro nápravná 
zařízení ministerstva 
vnitra 
Datum narození: 

Místo narození: 
Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce zástupce 
vedoucího odboru pro nápravná 
zařízení ministerstva vnitra, pod 
nějž spadají vazební zařízení, je 
Aleh Beliakou odpovědný 
za nelidské a ponižující zachá
zení včetně mučení, jemuž byli 
po prezidentských volbách 
v roce 2020 vystaveni občané, 
kteří se účastnili pokojných 
protestů a byli zadržováni 
v daných vazebních zařízeních, 
v souladu s projevem Alexandra 
Lukašenka určeným pracov
níkům ministerstva vnitra. 

21.6.2021 

V této funkci nese odpovědnost 
za podmínky zadržování v bělo
ruských věznicích, včetně kate
gorizace vězňů, což zahrnuje 
různé formy špatného zacházení 
se zadržovanými osobami 
a jejich mučení, například slovní 
útoky, represivní izolaci, odpí
rání telefonických hovorů 
a návštěv, mrzačení, bití 
a brutální mučení. 
Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 
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130. Uladzislau Aliak
seevich 
MANDRYK 
Vladislav Alekse
evich MANDRIK 

Уладзіслаў 
Аляксеевіч 
МАНДРЫК 
Владислав 
Алексеевич 
МАНДРИК 

Zástupce vedoucího 
odboru pro nápravná 
zařízení ministerstva 
vnitra 
Datum narození: 
4. 7.1971 
Místo narození: 

Č. občanského průkazu: 
3040771A125PB2; 
Č. cestovního pasu: 
MP3810311. 

Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce zástupce 
vedoucího odboru pro nápravná 
zařízení ministerstva vnitra, pod 
nějž spadají vazební zařízení, je 
Uladzislau Mandryk odpovědný 
za nelidské a ponižující zachá
zení včetně mučení, jemuž byli 
po prezidentských volbách 
v roce 2020 vystaveni občané, 
kteří se účastnili pokojných 
protestů a byli zadržováni 
v daných vazebních zařízeních, 
v souladu s projevem Alexandra 
Lukašenka určeným pracov
níkům ministerstva vnitra. 

21.6.2021 

V této funkci nese odpovědnost 
za podmínky zadržování v bělo
ruských věznicích, včetně kate
gorizace vězňů, což zahrnuje 
různé formy špatného zacházení 
se zadržovanými osobami 
a jejich mučení, například slovní 
útoky, represivní izolaci, odpí
rání telefonických hovorů 
a návštěv, mrzačení, bití 
a brutální mučení. 
Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

131. Andrei Mikala
evich DAILIDA 

Andrei Nikola
evich DAILIDA 

Андрэй 
Мікалаевіч 
ДАЙЛІДА 

Андрей 
Ниĸолаевич 
ДАЙЛИДА 

Zástupce vedoucího 
odboru pro nápravná 
zařízení ministerstva 
vnitra 
Datum narození: 
1.7.1974 

Místo narození: 
Č. cestovního pasu: 
KH2133825 
Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce zástupce 
vedoucího odboru pro nápravná 
zařízení ministerstva vnitra, pod 
nějž spadají vazební zařízení, je 
Andrei Dailida odpovědný 
za nelidské a ponižující zachá
zení včetně mučení, jemuž byli 
po prezidentských volbách 
v roce 2020 vystaveni občané, 
kteří se účastnili pokojných 
protestů a byli zadržováni 
v daných vazebních zařízeních, 
v souladu s projevem Alexandra 
Lukašenka určeným pracov
níkům ministerstva vnitra. 

21.6.2021 
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V této funkci nese odpovědnost 
za podmínky zadržování v bělo
ruských věznicích, včetně kate
gorizace vězňů, což zahrnuje 
různé formy špatného zacházení 
se zadržovanými osobami 
a jejich mučení, například slovní 
útoky, represivní izolaci, odpí
rání telefonických hovorů 
a návštěv, mrzačení, bití 
a brutální mučení. Za činnost ve 
funkci zástupce vedoucího 
odboru pro nápravná zařízení 
ministerstva vnitra obdržel 
v prosinci 2020 prezidentské 
vyznamenání – řád za službu 
vlasti, a měl tedy prospěch 
z Lukašenkova režimu. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

132. Aleh Mikalaevich 
LASHCHY
NOUSKI 

Oleg Nikolaevich 
LASHCHINOV
SKII 

Алег Мікалаевіч 
ЛАШЧЫНОЎС 
КІ 

Олег Николаевич 
ЛАЩИНОВСК 
ИЙ 

Bývalý zástupce 
vedoucího odboru pro 
nápravná zařízení 
ministerstva vnitra 

Datum narození: 
12.5.1963 

Místo narození: 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

V době, kdy zastával funkci 
zástupce vedoucího odboru pro 
nápravná zařízení, pod nějž 
spadají vazební zařízení minis
terstva vnitra, byl Aleh Lash
chynouski odpovědný 
za nelidské a ponižující zachá
zení včetně mučení, jemuž byli 
po prezidentských volbách 
v roce 2020 vystaveni občané, 
kteří se účastnili pokojných 
protestů a byli zadržováni 
v daných vazebních zařízeních, 
v souladu s projevem Alexandra 
Lukašenka určeným pracov
níkům ministerstva vnitra. 

21.6.2021 

V době, kdy tuto funkci zastá
val, nesl odpovědnost za 
podmínky zadržování a repre
sivní opatření uplatňovaná 
v běloruských věznicích, včetně 
kategorizace vězňů, což zahrnuje 
různé formy špatného zacházení 
se zadržovanými osobami 
a jejich mučení, například slovní 
útoky, represivní izolaci, odpí
rání telefonických hovorů 
a návštěv, mrzačení, bití 
a brutální mučení. 
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Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

133. Zhana Uladzimi
rauna BATU
RYTSKAIA 

Zhanna Vladimi
rovna BATURIT
SKAYA 

Жана 
Уладзіміраўна 
БАТУРЫЦКАЯ 

Жанна 
Владимировна 
БАТУРИЦКАЯ 

Vedoucí ředitelství pro 
výkon trestu v rámci 
odboru pro nápravná 
zařízení ministerstva 
vnitra 

Datum narození: 
20.4.1972 

Místo narození: 

Pohlaví: žena 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce vedoucí 
ředitelství pro výkon trestu 
v rámci odboru pro nápravná 
zařízení ministerstva vnitra, pod 
nějž spadají vazební zařízení, je 
Zhana Baturytskaia odpovědná 
za nelidské a ponižující zachá
zení včetně mučení, jemuž byli 
po prezidentských volbách 
v roce 2020 vystaveni občané, 
kteří se účastnili pokojných 
protestů a byli zadržováni 
v daných vazebních zařízeních, 
v souladu s projevem Alexandra 
Lukašenka určeným pracov
níkům ministerstva vnitra. 

21.6.2021 

V této funkci nese odpovědnost 
za podmínky zadržování v bělo
ruských věznicích, včetně kate
gorizace vězňů, což zahrnuje 
různé formy špatného zacházení 
se zadržovanými osobami 
a jejich mučení, například slovní 
útoky, represivní izolaci, odpí
rání telefonických hovorů 
a návštěv, mrzačení, bití 
a brutální mučení. 

Je tudíž odpovědná za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

134. Dzmitry Mikala
evich 
STREBKOU 

Dmitry Nikola
evich STREB
KOV 

Дзмітрый 
Мікалаевіч 
СТРЭБКОЎ 

Дмитрий 
Николаевич 
СТРЕБКОВ 

Ředitel věznice č. 8 
v Žodzině 

Datum narození: 
19.3.1977 

Místo narození: 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce ředitele 
věznice č. 8 v Žodzině je 
Dzmitry Strebkou odpovědný za 
otřesné podmínky v tomto 
vězeňském zařízení a za nelidské 
a ponižující zacházení včetně 
mučení, jemuž byli po 
prezidentských volbách v roce 
2020 vystaveni občané, kteří se 
účastnili pokojných protestů 
a byli zadržováni v tomto 
zařízení, včetně jeho oddělení 
pro dočasné zadržení. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

21.6.2021 
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135. Yauhen Andre
evich 
SHAPETSKA 

Evgeniy Andre
evich 
SHAPETKO 

Яўген Андрэевіч 
ШАПЕЦЬКА 

Евгений 
Андреевич 
ШАПЕТЬКО 

Vedoucí zadržovacího 
zařízení pro pachatele 
Akrestina 

Datum narození: 
30.3.1989 

Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce vedoucího 
zadržovacího zařízení pro 
pachatele je Yauhen Shapetska 
odpovědný za otřesné podmínky 
v tomto zadržovacím zařízení 
a za nelidské a ponižující 
zacházení včetně mučení, jemuž 
byli po prezidentských volbách 
v roce 2020 vystaveni občané, 
kteří se účastnili pokojných 
protestů a byli zadržováni 
v tomto zařízení. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

21.6.2021 

136. Ihar Ryhoravich 
KENIUKH 

Igor Grigorevich 
KENIUKH 

Ігар Рыгоравіч 
КЕНЮХ 

Игорь 
Григорьевич 
КЕНЮХ 

Vedoucí zařízení pro 
dočasné zadržení 
Akrestina 

Datum narození: 
21.1.1980 

Místo narození: 
Gomelská oblast, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce zástupce 
vedoucího zařízení pro dočasné 
zadržení Akrestina je Ihar 
Keniukh odpovědný za otřesné 
podmínky a za nelidské a poni 
žující zacházení, včetně bití 
a mučení, jemuž byli vystaveni 
občané, kteří byli v tomto 
zařízení zadržováni po 
prezidentských volbách v roce 
2020. 

21.6.2021 

Vyvíjel nátlak na lékařský 
personál, aby byli propuštěni 
lékaři, kteří sympatizují 
s demonstranty. Podle výpovědí 
řady žen obsažených ve zprávě 
Střediska na podporu práv žen 
„Her Rights“ docházelo 
v zadržovacím zařízení Akres
tina v Minsku k nejhorším 
formám nelidského zacházení, 
přičemž zvláště krutého jednání 
a mučení se dopouštěli policisté 
složek OMON. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 
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137. Hleb Uladzimira
vich DRYL 

Gleb Vladimiro
vich DRIL 

Глеб 
Уладзіміравіч 
ДРЫЛЬ 

Глеб 
Владимирович 
ДРИЛЬ 

Zástupce vedoucího 
zařízení pro dočasné 
zadržení Akrestina 

Datum narození: 
12.5.1980 

Místo narození: 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce zástupce 
vedoucího zařízení pro dočasné 
zadržení Akrestina je Hleb Dryl 
odpovědný za otřesné podmínky 
a za nelidské a ponižující 
zacházení, včetně bití a mučení, 
jemuž byli vystaveni občané, 
kteří byli v tomto zařízení 
zadržováni po prezidentských 
volbách v roce 2020. 

21.6.2021 

Podle výpovědí svědků byly 
některé ženy zadržené ve dnech 
9.–12. srpna 2020 v tomto 
zařízení krutě bity. Podle 
výpovědí řady žen obsažených 
ve zprávě Střediska na podporu 
práv žen „Her Rights“ docházelo 
v zadržovacím zařízení Akres
tina v Minsku k nejhorším 
formám nelidského zacházení, 
přičemž zvláště krutého jednání 
a mučení se dopouštěli policisté 
složek OMON. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

138. Uladzimir Iosifa
vich LAPYR 

Vladimir Yosifo
vich LAPYR 

Уладзімір 
Іосіфавіч 
ЛАПЫР 

Владимир 
Иосифович 
ЛАПЫРЬ 

Zástupce vedoucího 
zařízení pro dočasné 
zadržení Akrestina 

Datum narození: 
21.8.1977 

Místo narození: 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce zástupce 
vedoucího zařízení pro dočasné 
zadržení Akrestina je Uladzimir 
Lapyr odpovědný za otřesné 
podmínky a za nelidské a poni 
žující zacházení, včetně bití 
a mučení, jemuž byli vystaveni 
občané, kteří byli v tomto 
zařízení zadržováni po 
prezidentských volbách v roce 
2020. Podle výpovědí řady žen 
obsažených ve zprávě Střediska 
na podporu práv žen „Her 
Rights“ docházelo v zadržo
vacím zařízení Akrestina 
v Minsku k nejhorším formám 
nelidského zacházení, přičemž 
zvláště krutého jednání a mučení 
se dopouštěli policisté složek 
OMON. 

21.6.2021 
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Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

139. Aliaksandr Ulad
zimiravich VASI
LIUK 
Alexander (Ale
xandr) Vladimiro
vich VASILIUK 

Аляксандр 
Уладзіміравіч 
ВАСІЛЮК 
Александр 
Владимирович 
ВАСИЛЮК 

Vedoucí vyšetřovacího 
týmu vyšetřovacího 
výboru 
Datum narození: 
8.5.1975 
Místo narození: 
Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce vedoucího 
vyšetřovacího týmu vyšetřova
cího výboru je Aliaksandr Vasi
liuk odpovědný za politicky 
motivované stíhání a zadržování, 
zejména členů opoziční Koordi
nační rady, včetně vůdčí osob
nosti běloruské opozice Marie 
Kalesnikavové, která je organi
zacemi na ochranu lidských práv 
považována za politickou 
vězeňkyni. Je rovněž odpovědný 
za zadržování řady zástupců 
opozičních sdělovacích 
prostředků. 
Je tudíž odpovědný za represi 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici. 

21.6.2021 

140. Yauhen Anatole
vich ARKHI
REEU 
Evgeniy Anatole
vich ARKHI
REEV 

Яўген 
Анатольевіч 
АРХІРЭЕЎ 
Евгений 
Анатольевич 
АРХИРЕЕВ 

Vedoucí hlavního 
vyšetřovacího útvaru, 
ústřední kancelář 
vyšetřovacího výboru 
Datum narození: 
1.7.1977 
Místo narození: 
Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce vedoucího 
hlavního vyšetřovacího útvaru 
vyšetřovacího výboru Běloruska 
je Yauhen Arkhireeu odpovědný 
za zahajování politicky motivo
vaných trestních řízení a vedení 
vyšetřování v jejich rámci, 
zejména ve vztahu k členům 
opoziční Koordinační rady 
a dalším demonstrantům. 
Účelem takových vyšetřování je 
zastrašovat demonstranty, jakož 
i kriminalizovat účast na pokoj
ných protestech. 
Je tudíž odpovědný za represi 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici. 

