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1. ÚVOD 

Během anexe Krymu a vojenské invaze na území východní Ukrajiny narušila Ruská federace 
bezpečnostní systém existující v Evropě a vytvořila nebezpečný precedent přetvoření státních 
hranic v 21. století. Vyostření autoritárního režimu, revanšistické nálady mezi vládnoucí elitou a 
pokusy obnovit vlivy Ruska v státech bývalého SSSR pomocí sily, se staly hrozbou pro celosvětovou 
bezpečnost. 

V důsledku brutálního porušování mezinárodního práva ruskou vládou vznikly tragické a rozsahlé 
následky, které v první řadě postihly Ukrajinu. Je třeba mezi nimi uvést: vraždění a mučení vojáků, 
občanských aktivistů a běžných občanů; únosy a vykonstruování trestních řízení proti ukrajinským 
občanům; katastrofální stav socio-hospodářské situace v Luhanské a Doněcké oblasti. Podporování 
teroristických skupin na východě Ukrajiny Ruskem se stalo příčinou obrovské letecké katastrofy –
pádu malajsijského Boeingu MH17 v důsledku sestřelení teroristickou raketou. 

Nejvyšší úředníci Ruské federace v této situaci pořád odmítají existenci jakékoliv souvislosti Ruska 
s touto situací a masově využívají propagandu, jak uvnitř země, tak mimo ruských hranic, a za 
tímto účelem využívají celou armádu lobbystů. 

Tato zpráva se soustředí na činnosti Ruské federace, které svědčí o porušení mezinárodních 
smluv/garancí ruskou vládou. 

 

2. ANEXE KRYMSKÉHO POLOOSTROVA 

2.1. Případy porušení mezinárodního práva. Dne 27.2.2014 začala invaze ruských vojáků a 
proruských bojovníků na území Autonomní republiky Krym. Obsazené byly hlavně strategické a 
dopravní objekty (budovy parlamentu, vlády a letiště). Dne 1. 3. 2014 ruský parlament schválil 
možnost využít Ozbrojené sily Ruské federace na Ukrajině [1]. Ruská armáda a místní paramilitární 
organizace zablokovaly a odebraly zbraň jednotkám Ozbrojených ukrajinských sil na Krymu a 
obsadily lodě ukrajinského Vojenského námořnictva. Během obsazování ukrajinských vojenských 
základen padli do zajetí jejich velitelé. Dne 18.3.2014 v průběhu útoku na ukrajinskou vojenskou 
jednotku v Simferpolu zahynul ukrajinský voják, a dva byli zraněni. 

V souladu s Budapešťským memorandem, podepsaným 5.2.1994, Rusko, USA a Velká Británie 
zaručili Ukrajině garanci územní celistvosti výměnou za její rezignaci na arzenál jaderných 
zbraní [2]. Tímto způsobem se Rusko stalo agresorem, při čemž by mělo být garantem bezpečnosti 
Ukrajiny. Rusko porušilo taky Smlouvu o postavení a podmínkách pobytu Černomořského loďstva 
Ruské federace na území Ukrajiny podepsanou s Ukrajinou. Černomořské loďstvo bylo použito 
jako útoková pozice, která umožnila zásah dovnitř Krymského poloostrova. Rusko protiprávně 
navýšilo množství vojenských sil, které mohly pobývat na území Ukrajiny a umístnilo své ozbrojené 
síly mimo hranic přípustné dislokace. 

2.2. Prohlášení zástupců Ruské federace a mezinárodního společenství. Dne 4.3.2014 Vladimir 
Putin prohlásil: „Varianta připojení Krymu k Rusku nepřichází do úvahy”. Po uplynutí 17 dnů, 
21.3.2014 Putin podepsal zákony o připojení Republiky Krym a města Sevastopol k Ruské federaci. 
Dne 4.3.2014 Putin zdůraznil, že na Krymu byly „místní síly sebeobrany”. Po měsíci, 17.4.2014 
Putin přiznal: „Za zády síl sebeobrany Krymu stáli samozřejmě naši vojáci”. Na otázku týkající se 
nevykonání závazků Budapešťského memoranda Putin odpovědel, že kdyby byly události na 
Ukrajině považovány za revoluci, znamenalo by to, že vznikl „nový stát”: „A s tím státem, ani vůči 
němu jsme nepodepsali žádné závazné dokumenty” [3], [4]. 

