
Podklady pro zúčastněné strany

Delegace Ruské federace

S čím přijíždíme?

Pozice Ruské federace je dlouhodobě konzistentní. Od roku 2014 vede ukrajinský
stát válku proti ruskojazyčnému obyvatelstvu na východě země. V témže roce
hlasovali místní obyvatelé v referendu o přičlenění poloostrova Krym k Ruské
federaci. Tento legitimní krok je soustavně napadán ukrajinskými představiteli a
rovněž Evropskou unií a Spojenými státy americkými, které uvalily na Rusko
ekonomické sankce. V posledních letech jsme měli jasné signály o tom, že na
Ukrajině probíhá genocida ruskojazyčného obyvatelstva ze strany ukrajinských
nacionalistů. To fakticky znamená porušení tzv. Minských dohod, které měly vést k
ukončení konfliktu, ačkoli nás západní představitelé přijeli do Moskvy ubezpečovat,
že je vše v pořádku. Kvůli ochraně práv těchto diskriminovaných občanů přikročil
ruský prezident a parlament dne 21. 2. 2022 k uznání nezávislé Doněcké lidové
republiky a nezávislé Luhanské republiky. Následně prezident Vladimir Putin po
dohodě generálním štábem zahájil dne 24. 2. 2022 speciální vojenskou operaci,
jejímž cílem je denacifikace a demilitarizace Ukrajiny. Zprávy z našich
zpravodajských služeb hovoří o tom, že pokud bychom tuto vojenskou operaci
neprovedli, během několika dní by Ukrajinu vojensky napadlo Rusko. Navíc
Spojené státy, Velká Británie, Německo, Francie a další země dlouhodobě
ignorovaly naše obavy z rozpínání NATO na východ směrem k naší hranici.
Požadujeme bezpečnostní záruky, aby Severoatlantická aliance se vrátila do stavu
před rokem 1997, stáhla všechna svá vojenská zastoupení v zemích bývalého
východního bloku. Požadovali jsme také, aby Ukrajina nikdy nebyla přijata do
NATO a zůstala neutrálním státem. Žádnému z těchto požadavků nebylo
vyhověno, a proto jsme z obavy o vlastní bezpečnost a bezpečnost obyvatel dvou
zmíněných republik rozhodli pro zahájení speciální vojenské operace.

Čeho chceme dosáhnout?

Cílem Ruské federace je:
1. zajistit ochranu práv ruskojazyčných obyvatel na Ukrajině
2. mezinárodní uznání nezávislosti Doněcké lidové republiky i Luhanské lidové
republiky a jejich přičlenění do Ruské federace
3. uznání poloostrova Krym jakožto součásti Ruské federace
4. Ukrajina se zaváže, že nevstoupí do NATO1, případně se vrátí do sféry vlivu

1 Ruská federace si primárně nepřeje vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance z obav o vlastní
bezpečnost. Členství Ukrajiny v Evropské unii také není žádoucí pro představitele Ruska, nicméně v
této oblasti je Rusko nejspíš ochotné k ústupkům viz
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/kremlu-by-clenstvi-ukrajiny-v-eu-mozna-nevadilo-40388832

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/kremlu-by-clenstvi-ukrajiny-v-eu-mozna-nevadilo-40388832


“východu”
5. Ukrajina bude disponovat omezeným počtem těžkých zbraní
6. dosáhnout toho, že bude ukončeno členství v Severoatlantické alianci zemím,
které byly přijaty po roce 1997
7. zrušení všech sankcí uvalených na Rusko

Podklady pro ruskou delegaci:

https://www.e15.cz/donbas-historie-mapa-ukrajina-rusko

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/vyjednavani-rusko-ukrajina-putin-zelenskyj-turec
ko-dohoda_2204022155_jgr

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ukrajina-mirova-vyjednavani-rusko_2203301651
_zuj

https://www.denik.cz/staty-mimo-eu/valka-ukrajina-rusko-jednani-pokrok.html

https://www.voxpot.cz/dohoda-o-miru-na-ukrajine-zrejme-nebude-mozna-bez-unikov
e-strategie-pro-putina/

článek z Respektu: “Jak může vypadat ukrajinské vítězství” - Timothy Garton Ash

článek z Respektu: “Ještě jsme se nedohodli” - Jiří Sobota, Ondřej Kundra
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https://www.voxpot.cz/dohoda-o-miru-na-ukrajine-zrejme-nebude-mozna-bez-unikove-strategie-pro-putina/
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Delegace Ukrajiny

S čím přijíždíme?