21.6.2021 

141. Aliaksei Iharavich 
KAURYZHKIN 
Alexey Igorovich 
KOVRYZHKIN 

Аляĸсей Ігаравіч 
КАЎРЫЖКІН 
Алеĸсей 
Игоревич 
КОВРИЖКИН 

Vedoucí vyšetřovacího 
týmu, hlavní vyšetřo
vací útvar, vyšetřovací 
výbor 
Datum narození: 
3.11.1981 
Místo narození: 
Babrujsk, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 
Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce vedoucího 
vyšetřovacího týmu vyšetřova
cího výboru Běloruska je 
Aliaksei Kauryzhkin odpovědný 
za politicky motivované stíhání 
a zadržování, zejména členů 
týmu zajišťujícího prezidentskou 
kampaň Viktara Babaryky 
a členů Koordinační rady, 
včetně právníka Maksima 
Znaka, který je organizacemi na 
ochranu lidských práv pova 
žován za politického vězně. 

21.6.2021 
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Je tudíž odpovědný za represi 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici. 

142. Aliaksandr Dzmi
tryevich 
AHAFONAU 
Alexander (Ale
xandr) Dmitri
evich AGAFO
NOV 

Аляксандр 
Дзмітрыевіч 
АГАФОНАЎ 
Александр 
Дмитриевич 
АГАФОНОВ 

První zástupce vedou
cího vyšetřovacího 
týmu, hlavní vyšetřo
vací útvar, vyšetřovací 
výbor 
Datum narození: 
13.3.1982 
Místo narození: 
Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce prvního 
zástupce vedoucího vyšetřova
cího týmu v rámci hlavního 
vyšetřovacího útvaru vyšetřova
cího výboru Běloruska je 
Aliaksandr Ahafonau odpovědný 
za politicky motivované stíhání 
a zadržování prezidentského 
kandidáta Sjarheje Cichanou
ského – opozičního aktivisty 
a manžela prezidentské kandi
dátky Svjatlany Cichanouské – 
a dalších politických aktivistů, 
včetně Nikolaje Statkeviče 
a Dmitrije Kazlova. Sjarhej 
Cichanouský, Dmitrij Kazlov 
a Nikolaj Statkevič jsou bělo
ruskou organizací pro lidská 
práva Viasna uznáni jako poli
tičtí vězni. 

21.6.2021 

Je tudíž odpovědný za represi 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici. 

143. Kanstantsin 
Fiodaravich 
BYCHAK 
Konstantin Fedo
rovich BYCHEK 

Канстанцін 
Фёдаравіч 
БЫЧАК 
Константин 
Фёдорович 
БЫЧЕК 

Vedoucí oddělení 
vyšetřovacího útvaru 
KGB 
Datum narození: 
20.9.1985 
Místo narození: 
Pohlaví: muž 
Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce vedoucího 
oddělení vyšetřovacího útvaru 
KGB Kanstantsin Bychak 
vykonával dohled nad politicky 
motivovaným vyšetřováním 
prezidentského kandidáta 
Viktara Babaryky. Ústřední 
volební komise kandidaturu 
Babaryky zamítla. Toto rozhod
nutí bylo založeno na zprávě 
KGB a oficiálních televizních 
prohlášeních Bychaka, v nichž 
uvedl, že Babaryka se dopustil 
praní peněz, ačkoliv vyšetřování 
ještě nebylo ukončeno. 

21.6.2021 

26. října 2020 Bychak vyhro 
žoval na vládním televizním 
kanálu pokojným demonstran
tům, když uvedl, že jejich 
jednání bude považováno za 
teroristický čin. 
Je tudíž odpovědný za represi 
vůči demokratické opozici 
a občanské společnosti. 
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144. Andrei Siarhe
evich BAKACH 

Andrei Sergeevich 
BAKACH 

Андрэй 
Сяргеевіч 
БАКАЧ 

Андрей 
Сергеевич 
БАКАЧ 

Vedoucí policejního 
oddělení pro obvod 
Pervomaysky v Minsku 

Datum narození: 
19.11.1983 

Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce vedoucího 
policejního oddělení pro obvod 
Pervomaysky v Minsku (od 
prosince 2019) je Andrei 
Bakach odpovědný za jednání 
policejních složek náležejících 
k tomuto policejnímu okrsku 
a za jednání, k němuž docházelo 
na dané policejní stanici. 
V době, kdy tuto funkci zastá
val, byli pokojní demonstranti 
v prostorách policejní stanice, 
která podléhala jeho vedení, 
podrobováni krutému, nelid
skému a ponižujícímu zachá
zení. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

21.6.2021 

145. Aliaksandr Ulad
zimiravich, 
PALULEKH 

Aleksandr Vladi
mirovich POLU
LEKH 

Аляксандр 
Уладзіміравіч 
ПАЛУЛЕХ 

Александр 
Владимирович 
ПОЛУЛЕХ 

Vedoucí policejního 
oddělení pro obvod 
Frunzensky v Minsku 

Datum narození: 
25.6.1979 

Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce vedoucího 
ředitelství pro vnitřní věci 
obvodní správy pro obvod 
Frunzensky v Minsku je Aliak
sandr Palulekh odpovědný za 
represe vedené policejními slož
kami v tomto obvodě vůči 
pokojným demonstrantům po 
prezidentských volbách 
v roce 2020, zejména za špatné 
zacházení s těmi, kteří byli 
zadržováni na policejní stanici 
podléhající jeho vedení, včetně 
mučení. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

21.6.2021 

146. Aliaksandr Aliak
sandravich 
ZAKHVITSE
VICH 

Aleksandr Alek
sandrovich 
ZAKHVITSE
VICH 

Аляксандр 
Аляксандравіч 
ЗАХВІЦЭВІЧ 

Александр 
Александрович 
ЗАХВИЦЕВИЧ 

Zástupce vedoucího 
policejního oddělení 
pro obvod Frunzensky 
v Minsku 

Datum narození: 
1.1.1977 

Místo narození: 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce zástupce 
vedoucího policejního oddělení 
pro obvod Frunzensky v Minsku 
Aliaksandr Zakhvitsevich 
vykonává dohled nad policií pro 
veřejnou bezpečnost a je odpo
vědný za jednání svých 
podřízených, zejména za 
nelidské a ponižující zacházení, 
včetně mučení, jemuž byli po 
prezidentských volbách v roce 
2020 vystaveni občané zadržení 
v obvodě Frunzensky, jakož i za 

21.6.2021 
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brutální zásahy proti pokojným 
demonstrantům v tomto obvodě. 
Příslušníci policie pod dohledem 
Zakhvitseviche podrobovali 
zadržené osoby mučení. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

147. Siarhei Uladzimi
ravich 
USHAKOU 

Sergei Vladimiro
vich USHAKOV 

Сяргей 
Уладзіміравіч 
УШАКОЎ 

Сергей 
Владимирович 
УШАКОВ 

Zástupce vedoucího 
policejního oddělení 
pro obvod Frunzensky 
v Minsku 

Datum narození: 
22.8.1980 

Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce zástupce 
vedoucího policejního oddělení 
pro obvod Frunzensky 
v Minsku, který vykonává 
dohled nad kriminální policií, je 
Siarhei Ushakou odpovědný za 
jednání svých podřízených, 
zejména za nelidské a ponižující 
zacházení, včetně mučení, jemuž 
byli po prezidentských volbách 
v roce 2020 vystaveni občané 
zadržení v obvodě Frunzensky, 
jakož i za brutální zásahy proti 
pokojným demonstrantům. 
Příslušníci policie pod přímým 
dohledem Ushakoua podrobovali 
zadržené osoby mučení. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

21.6.2021 

148. Siarhei Piatrovich 
ARTSIOMENKA 

Sergei Petrovich 
ARTEMENKO / 
ARTIOMENKO 

Сяргей Пятровіч 
АРЦЁМЕНКА 

Сергей Петрович 
АРТЁМЕНКО 

Zástupce vedoucího 
policejního obvodu 
Pervomaisky v Minsku 

Datum narození: 
26.3.1973 

Místo narození: 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce zástupce 
vedoucího policejního obvodu 
Pervomaisky v Minsku, který 
vykonává dohled nad policií pro 
veřejnou bezpečnost, je Siarhei 
Artemenko odpovědný za 
nelidské a ponižující zacházení, 
včetně mučení, kterému jeho 
podřízení podrobili občany 
zadržené na policejním oddělení 
pro obvod Pervomaisky po 
prezidentských volbách v roce 
2020, jakož i za obecně brutální 
zásahy proti pokojným demon
strantům. Jedním z příkladů je 
špatné zacházení s Maksimem 
Harošinem, majitelem květinář
ství, který byl zatčen poté, co 
rozdával květiny účastnicím 
Pochodu žen dne 

21.6.2021 
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13. října 2020. Artemenko 
vyvíjel nátlak na občany, aby se 
neúčastnili pokojných protestů. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

149. Aliaksandr 
Mikhailavich 
RYDZETSKI 

Aleksandr Mikha
ilovich RIDET
SKIY 

Аляксандр 
Міхайлавіч 
РЫДЗЕЦКІ 

Александр 
Михайлович 
РИДЕЦКИЙ 

Bývalý vedoucí poli
cejního oddělení pro 
obvod Oktyabrsky 
v Minsku, vedoucí 
ředitelství pro vnitřní 
bezpečnost státního 
výboru pro forenzní 
vyšetřování 

Datum narození: 
14.8.1978 

Místo narození: 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

V době, kdy zastával funkci 
vedoucího policejního oddělení 
pro obvod Oktyabrsky v Minsku 
byl Aliaksandr Rydzetski odpo
vědný za nelidské a ponižující 
zacházení, včetně mučení, 
kterému jeho podřízení podrobili 
občany zadržené v tomto 
obvodu po prezidentských 
volbách v roce 2020. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

21.6.2021 

150. Dzmitry Iauhene
vich BURDZIUK 

Dmitry Evgene
vich BURDIUK 

Дзмітрый 
Яўгеньевіч 
БУРДЗЮК 

Дмитрий 

Евгеньевич 
БУРДЮК 

Vedoucí policejního 
oddělení pro obvod 
Oktyabrsky, bývalý 
vedoucí policejního 
oddělení pro obvod 
Partizansky v Minsku 

Datum narození: 
31.1.1980 

Místo narození: 
Brestská oblast, bývalý 
SSSR (nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

V době, kdy zastával funkci 
vedoucího policejního oddělení 
pro obvod Partizansky 
v Minsku, byl Dzmitry Burdziuk 
odpovědný za dohled nad 
krutým bitím a mučením pokoj
ných demonstrantů a přihlížejí
cích v daném obvodě po 
prezidentských volbách v roce 
2020. 

V prosinci 2020 byl jmenován 
vedoucím policejního oddělení 
pro obvod Oktyabrsky. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

21.6.2021 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Osobní identifikační 
č.: 3310180C009PB7 

Č. cestovního pasu: 
MP3567896 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

151. Vital Vitalevich 
KAPILEVICH 

Vitaliy Vitalevich 
KAPILEVICH 

Віталь Вітальевіч 
КАПІЛЕВІЧ 

Виталий 
Витальевич 
КАПИЛЕВИЧ 

Vedoucí policejního 
oddělení pro obvod 
Leninsky v Minsku 

Datum narození: 
26.11.1988 

Místo narození: 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce vedoucího 
policejního oddělení pro obvod 
Leninsky v Minsku je Vital 
Kapilevich odpovědný za 
nelidské a ponižující zacházení, 
včetně mučení, jemuž byli 
vystaveni občané zadržovaní na 
policejním oddělení pro obvod 
Leninsky. Zadrženým osobám 
byla odmítnuta lékařská pomoc; 
zdravotníci, kteří přijeli na poli
cejní stanici, byli zastrašováni, 
aby jim bylo zabráněno 
v poskytnutí lékařské pomoci 
zadrženým. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti. 

21.6.2021 

152. Kiryl Stanislava
vich KISLOU 

Kirill Stanislavo
vich KISLOV 

Кірыл 
Станіслававіч 
КІСЛОЎ 

Кирилл 
Станиславович 
КИСЛОВ 

Vedoucí policejního 
oddělení pro obvod 
Zavodsky v Minsku 

Datum narození: 
2.1.1979 

Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce vedoucího 
policejního oddělení pro obvod 
Zavodsky v Minsku je Kiryl 
Kislou odpovědný za nelidské 
a ponižující zacházení, včetně 
mučení, jemuž byli vystaveni 
občané zadržovaní v prostorách 
této policejní stanice. Je rovněž 
odpovědný za masové represe, 
které jeho podřízení vyvíjeli 
vůči pokojným demonstrantům, 
novinářům, aktivistům v oblasti 
lidských práv, pracujícím, 
členům akademické obce 
a přihlížejícím. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti. 

21.6.2021 

153. Siarhei Aliaksan
dravich 
VAREIKA 

Sergey Aleksan
drovich 
VAREIKO 

Сяргей 
Аляĸсандравіч 
ВАРЭЙКА 

Сергей 
Алеĸсандрович 
ВАРЕЙКО 

Vedoucí policejního 
oddělení pro obvod 
Moskovsky v Minsku, 
bývalý zástupce vedou
cího policejního oddě
lení pro obvod 
Zavodsky v Minsku 

Datum narození: 
1.2.1980 

Místo narození: 

V době, kdy vykonával funkci 
zástupce vedoucího policejního 
oddělení pro obvod Zavodsky, 
byl Siarhei Vareika odpovědný 
za nelidské a ponižující zachá
zení včetně mučení, jemuž byli 
vystaveni občané zadržovaní 
v prostorách policejního oddě
lení pro obvod Zavodsky po 
prezidentských volbách v roce 
2020. Je rovněž odpovědný za 
jednání svých podřízených, kteří 

21.6.2021 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

se podíleli na masových repre
sích vůči pokojným demon
strantům, novinářům, aktivistům 
v oblasti lidských práv, pracují
cím, členům akademické obce 
a přihlížejícím. 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Dne 21. prosince 2020 byl 
jmenován vedoucím policejního 
oddělení pro obvod Moskovsky 
v Minsku. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti. 

154. Siarhei Feliksa
vich DUBAVIK 

Sergey Felikso
vich DUBOVIK 

Сяргей 
Феліĸсавіч 
ДУБАВІК 

Сергей 
Фелиĸсович 
ДУБОВИК 

Zástupce vedoucího 
policejního oddělení 
pro obvod Leninsky 

Datum narození: 
1.2.1974 

Místo narození: 
Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce zástupce 
vedoucího policejního oddělení 
pro obvod Leninsky je Siarhei 
Dubavik odpovědný za nelidské 
a ponižující zacházení včetně 
mučení, jemuž byli vystaveni 
občané zadržovaní v prostorách 
policejního oddělení pro obvod 
Leninsky po prezidentských 
volbách v roce 2020. 
Zadrženým osobám byla odmít
nuta lékařská pomoc; zdravot
níci, kteří přijeli na policejní 
stanici, byli zastrašováni, aby 
jim bylo zabráněno v poskytnutí 
lékařské pomoci zadrženým. 

