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(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/427 

ze dne 15. března 2022, 

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1) a zejména na čl. 14 odst. 1 
uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2) Unie nadále neochvějně podporuje svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

(3) Dne 24. února 2022 oznámil prezident Ruské federace vojenskou operaci na Ukrajině a ruské ozbrojené síly zahájily 
na Ukrajinu útok. Uvedený útok je zjevným porušením územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

(4) Evropská rada ve svých závěrech ze dne 24. února 2022 nanejvýš důrazně odsoudila nevyprovokovanou 
a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině. Rusko svými protiprávními vojenskými akcemi 
hrubě porušuje mezinárodní právo a zásady Charty Organizace spojených národů a ohrožuje evropskou 
a celosvětovou bezpečnost a stabilitu. Evropská rada se v úzké koordinaci s partnery a spojenci Unie dohodla 
na dalších omezujících opatřeních, která budou mít pro Rusko v reakci na jeho činy rozsáhlé a závažné důsledky.

(5) Dne 25. února 2022 Rada přijala nařízení (EU) 2022/330 (2), kterým se mění kritéria pro určení tak, aby zahrnovala 
osoby a subjekty, které podporují vládu Ruské federace, které mají z vazby na tuto vládu prospěch, nebo které jí 
poskytují značné zdroje příjmů, a fyzické či právnické osoby spojené s osobami a subjekty zařazenými na seznam.

(6) Vzhledem k závažnosti situace se Rada domnívá, že by na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují 
omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 mělo být doplněno 15 osob a 9 subjektů.

(1) Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.
(2) Nařízení Rady (EU) 2022/330 ze dne 25. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem 

k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 51, 25.2.2022, s. 1).
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(7) Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

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

V Bruselu dne 15. března 2022.

Za Radu
předseda

J.-Y. LE DRIAN
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PŘÍLOHA 

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují tyto osoby a subjekty:

Osoby

Jméno (angl. přepis) Identifikační údaje Odůvodnění Datum zařazení 
na seznam

„879. Roman Arkadyevich 
ABRAMOVICH (Роман 
Аркадьевич Абрамович)

Oligarcha blízký Vladimiru Putinovi. Hlavní 
akcionář společnosti Evraz. Bývalý guvernér 
Čukotky.
Datum narození: 24.10.1966
Místo narození: Saratov, Ruská federace
Státní příslušnost: ruská
Pohlaví: muž
Přidružené osoby: Vladimir Putin
Přidružené subjekty: Chelsea F.C., Evraz 
Group SA, LLC Evraz Holding, Millhouse 
Capital.

Roman Abramovič je ruský oligarcha, který má dlouhodobé a úzké vazby na Vladimira 
Putina. Má privilegovaný přístup k prezidentovi a udržuje s ním velmi dobré vztahy. 
Toto spojení s ruským vůdcem mu pomohlo udržet si značné bohatství. Je hlavním 
akcionářem ocelářské skupiny Evraz, která je jedním z největších ruských daňových 
poplatníků.
Má tudíž prospěch z vazby na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné 
za anexi Krymu či za destabilizaci Ukrajiny. Je rovněž jedním z předních ruských 
podnikatelů a je zapojen do hospodářských odvětví, která poskytují značné zdroje 
příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

15. 3. 2022

880. German Borisovich CHAN 
( Герман Борисович Хан)

Oligarcha blízký Vladimiru Putinovi. Jeden 
z vlastníků skupiny Alfa Group
Datum narození: 24.10.1961
Místo narození: Kyjev, Ukrajina
Státní příslušnost: ruská
Pohlaví: muž
Přidružené osoby: Vladimir Putin, Michail 
Fridman, Petr Aven, Alexej Kuzmičev
Přidružené subjekty: Alfa Group, Alfa Bank

