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Desatero euroatlantického nadstranického konsenzu
o české zahraniční a bezpečnostní politice
Návrh programového prohlášení vlády premiéra Babiše formuluje politické závazky, které kabinet slibuje
naplňovat. V oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky lze při porovnání s programovými prohlášeními
předchozích vlád a s ohledem na platné strategické dokumenty ČR identifikovat deset nejdůležitějších
bodů, které můžeme označit za základ euroatlantického nadstranického konsenzu o české
zahraniční a bezpečnostní politice. V podstatě jde o české národní zájmy v kontextu aktuální
mezinárodní bezpečnostní situace.
Tento konsenzus by měl spojovat jak vládní hnutí ANO, tak demokratickou opozici, která základy
euroatlantického směřování ČR dlouhodobě sdílí a podporuje. Bez ohledu na sebevětší spory v domácí
politice by se těchto deset bodů mělo stát spojnicí zájmů českého státu napříč politickým spektrem,
nikoliv představovat témata pro stranické spory.

BOD 1: Česká republika je a bude pevně ukotvena v EU a NATO
•

„Jsme a budeme i nadále nedílnou součástí evropského civilizačního a hodnotového prostoru.
Proto musí naše zahraniční politika vycházet především z členství v EU a NATO. (...)

•

Z řady důvodů (poloha, historie, ekonomické zájmy, hodnotový systém) je pro nás prioritní aktivní
členství České republiky v Evropské unii. (..)“

•

„Členství v NATO je pro zajištění obrany naší země klíčové a nemá alternativu.“

BOD 2: Česká republika bude rozvíjet prioritní vztahy: Visegrád, Německo, USA,
Rakousko, Izrael, Velká Británie, Francie
•

„Budeme udržovat naše nadstandardní vztahy se Slovenskem a Německem, dále rozvíjet českorakouské vztahy a pokračovat ve spolupráci ve formátu V4.

•

S Německem a Francií (budeme) kultivovat naše strategické partnerství.

•

Velká Británie pro nás zůstává bez ohledu na brexit velmi významným partnerem, především
z pohledu ekonomiky a bezpečnosti. (..)Udržíme a prohloubíme naše tradiční vazby v oblasti
obrany s Velkou Británií, jejíž armáda má pro obrannou kapacitu Aliance i Evropy klíčový význam,
a to bez ohledu na brexit.

•

Nadále budeme prosazovat transatlantickou vazbu a podporovat kooperaci s USA především
v oblasti obrany, bezpečnosti a obchodu.

•

Navážeme rovněž na naše tradiční přátelství a strategické partnerství s Izraelem.“

BOD 3: Prioritou ČR je zastavení nelegální migrace, zabránění pokračování
nesmyslného systému kvót a reforma evropského migračního systému
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•

„Naším prioritním cílem je zastavení nelegální migrace, a ve spolupráci s dalšími členskými státy
Evropské unie nedovolit pokračování nesmyslného systému kvót, který je neefektivní a rozděluje
Evropu. Budeme důsledně potírat nelegální migraci, převaděčství a obchod s lidmi. Na evropské
úrovni budeme prosazovat účinný systém zamezení zneužití azylového procesu k nelegální
migraci. Stát musí mít možnost ukončit pobyt, odebrat vízum a vyhostit rizikové migranty.

•

Rozhodování o přijímání uprchlíků (přesídlování) musí jednoznačně zůstat v kompetenci
jednotlivých států EU, stejně jako rozhodování o migračním mixu z hlediska potřeb ekonomiky.
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(…)Budeme prosazovat takovou změnu pravidel Společného evropského azylového systému
(CEAS), která zamezí zneužívání azylových pravidel pro nelegální vstup do Evropy a umožní
systém zachovat pro ty, kteří ochranu opravdu potřebují.
•

Schengenská hranice nesmí být pro ilegální migraci prostupná. Je třeba ji adekvátně střežit. EU
musí vytvořit mechanismy obrany a ochrany pro případ, kdy se situace náhle zhorší. Jen tak lze
uchovat jednu z hlavních výsad evropského prostoru: volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu.
(..) Budeme v NATO prosazovat takovou strategii, která povede k většímu aliančnímu zapojení
do řešení migrační krize. Tím je myšlen především větší alianční podíl na řešení konfliktů v těch
oblastech, které ilegální migraci generují.

•

V rámci Středoevropské obranné spolupráce navážeme na vytváření předpokladů pro schopnost
řešit případnou další migrační vlnu na tzv. Balkánské cestě. Tato spolupráce rozšiřuje smysluplně
koncept V4 o Slovinsko, Chorvatsko a Rakousko, které není členem Aliance, ale o to důležitějším
partnerem v rámci EU.