Ukrajina je suverénní evropskou zemí, která má právo svobodně a demokraticky
se rozhodnout, jak bude vypadat její další směřování. Minimálně od roku 2013
Ukrajina dlouhodobě usiluje o vstup do Evropské unie, což bylo ze strany Ruské
federace vnímáno jako nepřátelský akt, který vyústil ve vyhlášení samozvaných
povstaleckých republik v Doněcké a Luhanské oblasti a rovněž v násilné a
protiprávní přičlenění poloostrova Krymu k Rusku. Ačkoli se Ruská federace v
Minských dohodách zavázala, že ukončí veškeré boje, vojenské operace na
Donbasu pokračovaly dál. Výsledkem tohoto mnoho let trvajícího konfliktu jsou
tisíce mrtvých a zraněných, tisíce civilistů, kteří museli opustit své domovy a
uprchnout do bezpečí a samozřejmě také značné materiální a finanční škody. V
posledních letech navíc Kreml stupňoval tlak na Ukrajinu a vymýšlel nesplnitelné
požadavky: neutralita Ukrajiny, oslabení ukrajinské armády, uznání svrchovanosti
Krymu a nezávislosti povstaleckých republik v Doněcké a Luhanské oblasti. Tyto
požadavky jsme museli jasně odmítnout. Od loňského roku navíc Ruská federace
postupně shromažďovala většinu svých vojenských kapacit u hranic s Ukrajinou a
vůči našim občanům a institucím prováděla masivní kybernetické a dezinformační
útoky. Měli jsme informace od našich i zahraničních zpravodajských služeb, že
Rusko se chystá napadnout Ukrajinu. Dne 21. 2. 2022 prezident Putin v rozporu s
Minskými dohodami uznal nezávislost povstaleckých republik na Donbasu, tj.
svrchované území Ukrajiny. V noci 24. 2. 2022 pak ruská a běloruská armáda
zaútočily na Ukrajinu z několika směrů. V prvních dnech války Rusko raketovými a
dělostřeleckými útoky bombardovalo velká města (Kyjev, Charkov, Mariupol,
Černihiv, Lvov) a snažilo se rychle ovládnout strategická místa v zemi (např.
letiště, přístavy, vojenská zařízení, jaderné elektrárny, železniční uzly, továrny
apod.). Máme informace, že se Rusové pokusili o výsadek speciálně vycvičeného
komanda, které mělo za úkol zajmout a možná i zlikvidovat ukrajinského
prezidenta Volodymyra Zelenského. Když se pokus o rychlou okupaci nezdařil,
zahájila ruská armáda další fázi války, která byla ještě ničivější než ta předchozí.
Začali záměrně cílit na civilní obyvatelstvo, bombardovali nemocnice, obytné
domy, školy a kryty. Ačkoli ruská vláda slíbila, že vytvoří takzvané humanitární
koridory a nechají bezpečně odejít civilisty z bombardovaných oblastí, existuje
mnoho případů, kdy tento slib nebyl dodržen (např. některé koridory vedly
záměrně do Ruska). Máme jasné důkazy, že na územích okupovaných ruskou
armádou docházelo k týrání a vraždění civilistů, znásilňování, rabování a dalšímu
nelidskému zacházení. Víme také, že dochází k nuceným deportacím ukrajinských
obyvatel na ruské území. Na těchto místech zjevně došlo k závažným válečným
zločinům. Jedná se o obrovskou humanitární katastrofu, která musí být prošetřena
Mezinárodním soudním dvorem v Haagu. Od začátku války na Ukrajině uprchlo ze
země více než 4 miliony lidí, další miliony byly nuceny opustit své domovy a
uprchnout do bezpečnějších regionů Ukrajiny. Přesné počty obětí nejsou dosud
známy.



Čeho chceme dosáhnout?
1. stažení ruských (a běloruských) vojsk z území Ukrajiny
2. důkladné prošetření a potrestání válečných zločinů napáchaných ruskou

armádou
3. zachování územní celistvosti Ukrajiny (včetně Krymu a samozvaných

republik v Doněcku a Luhansku)
4. finanční odškodnění za způsobené škody ze strany Ruské federace a

Běloruska
5. závazek “Západu” na financování obnovy Ukrajiny
6. svobodný návrat všech ukrajinských obyvatel donucených přejít na území

Ruské federace
7. dosáhnout členství v NATO a EU
8. zajistit Ukrajině bezpečnostní záruky v případě jejího dalšího napadení
9. “stát se moderní zemí západního typu”
10.docílit toho, že se budou nejvyšší představitelé Ruska (včetně Vladimíra

Putina) zodpovídat v Haagu před mezinárodním trestním soudem

Podklady pro ukrajinskou delegaci:

https://www.youtube.com/watch?v=M0IZnGdHI4g&t=449s

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e222254000810001

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e222254000810009

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e222254000810007

článek z Respektu: “Jak může vypadat ukrajinské vítězství” - Timothy Garton Ash

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ukrajina-mirova-vyjednavani-rusko_2203301651
_zuj

https://www.denik.cz/staty-mimo-eu/valka-ukrajina-rusko-jednani-pokrok.html

https://www.voxpot.cz/dohoda-o-miru-na-ukrajine-zrejme-nebude-mozna-bez-unikov
e-strategie-pro-putina/

https://www.respekt.cz/rozhovor/i-kdyz-na-ukrajine-ustanou-boje-ceka-nas-situace-sr
ovnatelna-se-studenou-valkou

článek z Respektu: “Jak porazit Putina” - Jaroslav Spurný, František Trojan

článek z Respektu: “Ještě jsme se nedohodli” - Jiří Sobota, Ondřej Kundra
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Vedení NATO

S čím přijíždíme?