21.6.2021 

Je rovněž odpovědný za jednání 
svých podřízených, kteří se 
podíleli na masových represích 
vůči pokojným demonstrantům, 
novinářům, aktivistům v oblasti 
lidských práv, pracujícím, 
členům akademické obce 
a přihlížejícím. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

155. Aliaksandr 
Mechyslavavich 
ANDRYEUSKI 

Alexander (Ale
xandr) Mechisla
vovich ANDRI
EVSKII 

Аляĸсандр 
Мечыслававіч 
АНДРЫЕЎСКІ 

Алеĸсандр 
Мечиславович 
АНДРИЕВСКИЙ 

Zástupce vedoucího 
policejního oddělení 
pro obvod Frunzensky 
v Minsku 

Datum narození: 
29.4.1982 

Místo narození: 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce zástupce 
vedoucího policejního oddělení 
pro obvod Frunzensky v Minsku 
je Aliaksandr Andryeuski odpo
vědný za nelidské a ponižující 
zacházení včetně mučení, jemuž 
byli vystaveni občané zadržo
vaní v prostorách policejního 
oddělení pro obvod Frunzensky 
po prezidentských volbách 
v roce 2020. Zadržení museli 
dlouhé hodiny klečet se sklo
něnou hlavou, přičemž byli 
krutě biti a napadáni taserem. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

21.6.2021 

156. Vital Mikhailavich 
MAKRYTSKI 

Vitalii Mikhaila
vich MAKRIT
SKII 

Віталь 
Міхайлавіч 
МАКРЫЦКІ 

Виталий 

Михайлович 
МАКРИЦКИЙ 

Zástupce vedoucího 
policejního oddělení 
pro obvod Oktyabrsky 
v Minsku (do 
17. prosince 2020). Od 
17. prosince 2020 – 
vedoucí policejního 
oddělení pro obvod 
Partizansky v Minsku 

Datum narození: 
17.2.1975 

Místo narození: 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

V době, kdy vykonával funkci 
zástupce vedoucího policejního 
oddělení pro obvod Oktyabrsky 
v Minsku, byl Vital Makrytski 
odpovědný za dohled nad 
krutým bitím a mučením pokoj
ných demonstrantů a přihlížejí
cích zadržovaných v prostorách 
tohoto policejního oddělení po 
prezidentských volbách v roce 
2020. 

V prosinci 2020 byl povýšen na 
pozici vedoucího policejního 
oddělení pro obvod Partizansky 
v Minsku. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

21.6.2021 

157. Yauhen Aliakse
evich 
URUBLEUSKI 

Evgenii Alekse
evich VRUBLEV
SKII 

Яўген Аляĸсеевіч 
УРУБЛЕЎСКІ 

ЕвгенийАлеĸсее 
вич 
ВРУБЛЕВСКИЙ 

Vysoký policejní 
důstojník v zadržovacím 
zařízení pro pachatele 
Akrestina 

Datum narození: 
28.1.1966 

Místo narození: 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce vysokého 
policejního důstojníka v zadržo
vacím zařízení pro pachatele 
Akrestina je Yauhen Urubleuski 
odpovědný za nelidské a poni 
žující zacházení včetně mučení, 
jemuž byli vystaveni občané 
zadržovaní v zadržovacím 
zařízení pro pachatele. Podle 
svědků a zpráv sdělovacích 
prostředků se osobně podílel na 
krutém bití civilistů zadržených 
v srpnu 2020. 

21.6.2021 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

Je tudíž odpovědný za závažné 
porušování lidských práv. 

158. Mikalai Mikala
evich KARPI
ANKAU 

Nikolai Nikola
evich KARPEN
KOV 

Міĸалай 
Міĸалаевіч 
КАРПЯНКОЎ 

Ниĸолай 
Ниĸолаевич 
КАРПЕНКОВ 

Zástupce ministra 
vnitra, bývalý vedoucí 
hlavního odboru pro 
boj proti organizované 
trestné činnosti 
a korupci ministerstva 
vnitra 

Datum narození: 
6.9.1968 

Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce vedoucího 
hlavního odboru pro boj proti 
organizované trestné činnosti 
a korupci ministerstva vnitra je 
Mikalai Karpiankau odpovědný 
za nelidské a ponižující zachá
zení včetně mučení, jemuž byli 
vystaveni občané, kteří se 
účastnili poklidných protestů, 
a za jejich svévolné zatýkání 
a zadržování. Řada svědectví, 
fotografií a videozáznamů 
dokládá, jak skupina pod 
Karpenkovovým velením bila 
a zatýkala pokojné demonstranty 
a ohrožovala je palnými zbra
němi. 

21.6.2021 

Dne 6. září 2020 byl Karpi
ankau natočen, jak rozbíjí 
obuškem skleněné dveře 
kavárny, v níž se ukrývali 
účastníci pokojných protestů, 
a brutálně je zatýká. Byl 
zveřejněn záznam, na kterém 
tvrdí, že jeho podřízení použijí 
proti demonstrantům palné 
zbraně. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

159. Mikhail Viacha
slavavich HRYB 

Mikhail Viache
slavovich GRIB 

Міхаіл 
Вячаслававіч 
ГРЫБ 

Михаил 
Вячеславович 
ГРИБ 

Vedoucí vrchního 
oddělení pro vnitřní 
věci v rámci výkonné 
rady města Minsku 

Datum narození: 
29.7.1980 

Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Mikhail Hryb byl od března 
2019 do října 2020 vedoucím 
oddělení pro vnitřní věci v rámci 
vitebské oblastní výkonné rady 
a poté byl jmenován vedoucím 
vrchního oddělení pro vnitřní 
věci v rámci výkonné rady 
města Minsku a byla mu 
udělena hodnost generálmajora 
milicí (policejních složek). 

21.6.2021 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
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ruštiny) 
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(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

V této funkci je odpovědný za 
činnost policejních složek ve 
vitebském regionu do října 2020 
a v Minsku po říjnu 2020, 
včetně násilných represí vůči 
pokojným demonstrantům 
a porušení práva na pokojné 
shromažďování a svobody 
projevu, kterých se dopustily 
policejní složky ve Vitebsku 
a Minsku po běloruských 
prezidentských volbách v roce 
2020. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici. 

160. Viktar Genadze
vich KHRENIN 

Viktor Gennadi
evich KHRENIN 

Віктар 
Генадзевіч 
ХРЭНІН 

Виктор 
Геннадиевич 
ХРЕНИН 

Ministr obrany 

Datum narození: 1. 8. 
1971 

Místo narození: Novo
grodek, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Hodnost: generálpo
ručík 

Č. běloruského cestov
ního pasu: KH2594621 

Z titulu své funkce ministra 
obrany Běloruska, kterou 
zastává od 20. ledna 2020, je 
Viktar Khrenin odpovědný za 
rozhodnutí velitelství vzdušných 
sil a protivzdušné obrany vyslat 
na Lukašenkův pokyn vojenské 
letadlo s cílem vynutit bez 
řádného odůvodnění přistání 
letadla přepravujícího cestující – 
let FR4978 – na minském letišti, 
k němuž došlo dne 23. května 
2021. Toto politicky motivované 
rozhodnutí mělo za cíl zatčení 
a zadržení opozičního novináře 
Ramana Prataseviče a Sofie 
Sapegové a je formou represe 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici v Bělo
rusku. 

21.6.2021 

Osobní identifikační 
č.: 3010871K003PB1 

V srpnu 2020 učinil několik 
veřejných prohlášení, v nichž 
uvedl, že je připraven nasadit 
proti pokojným demonstrantům 
ozbrojené síly a v nichž 
demonstranty používající histo
rickou bílo-červeno-bílou vlajku 
přirovnal k nacistickým kolabo
rantům. 

Je tudíž odpovědný za represi 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici v Bělo
rusku a podporuje Lukašenkův 
režim. 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 
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Datum 
zařazení 

na seznam 

161. Ihar Uladzimira
vich HOLUB 

Igor Vladimiro
vich GOLUB 

Ігар 
Уладзіміравіч 
ГОЛУБ 

Игорь 
Владимирович 
ГОЛУБ 

Velitel vzdušných sil 
a protivzdušné obrany 
ozbrojených sil 

Datum narození: 
19.11.1967 

Místo narození: Černi
gov, Černigovská 
oblast, bývalý SSSR 
(nyní Ukrajina) 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Hodnost: generálmajor 

Z titulu své funkce velitele 
vzdušných sil a protivzdušné 
obrany ozbrojených sil Bělo
ruské republiky je Ihar Holub 
odpovědný za rozhodnutí veli
telství vzdušných sil a proti
vzdušné obrany vyslat na Luka 
šenkův pokyn vojenské letadlo 
s cílem vynutit bez řádného 
odůvodnění přistání letadla 
přepravujícího cestující – let 
FR4978 – na minském letišti, 
k němuž došlo dne 23. května 
2021. 

Toto politicky motivované 
rozhodnutí mělo za cíl zatčení 
a zadržení opozičního novináře 
Ramana Prataseviče a Sofie 
Sapegové a je formou represe 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici v Bělo
rusku. 

21.6.2021 

Č. běloruského cestov
ního pasu: KH2187962 

Osobní identifikační 
č.: 3191167E003PB1 

Po uvedeném incidentu vydal 
Ihar Holub společně s ředitelem 
odboru civilního letectví bělo
ruského ministerstva dopravy 
Arťomem Sikorským tisková 
prohlášení, v nichž obhajoval 
postup běloruských leteckých 
úřadů. 

Je tudíž odpovědný za represi 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici v Bělo
rusku a podporuje Lukašenkův 
režim. 

162. Andrei Mikala
evich GURTSE
VICH 

Andrei Nikola
evich GURTSE
VICH 

Андрэй 
Мікалаевіч 
ГУРЦЕВИЧ 

Андрей 
Николаевич 
ГУРЦЕВИЧ 

Náčelník generálního 
štábu a první zástupce 
velitele vzdušných sil 

Datum narození: 
27.7.1971 

Místo narození: Bara
navičy, Brestská oblast, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Hodnost: generálmajor 

Z titulu své funkce náčelníka 
generálního štábu a prvního 
zástupce velitele vzdušných sil 
a protivzdušné obrany ozbroje
ných sil je Andrei Gurtsevich 
odpovědný za rozhodnutí veli
telství vzdušných sil a proti
vzdušné obrany vyslat na Luka 
šenkův pokyn vojenské letadlo 
s cílem vynutit bez řádného 
odůvodnění přistání letadla 
přepravujícího cestující – let 
FR4978 – na minském letišti, 
k němuž došlo dne 23. května 
2021. 

21.6.2021 

▼M38



 

02006R0765 — CS — 02.12.2021 — 032.001 — 83 

Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

Č. běloruského cestov
ního pasu: MP3849920 

Osobní identifikační 
č.: 3270771C016PB2 

Toto politicky motivované 
rozhodnutí mělo za cíl zatčení 
a zadržení opozičního novináře 
Ramana Prataseviče a Sofie 
Sapegové a je formou represe 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici v Bělo
rusku. Po uvedeném incidentu 
vydal tisková prohlášení, 
v nichž obhajoval postup bělo
ruských orgánů. 

Je tudíž odpovědný za represi 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici v Bělo
rusku a podporuje Lukašenkův 
režim. 

163. Leanid Mikala
evich CHURO 

Leonid Nikola
evich CHURO 

Леанід 
Мікалаевіч 
ЧУРО 

Леонид 
Николаевич 
ЧУРО 

Generální ředitel státem 
vlastněné společnosti 
BELAERONAVI
GATSIA 

Datum narození: 
8.7.1956 

Místo narození: 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Č. běloruského cestov
ního pasu: P4289481 

Osobní identifikační 
č.: 3080756A068PB5 

Z titulu své funkce generálního 
ředitele státem vlastněné společ
nosti BELAERONAVIGATSIA 
je Leanid Churo odpovědný za 
běloruské řízení letového 
provozu. Nese proto odpověd
nost za odklonění letu přepra
vujícího cestující FR4978 na 
minské letiště, ke kterému došlo 
bez řádného odůvodnění dne 
23. května 2021. Toto politicky 
motivované rozhodnutí mělo za 
cíl zatčení a zadržení opozičního 
novináře Ramana Prataseviče 
a Sofie Sapegové a je formou 
represe vůči občanské společ
nosti a demokratické opozici 
v Bělorusku. 

Je tudíž odpovědný za represi 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici. 

21.6.2021 

164. Aliaksei Mikala
evich AURA
MENKA 

Alexey Nikola
evich AVRA
MENKO 

Аляксей 
Мікалаевіч 
АЎРАМЕНКА 

Алексей 
Николаевич 
АВРАМЕНКО 

Ministr dopravy 
a komunikací 

Datum narození: 
11.5.1977 

Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Č. běloruského cestov
ního pasu: MP3102183 

Z titulu své funkce ministra 
dopravy a komunikací Běloruska 
je Aliaksei Auramenka odpo
vědný za státní správu v oblasti 
civilního letectví a dohledu nad 
řízením letového provozu. Nese 
proto odpovědnost za odklonění 
letu přepravujícího cestující 
FR4978 na minské letiště, ke 
kterému došlo bez řádného 
odůvodnění dne 23. května 
2021. Toto politicky motivované 
rozhodnutí mělo za cíl zatčení 
a zadržení opozičního novináře 
Ramana Prataseviče a Sofie 
Sapegové a je formou represe 

21.6.2021 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

Osobní identifikační 
č.: 3110577A020PB2 

vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici v Bělo
rusku. Je tudíž odpovědný za 
represi vůči občanské společ
nosti a demokratické opozici. 

165. Artsiom Igaravich 
SIKORSKI 

Artem Igorevich 
SIKORSKIY 

Арцём Ігаравіч 
СІКОРСКІ 

Артем Игоревич 
СИКОРСКИЙ 

Ředitel odboru civil
ního letectví minister
stva dopravy a komuni
kací 

Datum narození: Datum 
narození: 1983 

Místo narození: Soli
gorsk, Minská oblast, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Artsiom Sikorski je z titulu své 
funkce ředitele odboru civilního 
letectví ministerstva dopravy 
a komunikací Běloruska odpo
vědný za státní správu v oblasti 
civilního letectví a dohledu nad 
řízením letového provozu. Nese 
proto odpovědnost za odklonění 
letu přepravujícího cestující 
FR4978 na minské letiště, ke 
kterému došlo bez řádného 
odůvodnění dne 23. května 
2021. Toto politicky motivované 
rozhodnutí mělo za cíl zatčení 
a zadržení opozičního novináře 
Ramana Prataseviče a Sofie 
Sapegové a je formou represe 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici v Bělo
rusku. 

21.6.2021 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Č. běloruského cestov
ního pasu: MP3785448 

Osobní identifikační 
č.: 3240483A023PB7 

Po uvedeném incidentu vydal 
společně s velitelem vzdušných 
sil a protivzdušné obrany 
ozbrojených sil Běloruské repu
bliky Iharem Holubem tisková 
prohlášení, v nichž obhajoval 
postup běloruských leteckých 
úřadů. 