http://www.dw.de/russian-parliament-approves-use-of-armed-forces-in-crimea/a-17467100
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=CD/1285
http://kremlin.ru/transcripts/20366
http://kremlin.ru/transcripts/20796
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Dne 12.3.2014 Evropský parlament přijal rezoluci, v které konstatoval, že invaze Ruska na Krym je 
porušením mezinárodního práva, nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny [5]. Země „Velké 
sedmičky” zavrhly porušení územní celistvosti a nezávislosti Ukrajiny Ruskem [6]. 

2.3. Výsledek protiprávního jednání Ruské federace. V okamžiku zahájení ruské okupace na 
Krymském poloostrovu se staly běžnými případy zbití, únosů a zastrašování ukrajinských a 
zahraničních novinářů, a také občanských aktivistů. Masově se vyskytují případy porušování práv 
krymských Tatarů (protiprávní zadržení, prohlídky, trestní stíhání), o čem 2.10.2014 informovalo 
68 poslanců PACE [7]. V souvislosti s ruskou okupací bylo tisíce mladých lidí přinucených opustit 
své domy. Podle posledních údajů OSN, Krym opustilo a přestěhovalo se do jiných regionů Ukrajiny 
18 358 lidí, včetně 5 142 děti, 1 298 invalidů a osob ve starším věku [8], [9]. 

 

3. RUSKO PODPORUJE TERORISTICKÉ SKUPINY NA VÝCHODĚ UKRAJINY. ÚČAST RUSKÉ ARMÁDY 
VE VOJENSKÉM KONFLIKTU 

3.1. Případy porušení mezinárodního práva. Dlouhý čas se Rusko tajně zúčastňovalo vojenského 
konfliktu na východě Ukrajiny a vedlo takzvanou hybridní válku. Rusko zásobovalo zbraněmi a 
vojáky samozvané republiky, a také posílalo na území Ukrajiny výzvědně-diverzní skupiny. Od 
poloviny srpna roku 2014 začala invaze ruské armády na území východní Ukrajiny. Byly zjištěny 
mnohé případy smrti a vzetí do zajetí ruských vojáků, kteří byli členy profesionální armády a 
bojovali na východě Ukrajiny [10]. Ruští vojáci informovali, že byli vysláni na Ukrajinu pod 
zamínkou účasti na vojenském školení. 

Rusko svým agresivním konáním vůči Ukrajině porušilo mezinárodní úmluvy: Chartu Spojených 
národu OSN; Deklaraci zásad mezinárodního práva z roku 1970; Deklaraci o nepřípustnosti 
vměšování se do vnitřních záležitostí států; Deklaraci o nepřípustnosti intervence do vnitřních 
záležitostí státu z roku 1981; Deklaraci o ochraně nezávislosti a svrchovanosti z roku 1965; 
Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě; Budapešťské memorandum 
podepsané mezi Ukrajinou, Ruskem, USA a Velkou Británií o garancích svrchovanosti a územní 
celistvosti Ukrajiny z roku 1994. 

Podporováním teroristických skupin na východě Ukrajiny Rusko také porušilo normy 
mezinárodního protiteroristického práva - Mezinárodní úmluvu o potlačení financování terorismu 
z roku 1999 a Deklaraci o opatřeních na odstranění mezinárodního terorismu z roku 1994. 

