SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
13. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST
112. USNESENÍ
z 19. schůze, konané dne 7. prosince 2021
k mimořádným aktivitám ruské armády na hranicích Ukrajiny
s ohledem na blížící se Evropskou radu, která se koná 16.–17. prosince 2021 a má jednat o Rusku;
po vystoupení Davida Koneckého, politického ředitele Ministerstva zahraničních věcí ČR,
Jana Havránka, náměstka ministra obrany, generála Jana Berouna, ředitele Vojenského zpravodajství,
po zprávě zpravodaje senátora Pavla Fischera a po rozpravě;
VÝBOR
I.

doporučuje Senátu Parlamentu ČR
přijmout doprovodné usnesení, které je uvedeno v příloze tohoto usnesení;

II.

určuje
zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Pavla Fischera;

III.

pověřuje
předsedu výboru senátora Pavla Fischera, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu
Parlamentu ČR.

Pavel Fischer v.r.
předseda výboru

Pavel Fischer v.r.
zpravodaj výboru

Tomáš Jirsa v.r.
ověřovatel výboru

Příloha k usnesení č. 112 z 19. schůze VZOB dne 7. 12. 2021
Doprovodné usnesení k mimořádným aktivitám ruské armády na hranicích Ukrajiny
PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
SENÁT
USNESENÍ
z….. schůze konané dne ……. 2021
Senát PČR
I.

konstatuje, že
1. v nejbližším okolí Ukrajiny lze pozorovat mimořádné aktivity jednotek armády Ruské
federace, což s ohledem na skutečnost, že ruské jednotky v roce 2014 obsadily suverénní
území Ukrajiny a dodnes ho okupují, vyvolává nové obavy ze skutečných úmyslů Ruské
federace;
2. nefunguje institucionální spolupráce s Ruskem, neboť Rusko přerušilo jednání v rámci Rady
NATO-Rusko a přerušilo také diplomatické vztahy s NATO;

II.

vyslovuje uznání práci jednotek Armády ČR v Lotyšsku a v Litvě, které v obou zemích působí
v rámci bojových uskupení NATO s cílem zvyšovat kohezi armád členských států NATO a
prokázat připravenost ke společné obraně, o čemž se členové výboru přesvědčili v rámci
návštěvy u jednotek 30. listopadu a 1. prosince 2021;

III. připomíná, že
1. podpora suverenity a teritoriální integrity států jako Ukrajina je v bezpečnostním zájmu ČR;
2. zvyšování napětí na Ukrajině a budování vojenské přítomnosti na jejích hranicích slouží
zájmům Ruska, které systematicky usiluje o vytvoření sféry vlivu ve svém sousedství při
nerespektování norem mezinárodního práva;
3. Rusko zvyšuje napětí a dosud nijak vstřícně nereagovalo na požadavky Evropské rady
z června 2021 týkající se zastavení nezákonných a rušivých aktivit proti členským státům
EU a třetím zemím;
4. Rusko doposud neodpovědělo na žádost ČR, aby pomohlo s vyšetřováním zapojení členů
ruských zpravodajských služeb do přípravy exploze v muničním skladu ve Vrběticích;
IV.

doporučuje vládě ČR, aby
1. podpořila v rámci jednání nadcházející Evropské rady společný postup EU ve prospěch
ochrany před destabilizujícím působením Ruské federace;
2. usilovala o jednotný postup v rámci NATO a EU vůči Rusku;
3. posílila strategickou komunikaci s cílem čelit destabilizaci a přílivu dezinformací v ČR;

4. prosazovala v rámci NATO realizaci vojenských opatření k posílení obranyschopnosti
spojenců na východním křídle Aliance, a to jak v podobě okamžitých kroků, tak
dlouhodobé adaptace;
5. připravila další pomoc Ukrajině;
6. podpořila přípravu dalších sankcí, které by měly zásadní dopad na Rusko a které by byly
uplatněny v případě, že by Rusko přistoupilo k další agresi;
7. konzultovala s vládami Slovenska, Maďarska a Polska, které hraničí s Ukrajinou, případné
krizové varianty dalšího vývoje na Ukrajině;

V.

pověřuje předsedu Senátu PČR, aby o tomto usnesení informoval ministra zahraničních věcí ČR
a předsedu vlády ČR.