Je tudíž odpovědný za represi 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici 
a podporuje Lukašenkův režim. 

166. Aleh Siarheevich 
HAIDUKEVICH 

Oleg Sergeevich 
GAIDUKEVICH 

Алег Сяргеевіч 
ГАЙДУКЕВІЧ 

Олег Сергеевич 
ГАЙДУКЕВИЧ 

Místopředseda stálého 
výboru pro mezinárodní 
záležitosti ve 
Sněmovně reprezen
tantů Národního shro
máždění, člen delegace 
Národního shromáždění 
pro kontakty s Parla
mentním shromážděním 
Rady Evropy 

Aleh Haidukevich je místopřed
sedou stálého výboru pro mezi
národní záležitosti ve Sněmovně 
reprezentantů Národního shro
máždění a členem delegace 
Národního shromáždění pro 
kontakty s Parlamentním shro
mážděním Rady Evropy. Učinil 
veřejná prohlášení, v nichž 
schvaloval odklonění letu 
přepravujícího cestující FR4978 
dne 23. května 2021 do Minsku. 
Toto politicky motivované 
rozhodnutí bylo učiněno bez 
řádného odůvodnění, mělo za cíl 

21.6.2021 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

Datum narození: 
26.3.1977 

Místo narození: Minsk, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

zatčení a zadržení opozičního 
novináře Ramana Prataseviče 
a Sofie Sapegové a je formou 
represe vůči občanské společ
nosti a demokratické opozici 
v Bělorusku. 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Osobní identifikační 
č.: 3260377A081PB9 

Č. cestovního pasu: 
MP2663333 

Aleh Haidukevich kromě toho 
učinil veřejná prohlášení, 
v nichž naznačoval, že lídři 
běloruské opozice mohou být 
zadrženi v zahraničí a přepra
veni do Běloruska „v kufru 
auta“, čímž podpořil probíhající 
tvrdé zákroky bezpečnostních sil 
proti běloruské demokratické 
opozici a novinářům. 

Podporuje tudíž Lukašenkův 
režim. 

▼M43 

167. Ihar Anatolevich 
KRUCHKOU 

Igor Anatolevich 
KRIUCHKOV 

Ігар Анатольевіч 
КРУЧКОЎ 

Игорь 
Анатольевич 
КРЮЧКОВ 

Velitel Samostatného 
útvaru pro aktivní 
opatření (ASAM) 
speciálních sil Státního 
pohraničního výboru 

Datum narození: 
13.4.1976 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Osobní identifikační 
číslo: 
3130476M077PB6 

Z titulu své funkce velitele 
Samostatného útvaru pro aktivní 
opatření (ASAM) speciálních sil 
Státního pohraničního výboru je 
Ihar Kruchkou odpovědný 
za činnost sil podléhajících jeho 
velení, jež jsou zapojeny 
do fyzické přepravy migrantů 
na území Běloruska k hranicím 
mezi Běloruskem a členskými 
státy Unie. Přepravovaným 
migrantům ASAM účtuje 
za překročení hranic poplatky. 
Tyto činnosti jsou součástí 
operace „Gate“. 

Podílí se tudíž na činnostech 
Lukašenkova režimu usnadňují
cích nedovolené překračování 
vnějších hranic Unie. 

2.12.2021 

168. Anatol Piatrovich 
LAPO 

Anatoliy Petrovich 
LAPPO 

Анатоль 
Пятровіч ЛАПО/ 
ЛАППО 

Анатолии 
Петрович 
ЛАППО 

Generálporučík, před
seda Státního pohranič
ního výboru Běloruské 
republiky (jmenován 
dne 29. prosince 2016), 
hlavní delegát pro státní 
hranice 

Datum narození: 
24.5.1963 

Z titulu své funkce předsedy 
Státního pohraničního výboru je 
Anatol Lapo odpovědný 
za činnost útvarů pohraniční 
stráže podléhajících jeho velení; 
příslušníci z těchto útvarů podle 
záznamů směrovali, doprovázeli 
či nutili migranty k nedovole
nému překračování hranic mezi 

2.12.2021 
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

Místo narození: Kula
kovka, Mohylevská 
oblast, bývalý SSSR 
(nyní Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Č. cestovního pasu: 
MP4098888 

Osobní identifikační 
číslo: 
3240563K033PB5 

Běloruskem a členskými státy 
Unie a tím, že záměrně neplnili 
řádně své povinnosti, usnadňo
vali pokusy migrantů o překro 
čení těchto hranic. 

Je tudíž odpovědný za organizo
vání činností Lukašenkova 
režimu usnadňujících nedovo
lené překračování vnějších 
hranic Unie. 

169. Kanstantsin 
Henadzevich 
MOLASTAU 

Konstantin 
Gennadevich 
MOLOSTOV 

Канстанцін 
Генадзьевіч 
МОЛАСТАЎ 

Константин 
Геннадьевич 
МОЛОСТОВ 

Plukovník, velitel 
útvaru pohraniční stráže 
v Hrodně (jmenován 
dne 1. října 2014), 
vojenská jednotka 
2141, delegát pro státní 
hranice 

Datum narození: 
30.5.1970 

Místo narození: Kras
noarmejsk, Saratovská 
oblast, Ruská federace 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Č. cestovního pasu: 
KH2479999 

Osobní identifikační 
číslo: 
3300570K025PB3 

Z titulu své funkce velitele 
útvaru pohraniční stráže 
v Hrodně je Kanstantsin 
Molastau odpovědný za činnost 
příslušníků pohraniční stráže 
podléhajících jeho velení. Tím, 
že útvar pohraniční stráže 
v Hrodně záměrně neplní řádně 
své povinnosti, usnadňuje 
pokusy migrantů o překročení 
hranic se členskými státy Unie. 

Podílí se tudíž na činnostech 
Lukašenkova režimu usnadňují
cích nedovolené překračování 
vnějších hranic Unie. 

2.12.2021 

170. Pavel Mikalaevich 
KHARCHANKA 

Pavel Nikolaevich 
KHARCHENKO 

Павел Мікалаевіч 
ХАРЧАНКА 

Павел 
Николаевич 
ХАРЧЕНКО 

Velitel detašovaného 
útvaru pohraniční stráže 
v Polocku 

Datum narození: 
29.3.1981 

Místo narození: Čita, 
bývalý SSSR (nyní 
Ruská federace) 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce velitele 
detašovaného útvaru pohraniční 
stráže v Polocku je Pavel Khar
chanka odpovědný za činnost 
příslušníků pohraniční stráže 
podléhajících jeho velení. Tím, 
že detašovaný útvar pohraniční 
stráže v Polocku záměrně neplní 
řádně své povinnosti, usnadňuje 
pokusy migrantů o překročení 
hranic se členskými státy Unie. 

Podílí se tudíž na činnostech 
Lukašenkova režimu usnadňují
cích nedovolené překračování 
vnějších hranic Unie. 

2.12.2021 

▼M43
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

171. Ihar Mikalaevich 
GUTNIK 

Igor Nikolaevich 
GUTNIK 

Ігар Мікалаевіч 
ГУТНІК 

Игорь 
Николаевич 
ГУТНИК 

Velitel útvaru pohra
niční stráže v Brestu, 
plukovník 

Datum narození: 
17.12.1974 

Místo narození: obec 
Zaboloťe, Smolevičský 
okres, Minská oblast, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Adresa: 90 Heroes of 
Defense of the Brest 
Fortress St., 224018, 
Brest, Bělorusko 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Č. cestovního pasu: 
BM1962867 

Z titulu své funkce velitele 
útvaru pohraniční stráže 
v Brestu je Ihar Gutnik, který se 
v roce 2018 jakožto jeden 
z kandidátů loajálních vůči 
Lukašenkovi stal poslancem 
rady Brestské oblasti, odpo
vědný za činnost příslušníků 
pohraniční stráže podléhajících 
jeho velení. Tím, že útvar 
pohraniční stráže v Brestu 
záměrně neplní řádně své 
povinnosti, usnadňuje pokusy 
migrantů o překročení hranic se 
členskými státy Unie. 

Podílí se tudíž na činnostech 
Lukašenkova režimu usnadňují
cích nedovolené překračování 
vnějších hranic Unie. 

2.12.2021 

172. Aliaksandr Bary
savich DAVID
ZIUK 

Aleksandr Boriso
vich DAVIDIUK 

Аляксандр 
Барысавіч 
ДАВІДЗЮК 

Александр 
Борисович 
ДАВИДЮК 

Plukovník, velitel deta 
šovaného útvaru pohra
niční stráže v Lidě, 
vojenská jednotka 1234 
(jmenován dne 
27. září 2016), 
zástupce pro státní 
hranice 

Člen 28. sjezdu rady 
zástupců okresu Lida 
(funkci převzal dne 
2. února 2018) 

Datum narození: 
4.5.1973 

Místo narození: Novo
hrad Volyňský, Žyto
myrská oblast, bývalý 
SSSR (nyní Ukrajina) 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Č. cestovního pasu: 
KH2613034 

Osobní identifikační 
číslo: 
3040573E050PB7 

Z titulu své funkce velitele 
detašovaného útvaru pohraniční 
stráže v Lidě je Aliaksandr 
Davidziuk odpovědný za činnost 
příslušníků pohraniční stráže 
podléhajících jeho velení. Tím, 
že detašovaný útvar pohraniční 
stráže v Lidě záměrně neplní 
řádně své povinnosti, usnadňuje 
pokusy migrantů o překročení 
hranic se členskými státy Unie. 
Podílí se tudíž na činnostech 
Lukašenkova režimu usnadňují
cích nedovolené překračování 
vnějších hranic Unie. 

2.12.2021 

▼M43
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

173. Maksim Viktara
vich BUTRA
NETS 

Maxim Viktoro
vich BUTRA
NETS 

Максім 
Віктаравіч 
БУТРАНЕЦ 

Максим 
Викторович 
БУТРАНЕЦ 

Velitel útvaru pohra
niční stráže ve Smar
honi, vojenská jednotka 
2044 (jmenován 
v březnu 2018), 
zástupce pro státní 
hranice 

Datum narození: 
12.12.1978 

Místo narození: Sverd
lovsk, bývalý SSSR 
(nyní Ruská federace) 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce velitele 
útvaru pohraniční stráže ve 
Smarhoni je Maksim Butranets 
odpovědný za činnost přísluš
níků pohraniční stráže podléha
jících jeho velení. Tím, že útvar 
pohraniční stráže ve Smarhoni 
záměrně neplní řádně své 
povinnosti, usnadňuje pokusy 
migrantů o překročení hranic se 
členskými státy Unie. Maksim 
Butranets rovněž uvedl, že počet 
migrantů na bělorusko-litev
ských hranicích zůstává 
na obvyklé úrovni, a to 
navzdory podstatnému nárůstu 
zaznamenanému na litevské 
straně hranic. Podílí se tudíž 
na činnostech Lukašenkova 
režimu usnadňujících nedovo
lené překračování vnějších 
hranic Unie. 

2.12.2021 

174. Anatol Anatolye
vich GLAZ 

Anatoliy Anato
lyevich GLAZ 

Анатоль 
Анатольевіч 
ГЛАЗ 

Анатолий 
Анатольевич 
ГЛАЗ 

Vedoucí (mluvčí) 
odboru pro informace 
a digitální diplomacii 
Ministerstva zahranič
ních věcí Běloruska 

Datum narození: 
31.7.1982 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Anatol Glaz od 11. června 2018 
vykonává funkci vedoucího 
odboru pro informace a digitální 
diplomacii a mluvčího Minister
stva zahraničních věcí Bělo
ruska. Z titulu této funkce učinil 
řadu veřejných prohlášení, 
v nichž podpořil politiku Luka 
šenkova režimu, pokud jde 
o nedávné pokusy usnadnit 
nedovolené překračování vněj 
ších hranic členských států Unie. 
Rovněž veřejně obhajoval 
vynucené přistání letu přepravu
jícího cestující FR4978 
na minském letišti, ke kterému 
došlo bez řádného odůvodnění 
dne 23. května 2021. Toto 
politicky motivované rozhodnutí 
mělo za cíl zatčení a zadržení 
opozičního novináře Ramana 
Prataseviče a Sofie Sapegové 
a je formou represe vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici v Bělorusku. 

Podporuje tudíž Lukašenkův 
režim 

2.12.2021 

175. Siarhei Aliaksan
dravich 
EPIKHAU 

Sergei Aleksan
drovich EPIK
HOV 

Сяргей 
Аляксандравіч 
ЕПІХАЎ 

Сергей 
Александрович 
ЕПИХОВ 

Soudce oblastního 
soudu v Minsku 

Datum narození: 
16.5.1966 

Z titulu své funkce soudce 
oblastního soudu v Minsku je 
Siarhei Epikhau odpovědný 
za politicky motivovaná soudní 
rozhodnutí proti vůdcům 
opozice a aktivistům, zejména 
za odsouzení Marie Kalesnika
vové a Maksima Znaka, které 
lidskoprávní organizace považují 

2.12.2021 

▼M43
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

Adresa: 38 Timoshenko 
St., apt. 198, Minsk, 
Bělorusko; 

59 L.Tolstoy St., apt. 
80, Vilejka, Bělorusko; 

14 Kedyshko St., apt. 
11, Minsk, Bělorusko 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Osobní identifikační 
číslo: 
3160566B046PB4 

za politické vězně. Během 
soudních řízení vedených pod 
jeho dohledem byla podle 
dostupných informací porušo
vána práva na obhajobu a právo 
na spravedlivý proces. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za závažné oslabování práv
ního státu, jakož i za represe 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici. 

176. Ihar Viachaslava
vich LIUBA
VITSKI 

Igor Viacheslavo
vich LIUBOVIT
SKI 

Ігар Вячаслававіч 
ЛЮБАВІЦКІ 

Игорь 
Вячеславович 
ЛЮБОВИЦКИЙ 

Soudce Nejvyššího 
soudu Běloruské repu
bliky 

Datum narození: 
21.7.1983 

Adresa: Vogel 1K St., 
apt. 17, Minsk, Bělo
rusko 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Osobní identifikační 
číslo: 
3210783C002PB2 

Z titulu své funkce soudce 
Nejvyššího soudu Běloruské 
republiky je Ihar Liubavitski 
odpovědný za politicky motivo
vaná soudní rozhodnutí proti 
vůdcům opozice, aktivistům 
a novinářům, zejména za odsou
zení opozičního prezidentského 
kandidáta Viktara Babaryky, 
kterého lidskoprávní organizace 
považují za politického vězně. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za závažné oslabování práv
ního státu, jakož i za represe 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici. 

