Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2021
8. volební období

USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
z 98. schůze
ze dne 20. dubna 2021

K otázce vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací v souvislosti s útoky ve Vrběticích a
v souvislosti s rozhodnutím vlády vyhostit 18 diplomatů Ruské federace.
Poslanecká sněmovna

I.
1. Odsuzuje teroristické útoky speciálních jednotek ruské vojenské zpravodajské služby
organizované na území České republiky, vedoucí k násilné smrti českých občanů,
rozsáhlému zničení soukromého majetku a veřejných hodnot, včetně devastace okolí
muničních skladů, které považuje za nepřijatelné porušení svrchovanosti České
republiky, mezinárodního práva a akt nepřátelství a agrese,
2. Vyslovuje poděkování Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zahraničních věcí, Bezpečnostní
informační službě, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenskému zpravodajství,
Policii České republiky a Nejvyššímu státnímu zastupitelství a všem, kteří se podíleli na
ztotožňování činnosti příslušníků GRU na území České republiky.
3. Souhlasí s vyhoštěním 18 diplomatů Ruské federace.

II.
Vyzývá vládu, aby

1. Zásadně odmítnula toto nepřijatelné vměšování Ruské federace do suverenity České
republiky, vyjádření tohoto protestu příslušným ruským vládním orgánům a přijetí veškerých
opatření ke snížení rizika provedení dalších operací ruských speciálních jednotek a zajištění
ochrany národní bezpečnosti naší země,

2. Aby adekvátně reagovala na kroky Ruské federace, nově nastavila vztahy s Ruskou
federací a zásadně omezila početní zastoupení na ambasádě Ruské federace podle
principu reciprocity.

3. Neumožnila vstup žádným aktérům z Ruské federace, a to ani případným konsorciím
nebo strukturálním obchodním spojencům do připravované stavby jaderné elektrárny
nebo jiných prvků kritické infrastruktury.

4. Požadovala po Ruské federaci odpovědnost za útok na sklad ve Vrběticích, a zároveň po
ruské straně vyžadovala finanční náhradu a odškodnění za oběti, materiální škody a
likvidační práce po útoku.
5. Aby na jednaní Severoatlantické rady bez zbytečného odkladu požádala spojenecké
země NATO o společné veřejné vyjádření podpory České republice a vyzvala je ke
koordinovaným krokům v reakci na odhalení, že za výbuchy ve Vrběticích je odpovědná
Ruská federace. ČR by měla spojence vyzvat zejména ke koordinovanému vypovídání
ruských diplomatů a zpravodajců, podobně jako tomu bylo v roce 2018 po pokusu o
vraždu Sergeje Skripala.
6. Aby v rámci NATO byla vytvořena iniciativa, která se začne aktivně zabývat snížením
vlivu Ruské federace v rámci členských států NATO a EU a zintenzivnila boj
s dezinformacemi.

