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Společné prohlášení 

o výsledcích mezivládních konzultací 

mezi Ukrajinou a Českou republikou 

 

V Kyjevě se dne 31. října 2022 uskutečnilo společné jednání vlády Ukrajiny a vlády 

České republiky, na kterém účastníci: 

zdůraznili význam dalšího utužování vazeb mezi vládami Ukrajiny a České republiky 

zaměřených na rozvíjení spolupráce mezi oběma evropskými zeměmi a spřátelenými národy 

na základě vzájemného respektu a porozumění;  

projednali současnou mezinárodní politickou, ekonomickou a bezpečnostní situaci; 

odsoudili co nejdůrazněji pokus Ruské federace o anexi dočasně okupovaných území 

Ukrajiny a znovu potvrdili svou připravenost pokračovat ve společné práci na zastavení ruské 

agresivní války proti Ukrajině a obnovení územní celistvosti a suverenity Ukrajiny v jejích 

mezinárodně uznaných hranicích; 

opětovně ujistili o svém společném úsilí o další posílení činností v rámci mezinárodní 

Krymské platformy zaměřené na dosažení deokupace Krymu; 

vyzdvihli důležitost vyšetřování ruských válečných zločinů, o nichž přibývá stále více 

důkazů, jakož i dalších zločinů proti mezinárodnímu právu, které měly být spáchány na území 

Ukrajiny, s cílem přivést viníky k odpovědnosti, zejména prostřednictvím Mezinárodního 

trestního soudu; 

podpořili iniciativu na zřízení zvláštního tribunálu pro vyšetření zločinů spáchaných 

během agrese na Ukrajině; 

vyzvali mezinárodní společenství, aby udrželo a zvýšilo sankční tlak na Ruskou federaci 

tak, aby i nadále vážně poškozoval schopnost agresora pokračovat ve válce proti Ukrajině; 

zdůraznili, že je důležité zvýšit vojenskou, finanční a humanitární pomoc Ukrajině ve 

válce vedené Ruskem proti této zemi; 

vyslovili uznání podpoře poskytnuté vládou České republiky a občany České republiky 

ukrajinským státním příslušníkům, kteří byli nuceni uprchnout z Ukrajiny kvůli ruské agresi; 

znovu potvrdili záměr posílit spolupráci s EU a světovými finančními institucemi při 

rozvoji nástrojů pro podporu obnovy a modernizace Ukrajiny s cílem překonat následky 

ničivých akcí ruské armády na ukrajinském území; 
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potvrdili svou připravenost se aktivně zapojit do poválečné rekonstrukce a obnovy. 

Česká republika je připravena podílet se na obnově Ukrajiny, zejména Dnipropetrovské 

oblasti; 

potvrdili záměr posílit spolupráci při poskytování podpory občanům Ukrajiny, kteří byli 

nuceni uprchnout z Ukrajiny kvůli ruské agresi, a to zejména podpořit mladé Ukrajince, aby 

nalezli v zahraničí nejen bezpečné místo, ale také aby byla chráněna jejich práva a cítili se být 

součástí společnosti hostitelské země, aby byli schopni pracovat, dále se vzdělávat a přispívat 

k rozvoji těch komunit, kde nalezli dočasné útočiště; 

potvrdili svou připravenost podporovat spolupráci mezi centry mládeže, mezi 

pracovníky s mládeží a mladými lidmi z obou zemí, aby pomohli mladým Ukrajincům zmírnit 

následky války; 

zkoordinovali další kroky spolupráce mezi vládami Ukrajiny a České republiky v 

mezinárodní agendě, zejména v rámci mezinárodních organizací, jakož i regionálních formátů 

a iniciativ; 

poznamenali, že je důležité pokračovat ve společném úsilí členských států EU a NATO 

ve vztahu k hrozbám a výzvám ohrožujícím evropskou bezpečnost; 

uvítali první zasedání Evropského politického společenství, které hostila Česká 

republika dne 6. října 2022 v Praze. Strany zdůraznily význam této iniciativy pro podporu 

politického dialogu a spolupráce s cílem řešit otázky společného zájmu, zejména tak posílit 

bezpečnost, stabilitu a prosperitu evropského kontinentu; 

Ukrajinská vláda velmi ocenila snahu České republiky o to zajistit, aby Ukrajina zůstala 

mezi hlavními prioritami agendy EU během českého předsednictví v Radě EU i nad jeho 

rámec; 

Vláda Ukrajiny uvítala Program humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské 

pomoci České republiky Ukrajině v letech 2023–2025 ve výši téměř 20 milionů USD ročně, 

zaměřené na zotavení země z poválečných škod, pomoc vnitřně vysídleným osobám, 

odminování území a rekonstrukci kritické infrastruktury. 