Po skončení studené války usilovaly státy NATO (v čele s USA a Velkou Británií) o
dialog s Ruskou federací, posílení vojenské spolupráce (včetně kosmického
výzkumu) a pomoc s demokratizací země. Pravidelně jsme se setkávali s
představiteli Ruska a hledali řešení společných problémů. V roce 1997 uzavřela
Severoatlantická aliance s Ruskem dohodu o spolupráci, v níž se obě strany
zavázaly k dodržování mezinárodního práva, k respektování územní celistvosti,
nezávislosti a suverenity jednotlivých států, k zdržení se násilí a vzájemné výměně
informací a spolupráci v oblasti vojenství. Ruská federace ovšem tyto závazky
opakovaně porušovala, když se vojensky angažovala v Gruzii (2008) a nakonec i
na území Ukrajiny v roce 2014. Tehdy Rusko násilně přičlenillo poloostrov Krym a
zaútočilo vojensky v regionu Donbas na východě Ukrajiny. Státy NATO ostře
zkritizovaly vojenské angažmá Kremlu a následně byl přijat balík ekonomických
sankcí vůči některým ruským firmám a politikům. V posledních několika letech
stupňoval ruský režim prezidenta V. Putina tlak na státy Evropské unie: prováděl
kybernetické útoky, cíleně se pokoušel o vyvolání chaosu prostřednictvím
dezinformačních a propagandistických webů a financování extremistických
politických stran, pokoušel se ovlivňovat volby a ohrožoval bezpečnostní zájmy
těchto zemí (např. kauza výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v ČR).
Následovalo také vyhoštění ruských diplomatů a rozvázání ekonomické
spolupráce v některých oblastech. Před zahájením invaze na území Ukrajiny se
vedoucí představitelé Spojených států, Německa a Francie snažili o snížení napětí
na ukrajinsko-ruské hranici diplomatickou návštěvou v Moskvě. Když Ruská
federace zahájila dne 24. 2. 2022 válku vůči Ukrajině, evropské členské státy
NATO přijaly několik milionů uprchlíků na své území, prosazovaly vedle důležité
humanitární pomoci i okamžitou vojenskou pomoc Ukrajině, podporovaly vyloučení
Ruska z mezinárodních organizací a mezinárodního finančního systému a
zasazovaly se o ukončení spolupráce s ruskými firmami. Reakcí Severoatlantické
aliance na agresivní válečné tažení Ruska bylo rozmístění vojáků v tzv. východní
křídle, tj. v Pobaltí, v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.
Máme jasné důkazy, že na ukrajinských územích okupovaných ruskou armádou
docházelo k týrání a vraždění civilistů, znásilňování, rabování a dalšímu
nelidskému zacházení. Na těchto místech zjevně došlo k závažným válečným
zločinům. Jedná se o obrovskou humanitární katastrofu, která musí být prošetřena
Mezinárodním soudním dvorem v Haagu. Od začátku války na Ukrajině uprchlo ze
země více než 4 miliony lidí, další miliony byly nuceny opustit své domovy a
uprchnout do bezpečnějších regionů Ukrajiny. Přesné počty obětí nejsou dosud
známy. Severoatlantická aliance odmítá vyhrožování Kremlu, že by mohl použít
jaderné zbraně. To by vedlo k rozpoutání celosvětového konfliktu. Podporujeme
okamžité stažení vojsk Ruské federace z celého suverénního území a zajištění



jasných bezpečnostních záruk Ukrajině v případě jejího dalšího napadení.2

Čeho chceme dosáhnout?
1. zachování územní celistvosti Ukrajiny (včetně Krymu a samozvaných

republik v Doněcku a Luhansku)
2. žádné omezení ve věci rozhodování o členství suverénních států (případně

i Ukrajiny)
3. ustoupení Běloruska od záměru umístění jaderného arzenálu Ruské

federace
4. výměna válečných zajatců mezi bojujícími stranami.
5. závazek uzavření nové smlouvy o snižování počtu jaderných zbraní s

Ruskou federací
6. zákaz prodeje vojenských technologií do Ruské federace a jejím

spojencům3

Podklady pro delegaci NATO:

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e222254000810002

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3466389-usa-dodaji-kyjevu-dalsi-javeliny-madarsk
o-si-predvolalo-ukrajinskeho-velvyslance

článek z Respektu: “Jak porazit Putina” - Jaroslav Spurný, František Trojan

článek z Respektu: “Proč nedokážeme připustit, že Ukrajina vyhrává?” - Eliot A.
Cohen

článek z Respektu: “Ještě jsme se nedohodli” - Jiří Sobota, Ondřej Kundra

3 Zákulisní cíl: svrhnout současný ruský režim zosobněný V. V. Putinem a “jeho lidmi”

2 V otázce případného členství Ukrajiny v NATO nepanuje mezi jejími členy shoda. Tradičními
zástanci jsou především postkomunistické země, mezi nejhlasitější odpůrce dlouhodobě patří Francie
a Německo.

https://decko.ceskatelevize.cz/video/e222254000810002
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3466389-usa-dodaji-kyjevu-dalsi-javeliny-madarsko-si-predvolalo-ukrajinskeho-velvyslance
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3466389-usa-dodaji-kyjevu-dalsi-javeliny-madarsko-si-predvolalo-ukrajinskeho-velvyslance


“Radikálnější”/ východní křídlo EU, prosazující ostřejší sankce
(např. Česká republika, Polsko, Slovensko, Estonsko, Lotyšsko,
Litva)

S čím přijíždíme?

