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Klíčové prvky Export do Ruska není pro ČR 
prioritou.  
ČR navrhuje zpřísnění sankcí 
proti Rusku. 
ČR je zapojena do misí NATO 
v Pobaltí a Polsku a usiluje o 
umístění základny NATO na 
svém území. 
ČR finančně podporuje 
demokratickou opozici a 
občanskou společnost v Rusku 
i v exilu. 

Stát nepodporuje export do 
Ruska. 
ČR je ochotná zpřísnit 
sankce v případě dalšího 
vměšování Ruska na 
Ukrajině. 
ČR je zapojena do misí 
NATO v Pobaltí a Polsku. 
Praha je díky státní podpoře 
centrem ruské opozice a 
nevládních organizací 
v exilu. 

ČR vhodně kombinuje své 
závazky v EU a NATO s 
podporou obchodu s Ruskem. 
V otázce sankcí proti Rusku 
následujeme většinu v EU. 
Před dosažením 2% cíle výdajů 
na obranu mají přednost jiné 
potřeby. 
Změna režimu v Rusku je 
nepravděpodobná, a téma 
lidských práv proto nestěžuje 
ekonomickou spolupráci. 

ČR podporuje razantněji 
export do Ruska. 
ČR prosazuje zrušení nebo 
alespoň zmírnění sankcí proti 
Rusku. 
ČR odmítá provokace NATO 
vůči Rusku. 
ČR respektuje ruskou 
suverenitu a nevměšuje se 
proto do jeho vnitřních 
záležitostí. 

Politické 
vztahy 

ČR se stává tvrdým kritikem 
ruské zahraniční politiky. 
Bilaterální dialog s Ruskem je 
zmražen a k politickým 
kontaktům dochází jen na 
mezinárodních fórech. 
Podmínkou pro obnovení 
dialogu je stažení Ruska z 
Ukrajiny. ČR prosazuje 
zpřísnění sankcí vůči Rusku. 
 
 
 
 
 
  

Český přístup k Rusku je 
obezřetný. Dialog pokračuje 
na nižší než ministerské 
úrovni. ČR je ochotna 
podpořit posílení sankcí vůči 
Rusku v případě dalšího 
vměšování Ruska na 
Ukrajině. 

ČR se snaží balancovat mezi 
závazky v rámci EU a NATO 
a podporou obchodu 
s Ruskem. V otázce sankcí 
následuje většinový postoj 
v rámci EU. Zároveň 
zdůrazňuje význam Ruska při 
řešení mezinárodních krizí a 
trvá na udržení funkční 
spolupráce tam, kde to je 
možné. 

ČR rozvíjí politiku nezávislou 
na západních institucích a 
orientuje se zejména na 
posilování obchodních 
vztahů s Ruskem. ČR 
prosazuje v koalici s dalšími 
evropskými státy zrušení 
nebo alespoň zmírnění sankcí 
vůči Rusku. 



Obchodní 
vztahy 

ČR nepodporuje export do 
Ruska vzhledem k jeho 
agresivnímu chování na 
mezinárodní scéně. 

Obchod s ekonomicky 
nestabilním Ruskem je 
rizikový. ČR proto podporuje 
hledání jiných exportních 
destinací a Rusko přestává 
být prioritní zemí v rámci 
Exportní strategie ČR. 

Rusko jako perspektivní a pro 
české exportéry známý trh 
zůstává mezi prioritními 
zeměmi Exportní strategie ČR 
i po roce 2020. ČR skrze různé 
agentury podporuje vývoz do 
Ruska. 

ČR podporuje vývoz do 
Ruska prostřednictvím 
exportních agentur, jejichž 
rozpočet se proto navyšuje. 
V rámci snahy zbavit se 
závislosti na EU se z Ruska 
stává jedna z nejdůležitějších 
exportních destinací. 

Lidská práva ČR je hlasitým kritikem 
ruského přístupu k lidským 
právům. Praha se stává centrem 
pro ruskou opozici v exilu. ČR 
finančně podporuje 
demokratickou opozici a 
nevládní organizace přímo 
v Rusku a ruští aktivisté často 
získávají víza a politický azyl v 
ČR. 

ČR kritizuje lidsko-právní 
situaci v Rusku na 
mezinárodních fórech i při 
bilaterálních jednáních. 
Praha se s podporou české 
vlády stává významným 
centrem pro svobodná 
ruskojazyčná média i 
útočištěm demokratické 
opozice v exilu. 

Kritika lidsko-právní situace 
v Rusku probíhá na 
mezinárodních fórech. Na 
bilaterálních jednáních není 
téma pravidelnou součástí 
agendy vzhledem k jeho 
citlivosti pro ruskou stranu, 
nepravděpodobné změně 
režimu v Rusku a zájmu na 
prohlubování obchodních 
vztahů. 

ČR se nevměšuje do 
vnitřních záležitostí Ruska, 
jakožto suverénního státu. 
Soustředí se na jiné otázky, 
jako je vzájemný obchod a 
mezinárodní spolupráce.  

NATO a 
bezpečnostní 
politika 

Rusko je považováno za hrozbu 
pro českou bezpečnost. ČR 
usiluje o umístění alianční 
základny na svém území. ČR 
nejpozději do roku 2024 
naplňuje 2% závazek výdajů na 
obranu, pravidelně se účastní 
misí NATO v Polsku a Pobaltí a 
prosazuje posílení přítomnosti 
Aliance v regionu.  

Rusko je nadále podle 
klíčových strategických 
dokumentů vnímáno jako 
aktér ohrožující evropskou 
bezpečnost. Každoročně se 
zvyšují výdaje na obranu a 
ČR se podílí na předsunuté 
přítomnosti NATO v Polsku 
a Pobaltí.  