2.12.2021 

177. Siarhei Siarhe
evich GIRGEL 

Sergei Sergeevich 
GIRGEL 

Сяргей Сяргеевіч 
ГІРГЕЛЬ 

Сергей 
Сергеевич 
ГИРГЕЛЬ 

Seniorní prokurátor 
odboru stíhání Gene
rální prokuratury 

Datum narození: 
16.6.1978 

Adresa: 16 
Lidskaya St., apt. 165, 
Minsk, Bělorusko 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Osobní identifikační 
číslo: 
3160678H018PB5 

Z titulu své funkce seniorního 
prokurátora odboru stíhání 
Generální prokuratury zastu
poval Siarhei Girgel Lukašenkův 
režim v politicky motivovaných 
řízeních proti vůdcům opozice 
a představitelům občanské 
společnosti. Vedl zejména 
stíhání opozičního prezident
ského kandidáta Viktara Baba
ryky, jenž je lidskoprávními 
organizacemi uznán jako poli
tický vězeň. V průběhu soud
ních řízení Siarhei Girgel syste
maticky navrhoval dlouhodobé 
tresty odnětí svobody. 

2.12.2021 

▼M43



 

02006R0765 — CS — 02.12.2021 — 032.001 — 90 

Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za závažné oslabování práv
ního státu, jakož i za represe 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici. 

178. Valiantsina 
Genadzeuna 
KULIK 

Valentina Genna
devna KULIK 

Валянціна 
Генадзьеўна 
КУЛІК 

Валентина 
Геннадьевна 
КУЛИК 

Soudkyně Nejvyššího 
soudu Běloruské repu
bliky 

Datum narození: 
15.1.1960 

Adresa: 54 Angar
skaya St., apt. 48, 
Minsk, Bělorusko 

Pohlaví: žena 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Osobní identifikační 
číslo: 
4150160A119PB2 

Z titulu své funkce soudkyně 
Nejvyššího soudu Běloruské 
republiky je Valiantsina Kulik 
odpovědná za politicky motivo
vaná soudní rozhodnutí proti 
aktivistům a vůdcům opozice. 
Zejména zamítla žádost Viktara 
Babaryky o zahájení občansko
právního řízení na základě jeho 
stížností proti rozhodnutí 
ústřední volební komise, jež jej 
odmítla registrovat jako 
prezidentského kandidáta. 

Je tudíž odpovědná za vážné 
porušování lidských práv 
a za závažné oslabování práv
ního státu, jakož i za represe 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici. 

2.12.2021 

179. Andrei Andre
evich 
PRAKAPUK 

Andrey Andre
evich 
PROKOPUK 

Андрэй 
Андрэевіч 
ПРАКАПУК 

Андрей 
Андреевич 
ПРОКОПУК 

Náměstek ředitele 
oddělení finančního 
vyšetřování při Výboru 
pro státní kontrolu 
Běloruské republiky 

Plukovník finanční 
policie 

Datum narození: 
22.7.1973 

Místo narození: 
Kobryn, Brestská 
oblast, Bělorusko 

Adresa:22 Mira St., apt. 
88, Priluki, oblast 
Minsk, Bělorusko 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Osobní identifikační 
číslo: 
3220773C061PB1 

Z titulu své funkce náměstka 
ředitele oddělení finančního 
vyšetřování při Výboru pro 
státní kontrolu Běloruské repu
bliky je Andrei Prakapuk odpo
vědný za politicky motivované 
kampaně vedené tímto oddě
lením proti novinářům a nezá
vislým běloruským médiím. 
Osobně schválil rozhodnutí 
o prohlídce prostor nezávislého 
média TUT.by a vydal podnět 
k zahájení soudního řízení proti 
TUT.by a novinářům, které pro 
toto médium pracují, a rovněž 
zablokoval přístup na interne
tovou stránku TUT.by. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici i za závažné oslabování 
právního státu. 

2.12.2021 

▼M43
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

180. Ihar Anatolevich 
MARSHALAU 

Igor Anatolevich 
MARSHALOV 

Ігар Анатольевіч 
МАРШАЛАЎ 

Игорь 
Анатольевич 
МАРШАЛОВ 

Místopředseda Výboru 
pro státní kontrolu, 
ředitel oddělení finanč
ního vyšetřování při 
Výboru pro státní 
kontrolu 

Generálmajor finanční 
policie 

Datum narození: 
12.1.1972 

Místo narození: Šklov, 
Mohylevská oblast, 
bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Adresa: 15 Shchukina 
St., Minsk, Bělorusko; 

43A Franciska St., 
apt. 41, Minsk, Bělo
rusko 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Osobní identifikační 
číslo: 
3120172H018PB4 

Ihar Marshalau je místopřed
sedou Výboru pro státní 
kontrolu Běloruské republiky 
a ředitelem oddělení finančního 
vyšetřování při Výboru pro 
státní kontrolu. Z titulu této 
funkce je odpovědný za zahájení 
politicky motivovaného řízení 
proti médiu TUT.by ve věci 
daňových úniků; toto řízení, 
údajně vycházející z článku 243 
trestního zákoníku Běloruské 
republiky, ohrožuje svobodu 
sdělovacích prostředků v Bělo
rusku. Je rovněž odpovědný 
za prohlídky provedené 
v květnu 2021 v prostorách 
společnosti TUT.by v Minsku, 
v regionálních pobočkách 
a za domovní prohlídky u něko
lika zaměstnanců TUT.by. 

Dále je odpovědný za zadržení 
členů novinářské organizace 
„Press Club Belarus“ v prosinci 
2020, prohlídku a zabavení 
předmětů v kanceláři organizace 
bránící práva osob ze zdra
votním postižením, včetně 
výslechů Aleha Hrableuskiho 
a Syarheie Drazdouskiho 
v lednu 2021, při nichž bylo 
použito násilí, za zadržení 
členky Koordinační rady Liliye 
Ulasavové a její obvinění 
z daňových úniků, jakož 
i za prohlídky a zadržení 
zaměstnanců softwarové společ
nosti PandaDoc, která v září 
2021 organizovala iniciativu 
„Protect Belarus“. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici i za závažné oslabování 
právního státu. 

2.12.2021 

181. Hanna Mikha
ilauna SAKA
LOUSKAYA 

Anna Mikhay
lovna SOKO
LOVSKAYA 

Ганна 
Міхайлаўна 
САКАЛОЎС- 
КАЯ 

Анна 
Михайловна 
СОКОЛОВСКАЯ 

Soudkyně soudního 
kolegia pro občansko
právní věci při 
Nejvyšším soudu 

Datum narození: 
18.9.1955 

Adresa: 22 Surhanava 
St., apt. 1, Minsk, 
Bělorusko 

Z titulu své funkce soudkyně 
Nejvyššího soudu Běloruské 
republiky je Hanna Sakalou
skaya odpovědná za politicky 
motivované rozhodnutí o likvi
daci běloruské organizace 
občanské společnosti „Belarus 
PEN Center“. Je rovněž odpo
vědná za politicky motivované 
rozhodnutí vedoucí k likvidaci 
běloruské pobočky Helsinského 

2.12.2021 

▼M43
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

Pohlaví: žena 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Osobní identifikační 
číslo: 
4180955A015P80 

výboru (BHC), neboť dne 
2. září 2021 zamítla stížnost 
BHC týkající se výstrah, které 
této organizaci adresovalo bělo
ruské Ministerstvo vnitra. 

Je tudíž odpovědná za vážné 
porušování lidských práv 
a za závažné oslabování práv
ního státu, jakož i za represe 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici. 

182. Marat Siarheevich 
MARKAU 

Marat Sergeevich 
MARKOV 

Марат Сяргеевіч 
МАРКАЎ 

Марат Сергеевич 
МАРКОВ 

Předseda správní rady 
státem kontrolovaného 
televizního kanálu 
ONT, moderátor 
pořadu „Markau: nic 
osobního“. 

Datum narození: 
1.5.1969 

Místo narození: Luni
něc, bývalý SSSR (nyní 
Bělorusko) 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Marat Markau je předsedou 
správní rady státem kontrolova
ného televizního kanálu ONT 
a moderátor pořadu „Markau: 
nic osobního“. Z titulu této 
funkce vědomě poskytoval 
běloruské veřejnosti nepravdivé 
informace o výsledcích voleb, 
protestech a represích ze strany 
státních orgánů i o okolnostech 
nuceného přistání letu přepravu
jícího cestující FR4978, ke 
kterému bez řádného odůvod
nění došlo dne 23. května 2021 
na minském letišti. Je přímo 
odpovědný za způsob, jímž 
televizní kanál ONT prezentuje 
informace o situaci v zemi, 
a poskytuje tak podporu státním 
orgánům včetně Lukašenka. 
Podporuje tudíž Lukašenkův 
režim. 

Markau vedl první vynucený 
rozhovor s Ramanem Pratase
vičem poté, co jej běloruské 
orgány zadržely a podle četných 
informací podrobily mučení. 
Markau rovněž vyhrožoval 
pracovníkům ONT, kteří po 
podvodných prezidentských 
volbách a tvrdých zásazích ze 
strany státních orgánů v roce 
2020 stávkovali, a zastrašoval 
je. Je tudíž odpovědný za represi 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici. 

2.12.2021 

▼M43
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Jméno (angl. přepis 
z běloruštiny) 
(angl. přepis z 

ruštiny) 

Jméno 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

183. Dzmitry Siarhe
evich KARSIUK 

Dmitriy Serge
evich KARSIUK 

Дзмітрый 
Сяргеевіч 
КАРСЮК 

Дмитрий 
Сергеевич 
КАРСЮК 

Soudce obvodu Střed 
městského soudu 
v Minsku 

Datum narození: 
7.7.1995 

Pohlaví: muž 

Státní příslušnost: bělo
ruská 

Z titulu své funkce soudce 
obvodu Střed městského soudu 
v Minsku je Dzmitriy Karsiuk 
odpovědný za řadu politicky 
motivovaných soudních rozhod
nutí proti pokojným demon
strantům, zejména za odsouzení 
těchto osob: Yahor Viarshynin, 
Pavel Lukoyanov, Artsiom 
Sakovich a Mikalai Shemetau, 
které běloruská organizace pro 
lidská práva Viasna považuje 
za politické vězně. Za účast 
na pokojných protestech, 
příspěvky v sociálních médiích, 
používání bílo-červeno-bílé 
vlajky Běloruska a další projevy 
občanských svobod uložil 
osobám trest odnětí svobody 
v trestanecké kolonii, ve vězení 
a v domácím vězení. 

Je tudíž odpovědný za vážné 
porušování lidských práv 
a za závažné oslabování práv
ního státu, jakož i za represe 
vůči občanské společnosti 
a demokratické opozici. 

2.12.2021 

▼M35 

B. Právnické osoby, subjekty a orgány podle čl. 2 odst. 1 

Název 
angl. přepis z bělo

ruštiny 
angl. přepis z ruštiny 

Název 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

1. Beltechexport Белтехэкспорт adresa: Nezavisimosti 
ave., 86-B Minsk, 
Bělorusko 

internetové stránky: 
https://bte.by/ 

E-mail: mail@bte.by 

Beltechexport je soukromý 
subjekt, který vyváží zbraně 
a vojenské vybavení vyrobené ve 
státem vlastněných běloruských 
společnostech do zemí v Africe, 
Jižní Americe, Asii a na Blízkém 
východě. Beltechexport je úzce 
spjat s ministerstvem obrany 
Běloruska. 

Beltechexport tak má prospěch ze 
svého napojení na Lukašenkův 
režim a podporuje jej tím, že 
poskytuje výhody prezidentské 
kanceláři. 

17.12.2020 

▼M43
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Název 
angl. přepis z bělo

ruštiny 
angl. přepis z ruštiny 

Název 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

2. Dana Holdings / 
Dana Astra 

Дана Холдингз / 
Дана Астра 

adresa: P. Mstislavtsa 9 
(1st floor), Minsk, 
Bělorusko 

Registrační číslo: Dana 
Astra: 191295361 

internetové stránky: 
https://dana- 
holdings.com/ https:// 
dana-holdings.com/ 

E-mail: PR@bir.by 
Tel.: +375 17 26 93 
290; +375 17 39 39 
465 

Společnost Dana Holdings/Dana 
Astra je jedním z hlavních 
realitních developerů a stavebních 
podniků v Bělorusku. Společnost 
získala pozemky na výstavbu 
několika rozsáhlých bytových 
komplexů a obchodních center. 

Vlastníci společnosti Dana 
Holdings/Dana Astra udržují 
úzké vztahy s prezidentem 
Lukašenkem. Prezidentova 
snacha Lilija Lukašenková zastá
vala ve společnosti vysokou 
funkci. 

Společnost Dana Holdings/Dana 
Astra tak má prospěch ze svého 
napojení na Lukašenkův režim 
a podporuje jej. 

17.12.2020 

3. GHU – Main 
Economic Depart
ment of the 
Belarus President 
Property Manage
ment Directorate 

Главное 
хозяйственное 
управление 

adresa: Miasnikova str. 
37, Minsk, Bělorusko 

internetové stránky: 
http://ghu.by 

E-mail: ghu@ghu.by 

Hlavní hospodářská správa 
(GHU) Ředitelství správy 
majetku prezidenta Běloruska je 
největším subjektem působícím 
na trhu s nebytovými nemovi
tostmi v Běloruské republice 
a zajišťuje dohled nad řadou 
společností. 
Prezident Lukašenko požádal 
Viktora Šejmana, vedoucího 
Ředitelství správy majetku 
prezidenta Běloruska, který 
vykonává přímou kontrolu nad 
GHU, aby dohlížel na bezpečnost 
prezidentských voleb v roce 
2020. 

GHU tak má prospěch ze svého 
napojení na Lukašenkův režim 
a podporuje jej. 

17.12.2020 

4. LLC SYNESIS ООО "Синезис" adresa:,Platonova 20B, 
220005 Minsk, Bělo
rusko; Mantulinskaja 
24, Moskva 123100, 
Rusko. 

registrační číslo (УНН/ 
ИНН): 190950894 
(Bělorusko); 
7704734000/ 
770301001 (Rusko). 

internetové stránky: 
https://synesis.partners 
https://synesis- 
group.com/ 

Tel.: +375 17 240-36- 
50 

Společnost LLC Synesis posky
tuje běloruským orgánům plat
formu pro účely sledování, která 
dokáže prohledávat a analyzovat 
videozáznamy a používat soft
ware pro rozpoznávání obličeje, 
čímž společnost nese odpověd
nost za represi vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici ze strany státního aparátu 
v Bělorusku. 

Zaměstnanci společnosti Synesis 
mají zakázáno komunikovat 
v běloruštině, společnost tak 
podporuje diskriminaci na základě 
jazyka – politiku Lukašenkova 
režimu. 

17.12.2020 
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E-mail: s@synesis.by Mezi uživatele systému vytvoře
ného společností Synesis patří 
běloruský Výbor státní bezpeč
nosti (KGB) a ministerstvo 
vnitra. Společnost tak má 
prospěch ze svého napojení 
na Lukašenkův režim 
a podporuje jej. 

