
SPOLEČNÁ DEKLARACE 
předsedy vlády České republiky Petra Fialy 

a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského 
o euroatlantické perspektivě pro Ukrajinu 

 
uznávajíce potřebu dále posilovat konsolidovanou kapacitu 

euroatlantického společenství čelit stávajícím a potenciálním 
globálním výzvám a bezpečnostním hrozbám, 

zdůrazňujíce, že Ruská federace je nejvýznamnější a přímou 
hrozbou pro bezpečnost spojenců a pro mír a stabilitu 
v euroatlantickém prostoru, jak bylo stanoveno ve Strategické 
koncepci NATO 2022 přijaté hlavami států a vlád na summitu NATO v 
Madridu dne 29. června 2022, 

připomínajíce, že NATO nevyhledává konfrontaci, 
nepředstavuje pro Ruskou federaci žádnou hrozbu a bude i nadále 
reagovat na ruské hrozby a nepřátelské akce jednotným a 
odpovědným způsobem, který zahrnuje posilování principu 
odstrašení a zvyšování obrany všech spojenců, zesilování odolnosti a 
podporu svých partnerů v boji proti zlovolnému vměšování a agresi, 

majíce na zřeteli 4. odstavec společné deklarace ze summitu v 
Madridu vydané hlavami států a vlád NATO, kteří se zúčastnili 
zasedání Severoatlantické rady v Madridu 29. června 2022, kde 
Aliance znovu opakuje svou neochvějnou podporu nezávislosti, 
suverenity a územní celistvosti Ukrajiny v jejích mezinárodně 
uznávaných hranicích sahajících až do jejích teritoriálních vod. Rovněž 
plně podporuje přirozené právo Ukrajiny na sebeobranu a volbu 
vlastních bezpečnostních opatření, 

odkazujíce se na článek 10 Washingtonské smlouvy NATO, 
který jasně stanovuje, že jakýkoli jiný evropský stát, který je schopen 
prosazovat zásady této smlouvy a přispívat k bezpečnosti 
severoatlantické oblasti, může být přizván, aby k této smlouvě 
přistoupil, 

připomínajíce deklaraci z bukurešťského summitu NATO z roku 
2008, kde se spojenci dohodli, že se Ukrajina stane členem NATO, 



zohledňujíce 18. odstavec společné deklarace ze summitu v 
Madridu vydaného hlavami států a vlád NATO, kteří se účastnili 
zasedání Severoatlantické rady v Madridu dne 29. června 2022, v 
němž spojenci opětovně potvrzují svůj závazek vůči „politice 
otevřených dveří“ při vstupu do NATO, 

zohledňujíce Ústavu Ukrajiny, která definuje získání 
plnohodnotného členství v Severoatlantické alianci jako strategické 
směřování své země, 

zohledňujíce podporu převážné většiny ukrajinského 
obyvatelstva integraci Ukrajiny do Severoatlantické aliance, 

berouce na vědomí významné přispění Ukrajiny k bezpečnosti 
Severoatlantické oblasti, zejména pak úsilí Ukrajiny odradit 
nevyprovokovanou a neoprávněnou vojenskou agresi Ruska, 

zohledňujíce společnou výzvu ukrajinského prezidenta 
Volodymyra Zelenského, předsedy Nejvyšší rady Ukrajiny Ruslana 
Stefančuka a ukrajinského premiéra Denyse Šmyhala k 
Severoatlantické alianci ze dne 30. září 2022 k přijetí žádosti Ukrajiny 
o členství v NATO, 

vítajíce Společné prohlášení prezidentů devíti 
středoevropských a východoevropských členských států NATO ze dne 
2. října 2022, podepsané prezidentem České republiky, které 
zdůrazňuje podporu členství Ukrajiny v Alianci a vybízí spojence ke 
značnému navýšení vojenské pomoci Ukrajině, 

 
předseda vlády České republiky a prezident Ukrajiny: 

 vítají významné úspěchy Ukrajiny v postupu na cestě k 
euroatlantické integraci, zejména s ohledem na dosažení 
interoperability s NATO, kterou prokázaly ukrajinské ozbrojené 
síly na bojišti; 

 potvrzují svůj závazek posílit společné úsilí při podpoře 
integrace Ukrajiny do Aliance a implementaci standardů NATO; 

 vyjadřují připravenost uskutečnit bilaterální konzultace ohledně 
mezinárodních bezpečnostních záruk pro Ukrajinu před 
dosažením členství v NATO na základě návrhů iniciovaných 



Ukrajinou v rámci Kyjevského bezpečnostního paktu ze dne 13. 
září 2022; 

 deklarují následující: 
– Česká republika bude i nadále prosazovat silnou a efektivní 
politickou a materiální podporu Severoatlantické aliance 
Ukrajině zacílenou na zajištění schopnosti ukrajinského státu 
účinně bránit své území na zemi, na moři i ve vzduchu; 
– Česká republika podpoří jednotnou reakci NATO v případě 
použití jakýchkoliv nekonvenčních zbraní ze strany 
agresorského státu; 

 Ukrajina si vysoce cení veškeré praktické pomoci ze strany 
České republiky a českého lidu za účelem posílení kapacit 
potřebných pro obranyschopnost Ukrajiny. Česká republika 
bude stát při Ukrajině, jak dlouho bude potřeba. Nadále bude 
Ukrajině poskytovat silnou vojenskou, technickou, obrannou 
a humanitární podporu; 

 Česká republika podporuje Ukrajinu, aby se stala členem NATO, 
jakmile to podmínky dovolí, přičemž základní podmínkou je 
spojenecký konsensus. V kontextu dramaticky změněného 
bezpečnostního prostředí a rychlé transformace Ukrajiny 
nebude Česká republika trvat na obvyklých termínech. 

 
Podepsáno ve dvou vyhotoveních v Kyjevě dne 31. října 2022 
v anglickém jazyce. 
 
Za Českou republiku     Za Ukrajinu 
 
 
 
předseda vlády      prezident 
 
Petr Fiala        Volodymyr Zelenskyj 
 