German Chan je jedním z vlastníků konglomerátu Alfa Group, který zahrnuje Alfa Bank, 
jednoho z největších ruských daňových poplatníků. Má se za to, že je jednou 
z nejvlivnějších osob v Rusku. Stejně jako ostatní vlastníci banky Alfa Bank (Michail 
Fridman a Petr Aven) udržuje úzké vztahy s Vladimirem Putinem a nadále mu poskytuje 
významné protislužby. Vlastníci skupiny Alfa Group získávají z tohoto vztahu obchodní 
a právní výhody. Nejstarší dcera Vladimira Putina, Maria, vedla charitativní projekt Alfa- 
Endo, který byl financován bankou Alfa Bank. Vladimir Putin odměnil skupinu Alfa 
Group za její loajalitu vůči ruským orgánům tím, že této skupině poskytl politickou 
pomoc s jejími plány v oblasti zahraničních investic.
Aktivně tedy poskytuje materiální či finanční podporu ruským činitelům s rozhodovací 
pravomocí odpovědným za anexi Krymu či destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tyto 
činitele prospěch. Je rovněž jedním z předních ruských podnikatelů a je zapojen 
do hospodářských odvětví, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace 
odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

15. 3. 2022
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Jméno (angl. přepis) Identifikační údaje Odůvodnění Datum zařazení 
na seznam

881. Viktor Filippovich 
RASHNIKOV (Виктор 
Филиппович Рашников)

Oligarcha. Vlastník, předseda představenstva 
a předseda Výboru pro strategické plánování 
společnosti Magnitogorsk Iron & Steel 
Works (MMK).
Datum narození: 3.10.1948
Místo narození: Magnitogorsk, Ruská 
federace
Státní příslušnost: ruská
Pohlaví: muž
Přidružené subjekty: Magnitogorsk Iron & 
Steel Works (MMK)

Viktor Rašnikov je přední ruský oligarcha, který je vlastníkem a předsedou 
představenstva společnosti Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK). MMK je jedním 
z největších ruských daňových poplatníků. Daňové zatížení společnosti se v poslední 
době zvýšilo, což vedlo k výrazně vyšším příjmům pro ruský státní rozpočet.
Je tudíž jedním z předních ruských podnikatelů a je zapojen do hospodářských odvětví, 
která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu 
a za destabilizaci Ukrajiny.

15. 3. 2022

882. Alexey Viktorovich 
KUZMICHEV (Алексей 
Викторович Кузьмичёв)

Oligarcha blízký Vladimiru Putinovi. Jeden 
z vlastníků skupiny Alfa Group.
Datum narození: 15.10.1962
Místo narození: Kirov, Ruská federace
Státní příslušnost: ruská
Pohlaví: muž
Přidružené osoby: Vladimir Putin, Michail 
Fridman, Petr Aven, German Chan
Přidružené subjekty: Alfa Group, Alfa Bank

Alexej Kuzmičev je jedním z vlastníků konglomerátu Alfa Group, který zahrnuje Alfa 
Bank, jednoho z největších ruských daňových poplatníků. Má se za to, že je jednou 
z nejvlivnějších osob v Rusku. Má spolehlivé vazby na ruského prezidenta. Nejstarší 
dcera Vladimira Putina, Maria, vedla charitativní projekt Alfa-Endo, který byl financován 
bankou Alfa Bank. Vladimir Putin odměnil skupinu Alfa Group za její loajalitu vůči 
ruským orgánům tím, že této skupině poskytl politickou pomoc s jejími plány v oblasti 
zahraničních investic.
Aktivně tedy materiálně či finančně poskytuje podporu ruským činitelům s rozhodovací 
pravomocí odpovědným za anexi Krymu či destabilizaci Ukrajiny a má z vazby na tyto 
činitele prospěch. Je rovněž jedním z předních ruských podnikatelů a je zapojen 
do hospodářských odvětví, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace 
odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

15. 3. 2022

883. Alexander Alexandrovič 
MIKHEEV (Александр 
Александрович Михеев)

Generální ředitel JSC Rosoboronexport
Datum narození: 18.11.1961
Místo narození: Moskva, Ruská federace
Státní příslušnost: ruská
Pohlaví: muž
Přidružené osoby: Sergej Čemezov
Přidružené subjekty: Rosoboronexport, 
Rostec, Federální služba pro vojensko- 
technickou spolupráci (Federal Service of 
Military-Technical Cooperation)

Alexander Michiv je generálním ředitelem Rosoboronexportu, jediného oficiálního 
státního zprostředkovatele Ruska pro vývoz a dovoz vojenských výrobků, technologií 
a služeb a výrobků, technologií a služeb dvojího užití. Rosoboronexport je dceřinou 
společností společnosti Rostec, státem vlastněné korporace, která dohlíží nad 
výzkumem a vývojem vojenských technologií a která vlastní několik výrobních zařízení, 
jež hrají klíčovou roli při dodávání těchto technologií na místo bojů. Prodej zbraní 
představuje pro ruskou vládu důležitý zdroj příjmů. Je rovněž využíván k prosazování 
hospodářských a strategických cílů Ruska. Od roku 2000 do roku 2020 prodal 
Rosoboronexport zahraničním zákazníkům zbraně v hodnotě 180 miliard USD.