Valná část “nových” členských států Evropské unie, jež do této organizaci vstoupila
roce 2004, má neblahou historickou zkušenost s působením ruského/ sovětského
vlivu z doby studené války. V posledních několika letech stupňoval ruský režim
prezidenta V. Putina tlak na státy střední a východní Evropy: prováděl kybernetické
útoky, cíleně se pokoušel o vyvolání chaosu prostřednictvím dezinformačních a
propagandistických webů a financování extremistických politických stran, pokoušel
se ovlivňovat volby a ohrožoval bezpečnostní zájmy těchto zemí (např. kauza
výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v ČR). Už po násilné okupaci Krymu v
roce 2014 prosazovaly státy střední a východní Evropy přísné sankce vůči Ruské
federaci, což se ovšem nesetkalo s velkou odezvou v tzv. “starých” členských
státech EU. Když Ruská federace zahájila dne 24. 2. 2022 válku vůči Ukrajině,
země střední a východní Evropy přijaly několik milionů uprchlíků na své území,
prosazovaly vedle důležité humanitární a ekonomické pomoci i okamžitou
vojenskou pomoc Ukrajině, podporovaly vyloučení Ruska z mezinárodních
organizací a mezinárodního finančního systému a zasazovaly se o ukončení
spolupráce s ruskými firmami. Následovalo také vyhoštění ruských diplomatů a
rozvázání ekonomické spolupráce v některých oblastech. Premiéři tří zemí z této
části Evropské unie se jako první po zahájení konfliktu osobně setkali s
prezidentem Zelenským v okupovaném Kyjevě. Na jednáních Evropské unie jsme
prosazovali, abychom Ukrajině udělili status kandidátské země a také vyslali
humanitární misi do nejvíce zasažených regionů. Současně chceme co
nejrychlejší snížení energetické závislosti na Rusku, včetně ukončení dodávek
ropy a zemního plynu do zemí Evropské unie. Podporujeme okamžité stažení
vojsk Ruské federace z celého suverénního území a zajištění jasných
bezpečnostních záruk Ukrajině v případě jejího dalšího napadení. Chceme také
urychlené vybavení našich vlastních armád nejmodernějším vojenským vybavením
především americké provenience. Požadujeme také stálou přítomnost jednotek
NATO na tzv. východním křídle aliance, pro odstrašení případné budoucí ruské
hrozby. Požadujeme také pomoc USA a Kanady při urychleném dosažení
energetické nezávislosti na dodávkách ropy a plynu z Ruské federace.

Čeho chceme dosáhnout?
1. okamžité stažení vojsk Ruské federace z celého suverénního území

Ukrajiny (včetně Krymu)
2. zachování územní celistvosti Ukrajiny v podobě  (včetně Krymu a

samozvaných republik v Doněcku a Luhansku)
3. zahájení přístupových jednání o přijetí Ukrajiny do EU
4. zajistit Ukrajině bezpečnostní záruky v případě jejího dalšího napadení
5. ukončení veškerého obchodování s Ruskou federací, včetně plynu a ropy
6. prošetření a potrestání válečných zločinů napáchaných Ruskou federací,

včetně nejvyšších představitelů (V. Putin, S. Lavrov, S. Šojgu,...)



7. vyslání humanitární mise do nejvíce zasažených oblastí Ukrajiny
8. maximální podpora ukrajinských občanů dočasně pobývajících na území

jejich států
9. finanční pomoc zemí EU s obnovou Ukrajiny
10.pokračování v tvrdých sankcích vůči Ruské federaci a Bělorusku

Podklady pro delegaci “radikálnější křídlo EU”

článek z Respektu: “Tři muži v Kyjevě” - Kateřina Šafaříková, Andrea Procházková

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3466092-cesko-dodal
o-ukrajine-bojova-vozidla-pechoty-a-tanky-t-72

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3466389-usa-dodaji-kyjevu-dalsi-javeliny-madarsk
o-si-predvolalo-ukrajinskeho-velvyslance

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3463694-evropska-uni
e-jedna-s-cinou-von-der-leyenova-s-michelem

článek z Respektu: “Proč nedokážeme připustit, že Ukrajina vyhrává?” - Eliot A.
Cohen

článek z Respektu: “Jak porazit Putina” - Jaroslav Spurný, František Trojan

článek z Respektu: “Ještě jsme se nedohodli” - Jiří Sobota, Ondřej Kundra

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3466092-cesko-dodalo-ukrajine-bojova-vozidla-pechoty-a-tanky-t-72
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3466092-cesko-dodalo-ukrajine-bojova-vozidla-pechoty-a-tanky-t-72
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3466389-usa-dodaji-kyjevu-dalsi-javeliny-madarsko-si-predvolalo-ukrajinskeho-velvyslance
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3466389-usa-dodaji-kyjevu-dalsi-javeliny-madarsko-si-predvolalo-ukrajinskeho-velvyslance
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3463694-evropska-unie-jedna-s-cinou-von-der-leyenova-s-michelem
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3463694-evropska-unie-jedna-s-cinou-von-der-leyenova-s-michelem


“Umírněnější”/ západní křídlo EU (např. Německo, Itálie,
Francie, Nizozemsko)

S čím přijíždíme?