Vláda České republiky znovu potvrdila svou neochvějnou podporu Ukrajině na její 

cestě do Evropské unie a při vstupu do NATO, která je projevem svobodné, demokratické 

volby ukrajinského lidu. Česká republika stojí za historickým rozhodnutím Evropské rady o 

udělení Ukrajině statutu kandidátské země ke členství v Evropské unii; 
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Vláda České republiky stvrdila svůj závazek podporovat Ukrajinu při její integraci do 

vnitřního trhu EU s jejími čtyřmi svobodami a dále prohlubovat její sektorovou integraci (např. 

Zelená dohoda pro Evropu); 

Vláda Ukrajiny ocenila efektivní praxi zapojování Ukrajiny do neformálních jednání 

ministrů EU zahájenou během předsednictví ČR v Radě EU; 

Vláda České republiky uvítala pokrok, jehož Ukrajina dosáhla při implementaci sedmi 

doporučení uvedených ve Stanovisku Evropské komise k žádosti Ukrajiny o členství v Evropské 

unii a podpořila zahájení přístupových jednání, jakmile se Evropská komise v tomto ohledu 

vysloví kladně; 

Vláda České republiky znovu potvrdila svou ochotu podpořit práci na pravidelné a 

strukturované rozpočtové podpoře Evropské unie Ukrajině v průběhu roku 2023 s cílem posílit 

makroekonomickou stabilitu a celkovou odolnost Ukrajiny v kontextu ruské vojenské agrese a 

následných ekonomických výzev pro Ukrajinu; 

Vláda České republiky také znovu potvrdila své další zapojení do rehabilitace a 

rekonstrukce škod způsobených ruskou rozsáhlou agresí namířenou proti Ukrajině, a to i 

prostřednictvím připravované platformy Rebuild Ukraine; 

vyjádřila svou jasnou ochotu pokračovat v dodávkách vojenského materiálu Ukrajině a 

povýšit vzájemnou obrannou a průmyslovou spolupráci na strategickou úroveň; 

Vláda Ukrajiny potvrdila svou připravenost podpořit české podniky při zřizování 

kanceláří a výrobních závodů na Ukrajině; 

účastníci se shodli na stanovení priorit bilaterální spolupráce, zejména v oblasti veřejné 

správy a vzdělávání, obchodní a hospodářské spolupráce, energetiky a zelené transformace, 

vojenské a civilní bezpečnosti, zdravotní péče, sociálních otázek, kybernetické a digitální 

oblasti a dalších oblastí, a to včetně implementace společných dvoustranných a 

mnohostranných projektů; 

uvítali zřízení Ukrajinsko-české obchodní komory (UKRCHAM) a souhlasili s konáním 

výměnných obchodních misí, obchodních fór a veletrhů prospěšných pro obě země; 

projednali otázky pomoci ukrajinským výrobcům při vstupu na zahraniční trhy a 

způsoby, jak podpořit ukrajinské exportéry ze strany vlády České republiky; 

prohlásili, že spolupráce a koordinace akcí v energetickém sektoru všech zúčastněných 

stran je důležitá pro bezpečnost jak obou zemí, tak Evropy jako celku; 
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vzali na vědomí potřebu spolupracovat na zmírňování rizik ohrožujících regionální a 

celosvětovou distribuci potravin, a to i prostřednictvím usnadnění vývozu zemědělských 

produktů na úrovni EU cestou Solidarity Lanes mezi EU a Ukrajinou; 

projednali výzvy a vyhlídky do budoucna v zemědělsko-průmyslovém komplexu; 

vzali na vědomí nutnost zintenzivnit spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti, 

digitalizace, boje proti dezinformacím a různým typům hybridních hrozeb; 

souhlasili s uspořádáním 10. zasedání česko-ukrajinské mezivládní komise pro 

hospodářskou, průmyslovou, vědeckotechnickou spolupráci (termín bude dojednán). 

 

předseda vlády Ukrajiny          předseda vlády České republiky         

DENYS SHMYHAL      PETR FIALA 
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Příloha ke společnému prohlášení 

Příklady vládní spolupráce plánované na nadcházející měsíce 

 

Ministerstvo vnitra České republiky a Ministerstvo vnitra Ukrajiny 

…budou úzce koordinovat vzájemně výhodné kroky v oblasti spolupráce při potírání trestné 

činnosti mezi všemi relevantními institucemi a agenturami; 

…budou spolupracovat při poskytování pomoci vnitřně vysídleným osobám, 

…budou spolupracovat s dalšími relevantními ministerstvy a úřady na odminování území a 

rekonstrukci kritické infrastruktury; 

…otevře samostatné oddělení Střediska služeb občanům „Pasová služba” státního podniku 

„Dokument“, který je v gesci Státní migrační služby Ukrajiny. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo sociální politiky Ukrajiny 

…zaměří své úsilí na zajištění zájmů a práv ukrajinských státních příslušníků v České republice, 

kteří jsou držiteli dočasné ochrany, včetně jejich přístupu na český trh práce; 

…se budou vzájemně informovat o budoucích plánech na poskytování sociálních dávek 

ukrajinským státním příslušníků v České republice, kteří jsou držiteli dočasné ochrany. 