15. 3. 2022
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Jméno (angl. přepis) Identifikační údaje Odůvodnění Datum zařazení 
na seznam

Je tudíž jedním z předních podnikatelů a je zapojen do hospodářských odvětví, která 
poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu 
a za destabilizaci Ukrajiny.

884. Alexander Nikolayevich 
SHOKHIN (Александр 
Николаевич ШОХИН)

Předseda Ruského svazu průmyslníků 
a podnikatelů.
Místopředseda představenstva společnosti 
Mechel PAO.
Člen nejvyšší rady politické strany Jednotné 
Rusko.
Datum narození: 25.12.1951
Místo narození: Savinskoje, Kirillovský 
okres, Ruská federace
Státní příslušnost: ruská
Pohlaví: muž

Alexandr Nikolajevič Šochin je předsedou Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů, 
lobbistické skupiny, která prosazuje zájmy podniků v Rusku. Je rovněž místopředsedou 
představenstva společnosti Mechel PAO, jedné z předních ruských těžebních 
a hutnických společností, která je zdrojem příjmů vlády Ruské federace.
Po anexi Krymu Ruskem Šochin veřejně uvedl, že je třeba směrovat více ruských investic 
na Krym s cílem překonat možnou hospodářskou blokádu Západu. Dne 24. února 2022
se Šochin zúčastnil v Kremlu setkání oligarchů s Vladimirem Putinem, na němž se 
diskutovalo o dopadu opatření v návaznosti na sankce Západu. Skutečnost, že byl 
k účasti na tomto jednání pozván, je dokladem toho, že je členem nejužšího kruhu 
oligarchů blízkých Vladimiru Putinovi a že podporuje nebo provádí činnosti nebo 
politiky, které narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost Ukrajiny.

15. 3. 2022

Rovněž to dokládá, že je jedním z předních podnikatelů, kteří jsou zapojeni 
do hospodářských odvětví, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace 
odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

885. Andrey Valerievich RYUMIN 
(Андрей Валерьевич Рюмин)

Výkonný ředitel společnosti Rosseti PJSC 
(dříve, do srpna 2014, známé jako Ruské 
sítě), předseda představenstva.
Datum narození: 12.6.1980
Státní příslušnost: ruská
Pohlaví: muž

Andrej Rjumin, výkonný ředitel společnosti Rosseti PJSC kontrolované ruským státem, 
která je provozovatelem energetických sítí, poskytuje služby technologického připojení, 
přenosu a distribuce elektřiny v Rusku.
Společnost Rosseti PJSC vybudovala rozvodnu „Port“, která zajišťuje železniční trakci 
přes Krymský most a zásobuje část námořního přístavu Tamaň vyhrazenou pro suchý 
náklad, jakož i dálnice, zejména dálnici M25 z Novorossijsku do Kerčského průlivu.

15. 3. 2022

Dne 24. února 2022 se Andrej Rjumin zúčastnil v Kremlu setkání oligarchů 
s Vladimirem Putinem, na němž se diskutovalo o dopadu opatření v návaznosti 
na sankce Západu. Skutečnost, že byl k účasti na tomto jednání pozván, je dokladem 
toho, že je členem nejužšího kruhu oligarchů blízkých Vladimiru Putinovi a že 
podporuje nebo provádí činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost Ukrajiny.
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Jméno (angl. přepis) Identifikační údaje Odůvodnění Datum zařazení 
na seznam

Rovněž to dokládá, že je zapojen do hospodářského odvětví, jež poskytuje značné 
zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny.