Po skončení studené války usilovaly státy Evropské unie o dialog s Ruskou
federací, posílení ekonomické spolupráce a pomoc s demokratizací země.
Pravidelně jsme se setkávali s představiteli Ruska a hledali řešení společných
problémů. Staré členské státy Evropské unie ostře zkritizovaly vojenské angažmá
na Donbasu a násilnou okupaci Krymu v roce 2014. Následně byl přijat balík
ekonomických sankcí vůči některým ruským firmám a ruským politikům. Víme ale,
že docházelo k obcházení sankcí západoevropskými firmami. V posledních
několika letech stupňoval ruský režim prezidenta V. Putina tlak na státy Evropské
unie: prováděl kybernetické útoky, cíleně se pokoušel o vyvolání chaosu
prostřednictvím dezinformačních a propagandistických webů a financování
extremistických politických stran, pokoušel se ovlivňovat volby a ohrožoval
bezpečnostní zájmy těchto zemí (např. kauza výbuchu muničního skladu ve
Vrběticích v ČR, otrava agenta Skripala na britském území). Současně pro nás
bylo životně důležité pokračovat v ekonomické spolupráci a dodávkách ropy a
zemního plynu do Evropské unie. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o výstavbě
nového plynovodu Nordstream 2 z Ruska do Evropy. Před zahájením invaze na
území Ukrajiny se vedoucí představitelé Německa a Francie snažili o snížení
napětí na ukrajinsko-ruské hranici diplomatickou návštěvou v Moskvě. Když Ruská
federace zahájila dne 24. 2. 2022 válku vůči Ukrajině, okamžitě jsme agresi
odsoudili, zaslali Ukrajině humanitární, ekonomickou a vojenskou pomoc a poskytli
ochranu ukrajinským uprchlíkům. Přijali jsme několik balíků ekonomických sankcí
vůči ruským politikům, byznysmenům a firmám a dohodli jsme se na odstřižení
Ruska z mezinárodního finančního systému. Podporujeme Ukrajinu v její ambici
stát se členským státem Evropské unie, v tuto chvíli však není možné ji udělit
kandidátský status. Německo zastavilo práci na zprovoznění plynovodu
Nordstream 2 a vyslalo na Ukrajinu zbraně a vojenskou techniku, což se stalo
poprvé od druhé světové války. Současně chceme jako země západního křídla
Evropské unie snížení energetické závislosti na Rusku, včetně ukončení dodávek
ropy a zemního plynu do zemí Evropské unie v horizontu několika let.
Podporujeme okamžité stažení vojsk Ruské federace z celého suverénního území.
Jsme spíše skeptičtí v otázce ukrajinského členství v NATO, jednalo by se o
přímou provokaci Ruska.

Čeho chceme dosáhnout?
1. okamžité stažení vojsk Ruské federace z celého suverénního území

Ukrajiny
2. zachování územní celistvosti Ukrajiny před 24. 2. 2022 (včetně

samozvaných republik v Doněcku a Luhansku)
3. prošetření a potrestání válečných zločinů napáchaných Ruskou federací
4. postupné budování nezávislosti na ruských komoditách (plynu a ropě) do

konce roku 2030



5. maximální podpora ukrajinských občanů dočasně pobývajících na území
jejich států

6. vyslat nezávislé pozorovatele OSN (do Ruska, Běloruska a na Ukrajinu)
7. finanční pomoc zemí EU s obnovou Ukrajiny

Podklady pro delegaci “umírněnější křídlo EU”

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3466389-usa-dodaji-kyjevu-dalsi-javeliny-madarsk
o-si-predvolalo-ukrajinskeho-velvyslance

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3463694-evropska-uni
e-jedna-s-cinou-von-der-leyenova-s-michelem

článek z Respektu: “Jak porazit Putina” - Jaroslav Spurný, František Trojan

článek z Respektu: “Proč nedokážeme připustit, že Ukrajina vyhrává?” - Eliot A.
Cohen

článek z Respektu: “Ještě jsme se nedohodli” - Jiří Sobota, Ondřej Kundra

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3466389-usa-dodaji-kyjevu-dalsi-javeliny-madarsko-si-predvolalo-ukrajinskeho-velvyslance
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3466389-usa-dodaji-kyjevu-dalsi-javeliny-madarsko-si-predvolalo-ukrajinskeho-velvyslance
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3463694-evropska-unie-jedna-s-cinou-von-der-leyenova-s-michelem
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3463694-evropska-unie-jedna-s-cinou-von-der-leyenova-s-michelem


Čínská lidová republika

S čím přijíždíme?

Čínská lidová republika má zájem na udržování přátelských vztahů s Ruskou
federací a Ukrajinou. Pro naši zemi bylo vždy zásadní prosazovat strategická
spojenectví založená na vzájemném obchodování a zároveň respektu k vnitřním
záležitostem partnerských zemí. V letošním roce jsme v Pekingu uspořádali v
krátkém čase po sobě již druhé olympijské hry, které hodnotíme jako velmi
úspěšné. Po zahájení konfliktu na Ukrajině ze 24. 2. 2022 jsme se vyjádřili
jednoznačně ve prospěch mírového řešení. V Radě bezpečnosti OSN jsme se
zdrželi hlasování o odsouzení ruské vojenské operace na území Ukrajiny.
Odmítáme se nechat tlačit představiteli NATO a EU k tomu, abychom se postavili
rozhodně proti Ruské federaci. Nesouhlasíme s takto přísnými sankcemi, které
namířil Západ vůči Rusku. Současně v tuto chvíli nepřipadá v úvahu vojenská
podpora ani jedné ze stran konfliktu. Usilujeme o ukončení bojů na Ukrajině a o
zachování stability v regionu východní Evropy. Jsme připraveni být důležitým
prostředníkem v mírovém jednání mezi Ruskou federací a Ukrajinou4.

Čeho chceme dosáhnout?
1. ukončení konfliktu na Ukrajině
2. zachování stability v regionu východní Evropy
3. mezinárodní uznání nezávislosti Doněcké lidové republiky a Luhanské

lidové republiky
4. mezinárodní uznání poloostrova Krym jakožto součásti Ruské federace
5. volné obchodování Číny se všemi zeměmi (včetně Ruské federace)5

Podklady pro čínskou delegaci:

https://www.youtube.com/watch?v=cPAcY_zIKak

https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3463694-evropska-uni
e-jedna-s-cinou-von-der-leyenova-s-michelem

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ministri-zahranici-ruska-a-ciny-se-dohodli-na-posi
leni-spoluprace/2185225

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cina-mediator-prostrednik-rusko-ukrajina-valka_2
203110713_aur

https://www.respekt.cz/kontext/nepratele-nasich-nepratel-jak-na-ruskou-invazi-a-zap
adni-sankce-reaguje-zbytek-sveta