ČR se necítí přímo ohrožena 
ruským chováním, ale 
respektuje pocit ohrožení 
svých spojenců. Před 
dosažením 2% cíle výdajů na 
obranu mají přednost jiné 
potřeby. ČR se ale 
příležitostně účastní misí 
NATO v Polsku a Pobaltí a 
společných armádních cvičení.  

Bezpečnost Evropy ohrožuje 
zejména agresivní chování 
NATO, a EU, kterému by 
měla ČR zabránit. Přítomnost 
NATO ve východní Evropě 
považuje za zbytečnou 
provokaci. S Ruskem je 
naopak žádoucí navázat 
strategický dialog. 



Kultura, 
vzdělávání a 
společenský 
dialog 

Z důvodu politizace veškerých 
vztahů ze strany Ruska je 
zásadně omezena jakákoli 
spolupráce v kulturní, 
vzdělávací a společenské rovině. 

Pokračuje spolupráce 
v oblasti vzdělávání a 
kultury. ČR zastavuje 
iniciativu česko-ruského 
diskusního fóra, které by 
jinak mohlo být zneužito 
ruskou stranou. 

Pokračuje spolupráce 
v oblasti vzdělávání a kultury. 
Vzniká česko-ruské diskuzní 
fórum, které si klade za cíl 
zprostředkovat odbornou 
spolupráci a prohlubovat 
dialog a nevyhýbá se ani 
tíživým tématům z minulosti. 

Spolupráce v oblasti kultury 
a vzdělávání se rozšiřuje. ČR 
navyšuje rozpočet na studijní 
výměny. Česko-ruské 
diskusní fórum se stává 
důležitou platformou pro 
pozitivní dialog mezi Ruskem 
a ČR, potažmo celou 
Evropou. 

Dezinformace Obrana proti dezinformacím se 
stává jednou z hlavních priorit 
vlády. ČR téma prosazuje i 
v rámci NATO a EU a 
podporuje více mediální 
výchovy na školách. 

S dezinformacemi si musí 
poradit občanská společnost 
a nezávislá média. ČR 
podporuje konkrétní 
projekty prostřednictvím 
nových grantů a je 
připravena pro případ 
ohrožení. 

Dezinformace ČR zásadně 
neohrožují. ČR ale nadále 
podporuje vybrané projekty 
nevládních organizací 
zaměřené na mediální 
výchovu. 

Vláda by neměla být 
cenzorem a stát nemá lidem 
říkat, co si mají myslet. Téma 
údajných dezinformací je 
uměle nafouknuté. 

Východní 
partnerství 

Východní partnerství je 
považováno za strategický 
politický nástroj. ČR je jeho 
tahounem v rámci EU. 
Navyšuje objem rozvojové 
spolupráce v těchto zemích a 
otevřeně prohlašuje, že 
konečným cílem je jejich vstup 
do EU.  
 
 
 

ČR se snaží oživit Východní 
partnerství. Prosazuje další 
přiblížení asociovaných zemí 
k EU. Navyšuje rozpočet na 
rozvojovou spolupráci 
namířenou do regionu. 

ČR považuje Východní 
partnerství za iniciativu, která 
naplnila své možnosti. ČR 
může s regionem rozvíjet 
obchodní spolupráci a 
podporovat transformaci, ale 
další přiblížení k EU není 
vzhledem k pravděpodobné 
negativní reakci Ruska na 
pořadu dne. 

ČR prosazuje zrušení 
iniciativy Východního 
partnerství, jakožto unijního 
projektu, který se vměšoval 
do ruské sféry vlivu. ČR se 
soustředí na spolupráci se 
stabilními zeměmi, jako je 
Bělorusko nebo Ázerbájdžán. 
Chaotická Ukrajina naopak 
přestává být věrohodným 
partnerem.  



Energetická 
bezpečnost 

ČR je v čele koalice zemí, které 
odmítají plynovod Nord 
Stream 2. Ruské společnosti se 
nemohou ucházet o výstavbu 
nových jaderných bloků v ČR, 
neboť by tím vznikla 
nebezpečná závislost na Rusku.  

ČR se připojuje k zemím, 
které odmítají plynovod 
Nord Stream 2, neboť jeho 
výstavba je proti zájmům 
českých spojenců. 
Mezinárodní bezpečnostní 
kontext je zásadním 
kritériem při výběru 
dodavatele nových jaderných 
bloků, což implicitně 
vyřazuje ruské společnosti.  

Rozhodování o energetické 
bezpečnosti by nemělo být 
zpolitizované a východiskem 
by primárně měla být 
ekonomická kritéria. ČR proto 
nezasahuje do výstavby 
plynovodu Nord Stream 2 a 
ruské společnosti se mohou 
podílet na výstavbě nových 
jaderných bloků v ČR.  

ČR podporuje hlubší 
hospodářské propojení 
s Ruskem, které sníží napětí 
ve vzájemných vztazích. 
Stavba plynovodu Nord 
Stream 2 je proto vítána. 
Výstavba nových jaderných 
bloků v ČR je zadána ruské 
společnosti i s ohledem na 
přínos pro české 
subdodavatele.  

Ruské 
investice do 
ČR 

ČR nemá zájem o ruské 
investice, neboť představují 
bezpečnostní riziko. 

Investice z Ruska nejsou 
cíleně omezovány. 
Strategická odvětví však 
chrání nově přijatý zákon o 
ochraně před rizikovými 
zahraničními investicemi. 

Ruské investice nejsou pro ČR 
nebezpečné, a proto by neměly 
být omezovány. 

ČR podporuje příliv ruských 
investic, protože představují 
ekonomickou příležitost a 
šanci na posílení vzájemné 
důvěry. 

 