886. Armen Sumbatovich 
GASPARYAN (Армен 
Сумбатович ГAСПАРЯН)

Publicista, propagandista, člen 
představenstva televizní zpravodajské sítě 
Russia Today.
Datum narození: 4.7.1975
Místo narození: Moskva, Ruská federace
Státní příslušnost: ruská

Armen Gasparjan připravuje autorský pořad „Nabljuděnie“ (Pozorování) pro ruskou 
zpravodajskou agenturu Sputnik a rozhlasový pořad pro rádiovou stanici Vesti FM. 
Vydává také knihy a audioknihy a působí jako odborník v rozhlasovém pořadu „Polnyj 
kontakt“ (Přímý kontakt) dalšího propagandisty Vladimira Solovjova.
Armen Gasparjan soustavně šíří narativy, které jsou v souladu s kremelskou 
propagandou. Používá logické klamy k objasňování mezinárodních záležitostí, popírá 
svrchovanost Ukrajiny nad Krymským poloostrovem a v případu zajetí ukrajinského 
plavidla obhajoval ruské aktivity v Kerčském průlivu.

15. 3. 2022

Pohlaví: muž V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu nadále zveřejňuje proruskou propagandu 
a aktivně popírá ukrajinskou svrchovanost.
Aktivně tedy podporuje činnosti nebo politiky, jež narušují či ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost 
na Ukrajině.

887. Artyom/Artem Grigoryevich 
SHEYNIN (Артём 
Григорьевич ШЕЙНИН)

Ruský propagandista a moderátor 
diskusního pořadu „Vremja pokážet“ (Čas 
ukáže) na státem kontrolované stanici První 
kanál (Первый канал).
Datum narození: 26.1.1966
Místo narození: Moskva, Ruská federace
Pohlaví: muž
Státní příslušnost: ruská

Artěm Šejnin je ruský propagandista a moderátor diskusního pořadu „Vremja pokážet“ 
(Čas ukáže) na státem kontrolované televizní stanici První kanál (Channel One). Činil 
prohlášení na podporu nezákonné anexe Krymu a uznání nezávislosti tzv. Doněcké 
lidové republiky a tzv. Luhanské lidové republiky. Ve svém živém vysílání podporuje 
Artěm Šejnin etnickou nenávist mezi Ukrajinci a Rusy, popírá svrchovanost a územní 
celistvost Ukrajiny a očerňuje Putinovy oponenty v Rusku.
V souvislosti s 24. únorem 2022, dnem rozsáhlé ruské neodůvodněné vojenské agrese 
vůči Ukrajině, Šejnin uvedl, že ruská operace na Ukrajině byla nevyhnutelná a jejím 
účelem je přinutit ukrajinské orgány k zachování míru.
Aktivně tedy podporuje činnosti nebo politiky, jež narušují či ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost 
na Ukrajině.

15. 3. 2022
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Jméno (angl. přepis) Identifikační údaje Odůvodnění Datum zařazení 
na seznam

888. Dmitry Yevgenevich 
KULIKOV (Дмитрий 
Евгеньевич КУЛИКОВ)

Odborník Výboru Státní dumy Ruské 
federace pro záležitosti Společenství 
nezávislých států (SNS) a vztahy s krajany.
Filmový producent, televizní a rozhlasový 
moderátor.
Člen Veřejné rady spadající pod Ministerstvo 
obrany Ruské federace.
Datum narození: 18.11.1967
Místo narození: Šachtjorsk, Donbas, 
Ukrajina
Státní příslušnost: ruská
Pohlaví: muž

Dmitrij Kulikov je prokremelský propagandista. Ve vysílání státních televizních stanic 
činil veřejná prohlášení k situaci v donbaském regionu v souladu s narativem ruské 
vlády. Kromě toho obhajoval kroky ruských orgánů ohrožující celistvost a územní 
svrchovanost Ukrajiny, například upuštění od provádění minských dohod nebo 
rozhodnutí uznat „nezávislou Doněckou republiku“ a „nezávislou Luhanskou 
republiku“.
Aktivně tedy podporuje činnosti nebo politiky, jež narušují či ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu a bezpečnost 
na Ukrajině.

