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OTEVŘENÝ DOPIS VELVYSLANCI RUSKÉ FEDERACE 
 

Vážený pane velvyslanče, 

vyslovujeme tímto zásadní nesouhlas s politicky motivovaným stíháním a vězněním 

Anastasie Ševčenkové, Kirilla Žukova a mnoha dalších, kteří jsou pro své občanské 

aktivity, vyznání, národnost, sexuální orientaci či politickou práci pronásledováni, 

vězněni či jinak omezováni. 

Dovolte nám připomenout platné znění Ústavy Ruské federace, která ve své druhé 

kapitole (Práva a svobody) garantuje širokou paletu lidských a občanských práv, která 

jsou však soustavně porušována. 

Článek 19 ruské ústavy jasně stanoví mj. to, že všichni občané Ruska si jsou před 

zákonem rovni a zakazuje jakékoli omezování lidských práv ze sociálních, rasových, 

národnostních, jazykových či náboženských důvodů. Dále vaše ústava jasně deklaruje, 

že svoboda názorů, projevu, shromažďování a sdružování jsou chráněny státem i soudní 

mocí a cenzura je zakázána. Ústavou garantovaná práva a svobody jsou ruskými 

autoritami soustavně a pravidelně porušovány. Naposledy např. během brutálních 

policejních zásahů proti demonstrantům, poklidně shromážděných na protest proti 

flagrantnímu omezení ústavou garantovaného práva kandidovat do zastupitelstva. 

Důrazně Vás tedy žádáme o to, aby ruské autority respektovaly Ústavu vlastní země, 

bezodkladně propustily na svobodu ty, které v rozporu s nejvyšším zákonem Ruské 

federace vězní a ukončily pronásledování těch, kteří se neprovinili ničím jiným než 

svobodným výkonem práv, která Ústava Ruské federace garantuje. 
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Podpisový arch k 

otevřenému dopisu velvyslanci Ruské federace                  

ze dne 21. 10. 2019 

Jméno Příjmení Místo bydliště Podpis 
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• Anastasia Ševčenková 

o Anastasia Ševčenková je významnou obránkyní lidských práv. Kromě aktivit v 

organizaci Otevřené Rusko spolupracuje také jako dobrovolnice s řadou 

demokraticky orientovaných skupin a lidskoprávních organizací včetně 

Amnesty International.  

o Od ledna 2017 do února 2018 byla regionální koordinátorkou hnutí veřejné sítě 

Open Russia v Rostovském regionu a od března 2018 do současnosti je členkou 

federální rady Open Russia. 

o Na základě článku 284.1 Trestního zákoníku Ruské federace byla Ševčenková 

21. ledna zatčena a obviněna z „opakované účasti na činnosti nežádoucí 

organizace“. Současně byla v bytech sedmi jiných aktivistů Otevřeného Ruska 

z Rostova na Donu, Kazaně a Uljanovska provedena policejní razie. Anastasia 

Ševčenková byla za své aktivity v oblasti lidských práv perzekvována již v 

minulosti. V roce 2018 jí bylo v souvislosti s činností v Otevřeném Rusku 

uděleno několik pokut. 

o Zákon proti tzv. nežádoucím organizacím, na jehož základě bylo trestní stíhání 

proti Anastasii Ševčenkové zahájeno, považuje za protizákonnou veškerou 

spolupráci se zahraničními organizacemi, které jsou takto označeny Nejvyšším 

státním zastupitelstvím. Podle něj se jedná o organizace, jež představují „hrozbu 

v podobě narušení ústavního pořádku, obrany země nebo bezpečnosti státu“. 

o Anastasia Ševčenková je stíhána za účast na nenásilných veřejných aktivitách, 

čímž ze strany Ruska dochází k porušení závazků vyplývajících z 

mezinárodního práva v oblasti lidských práv a svobod. Porušena je také ruská 

ústava, která Anastasii Ševčenkové zaručuje právo na svobodný projev a právo 

na svobodné shromažďování. 

o Momentálně v domácím vězení a s omezenou komunikací. 

o Další info:  

▪ https://www.amnesty.cz/pripad/rusko-sevcenkova 

▪ https://memohrc.org/ru/defendants/shevchenko-anastasiya-nukzarievna 

▪ https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/03/russia-anastasia-

shevchenkos-house-arrest-extended-as-persecution-of-opposition-

activists-widens/ 

• Kirill Žukov 

o Odsouzen na tři roky. Přísný trest dostal za to, že zvedl chránič obličeje 

příslušníka policejní zásahové jednotky. 

o Zatčen na demonstraci proti vyškrtnutí opozičních kandidátů z moskevských 

voleb. 

o Odsouzen za údajné použití síly proti policistům a příslušníkům národní gardy. 

o Další info:  

▪ https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/moskevsky-soud-uveznil-dalsi-

ucastniky-cervencoveho-protestu/1794157 

▪ https://www.rferl.org/a/four-russian-activists-sent-to-pretrial-

detention-over-moscow-rally-/30089306.html 

▪ https://www.rferl.org/a/russian-student-protester-zhukov-given-three-

year-prison-term/30146107.html 

(a stovky dalších šikanovaných občanů Ruska) 
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