3.2. Prohlášení zástupců Ruské federace a mezinárodního společenství. Prezident Ruska Vladimir 
Putin řekl: «Rozhodně prohlašuji: tam se nenacházejí ani ruští instruktoři, ani speciální jednotky, 
ani armáda, nikdo” [11]. Dne 1. 9. 2014 Sergej Lavrov, šéf ruského Ministerstva zahraničních věci 
ujistil: „Vojenská intervence na Ukrajině nebude ”. Pak, 29.9.2014, byl Sergej Lavrov přinucen 
přiznat, že ruští občané se zúčastňují konfliktu v Donbasu, ale dělají to jako dobrovolníci [12]. Dne 
3.9.2014 Dmitrij Peskov, tiskový tajemník Vladimira Putina, sdělil: „Rusko se nemůže dohodnout ve 
věci zastavení palby, protože není účastníkem konfliktu”. Když Vladimír Putin, komentoval 
skutečnost, že na území Ukrajiny se dostalo do zajetí přibližne 10 vojáků ruské armády, oznámil, že 
tito vojáci „náhodou” překročili hranici [13], [14], [15]. 

Ještě před zahájením bezprostřední invaze ruské armády na Ukrajinu NATO oznámilo, že existují 
důkazy, že Rusko dodává bojovníkům zbraně [16]. Dne 28.8.2014 zástupci NATO oznámili, že více 
než 1 000 vojáků ruské armády se zúčastňuje války na východě Ukrajiny. Dne 18.9.2014 Výbor 
ministrů Rady Evropy vyzval Rusko ke stáhnutí armády z území Ukrajiny a nezasahování do 
vnitřních záležitostí sousedního státu. Dne 25.9.2014 na Valném shromáždění OSN Barack Obama 
zavrhl přítomnost ruské armády na území východní Ukrajiny [17], [18]. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P7-RC-2014-0263&language=EN
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/02/g-7-leaders-statement
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21281&lang=en
http://unhcr.org.ua/en/2011-08-26-06-58-56/news-archive/1231-internally-displaced-people
http://news.liga.net/ua/news/politics/3567073-perem_shchennya_b_zhents_v_z_donbasu_krimu_karta.htm
http://www.vox.com/2014/8/15/6006281/russia-ukraine-war-what-we-know
http://en.itar-tass.com/world/730003
http://www.bloomberg.com/video/ukraine-crisis-what-is-russia-s-endgame-KVgG8EvcSX~G53925QNYBA.html
http://en.itar-tass.com/russia/747481
http://www.rferl.org/content/russia-ukraine-poroshenko-putin-talks/26564140.html
http://www.theguardian.com/world/2014/aug/27/russian-incursions-ukraine-putin-denies-agreement-on-peace-plan
http://www.kyivpost.com/content/ukraine-abroad/reuters-nato-sees-signs-weapons-still-moving-from-russia-to-ukraine-357632.html
http://www.reuters.com/article/2014/08/28/us-ukraine-crisis-nato-idUSKBN0GS1D220140828
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DC-PR107(2014)&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DC&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE;%20http://www.youtube.com/watch?v=qxHcwt3qBCk
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3.3. Výsledek protiprávního jednání Ruské federace. Bezprostřední vojenská intervence ruské 
armády na Ukrajinu způsobila významné zvětšení počtu obětí konfliktu jak mezi obyčejnými 
obyvateli, tak mezi vojáky bojujících stran. Podle posledních údajů OSN zahynulo během konfliktu 
na východě Ukrajiny více než 3 600 lidí, a přibližně 8 500 bylo zraněných [19]. 

Jedním z nejpobuřujících následků financování celého konfliktu Ruskem a dodávání zbraní 
teroristům, byl pád dopravního letadla Boeing MH17. Letadlo bylo sestřeleno 17.7.2014 pomocí 
systému protiletadlové raketové obrany Buk-M1, řízeného Rusy [20]. Aby ukryli stopy zločinu, 
teroristé dlouhou dobu bránili přístupu ukrajinských a mezinárodních expertů na místo katastrofy 
dopravního letadla, a sami sbírali těla zabitých a části rozbitého letadla. Všechno se to dělo na 
pozadí formální výzvy Vladimira Putina o umožnění přístupu expertům na místo havárie. 