5 Zákulisní cíl: zvyšovat ekonomickou závislost Ruska na Čínské lidové republice

4 Pozorně sledujeme reakce západu na ukrajinskou krizi vzhledme k našim dlouhodobým plánům
se separatistickým Taiwanem"

https://www.youtube.com/watch?v=cPAcY_zIKak
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3463694-evropska-unie-jedna-s-cinou-von-der-leyenova-s-michelem
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/rusko-ukrajinsky-konflikt/3463694-evropska-unie-jedna-s-cinou-von-der-leyenova-s-michelem
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ministri-zahranici-ruska-a-ciny-se-dohodli-na-posileni-spoluprace/2185225
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ministri-zahranici-ruska-a-ciny-se-dohodli-na-posileni-spoluprace/2185225
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cina-mediator-prostrednik-rusko-ukrajina-valka_2203110713_aur
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cina-mediator-prostrednik-rusko-ukrajina-valka_2203110713_aur
https://www.respekt.cz/kontext/nepratele-nasich-nepratel-jak-na-ruskou-invazi-a-zapadni-sankce-reaguje-zbytek-sveta
https://www.respekt.cz/kontext/nepratele-nasich-nepratel-jak-na-ruskou-invazi-a-zapadni-sankce-reaguje-zbytek-sveta


Bělorusko

S čím přijíždíme?

Bělorusko stojí jednoznačně na straně Ruské federace v boji proti ukrajinským
nacionalistům, kteří utlačují práva tamního ruskojazyčného obyvatelstva.Od roku
2014 vede ukrajinský stát válku proti ruskojazyčnému obyvatelstvu na východě
země. Ukrajina nerespektuje práva a potřeby těchto občanů a nerespektuje
svobodné vyhlášení dvou nezávislých republik - Doněcké lidové republiky a
Luhanské lidové republiky. V témže roce hlasovali místní obyvatelé v referendu o
přičlenění poloostrova Krym k Ruské federaci. Tento legitimní krok je soustavně
napadán ukrajinskými představiteli a rovněž Evropskou unií a Spojenými státy
americkými, které uvalily na Rusko ekonomické sankce. V předloňském roce se
naše země ocitla na hraně pokračování našeho politického uspořádání, když proti
právoplatným výsledkům prezidentských voleb protestovali lidé v ulicích
podporovaní a placení agenty z Evropské unie a Spojených států amerických.
Pokus o svržení režimu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka se jim
nezdařil. Západ na nás uvalil další vlnu ekonomických sankcí a zakázal nám
pořádat mistrovství světa v ledním hokeji. Když Ruská federace zahájila z
preventivních důvodů speciální vojenskou operaci na Ukrajině, umožnili se
našemu významnému spojenci vyslání jednotek přes naše území.

Čeho chceme dosáhnout?
1. zabránit vměšování do vnitřních záležitostí Běloruska (upevnění pozice

Lukašenkova režimu6)
2. zamezení možnosti ovlivňování dění v Bělorusku ze strany Ukrajiny a

“západu”
3. uznání nezávislosti Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky
4. uznání poloostrova Krym jakožto součásti Ruské federace
5. Ukrajina nebude disponovat vlastní armádou
6. dosáhnout toho, že bude ukončeno členství v Severoatlantické alianci

zemím, které byly přijaty po roce 1997
7. zrušení všech sankcí uvalených na Bělorusko

Podklady pro běloruskou delegaci:

https://www.youtube.com/watch?v=4CIyCHODWhQ

https://www.youtube.com/watch?v=1SOCxx2SsS0&t=4s

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/belorusko-lukasenko-protesty-putin-kreml-eu-san
kce-cichanouska-volby_2102090652_eku

6 Rusko je hlavní oporou našeho politického režimu, pokud Rusko prohraje, bude pozice prezidenta
Lukašenka dlouhodobě neudržitelná a lze očekávat novou erupci občanských nepokojů.

https://www.youtube.com/watch?v=4CIyCHODWhQ
https://www.youtube.com/watch?v=1SOCxx2SsS0&t=4s
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/belorusko-lukasenko-protesty-putin-kreml-eu-sankce-cichanouska-volby_2102090652_eku
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/belorusko-lukasenko-protesty-putin-kreml-eu-sankce-cichanouska-volby_2102090652_eku


https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/belorusko-rusko-ruska-invaze-na-ukrajinu-lukase
nko-ukrajina-valka-putin_2203032042_jgr
článek z Respektu: “Ještě jsme se nedohodli” - Jiří Sobota, Ondřej Kundra

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/belorusko-rusko-ruska-invaze-na-ukrajinu-lukasenko-ukrajina-valka-putin_2203032042_jgr
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/belorusko-rusko-ruska-invaze-na-ukrajinu-lukasenko-ukrajina-valka-putin_2203032042_jgr


Zástupce tzv. třetích států, které nejsou v NATO a zároveň jsou
geograficky blízko konfliktu
(např. Finsko, Švédsko, Moldavsko, Gruzie)

S čím přijíždíme?