Ministerstvo financí České republiky a Ministerstvo financí Ukrajiny 

…se zaměří na poskytování finanční rozpočtové podpory Ukrajině prostřednictvím 

makrofinanční pomoci EU a dalších příslušných mezinárodních institucí; 

…budou spolupracovat na otázce vyrovnání tzv. Jamburského dluhu. 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny 

…budou úzce spolupracovat a sdílet know-how se záměrem zajistit rychlý proces přistoupení 

Ukrajiny do EU; 

…budou pokračovat ve snaze najít novou budovu pro českou ambasádu v Kyjevě; 

…budou pracovat na otevření generálního konzulátu České republiky ve městě Dnipro; 

…budou koordinovat českou humanitární pomoc Ukrajině; 

…budou pořádat pravidelné konzultace na všech relevantních úrovních. 

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Ukrajiny 

…budou úzce koordinovat vzájemně výhodnou obrannou spolupráci mezi všemi příslušnými 

institucemi a agenturami; 

…budou úzce spolupracovat při dodávkách vojenského materiálu v návaznosti na aktuální 

ukrajinské požadavky; 
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…uplatní výcvikové kapacity nabízené Českou republikou a společnou výcvikovou misí EU 

EUMAM; 

…povýší průmyslovou spolupráci v oblasti obrany na strategickou úroveň; 

…budou pořádat pravidelné konzultace na všech příslušných úrovních prostřednictvím 

navázané strukturální spolupráce. 

Ministerstvo dopravy České republiky a Ministerstvo infrastruktury Ukrajiny 

…budou společně usilovat o rozšíření koridorů TEN-T na Ukrajinu; 

…budou spolupracovat s českými firmami na obnově dopravní infrastruktury na Ukrajině. 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Ministerstvo zdravotnictví Ukrajiny 

…se zaměří na posílení zdravotnické infrastruktury na Ukrajině a koordinaci aktivit českých 

firem a dalších relevantních subjektů při rekonstrukci a modernizaci ukrajinského 

zdravotnického systému v rámci „Plánu obnovy Ukrajiny“; 

…se zaměří na posílení lékařské evakuace ukrajinských pacientů do zdravotnických zařízení v 

České republice; 

…budou rozvíjet a vyměňovat si zkušenosti v oblasti tzv. telemedicíny; 

…otevřou problematiku kvalifikace ukrajinských zdravotních pracovníků v České republice; 

…se budou zasazovat o rozvoj společného vzdělávání osob v oblasti zdravotnictví a rozvoj 

spolupráce mezi institucemi vyššího zdravotnického vzdělávání. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo hospodářství Ukrajiny 

…uspořádají 10. zasedání česko-ukrajinské mezivládní komise pro hospodářskou, 

průmyslovou, vědeckou a technickou spolupráci začátkem roku 2023 v Praze; 

…budou společně s dalšími vládními aktéry koordinovat zapojení českých firem do obnovy 

Ukrajiny, zejména v oblasti dopravy, energetiky, včetně jaderné energetiky, dekontaminace, 

odminování a zdravotnické infrastruktury; 

…budou informovat o investičních příležitostech a podporovat takové investice, které jsou 

relevantní pro české společnosti na ukrajinském trhu i ukrajinské společnosti na českém trhu; 

…společně podpoří spolupráci českých a ukrajinských firem za účelem posílení vzájemného 

obchodu a investic; 

…budou úzce koordinovat českou účast na obnově Dnipropetrovské oblasti; 

…budou diskutovat o možných způsobech posílení spolupráce v rámci ocelářského průmyslu 

na obou stranách, zejména o zvýšení nabídky ukrajinských těžebních a hutnických produktů 

při výrobě ocelářských výrobků v EU; 
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…podpoří přípravu společného postupného plánu Ukrajiny a EU pro zajištění bezproblémové 

integrace Ukrajiny do vnitřního trhu a roamingu, který bude schválen na summitu EU–

Ukrajina. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny 

…budou usilovat o zřízení evidence dosaženého vzdělání a profesní kvalifikace prováděné na 

Ukrajině u ukrajinských státních příslušníků v České republice, kteří mají status dočasné 

ochrany; 

…budou harmonizovat online výuku ukrajinských dětí, které jsou držiteli dočasné ochrany, s 

českým vzdělávacím systémem. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo mládeže a tělovýchovy Ukrajiny 

…bude rozvíjet spolupráci v oblasti tělesné výchovy a sportu, připravovat k podpisu dohody o 

spolupráci v oblasti tělesné výchovy a sportu mezi Ministerstvem mládeže a tělovýchovy 

Ukrajiny a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a také rozvíjet 

koordinaci úsilí příslušných institucí a národních sportovních federací o zvýšení sankčního 

tlaku na Ruskou federaci a Běloruskou republiku v oblasti sportu. 