 

4. PORUŠENÍ PODMÍNEK DOHODY O ZASTAVENÍ VOJENSKÝCH OPERACÍ NA VÝCHODĚ UKRAJINY 

4.1. Podepsání Minského protokolu. Dne 5.9.2014 byl v Minsku podepsán protokol o výsledku 
práce třístranné kontaktní skupiny, týkající se zahájení společných činností zaměřených na 
zavedení mírového plánu Petra Porošenka a iniciativy Vladimira Putina o urovnání konfliktu na 
východě Ukrajiny („Minský protokol”). Protokol podepsali zástupci: Ukrajiny (druhý prezident 
Ukrajiny Leonid Kučma), Ruska (velvyslanec Ruské federace na Ukrajině Michail Zurabov) a OBSE 
(velvyslankyně Heidi Tagliaviniová). Dne 19.9.2014 účastníci třístranné kontaktní skupiny podepsali 
taky memorandum o vykonání podmínek „Minského protokolu” [21]. V souladu s podmínkami 
„Minského protokolu” a Memoranda, vojenské jednotky a útvary stran, by se měli zastavit na linii 
jejich styku podle stavu ke dni 19.9.2014 a přerušit bojovou činnost. Pod dohledem OBSE by měly 
taky být stáhnuty z území Ukrajiny všechny cizí ozbrojené jednotky, vojenská technika, bojovníci a 
námezdních vojáků, konfliktní strany by si taky měly vyměnit válečné vězně. 

4.2. Proruští bojovníci nerealizují Minský protokol a Memorandum. Proruští bojovníci nadále 
pokračují v aktivní bojové činnosti, snaží se přivlastnit si mnohé oblasti kontrolované ukrajinskou 
armádou. V současnosti panuje nejostřejší situace v okolí doněckého letiště a města Debalceve 
(Doněcká oblast), kde mezi stranami trvají urputné boje [22]. Podle mediálních sdělení, nadále 
trvají dodávky vojenské techniky, bojovníků a vojáků ruské armády z území Ruské federace na 
východ Ukrajiny. Výměna válečných vězňů se koná velmi pomalu. Podle stavu ke dni 19.11.2014, v 
zajetí proruských bojovníků je 333 ukrajinských vojáků, 41 bojovníků z dobrovolnických práporů a 
2 novinářů [23]. 

 

4.3. Reakce mezinárodního společenství. Dne 6.9.2014 německá kancléřka Angela Merkelová 
během telefonického rozhovoru s Petrem Porošenkem přiznala, že v realizaci minských dohod 
chybí trvalé pokračování. Společníci rozhovoru konstatovali, že pokračování bojovníků v 
ostřelování je ohrožením mírového plánu vyřešení konfliktu v Donbasu. Později, před špičkou 
ASEM v Miláně, Merkelová prohlásila, že Rusko by se mělo značně podílet na deeskalaci konfliktu 
na Ukrajině a realizaci minských dohod [24], [25].  

Dne 24.10.2014 prezident Barack Obama ve svém projevu na 69. zasedání Válného shromáždění 
OSN označil ruskou agresi v Evropě jako jednu ze tří největších hrozeb světové bezpečnosti, spolu s 
šířením viru ebola a s činnostmi „Islamského státu” na Blízkém východě [26] 

 

 

5. ÚNOSY UKRAJINSKÝCH OBČANŮ RUSKÝMI SPECIÁLNÍMI JEDNOTKAMI 

http://www.ukrinform.ua/eng/news/un_over_3600_people_killed_in_donbas_conflict_326452
http://www.bbc.com/news/world-europe-29109398
http://www.kyivpost.com/content/ukraine/english-language-translation-of-the-sept-5-cease-fire-memorandum-in-minsk-365460.html
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Downloads/BBC%20/%20Ukraine%20conflict:%20Heavy%20fighting%20for%20Donetsk%20airport.%20-%20http:/www.bbc.com/news/world-europe-29481979
https://www.kyivpost.com/content/ukraine/poroshenko-and-merkel-discuss-lack-of-progress-in-implementing-minsk-deal-367164.html
https://www.kyivpost.com/content/ukraine/poroshenko-and-merkel-discuss-lack-of-progress-in-implementing-minsk-deal-367164.html
https://www.kyivpost.com/content/ukraine/poroshenko-and-merkel-discuss-lack-of-progress-in-implementing-minsk-deal-367164.html
https://www.kyivpost.com/content/ukraine/poroshenko-and-merkel-discuss-lack-of-progress-in-implementing-minsk-deal-367164.html
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5.1. Únos ukrajinské vojenské pilotky Nadji Savčenkové. Nadja Savčenková – nadporučík 
ozbrojených sil Ukrajiny, se zúčastnila protiteroristické operace na východě Ukrajiny jako 
dobrovolnice paramilitární organizace praporu „Ajdar“. Dne 17.6.2014 padla Savčenková do zajetí 
proruských separatistů v poblíž Luhanska (angl. Lugansk). Pak byla na území Ruské federace 
předána ruským speciálním jednotkám do Voroněže (angl. Voronezh). 