Generální ředitel společnosti 
Synesis Alexandr Šatrov veřejně 
kritizoval osoby protestující proti 
Lukašenkovu režimu a relativi
zoval nedostatečnou demokracii 
v Bělorusku. 

5. AGAT Electrome
chanical Plant 
OJSC 

Агат-элект- 
ромеханический 
завод 

adresa:.Nezavisimosti 
ave. 115, 220114 
Minsk, Bělorusko 

Tel.: 

+375 17 272-01-32 

+375 17 570-41-45 

E-mailová adresa: 
marketing@ 
agat-emz.by 

internetové stránky: 
https://agat-emz.by/ 

Společnost AGAT Electromecha
nical Plant OJSC je součástí 
Státního úřadu vojenského 
průmyslu Běloruské republiky 
(také znám jako SAMI nebo 
Státní výbor pro vojenský 
průmysl), který je odpovědný 
za provádění vojensko-technické 
politiky státu a podléhá Radě 
ministrů a prezidentovi Bělo
ruska. Společnost AGAT Elec
tromechanical Plant OJSC tak má 
prospěch ze svého napojení 
na Lukašenkův režim 
a podporuje jej. 

Společnost vyrábí „Rubež“ – 
bariérový systém určený pro 
potlačování nepokojů. Rubež byl 
použit proti pokojným demon
stracím po prezidentských 
volbách konaných dne 9. srpna 
2020, čímž společnost nese 
odpovědnost za represi vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

17.12.2020 

6. 140 Repair Plant 140 ремонтный 
завод 

internetové stránky: 
140zavod.org 

Společnost 140 Repair Plant je 
součástí Státního úřadu vojen
ského průmyslu Běloruské repu
bliky (také znám jako SAMI 
nebo Státní výbor pro vojenský 
průmysl), který je odpovědný 
za provádění vojensko-technické 
politiky státu a podléhá Radě 
ministrů a prezidentovi Bělo
ruska. Společnost 140 Repair 
Plant tak má prospěch ze svého 
napojení na Lukašenkův režim 
a podporuje jej. 

17.12.2020 
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Společnost vyrábí přepravní 
a obrněná vozidla, která byla 
použita proti pokojným demon
stracím po prezidentských 
volbách konaných dne 9. srpna 
2020, čímž společnost nese 
odpovědnost za represi vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici. 

7. MZKT (VOLAT) МЗКТ - Минский 
завод колёсных 
тягачей 

internetové stránky: 
www.mzkt.by 

Společnost MZKT (také známa 
jako VOLAT) je součástí Stát
ního úřadu vojenského průmyslu 
Běloruské republiky (také znám 
jako SAMI nebo Státní výbor pro 
vojenský průmysl), který je 
odpovědný za provádění vojen
sko-technické politiky státu 
a podléhá Radě ministrů 
a prezidentovi Běloruska. 
Společnost MZKT (také známa 
jako VOLAT) tak má prospěch 
ze svého napojení na Lukašenkův 
režim a podporuje jej. 

Zaměstnanci společnosti MZKT, 
kteří protestovali během návštěvy 
prezidenta Lukašenka ve 
výrobním podniku a po 
prezidentských volbách v roce 
2020 stávkovali, byli propuštěni, 
čímž společnost nese odpověd
nost za porušování lidských práv. 

17.12.2020 

▼M38 

8. Sohra Group / 
Sohra LLC 

ООО Сохра Adresa: Revolucyon
naya 17/19, kancelář 
č. 22, 220030 Minsk, 
Bělorusko 
Registrační číslo: 
192363182 

Společnost Sohra patří Alexan
drovi Zajcevovi, jednomu 
z nejvlivnějších podnikatelů 
v Bělorusku, který má úzké 
vazby na běloruskou politickou 
scénu a je blízkým pomocníkem 
Lukašenkova nejstaršího syna 
Viktora. Sohra propaguje bělo
ruské průmyslové výrobky 
v Africe a v zemích Blízkého 
východu. Sohra byla spoluzakla
datelem společnosti obranného 
průmyslu BSVT-New Technolo
gies, která se věnuje výrobě 
zbraní a modernizaci střel. Sohra 
díky svému privilegovanému 
postavení slouží jako spojka mezi 
politickými strukturami a bělorus
kými společnostmi ve vlastnictví 

21.6.2021 
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státu a zahraničními partnery 
v Africe a na Blízkém východě. 
Je zapojena rovněž do těžby zlata 
v Afrických zemích na základě 
koncese, kterou získal Luka 
šenkův režim. 

Internetové stránky: 
http://sohra.by/ 
E-mail: info@sohra.by 

Skupina Sohra má tedy prospěch 
z Lukašenkova režimu. 

9. BREMINO 
GROUP, LLC 

ООО „Бремино 
групп” 

Registrační číslo: 
(УНН/ИНН): 
691598938 

Adresa: Niamiha 40, 
Minsk 220004, Bělo
rusko; Oršská oblast, 
obec Bolbasovo, 
Zavodskaya 1k, Bělo
rusko 

Skupina Bremino je iniciátorem 
a jedním ze správců projektu 
zvláštní ekonomické zóny 
Bremino-Orša, která byla vytvo 
řena prezidentským dekretem 
podepsaným Alexandrem Luka 
šenkem. Společnost obdržela 
státní podporu na rozvoj zóny 
Bremino-Orša, jakož i řadu 
finančních a daňových výhod 
a dalších výsad. Majitelé 
Bremino-Orša – Alexandr Zajcev, 
Nikolaj Vorobej a Alexej Aleksin 
– patří do užšího kruhu podnika
telů spojených s Lukašenkem 
a udržují blízké vztahy s Luka 
šenkem a jeho rodinou. 

21.6.2021 

Internetové stránky: 
http://www.bremino.by 

E-mail: office@ 
bremino.by; 
marketing@bremino.by 

Skupina Bremino má tedy 
prospěch z Lukašenkova režimu. 

10. Globalcustom 
Management, 
LLC 

ООО 
"Глобалкастом- 
менеджмент" 

Adresa: Nemiga 40/ 
301, Minsk, Bělorusko 

Registrační číslo: 
193299162 

Internetové stránky: 
https://globalcustom.by/ 

E-mail: info@ 
globalcustom.by 

Společnost Globalcustom Mana
gement má vazby na společnost 
Presidential Affairs Management, 
v jejímž čele stojí Viktor Šejman, 
zařazený na sankční seznam EU 
od roku 2004. Společnost je 
zapojena do pašování zboží do 
Ruska, což by nebylo možné bez 
souhlasu režimu, pod jehož 
kontrolou jsou příslušníci pohra
niční stráže a celní orgány. 
Společnost se také těší výsad
nímu postavení v odvětví vývozu 
květin do Ruska, což je rovněž 
podmíněno podporou režimu. 
Společnost Globalcustom Mana
gement byla prvním vlastníkem 

21.6.2021 

▼M38



 

02006R0765 — CS — 02.12.2021 — 032.001 — 98 

Název 
angl. přepis z bělo

ruštiny 
angl. přepis z ruštiny 

Název 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

GardService, jediné soukromé 
společnosti, jíž Lukašenko 
povolil používání zbraní. Global
custom Management má tedy 
prospěch z Lukašenkova režimu. 

11. Belarusski Avto
mobilnyi Zavod 
(BelAZ) / OJSC 
"BELAZ" 

V běloruštině: 
ААТ «БЕЛАЗ» 

V ruštině: ОАО " 
БЕЛАЗ" 

Adresa: 40 let Octya
brya 4, 222161, 
Žodzina, Minská oblast, 
Běloruská republika 

Internetové stránky: 
https://belaz.by 

OJSC „Belaz“ je jednou z před
ních společností ve vlastnictví 
státu v Bělorusku a jedním 
z největších výrobců velkých 
nákladních automobilů a velkých 
sklápěcích nákladních automobilů 
na světě. Představuje zdroj znač
ných příjmů pro Lukašenkův 
režim. Lukašenko prohlásil, že 
vláda bude tuto společnost vždy 
podporovat, a popsal ji jako 
„běloruskou značku“ a „součást 
národního dědictví“. OJSC 
„Belaz“ dala své prostory 
a vybavení k dispozici pro 
uspořádání politického mítinku 
na podporu režimu. Společnost 
OJSC „Belaz“ má tedy prospěch 
z Lukašenkova režimu 
a podporuje jej. 

21.6.2021 

Zaměstnancům OJSC „Belaz“, 
kteří se účastnili stávek a pokoj
ných protestů po podvodných 
volbách v srpnu 2020 v Bělo
rusku, bylo vyhrožováno propuš
těním a byli vedením společnosti 
zastrašováni. Zástupci společnosti 
OJSC „Belaz“ zamkli skupinu 
zaměstnanců v prostorách 
závodu, aby jim zabránili v účasti 
na protestech. Vedení společnosti 
prezentovalo stávku sdělovacím 
prostředkům jako schůzi zaměst
nanců. Společnost OJSC „Belaz“ 
je tudíž odpovědná za represi 
vůči občanské společnosti 
a podporuje Lukašenkův režim. 

12. Minskii Avtomo
bilnyi Zavod 
(MAZ) / OJSC 
“MAZ” 

V běloruštině: 
ААТ «Мiнскi 
аўтамабiльны 
завод» 

V ruštině: ОАО 
"Минский 
автомобильный 
завод" 

Datum registrace: 
16.7.1944 

Adresa: Socialistiches
kaya 2, 220021, Minsk, 
Bělorusko 

Tel. +375 17 217 22 
22; +8000 217 22 22 

OJSC Minský automobilový 
závod je jedním z největších 
výrobců automobilů ve vlast
nictví státu v Bělorusku. Luka 
šenko jej popsal jako „jeden 
z nejdůležitějších průmyslových 
podniků v zemi“. Představuje 
zdroj příjmů pro Lukašenkův 
režim. OJSC MAZ poskytl své 
prostory a vybavení k dispozici 

21.6.2021 
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pro uspořádání politického 
mítinku na podporu režimu. 
Závod OJSC MAZ má tedy 
prospěch z Lukašenkova režimu 
a podporuje jej. 

Zaměstnanci OJSC MAZ, kteří se 
účastnili stávek a pokojných 
protestů po podvodných volbách 
v srpnu 2020 v Bělorusku, byli 
vedením společnosti zastrašováni 
a později propuštěni ze zaměst
nání. Zástupci OJSC MAZ 
zamkli skupinu zaměstnanců 
v prostorách závodu, aby jim 
zabránili v účasti na protestech. 
Společnost „MAZ“ je tudíž 
odpovědná za represi vůči 
občanské společnosti a podporuje 
Lukašenkův režim. 

13. Logex ООО "ЛОГЕКС" Adresa: Kommunisti
cheskaya 24, kancelář 
2, Minsk, Bělorusko 

Registrační číslo: 
192695465 

Internetové stránky: 
http://logex.by/ 

E-mail: info@logex.by 

Společnost Logex má vazby na 
Alexandra Šakutsina, podnikatele 
blízkého Lukašenkovu režimu, 
který byl zařazen na sankční 
seznam EU. 

Společnost se věnuje vývozu 
květin do Ruské federace za 
dumpingové ceny, což by nebylo 
možné bez souhlasu režimu, pod 
jehož kontrolou jsou příslušníci 
pohraniční stráže a celní orgány. 
Výsadní postavení této společ
nosti v odvětví vývozu květin do 
Ruska je podmíněno podporou 
režimu. Hlavními běloruskými 
dodavateli řezaných květin jsou 
společnosti, které jsou úzce 
propojeny s vedením republiky. 

Logex má tedy prospěch z Luka 
šenkova režimu. 

21.6.2021 

14. JSC „NNK“ 
(Novaia naftavaia 
Kampania) / New 
Oil Company 

V běloruštině: 
ЗАТ „ННК“ 
(Новая нафтавая 
кампанія) 

V ruštině: ЗАО 
„ННК“ (Новая 
нефтяная 
компания)– 

Adresa: Rakovska 
14W, kancelář 7, 
5. podlaží, Minsk, 
Bělorusko 

Registrační číslo: 
193402282 

Novaya Neftnaya Kompaniya 
(NNK), New Oil company, je 
subjekt založený v březnu 2020. 
Jedná se o jedinou soukromou 
společnost, která je oprávněna 
vyvážet ropné produkty z Bělo
ruska – což svědčí o úzké vazbě 
na vládní orgány a o nejvyšší 
úrovni státních výsad. NNK je 
vlastněna společností Interservice, 
jejímž vlastníkem je Nikolaj 
Vorobej, jeden z předních 
podnikatelů, kteří mají prospěch 
z Lukašenkova režimu 
a podporují jej. NNK je údajně 
rovněž napojena na Alexeje 
Oleksina, dalšího významného 
běloruského podnikatele, který 
má prospěch z Lukašenkova 
režimu. Podle zpráv sdělovacích 

21.6.2021 
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prostředků založil NKK Oleksin 
spolu s Vorodejem. Běloruské 
orgány rovněž využily NNK 
k přizpůsobení běloruského 
hospodářství omezujícím 
opatřením zavedeným EU. 

Společnost NNK má tedy 
prospěch z Lukašenkova režimu. 

▼M39 

15. Belaeronavigatsia 

státem vlastněný 
podnik 

V běloruštině: 
Белаэронавігация 

Дзяржаўнае 
прадпрыемства 

Adresa: ul. Korotke
vicha 19, Minsk, 
220039, Běloruská 
republika 

Tel.: +375 17 215 -40 
-51 

Státem vlastněný podnik BELA
ERONAVIGATSIA je odpo
vědný za běloruské řízení leto
vého provozu. Nese proto odpo
vědnost za odklonění letu 
přepravujícího cestující FR4978 
na minské letiště, ke kterému 
došlo bez řádného odůvodnění 
dne 23. května 2021. Toto poli
ticky motivované rozhodnutí 
mělo za cíl zatčení a zadržení 
opozičního novináře Ramana 
Prataseviče a Sofie Sapegové a je 
formou represe vůči občanské 
společnosti a demokratické 
opozici v Bělorusku. 