15. 3. 2022

889. Konstantin Lvovich ERNST 
(Константин Львович ЭРНСТ)

Generální ředitel ruského Prvního kanálu 
(Первый канал)
Datum narození: 6.2.1961
Místo narození: Moskva, Ruská federace
Státní příslušnost: ruská
Pohlaví: muž

Konstantin Ernst je generálním ředitelem Prvního kanálu (Channel One Russia), jedné 
z největších ruských mediálních společností, kterou ruské orgány již řadu let využívají 
k propagandistickým účelům. Z titulu této funkce je odpovědný za organizaci a šíření 
protiukrajinské propagandy ruskými orgány.
Obdržel také řadu nejvyšších státních vyznamenání a ocenění, včetně řádů Za zásluhy 
o vlast a Řádu přátelství, děkovných dopisů a ocenění od vlády a prezidenta Ruské 
federace a včetně medaile „Pro účastníka vojenské operace v Sýrii“.
Podporuje tedy činnosti nebo politiky, jež narušují či ohrožují územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i stabilitu či bezpečnost na Ukrajině. Je 
rovněž jedním z předních podnikatelů, kteří jsou zapojeni do hospodářských odvětví, 
která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu 
a za destabilizaci Ukrajiny.

15. 3. 2022

890. Marina Vladimirovna 
SECHINA (Марина 
Владимировна СЕЧИНА)

Majitelka společnosti LLC Stankoflot.
Datum narození: 1962
Státní příslušnost: ruská
Pohlaví: žena

Marina Sečina je bývalá manželka Igora Sečina, generálního ředitele společnosti Rosneft. 
Využívá k osobnímu prospěchu vazby na různé aktéry ruské vlády a na ruské obchodní 
struktury včetně bývalého manžela.
Podniky ve vlastnictví Mariny Sečiny se podílely na přípravě zimních olympijských her 
konaných v roce 2014 v Soči. Vlastní společnost LLC Stankoflot, která bez nabídkového 
řízení dostává zakázky od státního podniku pro pomoc při rozvoji, výrobě a vývozu 
technologicky vyspělých průmyslových výrobků (Rostec). Dále je vedoucí FTSSR CJSC 
a vlastní podíly v RK-Telekom.

15. 3. 2022
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Má tudíž prospěch z vazeb na ruské činitele s rozhodovací pravomocí odpovědné 
za anexi Krymu či destabilizaci Ukrajiny a z vazeb na vládu Ruské federace odpovědnou 
za anexi Krymu a destabilizaci Ukrajiny.

891. Suleyman Abusaidovich 
KERIMOV (Сулейман 
Абусаидович КЕРИМОВ)

Majitel finanční a průmyslové skupiny Nafta 
Moskva.
Člen Rady federace za Dagestánskou 
republiku.
Datum narození: 12.3.1966
Místo narození: Derbent, Dagestán Ruská 
federace
Státní příslušnost: ruská
Pohlaví: muž

Sulejman Kerimov je majitelem finanční a průmyslové skupiny Nafta Moskva. Výše 
čistého jmění Sulejmana Kerimova a jeho rodiny se odhaduje na 9,8 miliardy USD. 
Obdržel vysoké finanční obnosy od Sergeje Roldugina, jenž je pověřen správou majetku 
Vladimira Putina.
Jako jeden z předních podnikatelů je tudíž zapojen do hospodářských odvětví, která 
poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu 
a za destabilizaci Ukrajiny. Dne 24. února 2022 se Sulejman Kerimov zúčastnil v Kremlu 
setkání oligarchů s Vladimirem Putinem, na němž se diskutovalo o dopadu opatření 
v návaznosti na sankce Západu. Skutečnost, že byl k účasti na tomto jednání pozván, je 
dokladem toho, že je členem nejužšího kruhu spolupracovníků Vladimira Putina a že 
podporuje nebo provádí činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost Ukrajiny.