V posledních několika letech stupňoval ruský režim prezidenta V. Putina tlak na
státy, které jsou geograficky blízko Ruské federaci: prováděl kybernetické útoky,
cíleně se pokoušel o vyvolání chaosu prostřednictvím dezinformačních a
propagandistických webů. Se znepokojením jsme sledovali eskalaci konfliktu a
agresi Ruska vůči Ukrajině. Současně pro naše země představuje velkou
bezpečnostní hrozbu záminka v ochraně ruskojazyčné menšiny, které se na
územích našich států nacházejí. Bezprostředně po zahájení agrese vůči Ukrajině
Kreml začal zostřovat svou rétoriku vůči našim zemím opíral oprávněnost svých
argumentů o ruské nároky na historické území. Vedle obavy z přímé agrese Ruské
federace vůči Finsku, Švédsku, Moldavsku a Gruzii se obáváme i záměrného
vyvolávání napětí a nepokojů mezi příslušníky ruské menšiny a většinovou
populací. Máme jasné důkazy, že na ukrajinských územích okupovaných ruskou
armádou docházelo k týrání a vraždění civilistů, znásilňování, rabování a dalšímu
nelidskému zacházení. Na těchto místech zjevně došlo k závažným válečným
zločinům. Jedná se o obrovskou humanitární katastrofu, která musí být prošetřena
Mezinárodním soudním dvorem v Haagu. Od začátku války na Ukrajině uprchlo ze
země více než 4 miliony lidí, další miliony byly nuceny opustit své domovy a
uprchnout do bezpečnějších regionů Ukrajiny. Přesné počty obětí nejsou dosud
známy. Podporujeme okamžité stažení vojsk Ruské federace z celého
suverénního území a zajištění jasných bezpečnostních záruk Ukrajině v případě
jejího dalšího napadení. Prioritou pro naše země je nedotknutelnost územní
svrchovanosti a právo každého státu určit si vlastní směřování. Naše země se po
zkušenostech z tragického válečného konfliktu na Ukrajině posunuly v jednáních
směrem k integraci mezi členské státy EU (Moldavsko a Gruzie požádaly o vstup
do EU) a NATO (Finsko a Švédsko momentálně zvažují možnost vstupu do
NATO).

Čeho chceme dosáhnout?
1. omezení vojenské síly Ruské federace jakýmkoliv způsobem
2. žádné omezení ve věci rozhodování o členství v NATO/ EU - snaha vstoupit

mezi členy
3. zachování územní celistvosti Ukrajiny (včetně Krymu a samozvaných

republik v Doněcku a Luhansku)
4. ustoupení Běloruska od záměru umístění jaderného arzenálu Ruské

federace
5. pokračování v tvrdých sankcích vůči Ruské federaci a Bělorusku
6. prošetření a potrestání válečných zločinů napáchaných Ruskou federací,

včetně nejvyšších představitelů (V. Putin, S. Lavrov, S. Šojgu,...)

Podklady pro delegaci tzv. třetích států:



https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3174522-republika-ktera-neexistuje-nikym-neuzna
ne-podnestri-preziva-uz-tricet-let

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-po-ukrajine-zada-o-vstup-do-eu-i-gr
uzie-a-moldavsko-191744

článek z Respektu: “Moldavsko pod náporem” - Tomáš Brolík, Ondřej Kundra

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3455974-podpora-vstupu-do-nato-ve-finsku-roste-p
ro-ukonceni-neutrality-je-uz-vetsina-obyvatel

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3174522-republika-ktera-neexistuje-nikym-neuznane-podnestri-preziva-uz-tricet-let
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3174522-republika-ktera-neexistuje-nikym-neuznane-podnestri-preziva-uz-tricet-let
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-po-ukrajine-zada-o-vstup-do-eu-i-gruzie-a-moldavsko-191744
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-po-ukrajine-zada-o-vstup-do-eu-i-gruzie-a-moldavsko-191744
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3455974-podpora-vstupu-do-nato-ve-finsku-roste-pro-ukonceni-neutrality-je-uz-vetsina-obyvatel
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3455974-podpora-vstupu-do-nato-ve-finsku-roste-pro-ukonceni-neutrality-je-uz-vetsina-obyvatel


Slovníček pojmů

Ruská federace - rozlohou největší stát světa, který zahrnuje značnou část
východní Evropy a severní Asie. V současnosti má necelých 150 milionů obyvatel.
Rusko je hlavním nástupnickým státem Sovětského svazu, který se rozpadl v roce
1991. Rusko je prezidentskou republikou, v jejímž čele stojí od roku 2000 prezident
Vladimir Putin. Vedle USA a Číny je Rusko považováno za jednu ze světových
velmocí.

Kreml - oficiální sídlo prezidenta Ruské federace, které se nachází v Moskvě. V
minulosti zde bylo sídlo ruských panovníků.

Donbas - rozsáhlý těžební a průmyslový region na východě Ukrajiny, který zahrnuje
mj. Doněckou a Luhanskou oblast. Žije zde přes 8 milionů lidí, z nichž 57 % tvoří
Ukrajinci, nejpočetnější menšinou jsou etničtí Rusové (přes 38 %). Převládajícím
jazykem regionu je ruština.

Krym - strategický poloostrov na pobřeží Černého moře. V průběhu historie byl
okupován vojsky Tatarů, později carským Ruskem. Od roku 1954 byl v rámci
Sovětského svazu převeden pod správu Ukrajiny, po rozpadu SSSR se stává
součástí Ukrajiny.

Minské dohody - dvě dohody (z let 2014 a 2015) o příměří a stažení těžké vojenské
techniky, které měly vést k ukončení bojů na východě Ukrajiny. Mezi zúčastněné
strany dohody se řadí Ukrajina, Rusko, Německo a Francie. Navzdory vyjednanému
příměří boje mezi Ukrajinou a proruskými povstalci na východě Ukrajiny pokračovaly.
Za definitivní konec Minských dohod se považuje ruské uznání separatistických
republik v Doněcku a Luhansku.