21.6.2021 

V ruštině: 
Белаэронавига- 
ция 

Государственное 
предприятие 

Fax: +375 (17) 213-41- 
63 

Internetové stránky: 
http://www.ban.by/ 

E-mail: office@ban.by 

Datum registrace: 1996 

Státem vlastněný podnik BELA
ERONAVIGATSIA je tudíž 
odpovědný za represi vůči 
občanské společnosti a demokra
tické opozici.“ 

▼M43 

16. Open Joint Stock 
Company 
„Belavia Belaru
sian Airlines“ 

ААТ “Авіякам- 
панія Белавія” 

ОАО «Авиаком- 
пания «Белавиа» 

Adresa: 14A Nemiga 
St., Minsk, Bělorusko, 
220004 

Datum registrace: 
4.1.1996 

Open Joint Stock Company 
„Belavia“ (otevřená akciová 
společnost „Belavia“) je státem 
vlastněný národní letecký 
dopravce. Alexandr Lukašenko 
slíbil, že jeho úřad poskytne 
Belavii veškerou možnou 
podporu poté, co Unie rozhodla 

2.12.2021 
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Registrační číslo: 
600390798 

o zavedení zákazu přeletů 
vzdušného prostoru Unie 
a přístupu na letiště v Unii pro 
všechny běloruské letecké 
dopravce. Za tímto účelem se 
s ruským prezidentem Vladi
mirem Putinem dohodl na tom, 
že pro Belavii bude naplánováno 
otevření nových leteckých tras. 

Vedení Belavie také instruovalo 
své zaměstnance, aby neprotesto
vali proti nesrovnalostem zazna
menaným při volbách v Bělo
rusku ani proti hromadnému 
zatýkání vzhledem k tomu, že 
Belavia je státem vlastněný 
podnik. 

Belavia má tak prospěch z Luka 
šenkova režimu a podporuje jej. 

Belavia se podílela na přepravě 
migrantů z Blízkého východu 
do Běloruska. Migranti, kteří 
chtějí překročit vnější hranici 
Unie, cestují z řady zemí 
na Blízkém východě, zejména 
Libanonu, Spojených arabských 
emirátů a Turecka, do Minsku 
na palubě letadel provozovaných 
Belavií. Aby tento pohyb usnad
nila, otevřela Belavia nové 
letecké trasy a navýšila počet letů 
na stávajících trasách. Letenky 
Belavie potenciálním migrantům 
přitom coby prostředníci 
prodávají místní cestovní kance
láře, což Belavii pomáhá zůstávat 
v pozadí. 

Belavia se tudíž podílí na činnos
tech Lukašenkova režimu usnad 
ňujících nedovolené překračování 
vnějších hranic Unie. 

17. Republican 
unitary enterprise 
„TSENTRKU
RORT“ 

Рэспубліканскае 
унітарнае 
прадпрыемства 
“ЦЭНТРКУ- 
РОРТ” 
Республиканское 
унитарное 
предприятие 
“ЦЕНТРКУ- 
РОРТ” 

Adresa: 39 Myasni
kova St., Minsk, Bělo
rusko, 220030 

Datum registrace: 
12.8.2003 

Registrační číslo: 
100726604 

Státem vlastněná společnost 
cestovního ruchu Tsentrkurort 
(Centrkurort) je součástí Úřadu 
pro prezidentské záležitosti Bělo
ruska. Podle dostupných infor
mací je společnost Centrkurort 
jednou ze společností koordinují
cích příliv migrantů, kteří mají 
v úmyslu překročit hranici mezi 

2.12.2021 
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Název 
angl. přepis z bělo

ruštiny 
angl. přepis z ruštiny 

Název 
(v běloruštině) 

(přepis do ruštiny) 
Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

Běloruskem a členskými státy 
Unie. Pomohla přinejmenším 
51 iráckým občanům získat víza 
pro návštěvu Běloruska a pode
psala smlouvu o přepravních 
službách s běloruskou společností 
„Strojtur“, která nabízí pronájmy 
autobusů s řidičem. Autobusy 
rezervované společností Centrku
rort přepravovaly migranty, 
včetně dětí, z letiště v Minsku 
do hotelů. 

Centrkurort se tudíž podílí 
na činnostech Lukašenkova 
režimu usnadňujících nedovolené 
překračování vnějších hranic 
Unie. 

18. LLC Oskartour ООО Оскартур Adresa: 25 Karl Marx 
St., room 1n, Minsk, 
Bělorusko 

Datum registrace: 
18.10.2016 

Registrační číslo: 
192721937 

Oskartour (Oskartur) je cestovní 
kancelář, která usnadňovala 
získávání víz pro migranty 
z Iráku a organizovala jejich 
následnou cestu do Běloruska 
lety z Bagdádu do Minsku. Tito 
migranti byli následně převezeni 
na hranici mezi Unií a Bělo
ruskem za účelem jejího nedo
voleného překročení. Za pomoci 
Oskarturu a jeho kontaktů s irác
kými leteckými společnostmi, 
běloruskými orgány a státem 
vlastněnou společností Centrku
rort zahájil irácký letecký 
dopravce pravidelné lety 
z Bagdádu do Minsku s cílem 
dopravit do Běloruska větší počet 
lidí za účelem nedovoleného 
překročení vnějších hranic Unie. 
Oskartur byl zapojen do tohoto 
systému nedovoleného překračo
vání hranic organizovaného 
běloruskými bezpečnostními 
službami a společnostmi ve 
vlastnictví státu. 

Podílí se tudíž na činnostech 
Lukašenkova režimu usnadňují
cích nedovolené překračování 
vnějších hranic Unie. 

2.12.2021 

19. Republican subsi
diary unitary 
enterprise 
„HOTEL 
MINSK“ 

Гатэль «МІНСК» 

Республиканское 
дочернее 
унитарное 
предприятие 
«ОТЕЛЬ 
«МИНСК» 

Adresa: 11 Nezavisi
mosti Ave., Minsk, 
Bělorusko 

Tel.: +375 (17) 209-90- 
61 

Hotel Minsk je dceřiná společ
nost Ředitelství správy majetku 
prezidenta Běloruska – vládní 
agentury, která je přímo 
podřízena prezidentovi. Byl 
zapojen do systému nedovole
ného překračování hranic organi
zovaného běloruskými bezpeč
nostními službami a společnostmi 

2.12.2021 
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Název 
angl. přepis z bělo

ruštiny 
angl. přepis z ruštiny 
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(v běloruštině) 
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Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 

Datum 
zařazení 

na seznam 

Fax: +375 (17) 200-00- 
72 

E-mail: hotelminsk@ 
udp.gov.by; 
marketing@hotelminsk. 
by 

Internetové stránky: 
http://hotelminsk.by/ 

Datum registrace: 
26.12.2016 / 3.4.2017 

Registrační číslo: 
192750964 

ve vlastnictví státu. Migranti byli 
v hotelu ubytováni předtím, než 
byli převezeni na hranici mezi 
Běloruskem a členskými státy 
Unie za účelem jejího nedovole
ného překročení. Iráčtí migranti 
uváděli Hotel Minsk jako místo 
přechodného pobytu ve svých 
žádostech o běloruské vízum, 
které podávali bezprostředně před 
příletem do Běloruska. 

Hotel Minsk se tudíž podílí 
na činnostech Lukašenkova 
režimu usnadňujících nedovolené 
překračování vnějších hranic 
Unie. 

20. Open Joint Stock 
Company 
„HOTEL PLANE
TA“ 

ААТ «ГАСЦІН- 
ІЦА ПЛАНЕТА» 

OAO «ГОСТИ- 
НИЦА ПЛА- 
НЕТА» 

Adresa: 31 Pobediteley 
Ave., Minsk, Bělorusko 

Tel.: +375 (17) 226-78- 
53 

Fax: +375 (17) 226-78- 
55 

E-mail: planeta@ 
udp.gov.by; 

Internetové stránky: 
https://hotelplaneta.by/ 

Datum registrace: 
1.2.1994 / 6.3.2000 

Registrační číslo: 
100135173 

Hotel Planeta je dceřiná společ
nost Ředitelství správy majetku 
prezidenta Běloruska – vládní 
agentury, která je přímo 
podřízena prezidentovi. Byl 
zapojen do systému nedovole
ného překračování hranic organi
zovaného běloruskými bezpeč
nostními službami a společnostmi 
ve vlastnictví státu. Migranti byli 
v hotelu ubytováni předtím, než 
byli převezeni na hranici mezi 
Běloruskem a členskými státy 
Unie za účelem jejího nedovole
ného překročení. Cestovní agen
tuře v Bagdádu zaplatili 1 000 
USD za let, turistické vízum 
a ubytování v hotelu. 

Hotel Planeta se tudíž podílí 
na činnostech Lukašenkova 
režimu usnadňujících nedovolené 
překračování vnějších hranic 
Unie. 

2.12.2021 

21. ASAM (Asobnaia 
sluzhba aktyunykh 
merapryemstvau) 

OSAM (Otdi
el’naya sluzhba 
aktivnykh miero
priyatiy) 

Асобная служба 
актыўных 
мерапрыемстваў 
(АСАМ) 

Отдельная 
служба активных 
мероприятий 
(ОСАМ) 

Adresa: State Border 
Committee of the 
Republic of Belarus, 24 
Volodarsky St.,220050, 
Minsk, Bělorusko 

ASAM (Samostatný útvar pro 
aktivní opatření) je běloruská 
speciální jednotka pohraniční 
stráže, která je kontrolovaná 
Viktorem Lukašenkem a vedená 
Iharem Kruchkouem. Síly ASAM 

2.12.2021 
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Identifikační údaje Důvody pro zařazení na seznam 
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na seznam 

organizují v rámci speciální 
operace „Gate“ nedovolené 
překračování hranic přes Bělo
rusko do členských států Unie 
a přímo se podílejí na fyzické 
přepravě migrantů na druhou 
stranu hranice. Přepravovaným 
migrantům ASAM účtuje 
za překročení hranic další 
poplatky. 

Podílí se tudíž na činnostech 
Lukašenkova režimu usnadňují
cích nedovolené překračování 
vnějších hranic Unie. 

22. Cham Wings 
Airlines 

Adresa: P.O. 
Box 30588 Damašek, 
Sýrie 

Internetové stránky: 
https://chamwings.com/ 

Společnost Cham Wings Airlines 
provozuje charterové lety ze 
Sýrie do Běloruska. Společnost 
navýšila od léta 2021 počet letů 
z Damašku do Minsku s cílem 
přepravovat do Běloruska 
migranty, kteří mají v úmyslu 
nelegálně překročit vnější hranice 
do Unie. Aby společnost mohla 
organizovat lety mezi Damaškem 
a Minskem, otevřela na podzim 
2021 také dvě nové pobočky 
v Minsku. 

Společnost Cham Wings Airlines 
se tudíž podílí na činnostech 
Lukašenkova režimu usnadňují
cích nedovolené překračování 
vnějších hranic Unie. 

2.12.2021 

23. VIP Grub Adresa: Büyükdere 
Cad., No:201, Istanbul, 
Turecko 

VIP Grub je pasová a vízová 
služba se sídlem v Istanbulu 
(Turecko), která organizuje cesty 
do Běloruska s výslovným 
záměrem usnadnit migraci 
do Unie. VIP Grub aktivně 
inzeruje migraci do Unie. VIP 
Grub se tudíž podílí na činnos
tech Lukašenkova režimu usnad 
ňujících nedovolené překračování 
vnějších hranic Unie. 

2.12.2021 
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24. Open Joint Stock 
Company 
„Grodno Azot“ 

včetně pobočky 
„Khimvolokno 
Plant“ JSC 
„Grodno Azot“ 

ААТ “Гродна 
Азот” 

ОАО “Гродно 
Азот” 

Філіял "Завод 
Хімвалакно" 
ААТ "Гродна 
Азот" 

Филиал «Завод 
Химволокно» 
ОАО «Гродно 
Азот» 

Adresa: 100 Kosmo
navtov Ave., Hrodna, 
Bělorusko 

Datum registrace: 1965 

Registrační číslo: 
500036524 

Internetové stránky: 
https://azot.by/en/ 

Adresa: 4 Slavinskogo, 
St., Hrodna, 230026, 
Bělorusko 

Datum registrace: 
12.5.2000 

Registrační číslo: 
590046884 

Společnost Grodno Azot se 
sídlem v Hrodně je významný, 
státem vlastněný výrobce dusíka
tých sloučenin. Lukašenko ji 
popsal jako „velmi důležitý, 
strategický podnik“. Společnost 
Grodno Azot je rovněž vlast
níkem výrobního závodu Khim
volokno Plant, což je významný 
výrobce polyamidových a polyes
terových a směsných materiálů. 
Společnost Grodno Azot i její 
výrobní závod Khimvolokno 
Plant představují zdroj značných 
příjmů pro Lukašenkův režim. 
Společnost Grodno Azot tudíž 
podporuje Lukašenkův režim. 

Lukašenko společnost navštívil 
a setkal se s jejími zástupci, 
s nimiž hovořil o modernizaci 
výrobního zařízení a různých 
formách státní podpory. Rovněž 
přislíbil, že bude použita půjčka 
na výstavbu nové továrny 
na výrobu dusíkatých sloučenin 
v Hrodně. Společnost Grodno 
Azot má tedy prospěch z Luka 
šenkova režimu. 

Zaměstnanci společnosti Grodno 
Azot, včetně zaměstnanců výrob
ního závodu Khimvolokno Plant, 
kteří se účastnili pokojných 
protestů proti režimu a stávek, 
byli propuštěni, zastrašováni 
a vystaveni výhrůžkám ze strany 
vedení společnosti Grodno Azot 
i představitelů režimu. Společnost 
Grodno Azot je tudíž odpovědná 
za represi vůči občanské společ
nosti 

2.12.2021 

25. State Production 
Association Belo
rusneft 

Дзяржаўнае 
вытворчае 
аб'яднанне 
«Беларуснафта» 

Государственное 
производственно 
е объединение 
«Белоруснефть» 

Adresa: 9 Rogachev
skaya St., Gomel, 
246003, Bělorusko 

Datum registrace: 
25.2.1966 

Registrační číslo: 
400051902 

Belorusneft je státem vlastněná 
společnost působící v petroche
mickém odvětví. Vedení společ
nosti propustilo zaměstnance, 
kteří se účastnili stávek a protestů 
proti režimu nebo tyto protesty 
veřejně podporovali. Je tudíž 
odpovědná za represi vůči 
občanské společnosti. 

2.12.2021 
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26. Open Joint Stock 
Company Bels
hina 

AAT “Белшина” 

ОАО “Белшина” 

Adresa: 4 Minskoe 
Shosse St., Bobrujsk, 
213824 Bělorusko 

Datum registrace: 
10.1.1994 

Registrační číslo: 
700016217 

Internetové stránky: 
http://www. 
belshinajsc.by/ 

Společnost Belshina (Belšina) je 
jedna z předních státem vlastně
ných společností v Bělorusku 
a významný výrobce pneumatik. 
Jako taková představuje značný 
zdroj příjmů pro Lukašenkův 
režim. Běloruský stát má ze zisků 
společnosti Belšina přímý 
prospěch. Společnost Belšina 
tedy podporuje Lukašenkův 
režim. 

Zaměstnanci společnosti Belšina, 
kteří protestovali a stávkovali po 
prezidentských volbách v Bělo
rusku v roce 2020, byli propuš
těni. Společnost Belšina je tudíž 
odpovědná za represi vůči 
občanské společnosti. 