15. 3. 2022

Je proto jedním z předních podnikatelů, kteří jsou zapojeni do hospodářských odvětví, 
která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu 
a za destabilizaci Ukrajiny

892. Tigran Oganesovich 
KHUDAVERDYAN (Тигран 
Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Výkonný ředitel a zástupce generálního 
ředitele společnosti Yandex NV
Datum narození: 28.12.1981
Místo narození: Jerevan, bývalá Arménská 
SSR, Sovětský svaz (nyní Arménie)
Státní příslušnost: arménská
Pohlaví: muž

Tigran Chudaverdjan je výkonným ředitelem společnosti Yandex, což je jedna 
z předních ruských společností, jež se specializuje na inteligentní produkty a služby 
založené na strojovém učení. Bývalý vedoucí zpravodajství společnosti Yandex obvinil 
společnost z toho, že je „klíčovým prvkem v zatajování informací o válce“ na Ukrajině ze 
strany Ruska. Tato společnost kromě toho varovala Rusy hledající zprávy o válce na 
Ukrajině ve svých vyhledávačích před nedůvěryhodností informací na internetu poté, co 
ruská vláda pohrozila ruským médiím ohledně obsahu, který publikují. Je tudíž zapojen 
do hospodářských odvětví, která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace 
odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny.

15. 3. 2022
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Dne 24. února 2022 se Tigran Chudaverdjan zúčastnil v Kremlu setkání oligarchů 
s Vladimirem Putinem, na němž se diskutovalo o dopadu opatření v návaznosti 
na sankce Západu. Skutečnost, že byl k účasti na tomto jednání pozván, je dokladem 
toho, že je členem nejužšího kruhu oligarchů blízkých Vladimiru Putinovi a že 
podporuje nebo provádí činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost Ukrajiny. Je 
rovněž jedním z předních podnikatelů, kteří jsou zapojeni do hospodářských odvětví, 
která poskytují značné zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu 
a za destabilizaci Ukrajiny.

893. Vladimir Valerievich 
RASHEVSKY / Vladimir 
Valeryevich RASHEVSKIY
(Владимир Валерьевич 
РАШЕВСКИЙ)

Generální ředitel a manažer EuroChem 
Group AG
Datum narození: 29.9.1973
Místo narození: Moskva, Ruská federace
Státní příslušnost: ruská
Pohlaví: muž

Vladimir Raševskij je generálním ředitelem a manažerem EuroChem Group AG, 
jednoho z největších výrobců minerálních hnojiv na světě. V minulosti (v letech 2004 až 
2020) byl generálním ředitelem uhelné společnosti JSC SUEK. Jedná se o velké ruské 
společnosti, jejichž spoluvlastníkem je ruský miliardář Andrej Melničenko a které 
vytvářejí a poskytují značné příjmy ruské vládě. Spolupracují rovněž s ruskými orgány, 
včetně Vladimira Putina. Společnosti Eurochem Group dodávaly dusičnan amonný 
do okupovaných oblastí Donbasu. Společnost SUEK podepsala smlouvy s krymskými 
sanatorii ohledně zdravotních programů pro zaměstnance.
Vladimir Raševskij proto materiálně či finančně podporuje vládu Ruské federace 
odpovědnou za anexi Krymu a za destabilizaci Ukrajiny nebo má z vazby na tuto vládu 
prospěch.
Dne 24. února 2022 se Vladimir Raševskij zúčastnil v Kremlu setkání oligarchů 
s Vladimirem Putinem, na němž se diskutovalo o dopadu opatření v návaznosti 
na sankce Západu. Skutečnost, že byl k účasti na tomto jednání pozván, je dokladem 
toho, že je členem nejužšího kruhu oligarchů blízkých Vladimiru Putinovi a že 
podporuje nebo provádí činnosti nebo politiky, které narušují nebo ohrožují územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a stabilitu a bezpečnost Ukrajiny.

15. 3. 2022“
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„57. ROSNEFT AERO (RN AERO) 
Роснефть-Аэро / РН-Аэро)

Adresa: 15, Malaya Kaluzhskaya Str., 
Moskva, 119071, Ruská federace
Tel.: +7 (499) 517-76-56; +7 (499) 
517-76-55 (fax)
Internetová stránka: https://www.rosneft- 
aero.ru/en/
E-mail: info@rn-aero.rosneft.ru

Společnost Rosněfť Aero dodává tryskové palivo na letiště v Simferopolu, které zajišťuje 
letecké spojení mezi územím protiprávně anektovaného Krymu a Sevastopolu na jedné 
straně a Ruskem na straně druhé. Tímto způsobem přispívá k začlenění Krymského 
poloostrova do Ruské federace.
Společnost Rosněfť Aero proto materiálně či finančně podporuje činnosti narušující 
nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