•

V souladu s humanitární tradicí budeme podporovat řešení uprchlictví zejména aktivitami
v zemích původu a v zemích prvního útočiště, kam uprchlíci přicházejí. Budeme prosazovat
razantnější přístup EU i NATO a aktivně se na něm podílet.

•

Podpoříme změnu zaměření rozvojových programů tak, aby byly cílené na země rozvrácené
konflikty. Česká strana bude usilovat o řešení krizí v zemích jejich původu.

•

Budeme se aktivně podílet na novém nastavení schengenské spolupráce, která musí vycházet
z aktuální bezpečnostní reality v EU a zároveň udržet výhody volného pohybu osob bez hranic.
Budeme prosazovat vznik operativních policejních jednotek, které budou speciálně vycvičené ke
společné obraně Schengenského prostoru. Ve spolupráci s Armádou České republiky připravíme
plán na případné operativní okamžité zajištění ochrany státních hranic České republiky.“

BOD 4: Česká republika se bude připravovat na prevenci a čelení zejména
islámskému extremismu a terorismu
•

„Budeme usilovat o snižování rizik terorismu, včetně islámského, a to kontrolou migrace, bojem
s islamistickou propagandou a bojem s extrémismem jakéhokoliv druhu.“

•

„EU, její instituce i členské státy, musí být schopny (…) bojovat proti terorismu a projevům
radikálního islamismu (…).“

BOD 5: Česká republika bude pokračovat ve výstavbě obranných mechanismů
proti hybridním a kybernetickým hrozbám na základě Auditu národní
bezpečnosti
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•

„S novými technologiemi sílí rizika kybernetických útoků. Vytvoříme speciální kybernetické síly
pro předcházení a boj s kybernetickými hrozbami. Cílem je odvracení hackerských útoků,
zabránění napadení infrastruktury a zneužívání takto získaných dat. (..)Pokročíme ve výstavbě
kapacit obrany proti hybridním hrozbám, a zvláště kybernetickým útokům, které jsou zásadním
destabilizujícím faktorem.

•

Zaktualizujeme a implementujeme doporučení vzešlá z Auditu národní bezpečnosti.“
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BOD 6: Hodnotovým základem české zahraniční politiky je podpora lidských
práv
•

„Tradiční součástí české zahraniční politiky je důraz na dodržování lidských práv, včetně práv
občanských, politických, ekonomických, sociálních, kulturních a práv menšin. Chceme být aktivní
i v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.“

BOD 7: Česká republika bude podporovat Východní partnerství a rozšiřování
EU o Západní Balkán
•

„Podpoříme postupnou integraci Západního Balkánu do EU, což pomůže stabilizovat citlivý
region.

•

Významné je pro Českou republiku i Východní partnerství především spolupráce s Ukrajinou.“

BOD 8: Česká republika bude aktivní ve vojenských zahraničních operacích po
boku našich spojenců
•

„Budeme aktivně přispívat do zahraničních operací Evropské unie, NATO či OSN, které budou
vybaveny odpovídajícím mandátem a budou v souladu s definovanými bezpečnostními a
obrannými zájmy České republiky.

•

Posílíme účast na mírové a výcvikové misi v Afganistánu (Resolute Support), zvýšíme přítomnost
v Iráku. Budeme přispívat do Předsunuté vojenské přítomnosti v Pobaltí, Sil rychlé reakce NATO
(NRF), Sil velmi vysoké pohotovosti (VJTF), ochrany vzdušného prostoru (Air Policing) a budeme
přispívat do vystavění robustních následných sil (Follow-On Forces).“

BOD 9: Česká republika navýší rozpočet na obranu do výše 2 % HDP v letech
2024–2025
•

Postupně navýšíme rozpočet na obranu s cílem dosáhnout 2 % HDP v letech 2024–2025, tak jak
zní alianční závazek.

BOD 10: Česká republika posílí nezávislou kontrolu i vládní koordinaci
zpravodajských služeb
•
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„Budeme vyžadovat nezávislou kontrolu všech zpravodajských služeb a zajistíme jejich lepší
koordinaci na vládní úrovni, aby se výsledky jejich práce sčítaly.“
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Líbí se Vám, co děláme?
Podpořte nás!
.
Naše práce je možná jen díky darům lidí, jako jste Vy.
Můžete využít tento formulář: www.evropskehodnoty.cz/o-nas/dekujeme
Nebo můžete poslat svůj dar přímo na transparentní účet Evropských hodnot:
2300405420/2010.
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