V současnosti ruské orgány činné v trestním řízení zahájily proti Nadji Savčenkové vykonstuované 
trestní řízení, ve kterém je obviněná z vraždy dvou ruských novinářů na území Ukrajiny. Ruské  
orgány činné v trestním řízení nemají důkazy o vině Ukrajinky. Navíc, advokátům se podařilo 
dokázat, že Nadja má alibi, a že nemohla spáchat zločin, z kterého je obviněna. Přesto trestní řízení 
proti ní nadále pokračuje [27]. Savčenková byla podrobena psychiatrickému pozorování  
a vyšetření, což může svědčit o tom, že ruské orgány činné v trestním řízení jí chtějí úplně izolovat 
od venkovního světa. Dne 10.10.2014 byla Nadja Savčenková převezena na psychiatrickou kliniku s 
cílem podrobení pozorování. Na kliniku se dostala, ale stále nemá rozhodnutí soudu, který měl 
konečně zjistit, zda je její podrobení pozorování v souladu s právem. Na psychiatrické klinice byla 
20 dnů, následně bylo konstatováno, že je příčetná a byla opět zatčena ve vazební věznici. 

Na klinice bude pobývat měsíc, a bude mít omezené možnosti kontaktů s advokáty. V souladu s 
ruskou legislativou může být doba trvání psychiatrického pozorování prodloužena na tři měsíce. 

5.2. Únos ukrajinských občanů z Krymu ruskými speciálmi jednotkami. Ukrajinci: Oleg Sentsov, 
Alexej Čirnij, Gennadij Afanasejev a Alexandr Kolčenko byli v květnu roku 2014 uneseni Federální 
službou bezpečnosti Ruské federace na území okupované Autonomní republiky Krym. Po únosu 
byli převezeni do vazební věznice „Lefortovo” v Moskvě. Byli obviněni z teroristické činnosti a bylo 
proti nim zahájeno trestní řízení. Před zatčením na území okupovaného Krymu Oleg Sentosov 
demonstrativně prezentoval proukrajinské stanovisko, což se stalo objektem trestního stíhání. 

Zatčení Ukrajinci byli mučeni, aby podali svědectví. Alexej Čirnij byl na určitou dobu umístěn na 
psychiatrické klinice. Tento pobyt byl příčinou, že u něj vznikly sklony k sebevraždě. V důsledku 
zmíněných činností Ukrajinci: Alexej Čirnij, Gennadij Afanasejev a Alexandr Kolčenko podali 
výpovědi, ve kterých přiznali vinu, a přitěžili Olegovi Sentsovovi, který kategoricky odmítá přiznání 
viny. 

Ukrajincům bylo odmítnuto právo na diplomatickou obranu, protože ruská strana tvrdí, že všichni 
čtyři zatčení jsou ruskými občany. Samotní zatčení to kategoricky odmítají a prohlašují, že jsou 
ukrajinskými občany. Braní se jim v návštěvách. Mají možnost kontaktovat se jen se svými 
advokáty, kteří po podepsání prohlášení o nezveřejňování informací získaných během řízení, 
nemohou informovat o detailech trestního řízení. Obvinění Ukrajinci jsou skutečně úplně izolováni 
od venkovního světa. 

