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Yážený pane předsedo,

z pověření pana předsedy vlády odpovídám na Váš dopis, ve kterém zasíIáte panu

premiérovi text výzvy,,NepomůŽeme-1i Ukrajině, zítra nikdo nepomůŽe nám.. spolu se jmény

občanů' kteří se k ní připojili'

Pan předseda vlády chápe Vaše obavy z vyhrocení situace na Ukrajině, které

vyjadřujete ve své výzvě, Mohu Vás však jeho jménem ujistit' Že Ceská republika v rámci

svých moŽností a ve spolupráci s partnery v rámci EU a NATo usiluje o dosažení de-eskalace

současného napětí.

Nynější bezpečnostní, ekonomická a sociální krize na Ukrajině nemá vojenské, ale

pouze diplomatické a politické řešení. Ukrajina má plné právo na respektování a udrženi

uzemni integrity a rovnéŽ na to, aby o své budoucnosti rozhodla sama. Silně odsuzujeme

agresivní postup Ruska vůči Ukrajině a anexi Krymu. Národnostní složení a hospodářská

situace zfuovei ukazuje, že pto stabilizaci zemé je důleŽitý dialog mezi ukrajinskou vládou

a Ruskem.

Zvo\ení nového ukrajinského prezidenta, jehož legitimitu česká vláda uznává,

poskytuje šanci na stabilizaci situace a zastavení bojů, které přerůstají do nebezpečné

občanské války. Vítáme nynější diplomatické aktivity cílené na zastavení bojů. Snahy všech

stran by měly směřovat k politickému řešení krize a ukončení násilí a napětí na východní

Ukrajině včetně odzbrojení nelegálních ozbrojených skupin a amnestie všech, kdo dobrovolně

odevzdal zbraně a nespácha| vážné zločiny. Je současně potřebné, aby ukrajinské úřady

komunikovaly s obyvatelstvem a občanskou společností všech regionů Ukrajiny včetně rámce

kulatých stolů národního dialogu.

Vláda České republiky na Ukrajině pozorně sleduje i situaci v oblastech obývaných

českými krajany. Pokud by došlo k vyhrocení a krajané byli ohroŽeni, vláda se bude zabývat

moŽnostmi, jak jim pomoci. Každý zkrajanu, který by se chtěl přestěhovat do České
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republiky, tak ale mtže učinit již dnes. MůŽe k tomu vytlžít zrychIené procedury' která mu
umoŽní získat povolení k trvalému pobytu v České republice.

Závěrem bych chtěla zdůtaznit, Že kroky vlády České republiky ve vztahu k vývoji na
Ukrajině budou i nadále zarrĚteny na řešení sporných otázek především mírovou cestou a na
zák|adě mezinár o dního pt áv a vč etně důrazu na me zináro dní dip 1 o m ac i i.

S pozdravem

Yážený pan

Bohumil DoleŽal
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