NATO - NATO neboli Severoatlantická aliance je vojenský obranný pakt, který v
současnosti zahrnuje 30 zemí z Evropy a Severní Ameriky. Hlavním cílem NATO je
společná obrana jejích členů v případě napadení. Sídlo NATO je v Bruselu. Od roku
1999 Severoatlantická aliance se rozrostla o země střední a východní Evropy (ČR,
Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Estonsko,
Lotyšsko, Litva, Chorvatsko, Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie).

OSN - mezinárodní Organizace spojených národů , která v současnosti sdružuje 193
států světa. Cílem OSN je zachování mezinárodního míru, bezpečnosti a zajištění
mezinárodní spolupráce. Hlavními orgány OSN jsou Valné shromáždění OSN, Rada
bezpečnosti OSN a Mezinárodní soudní dvůr. Sídelními městy OSN jsou: Ženeva,
New York, Vídeň a Nairobi.



Rada bezpečnosti OSN - jeden z hlavních orgánů OSN, který řeší spory mezi
aktéry a usiluje o zachování míru. Rada je složená z 15 členů. Nejvýznamnější
postavení má pět stálých členů, kteří mají při rozhodování právo veta: USA, Velká
Británie, Francie, Rusko a Čína.

Mezinárodní soudní dvůr OSN - hlavní soudní orgán Organizace spojených
národů, který sídlí v nizozemském Haagu. Hlavním úkolem soudu je řešit spory mezi
státy.

Rada Evropy - mezinárodní organizace spojující 47 zemí Evropy. Nejedná se o
orgán Evropské unie, je to nezávislá organizace se sídlem ve francouzském
Štrasburku. Hlavním úkolem je udržování a rozvoj lidských práv na území členských
států. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině byla Ruská federace z Rady Evropy
vyloučena.

studená válka - globální konflikt (probíhal v letech 1947-1991) mezi komunistickými
státy v čele se Sovětským svazem na jedné straně a západními státy v čele s USA
na druhé straně. Většina bojů a ozbrojených konfliktů ve světě se odehrávala mezi
stranami podporovanými na jedné straně SSSR a USA na druhé straně. Po celou
dobu trvání studené války existovala hrozba použití jaderných zbraní.

jaderné velmoci - v současnosti mezi země, které mají jaderný arzenál, patří: USA,
Rusko, Velká Británie, Francie, Čína, Indie a Pákistán. Izrael a Severní Korea
otevřeně nepřiznali vlastnictví jaderných zbraní, nicméně existují důkazy o tom, že je
mají.

sankce proti Rusku - po zahájení ruské agrese vůči Ukrajině dne 24. 2. 2022
začaly postupně členské státy Evropské unie, NATO a některé další státy uvalovat
balíček sankcí vůči Rusku. Mezi sankce patří například: a) vyřazení Ruska z
mezinárodního platebního systému SWIFT, b) zákaz pobytu vlivných ruských
politiků, byznysmenů a jejich příbuzných na území členských států a zmrazení
majetku, c) uzavření vzdušného prostoru pro ruská letadla, d) odchod významných
západních firem z Ruska, e) zákaz dovozu uhlí z Ruska, f) zákaz obchodu se
zbraněmi, f) vyhoštění diplomatů apod.7

7https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukrai
ne/

https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/
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Kdo je kdo

Vladimir Vladimirovič Putin - prezident Ruské federace (v letech 2000 - 2008, poté
opět od roku 2012). V 80. letech působil jako příslušník sovětské tajné služby KGB v
Německé demokratické republice. Po rozpadu SSSR byl ředitel tajné služby FSB. V
roce 2000 byl zvolen prezidentem Ruska. Díky jím prosazené změně ústavy může
kandidovat do prezidentského úřadu i v období 2024 - 2030 a 2030 - 2036.

Sergej Lavrov - ruský diplomat a politik. Od roku 2004 působí jako ministr
zahraničních věcí Ruské federace a vedle prezidenta Putina je druhým
nejvýznamnějším mužem Kremlu.

Sergej Šojgu - ruský generál a politik. Od roku 2012 působí jako ministr obrany
Ruské federace.

Volodymyr Zelensky - ukrajinský prezident, herec, dabér a moderátor. V roce 2019
zvítězil ve druhém kole prezidentských voleb a stal prezidentem Ukrajiny. Po začátku
ruské vojenské agrese odmítl nabídky od západních států odejít do exilu, naopak
zůstal v Kyjevě, aby podpořil ukrajinský lid v boji proti Rusku.

Alexandr Lukašenko - běloruský prezident, který vládne své zemi od roku 1994.
Někdy bývá označován jako “poslední diktátor v Evropě”. Po zmanipulovaných
prezidentských volbách došlo v Bělorusku k masivním protestům, které Lukašenkův
režim tvrdě potlačil, opozice jeho volební vítězství neuznává.

Jens Stoltenberg - generální tajemník NATO (od roku 2014), který je nejvyšším
představitelem této organizace. V minulosti působil mimo jiné jako předseda vlády
Norska.

Ursula von der Leyen - předsedkyně Evropské komise (od roku 2019), vrcholného
orgánu Evropské unie, jakási obdoba evropské vlády. Stala se první ženou na této
pozici. V minulosti mimo jiné působila jako ministryně ve vládách německé kancléřky
Angely Merkel.

Josep Borell - nejvyšší představitel pro zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské
unie (od roku 2019), jakýsi evropský ministr zahraničí. Pochází ze Španělska.

Antonio Guterres - generální tajemník OSN (od roku 2017). Předsedá Organizaci
spojených národů, která sdružuje státy celého světa. Pochází z Portugalska.