5.3. Porušení mezinárodního práva. Nucené vyvezení ukrajinských občanů do Ruské federace je 
považováno za jejich únos, a v souladu s pravidly mezinárodního práva (návrh „Kodexu o zločinech 
proti míru a bezpečnosti lidstva” z roku 1996, „Římské stanovy Mezinárodního trestního soudu” z 
roku 1998 a „Mezinárodní úmluva na ochranu všech osob před nuceným zmizením” z roku 2006), 
je zločinem proti lidskosti. 

Vzhledem ke skutečnosti, že Nadja Savčenková se zúčastnila bojové činnosti v ozbrojeném 
konfliktu a padla do zajetí, je možné jí považovat za válečného vězně a použít vůči ní předpisy 
mezinárodního humanitárního práva (IV. Haagská úmluva z roku 1907, III. Ženevská úmluva z roku 
1929). V souladu s normami mezinárodního humanitárního práva, účastníci bojové činnosti 
(kombatanti) nemohou být objektem trestního stíhání (s výjimkou případů spáchání zločinů 
mezinárodní povahy). Trestní stíhání Nadji Savčenkové je tedy v rozporu s mezinárodním právem. 

https://www.kyivpost.com/content/ukraine/poroshenko-and-merkel-discuss-lack-of-progress-in-implementing-minsk-deal-367164.html
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Trestní stíhání unesených ukrajinských občanů je politicky motivováno a soudní procesy nejsou 
nestranní, což porušuje požadavky „Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod”. 

5.4. Mezinárodní reakce. V rezoluci Evropského parlamentu ze 17.7.2014, týkající se situace na 
Ukrajině, vyjádřil europarlament lítost z důvodu protiprávního zatčení ukrajinské pilotky Nadji 
Savčenkové v Rusku a domáhal se jejího neodkladného osvobození [28]. Během rozhovoru s Juliou 
Tymošenkovou předsedkyně Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) Anne Brasseurová 
řekla, že PACE využije všechny možnosti, aby vyřešit problém Nadji Savčenkové [29]. Vysoká 
komisářka OSN pro lidská práva zapojila případ Nadji Savčenkové, Olega Sentsova a ostatních 
krymských aktivistů do zprávy o situaci lidských práv na Ukrajině, ve které jsou vyjmenovány 
základní porušení, které spáchala ruská vláda [30]. Dne 14.10.2014 během setkání s ruským 
ministrem zahraničních věcí - Sergejem Lavrovem, se státní tajemník USA - John Kerry - domáhal 
osvobození Nadji Savchenkové v rámci realizace bodu minské dohody, týkajícího se výměny 
rukojmí [31]. 

Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz ve svých odpovědích na písemný dotaz ve věci 
Olega Sentsova zdůrazňuje, že Evropský parlament a jiné evropské instituce budou věnovat 
zvláštní pozornost případu Olega Sentsova v rozhovorech s ruskou a ukrajinskou stranou. Dne 
17.10.2014 61 poslanců Evropského parlamentu podepsalo dopis ruskému prezidentovi Putinovi, v 
kterém prohlásili, že činnosti vykonávané vůči Nadji Sevčenkové vážným způsobem porušují čl. 5 a 
čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, odstraněno které účastníkem je Ruská 
federace [32]. 

 

6. KRITIZOVÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ RUSKA JINÝMI EVROPSKÝMI STÁTY 

Dne 16.3.2014 ministr zahraničních věcí Francie Laurent Fabius oznámil, že referendum na Krymu 
bylo protiprávní, zejména, že se konalo pod dohledem ruských vojáků. Dne 18.3.2014 francouzský 
prezident François Hollande kritizoval rozhodnutí Vladimira Putina, týkající se připojení Krymu. 
Dne 13.3.2014 francouzské Ministerstvo zahraničních věcí zavrhlo ztěžování práce novinářům na 
Krymu a vyzvalo k dodržování práva na svobodu informací. Dne 14.4.2014 Laurent Fabius 
zdůraznil, že: „zdá se samozřejmé, že Rusko nese úplnou odpovědnost za násilí (ve východní 
Ukrajině – pozn. red.)”. Kvůli činnostem, které Rusko provádí na Ukrajině, oznámili začátkem září 
francouští úředníci, že v této situaci nedodají Rusku vojenskou loď typu 
Mistral [33], [34], [35], [36], [37]. 

