SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
12. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST
180. USNESENÍ
z 25. schůze, konané dne 13. října 2020
k vystoupení České republiky v rámci Organizace spojených národů
VÝBOR
po vystoupení předsedy Pavla Fischera, po rozpravě za účasti náměstka MZV Martina Povejšila
I.

konstatuje, že
1. Česká republika se na půdě OSN dne 30. června 2020 nepřipojila ke společnému
prohlášení o Hongkongu a Sin-ťiangu, k jehož textu se z iniciativy Spojeného království
přihlásilo 28 zemí v reakci na připravované uvalení zákona o národní bezpečnosti ze
strany ČLR na Hongkong;
2. Česká republika se na půdě OSN dne 6. října 2020 nepřipojila k prohlášení odsuzujícímu
represe ze strany ČLR v Sin-ťiangu, Tibetu a Hongkongu, k němuž se z iniciativy
Německa přihlásilo 39 zemí včetně většiny zemí Evropské Unie;
3. Česká republika působí jako členská země Rady pro lidská práva OSN, a důraz na
dodržování lidských práv si vláda stanovila jako jednu z priorit své zahraniční politiky;
4. text Koncepce zahraniční politiky ČR z roku 2015 stanoví, že východiskem české
zahraniční politiky jsou z hlediska hodnot mj. demokracie, právní stát, univerzálnost a
nedělitelnost lidských práv, úcta k lidské důstojnosti, rovnost a solidarita a dodržování
zásad Charty OSN a mezinárodního práva;

II.

III.

bere na vědomí dopis ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, v němž odpovídá na
otázky předsedy výboru k výše uvedeným skutečnostem;

připomíná
1. usnesení, která přijal Senát Parlamentu ČR v této věci, zejména
131. usnesení Senátu ze 7. schůze, konané dne 20. března 2019 k Petici za ukončení
genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem,
276. usnesení Senátu z 13. schůze, konané dne 4. prosince 2019 k situaci ve
Zvláštní správní oblasti Hongkong,
148. usnesení Výboru z 21. schůze, konané dne 3. června 2020 k situaci ve zvláštní
správní oblasti Hongkong,

478. usnesení Senátu z 25. schůze, konané dne 30. července 2020 k situaci ve
zvláštní správní oblasti Hongkong;
2. programové prohlášení vlády, podle něhož má být zahraniční politika naší země
sebevědomá, aktivní a srozumitelná, přičemž vláda měla v úmyslu dosáhnout
širšího politického konsensu v oblasti zahraniční politiky a na prvním místě
spolupracovat především s Německem a také Velkou Británií, tedy se zeměmi, které
nás v uvedených případech neúspěšně žádaly v rámci OSN o podporu;
IV.

považuje
1. porušování mezinárodních závazků, mezi něž patří Mezinárodní pakt o občanských a
politických právech, jakoukoli smluvní stranou (tedy včetně ČLR) za akt proti zájmům
ČR;
2. postup diplomacie ve výše uvedených případech za nesrozumitelný a za jednání, které
by mohlo být v příkrém rozporu se zájmy ČR;

V.

vyzývá vládu ČR, aby postupovala v souladu s koncepcí zahraniční politiky ČR,
s programovým prohlášením vlády a s dlouhodobými zájmy české zahraniční politiky;

VI.

pověřuje předsedu výboru Pavla Fischera, aby o tomto usnesení informoval předsedu
Senátu Parlamentu ČR a ministra zahraničních věcí.

Pavel Fischer v.r.
předseda výboru

Tomáš Czernin v.r.
ověřovatel výboru