2.12.2021 
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PŘÍLOHA II 

▼M4 
Internetové stránky obsahující informace o příslušných orgánech podle 
článku 3, čl. 4 odst. 2 A článku 5 a adresa pro oznamování Evropské komisi 

▼M31 
BELGIE 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/ 
sancties 

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/ 
sanctions 

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions 

BULHARSKO 

https://www.mfa.bg/en/101 

ČESKÁ REPUBLIKA 

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html 

DÁNSKO 

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ 

NĚMECKO 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did= 
404888.html 

ESTONSKO 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRSKO 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

ŘECKO 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

ŠPANĚLSKO 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/ 
GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx 

FRANCIE 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

CHORVATSKO 

http://www.mvep.hr/sankcije 

ITÁLIE 

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe 

KYPR 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument 

LOTYŠSKO 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITVA 

http://www.urm.lt/sanctions 

LUCEMBURSKO 

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/ 
mesures-restrictives.html 

MAĎARSKO 

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t% 
C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_f inal.pdf 
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MALTA 

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring- 
Board.aspx 

NIZOZEMSKO 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

RAKOUSKO 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLSKO 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja 

PORTUGALSKO 

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o- 
ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx 

RUMUNSKO 

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOVINSKO 

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi 

SLOVENSKO 

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINSKO 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

ŠVÉDSKO 

http://www.ud.se/sanktioner 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions 

Adresa Evropské komise pro účely oznamování: 
European Commission 
Service for Foreign Policy Instruments (FPI) 
EEAS 07/99 
B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgie 
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu 
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PŘÍLOHA III 

Seznam vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi ve smyslu 
článků 1a a 1b 

1. Tyto palné zbraně, střelivo a jejich příslušenství: 

1.1. palné zbraně, které nepodléhají kontrole podle bodů ML 1 a ML 2 společ
ného vojenského seznamu Evropské unie ( 1 ) („společný vojenský seznam“); 

1.2. střelivo speciálně určené pro palné zbraně na seznamu v bodě 1.1 a pro ně 
speciálně určené součásti; 

1.3. zbraňová mířidla, která nepodléhají kontrole podle společného vojenského 
seznamu. 

2. Bomby a granáty, které nepodléhají kontrole podle společného vojenského 
seznamu. 

3. Tato vozidla: 

3.1. vozidla vybavená vodním dělem, speciálně určená nebo upravená pro účely 
potlačení nepokojů; 

3.2. vozidla speciálně určená nebo upravená, aby elektřinou rozháněla útočící 
demonstranty; 

3.3. vozidla speciálně určená nebo upravená k odstraňování barikád, včetně 
neprůstřelného stavebního zařízení; 

3.4. vozidla speciálně určená pro převoz nebo přemístění vězněných nebo 
zadržených osob; 

3.5. vozidla speciálně určená k rozmísťování mobilních překážek; 

3.6. součásti pro vozidla uvedená v bodech 3.1 až 3.5 speciálně určená pro účely 
potlačení nepokojů. 

Poznámka 1 Tato položka nezahrnuje vozidla speciálně určená pro 
hasičské účely. 

Poznámka 2 Pro účely položky 3.5 pojem „vozidla“ zahrnuje přívěsy. 

4. Tyto výbušné látky a související vybavení: 

4.1. vybavení a zařízení speciálně určené pro vyvolání explozí elektrickými nebo 
neelektrickými prostředky, včetně odpalovacích zařízení, rozbušek, roznětek 
a zápalnic, a součásti pro ně speciálně určené; s výjimkou vybavení, zařízení 
nebo součástí speciálně určených pro konkrétní obchodční využití, které 
zahrnují uvedení v pohyb nebo provoz výbušnými prostředky jiného 
vybavení nebo zařízení, jejichž funkcí není způsobit výbuch (např. nafuko
vače airbagů v automobilech, elektrické přepěťové pojistky spouštěčů hasi
cích přístrojů); 

4.2. nálože s lineárním ničivým působením, které nejsou kontrolovány 
společným vojenským seznamem; 

4.3. tyto další výbušniny a jejich příslušenství, které nejsou kontrolovány 
společným vojenským seznamem: 

a) amatol; 

b) nitrocelulóza (s obsahem dusíku vyšším než 12,5 %); 

c) nitroglykol; 

▼M7 

( 1 ) Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 58.
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d) pentaerytritol tetranitrát (PETN); 

e) pikrylchlorid; 

f) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). 

5. Toto ochranné vybavení, které nepodléhá kontrole podle bodu ML 13 
společného vojenského seznamu: 

5.1. neprůstřelné vesty poskytující ochranu proti střelbě nebo bodnutí; 

5.2. neprůstřelné přilby nebo přilby s ochranou proti šrapnelům, policejní přilby, 
ochranné štíty a neprůstřelné štíty. 

Poznámka: Tato položka nezahrnuje: 

— vybavení speciálně určené pro sportovní činnosti, 

— vybavení speciálně určené pro zajištění požadavků bezpečnosti práce. 

6. Simulátory, které nepodléhají kontrole podle bodu ML 14 společného vojen
ského seznamu, pro výcvik používání střelných zbraní a pro ně speciálně 
určené programové vybavení. 

7. Zařízení pro noční vidění a termovizi a elektronkové zesilovače obrazu, 
které nepodléhají kontrole podle společného vojenského seznamu. 

8. Žiletkový ostnatý drát. 

9. Vojenské nože, bojové nože a bajonety s ostřím delším než 10 cm. 

▼M40 
9a. Látky k potlačení nepokojů ve smyslu položky 1A004 písm. a. bodu 4 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1749 ze dne 7. října 
2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí 
režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu 
zboží dvojího užití. 

▼M7 
10. Výrobní zařízení speciálně určené pro položky uvedené v tomto seznamu. 

11. Zvláštní technologie pro vývoj, výrobu nebo používání položek uvedených 
v tomto seznamu. 

▼M7
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PŘÍLOHA IV 

ZAŘÍZENÍ, TECHNOLOGIE A SOFTWARE PODLE ČLÁNKŮ 1C A 1D 

Obecná poznámka 

Bez ohledu na obsah této přílohy se předmětná příloha nevztahuje na: 

a) zařízení, technologie nebo software, které jsou vymezeny v příloze I nařízení 
Rady (ES) č. 428/2009 ( 1 ) nebo ve společném vojenském seznamu, nebo 

b) software, který je určen k instalaci uživatelem bez další podstatné podpory od 
dodavatele a je obecně přístupný veřejnosti prostřednictvím maloobchodního 
prodeje ze skladů bez jakéhokoli omezení některým z těchto způsobů: 

i) pultový prodej; 

ii) zásilkový prodej; 

iii) elektronický prodej nebo 

iv) telefonická objednávka nebo 

c) software, který je veřejně dostupný. 

Kategorie A, B, C, D a E odkazují na kategorie podle nařízení (ES) č. 428/2009. 

Zařízením, technologiemi a softwarem podle článků 1c a 1d jsou: 

A. Seznam zařízení: 

— zařízení pro hloubkovou inspekci paketů (Deep Packet Inspection), 

— zařízení pro odposlech sítě, včetně systémů pro řízení odposlechu (IMS – 
Interception Management Systems) a zařízení poskytujících odkazy na 
uchovávaná data, 

— zařízení pro sledování rádiových frekvencí, 

— zařízení pro rušení síťové a satelitní komunikace, 

— zařízení pro dálkovou nákazu, 

— zařízení pro rozpoznávání nebo zpracování řeči, 

— zařízení pro odposlech a sledování IMSI ( 2 ), MSISDN ( 3 ), IMEI ( 4 ), 
TMSI ( 5 ), 

▼M40 

( 1 ) Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Spole 
čenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití 
(Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1). 

( 2 ) „IMSI“ značí mezinárodní identifikaci mobilního účastníka (International Mobile Subsc
riber Identity). Jde o jedinečný identifikační kód každého mobilního telefonu, který je 
integrován do SIM karty a který umožňuje identifikaci této SIM karty prostřednictvím 
sítí GSM a UMTS. 

( 3 ) „MSISDN“ značí číslo mobilního účastníka v digitální síti integrovaných služeb (Mobile 
Subscriber Integrated Services Digital Network Number). Jde o číslo, které jednoznačně 
identifikuje účastníka v mobilní síti GSM nebo UMTS. Zjednodušeně jde o telefonní 
číslo přidělené SIM kartě v mobilním telefonu, jehož pomocí je mobilní účastník iden
tifikován stejně jako pomocí IMSI, v tomto případě však za účelem směrování hovorů. 

( 4 ) „IMEI“ značí mezinárodní identifikaci mobilního zařízení (International Mobile Equip
ment Identity). Jde o obvykle jedinečné číslo pro identifikaci mobilních telefonů GSM, 
WCDMA a IDEN a rovněž některých satelitních telefonů. Je obvykle vytištěno uvnitř 
mobilního telefonu v prostoru pro baterii. Pro specifikaci odposlechu je možné použít 
číslo IMEI, IMSI nebo MSISDN. 

( 5 ) „TMSI“ značí dočasnou identifikaci mobilního účastníka (Temporary Mobile Subscriber 
Identity). Jde o identifikaci, která je mezi mobilním zařízením a sítí zasílána nejčastěji.
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— intruzivní software ( 1 ), 

— zařízení určené nebo upravené k výkonu kryptoanalýzy, 

— taktické zařízení pro odposlech a sledování SMS ( 2 )/GSM ( 3 )/GPS ( 4 )/ 
GPRS ( 5 )/UMTS ( 6 )/CDMA ( 7 )/PSTN ( 8 ), 

— informační zařízení pro odposlech a sledování DHCP ( 9 )/SMTP ( 10 ), 
GTP ( 11 ), 

— zařízení pro rozpoznávání a profilování vzorců (Pattern Recognition and 
Pattern Profiling), 

— zařízení pro dálkové forenzní postupy, 

— zařízení pro zpracování sémantických informací, 

— dekódovací zařízení cílené na protokoly WEP a WPA, 

— zařízení pro odposlech proprietárních a standardních protokolů VoIP. 

B. Nevyužito. 

C. Nevyužito. 

D. „Software“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“ zařízení popsaného 
v bodě A a „software“, který má vlastnosti nebo vykonává či simuluje funkce 
zařízení popsaného v bodě A. 

E. „Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „použití“ zařízení popsaného 
v bodě A. 

Zařízení, technologie a software v uvedených kategoriích spadají do oblasti 
působnosti této přílohy pouze v míře vymezené obecným popisem pro „systémy 
pro odposlech a sledování internetu a telefonní a satelitní komunikace“. 

Pro účely této přílohy se „sledováním“ rozumí získávání, extrakce, dekódování, 
zaznamenávání, zpracování, analýza a archivace obsahu hovoru nebo síťových 
dat. 

▼M40 

( 1 ) Software speciálně navržený nebo upravený tak, aby nebyl zjistitelný sledovacími 
prostředky, nebo který je schopen překonat ochranná protiopatření počítače nebo zařízení 
fungujícího uvnitř sítě, používaný pro účely extrakce dat nebo informací z počítače nebo 
zařízení fungujícího uvnitř sítě nebo změny systémových nebo uživatelských dat. 

( 2 ) „SMS“ značí systém krátkých textových zpráv (Short Message System). 
( 3 ) „GSM“ značí globální systém pro mobilní komunikaci (Global System for Mobile 

Communications). 
( 4 ) „GPS“ značí globální polohový systém (Global Positioning System). 
( 5 ) „GPRS“ značí technologii pro mobilní datový přenos (General Package Radio Service). 
( 6 ) „UMTS“ značí univerzální mobilní telekomunikační systém (Universal Mobile Telecom

munication System). 
( 7 ) „CDMA“ značí technologii kódového multiplexování (Code Division Multiple Access). 
( 8 ) „PSTN“ značí veřejnou telefonní síť (Public Switch Telephone Networks). 
( 9 ) „DHCP“ značí protokol pro dynamickou konfiguraci počítačů připojených do sítě 

(Dynamic Host Configuration Protocol). 
( 10 ) „SMTP“ značí jednoduchý protokol pro přenos zpráv (Simple Mail Transfer Protocol). 
( 11 ) „GTP“ značí aplikační protokol GPRS (GPRS Tunnelling Protocol).
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PŘÍLOHA V 

SEZNAM FYZICKÝCH NEBO PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ 
NEBO ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 1F 

[…] 

▼M40
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PŘÍLOHA VI 

SEZNAM ZBOŽÍ POUŽÍVANÉHO K VÝROBĚ NEBO ZPRACOVÁNÍ 
TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ PODLE ČLÁNKU 1G 

Název zboží Kód komodity ( 1 ) 

Filtry ex 4823 90 85 

Cigaretový papír 4813 

Příchutě do tabáku ex 3302 90 

Stroje a přístroje pro přípravu nebo 
zpracování tabáku 

8478 

( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL& 
from=CS 

▼M40
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PŘÍLOHA VII 

SEZNAM ROPNÝCH PRODUKTŮ PODLE ČLÁNKU 1H 

Název zboží Kód komodity ( 1 ) 

Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů (jiné než suro
vé); přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 
70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů 
ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou 
těchto přípravků; odpadní oleje obsahující převážně ropu 
nebo živičné nerosty 

2710 

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky 2711 

Vazelína, parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, 
ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální 
vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným 
způsobem, též barvené 

2712 

Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů 
nebo olejů ze živičných nerostů, jinde neuvedené 

2713 

Živičné tmely, ředěné produkty a ostatní živičné směsi na 
bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, mine
rálního dehtu nebo minerální dehtové smoly 

2715“ 

( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL& 
from=CS“ 

▼M40
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PŘÍLOHA VIII 

SEZNAM VÝROBKŮ Z CHLORIDU DRASELNÉHO („POTAŠE“) 
PODLE ČLÁNKU 1I 

Název zboží 
Kód kombinované 

nomenklatury 
(KN) ( 1 ) 

Chlorid draselný o obsahu draslíku vyjádřeného jako 
K 2 O nepřesahujícím 40 % hmotnostních v sušině 

3104 20 10 

Chlorid draselný o obsahu draslíku vyjádřeného jako 
K 2 O převyšujícím 62 % hmotnostních v sušině 

3104 20 90 

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující tři hnojivé 
prvky: dusík, fosfor a draslík 

3105 20 10 
3105 20 90 

Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva hnojivé 
prvky: fosfor a draslík 

3105 60 00 

Ostatní hnojiva obsahující chlorid draselný ex 3105 90 20 
ex 3105 90 80 

( 1 ) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL& 
from=EN 

▼M40
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PŘÍLOHA IX 

SEZNAM ÚVĚROVÝCH NEBO JINÝCH INSTITUCÍ PODLE ČLÁNKŮ 
1J A 1K 

Belarusbank 

Belinvestbank 

Belagroprombank 

▼M40
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