Dne 17.10.2014 v rámci špičky ASEM předseda vlády Velké Británie - David Cameron - prohlásil, že 
Rusko by mělo zahájit činnosti s cílem odsunu ruské armády a těžké vojenské techniky z území 
Ukrajiny, a také respektovat všechny podepsané dohody a výsledky voleb na Ukrajině. Podle slov 
Camerona, jestli se tak nestane, Evropská unie, včetně Velké Británie, bude přinucena zachovat 
sankce a pokračovat v nátlaku na Rusko [38]. 

Dne 17.10.2014 poslankyně Evropského parlamentu z Lotyšska - Sandra Kalnietová řekla: „(…) My 
rozumíme, že v skutečnosti zásady přerušení palby nejsou dodržovány a každý den hynou lidé. (…) 
Jestli nadále bude trvat násilí a válka, tak bude více sankcí ze strany EU” [39]. 

Některé evropské státy i přes uznání viny Ruska v konfliktu, kritizují sankce a tvrdí, že škodí státům 
EU více než samotnému Rusku. Dne 25.8.2014 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 
vyzvalo Rusko, aby zastavilo činnosti, zaměřené na destabilizaci situace na Ukrajině, včetně 
dodávek těžké vojenské techniky a ostřelování ukrajinských vojáků. Ačkoliv 3.9.2014 česká vláda 
zplnomocnila předsedu české vlády Bohuslava Sobotku, aby podpořil omezení některých sankcí 
vůči Rusku, za účelem ochrany zájmů českých výrobců automobilů, které se vyváží do Ruska 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0009+0+DOC+XML+V0//EN
http://en.interfax.com.ua/news/general/226093.html
http://www.ohchr.org/documents/countries/ua/ukraine_report_15july2014.pdf
http://en.censor.net.ua/news/307082/kerry_to_lavrov_foreign_troops_and_weapons_should_be_withdrawn_from_ukraine
http://odfoundation.eu/a/5174,europarlamentarzysci-apeluja-do-prezydenta-rosji-w-sprawie-przetrzymywanej-nadiyi-savchenko
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/ukraine/events-7684/article/ukraine-russia-crimea-statement-by
http://www.lcp.fr/actualites/politique/158321-hollande-condamne-le-rattachement-de-la-crimee-a-la-russie
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/ukraine/events-7684/article/ukraine-freedom-of-the-press-in
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/ukraine/events-7684/article/ukraine-statements-by-laurent-19159
http://www.france24.com/en/20140903-france-suspends-plans-deliver-first-mistral-helicopter-carrier-russia/
http://www.theguardian.com/world/2014/oct/17/putin-ukraine-eu-leaders-poroshenko-peace-plan
http://uacrisis.org/european-mp-from-latvia/
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[40], [41]. Ministr zahraničních věcí Maďarska - Péter Szijjártó a předseda vlády - Viktor Orbán 
kritizovali sankce vůči Rusku a motivovali to tím, že nejsou účinné, protože konflikt nebyl vyřešen, 
a evropské země jsou kvůli tomu hospodářsky postiženy [42], [43]. 

 

7. ZÁVĚRY 

Hlavním důvodem konfliktu na východě Ukrajiny je hrubé porušení její nezávislosti a územní 
celistvosti Ruskou federací a nedodržení ze strany Ruska závazků, které přijalo vůči Ukrajině a 
mezinárodnímu společenství. 