15. 3. 2022

58. JSC ROSOBORONEXPORT 
(AO Рособоронэкспорт)

Adresa: 27 Stromynka Str., Moskva, 
107076, Ruská federace
Tel.: +7 (495) 739 60 17 /+7 (495) 534 61 40
Internetová stránka: http://roe.ru/eng/
E-mail: roe@roe.ru

Rosoboronexport je jediným oficiálním státním zprostředkovatelem Ruska pro vývoz 
a dovoz vojenských výrobků, technologií a služeb a výrobků, technologií a služeb 
dvojího užití. Rosoboronexport je dceřinou společností společnosti Rostec, státem 
vlastněné korporace, která dohlíží nad výzkumem a vývojem vojenských technologií 
a která vlastní několik výrobních zařízení, jež hrají klíčovou roli při dodávání těchto 
technologií na místo bojů. Prodej zbraní představuje pro ruskou vládu důležitý zdroj 
„tvrdých měn“. Je rovněž využíván k prosazování hospodářských a strategických cílů 
Ruska. Od roku 2000 do roku 2020 prodal Rosoboronexport zahraničním zákazníkům 
zbraně v hodnotě 180 miliard USD.
Rosoboronexport je proto zapojen do hospodářských odvětví, která poskytují značné 
zdroje příjmů vládě Ruské federace odpovědné za anexi Krymu a za destabilizaci 
Ukrajiny.

15.3.2022

59. JSC NPO High Precision 
Systems (АО НПО 
Высокоточные комплексы)

Adresa: 7 Kievskaya Str., Moskva, 121059, 
Ruská federace
Tel.: +7 (495) 981-92-77 fax: +7 (495) 
981-92-78
E-mail: npovk@npovk.ru
Internetová stránka: https://www.npovk.ru

Společnost High Precision Systems je ruským vývojářem a výrobcem zbraní. Zaujímá 
přední postavení v oblasti inženýrství a výroby taktických systémů balistických raket 
v Rusku. High Precision Systems je dceřinou společností firmy Rostec.
Během nezákonné invaze Ruska na Ukrajinu v roce 2022 použily ruské ozbrojené síly 
zbraně vyrobené společností High Precision Systems. Společnost High Precision 
Systems je proto odpovědná za materiální či finanční podporu činností, jež narušují 
nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

15. 3. 2022
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60. JSC Kurganmashzavod (ПАО 
Курганмашзавод)

Adresa: 17 1J Mashinostroitely Ave., 
640021, Kurgan, Ruská federace
Tel.: +7 (3522) 23-20-83 +7 (3522) 
47-19-99; Fax: +7 (3522) 23-20-71, +7 
(3522) 23-20-82
E-mail: kmz@kmz.ru
Internetová stránka: https://www. 
kurganmash.ru

Kurganmashzavod je významnou společností, která je součástí ruského vojensko- 
průmyslového komplexu. Během nezákonné invaze na Ukrajinu v roce 2022 použilo 
Rusko bojová vozidla pěchoty BMP-3, která ruským ozbrojeným silám dodala 
společnost Kurganmashzavod.
Společnost Kurganmashzavod je proto odpovědná za materiální či finanční podporu 
činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny.

15. 3. 2022

61. JSC Russian Helicopters 
(AO Вертолеты России)

Adresa: 1 Bolšaya Pionerskaya Str., 115054, 
Moskva, Ruská federace
Tel.: +7 (495) 981-63-67
Internetová stránka: http://www. 
russianhelicopters.aero
E-mail: info@rhc.aero

Společnost Russian Helicopters (Ruské vrtulníky) je významnou ruskou společností 
vyrábějící vrtulníky. Během nezákonné invaze na Ukrajinu v roce 2022 Rusko použilo 
vojenské vrtulníky Ka-52 „Alligator“, které vyrobila společnost Russian Helicopters.
Společnost Russian Helicopters je proto odpovědná za materiální či finanční podporu 
činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny.