Svým protiprávním jednáním Rusko vážným způsobem porušilo několik mezinárodních smluv pro 
zabezpečení míru na evropském kontinentu. Rusko porušilo zejména normy Charty Spojených 
národů (1945), Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě podepsaný v 
Helsinkách (1975), a taky Budapešťské memorandum (1994), na základě, kterého je Rusko 
garantem nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny. Rusko také porušilo dvoustranné smlouvy s 
Ukrajinou, hlavně smlouvu „O přátelství, spolupráci a partnerstvi” (1997) a „Smlouvu o postavení a 
podmínkách pobytu Černomořského loďstva Ruské federace na území Ukrajiny” (1999), které 
potvrzují nezávislost Ukrajiny. Rusko rovněž porušuje smlouvy, které se přímo týkají procesu řešení 
konfliktu v Donbasu, celkově znemožňuje veškeré pokusy o zastavení války v tomto regionu. 
Především nejsou realizovány ustanovení Minského protokolu, který byl podepsán v září roku 
2014. Rusko nadále podporuje samozvané republiky, dodává jim zbraně a vojenské specialisty. 

Pravidelné porušování ruských závazků ohrožuje stabilitu globálního bezpečnostního systému, a je 
také důkazem, že není možné veřit žádným příslibům ani závazkům ruské moci. 

Nadace Otevřený dialog soudí, že postavení stálého člena Rady bezpečnosti OSN a jednoho z 
regionálních lídrů na kontinentu zavazuje Rusko k dodržování přijatých závazků. Světové 
demokratické společenství má povinnost ostře reagovat na neprávní činnosti Ruské federace na 
mezinárodním jevišti. Porušování Ruskem mezinárodních smluv by mělo mít negativní následky 
pro celou tuto zemi. 

Nadace se zadostiučiněním přijímá rozhodnutí PACE o zbavení ruské delegace hlasovacího práva 
v této organizaci a o vydání zákazu vykonávání vedoucích pozicí, a také o zákazu účasti na 
pozorovatelských misích PACE pro Rusy do konce roku 2014 v souvislosti s anexí Krymského 
poloostrova. Považujeme také za důležité, aby byla probrána otázka zbavení práva Ruska být 
stálým členem v Radě bezpečnosti OSN, jako země, která je agresorem, a násilným způsobem 
porušuje mezinárodní právo. Jsme přesvědčeni, že stát, jenž porušuje základní principy 
mezinárodního práva, nemůže zastávat vedoucí pozice v mezinárodních organizacích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/mfa_statements/statement_of_the_mfa_on_the_situation_in.html
http://www.radio.cz/en/section/news/czech-republic-objects-to-some-of-planned-new-eu-sanctions-against-russia
http://www.bbc.com/news/world-europe-28801353
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/3af681ee-550f-11e4-b616-00144feab7de.html#axzz3GPrNyOKr
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Nadace Otevřený dialog vznikla v Polsku v roce 2009 na podnět Lyudmyly Kozlovské, která v 
současnosti zastává funkci předsedkyně představenstva Nadace. K statutárním cílům Nadace patří 
ochrana lidských práv, demokracie, a dodržování práva na postsovětském území, se zvláštním 
zohledněním největších zemí SNS: Ruska, Kazachstánu a Ukrajiny. 

Nadace realizuje své cíle prostřednictvím organizování pozorovatelských misí, včetně pozorování 
voleb a monitorování stavu dodržování lidských práv v zemích SNS. Na jejich základě vznikají 
reporty a zprávy z voleb, které se následně distribuují mezi institucemi EU, OBSE a jinými 
mezinárodními organizacemi, ministerstvami zahraničních věcí a parlamenty zemí EU, analytickými 
středisky a médii. 

Kromě pozorovatelské a analytické činnosti Nadace aktivně spolupracuje s poslanci, kteří se 
zajímají o zahraniční věci, lidská práva a vztahy se státy SNS s cílem podpoření procesů 
demokratizacie a liberalizace vnitřní politiky na postsovětském území. K důležitým oblastem 
činnosti Nadace patří také programy podporování vězňů a politických uprchlíků. 
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11a Szucha Avenue, office 21 

E-mail: odfoundation@odfoundation.eu  

www.odfoundation.eu  
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Zpráva byla zveřejněná dne 03.12.2014 
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Za účelem získání detailnějších informací nás, prosím, kontaktujte: 

Andriy Osavolyuk – andriy.osavoliyk@odfoundation.eu 

Igor Savchenko - igor.savchenko@odfoundation.eu 

Lyudmyla Kozlovska - lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 
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