15.3.2022

62. PJSC United Aircraft 
Corporation ПАО 
(Объединённая 
авиастроительная 
корпорация)

Adresa: 1 Bolšaya. Pionerskaya Str., 115054, 
Moskva, Ruská federace
Tel.: +7 (495) 926-1420
Internetová stránka: https://www.uacrussia. 
ru/
E-mail: office@uacrussia.ru

Společnost United Aircraft Corporation je ruským výrobcem civilních a vojenských 
letadel. Spolu se svými přidruženými společnostmi ovládá 100 % ruské výroby 
vojenských letadel.
Během nezákonné invaze na Ukrajinu v roce 2022 Rusko použilo bojová letadla 
vyrobená společností United Aircraft Corporation.
Společnost United Aircraft Corporation je proto odpovědná za materiální či finanční 
podporu činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny.

15.3.2022

63. JSC United Shipbuilding 
Corporation АО 
(Объединённая 
Судостроительная 
Корпорация)

Adresa: 11 Bolšaya Pionerskaya Str., 
115054, Moskva, Ruská federace
Tel.: +7 495 617 33 00
Internetová stránka: https://www.aoosk.ru
E-mail: info@aoosk.ru

Společnost United Shipbuilding Corporation je ruský konglomerát pro stavbu lodí ve 
vlastnictví státu, který je hlavním poskytovatelem vojenských válečných lodí pro ruské 
námořnictvo. Vlastní několik loděnic a projekčních kanceláří.
„Pjotr Morgunov“ (projekt 11711), velká výsadková loď postavená společností United 
Shipbuilding Corporation, se podílela na nezákonné invazi Ruska na Ukrajinu v roce 
2022. Na ruské agresi vůči Ukrajině se rovněž podílela hlídková loď černomořské flotily 
„Vasilij Bykov“ (projekt 22160) vyrobená společností United Shipbuilding Corporation.

15. 3. 2022
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Kromě toho projekční kancelář „Almaz“, která je ve vlastnictví společnosti United 
Shipbuilding Corporation, navrhla korvety (projekt 22800), z nichž některé byly 
postaveny v loděnicích nacházejících se na území protiprávně anektovaného Krymu 
a Sevastopolu, což přispělo k militarizaci Krymského poloostrova.
Společnost JSC United Shipbuilding Corporation je proto odpovědná za materiální či 
finanční podporu činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny.

64. JSC Research and Production 
Corporation 
URALVAGONZAVOD (ОАО 
“Научно-производственная 
корпорация 
УралВагонЗавод”)

Adresa: 28 Vostochnoe shosse, 622007, 
Nižnij Tagil, Sverdlovská oblast, Ruská 
federace
Tel.: +7 3435 34 5000; +7 3435 33 47 12
E-mail: web@uvz.ru
Internetová stránka: http://uralvagonzavod. 
ru

Uralvagonzavod je velká ruská společnost působící v odvětví strojírenství. Je jediným 
výrobcem vojenských tanků v Rusku.
Tanky T-72B3, které dodávala společnost Uralvagonzavod ruským ozbrojeným silám, 
použilo Rusko během nezákonné invaze na Ukrajinu v roce 2022. Společnost 
Uralvagonzavod je proto odpovědná za materiální či finanční podporu činností, jež 
narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

15. 3. 2022

65. JSC Zelenodolsk Shipyard [A. 
M. Gorky Zelenodolsk Plant] 
(АО “Зеленодольский завод 
имени А. М. Горького”)

Adresa: 5, Zavodskaya Str., 422546 
Zelenodolsk, Republika Tatarstán, Ruská 
federace
Tel.: +7 (84371) 5-76-10 fax: +7 (84371) 
5-78-00
Internetová stránka: https://www.zdship.ru
E-mail: nfo@zdship.ru

Společnost Zelenodolsk Shipyard (Loděnice Zelenodolsk) je jedním z největších závodů 
pro stavbu lodí v Rusku. Postavila hlídkovou loď černomořské flotily „Vasilij Bykov“, 
která se podílela na nezákonné invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Dne 24. února 
2022 zaútočila loď „Vasilij Bykov“ na ukrajinské vojáky, kteří bránili Hadí ostrov.
Společnost Zelenodolsk Shipyard je proto odpovědná za materiální či finanční podporu 
činností, jež narušují nebo ohrožují územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny.
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