
 

Společné prohlášení předsedů vlád České republiky a Slovenské republiky 

při příležitosti oficiální návštěvy předsedy vlády ČR Andreje Babiše v Bratislavě 
 (5. ledna 2018) 

  

  
Předseda vlády České republiky Andrej Babiš a předseda vlády Slovenské republiky Robert 

Fico vyzdvihují dlouhodobě nadstandardní a výjimečně blízké vzájemné vztahy obou států, 

které vycházejí z bohaté tradice soužití ve společném státě, obětí vynaložených na vytvoření 

a obnovení bratrské sounáležitosti českého a slovenského národa, jako i z dynamické 

a mimořádně úspěšné spolupráce dvou samostatných republik na dvoustranné, regionální, 

evropské a mezinárodní úrovni v průběhu uplynulých 25 let. 

  

Předsedové vlád ČR a SR vnímají společné oslavy a připomínku významných historických 

výročí v životě českého a slovenského národa – 100. výročí založení Československa, 50. 

výročí událostí roku 1968 v Československu a 25. výročí samostatné české a slovenské 

státnosti – a vyhlášení roku 2018 za Rok česko-slovenské a slovensko-české vzájemnosti 

vládami obou států jako společný závazek a jedinečnou příležitost pro další posilování 

vzájemných vazeb mezi Čechy a Slováky. Historický význam Československa jako vyspělého 

státu s pluralitní demokracií je nezpochybnitelný, stejně jako unikátní příklad pokojného 

a nenásilného rozdělení společného státu ústavní cestou. Důkazem zvláštní vyspělosti Čechů 

a Slováků je úspěšný příběh obou zemí v regionu střední Evropy, které jsou pevně ukotvené 

v transatlantickém prostoru a v Evropské unii, patří ke garantům evropské stability a jsou 

motorem ekonomického růstu v Unii. 
 

Předsedové vlád ČR a SR se shodují, že členství v EU spolu se členstvím v Severoatlantické 

alianci představuje pro oba dva státy základní rámec bezpečnosti, stability a prosperity, a 

proto budou nadále koordinovat svoje kroky a postoje a aktivně se podílet na diskuzi o dalším 

směřování a reformě Unie. ČR a SR budou spolupracovat při prosazování společných zájmů 

v nadcházejících vyjednáváních o víceletém rozpočtu EU po roce 2020. Předsedové vlád ČR 

a SR považují politiku soudržnosti za zvláště důležitou oblast výdajů rozpočtu EU. 
 

Předsedové vlád ČR a SR vnímají se znepokojením aktuální témata, která Evropu významně 

rozdělují a snižují důvěru občanů v evropský projekt. Právě politické a ekonomické rozdělení 

Evropy na východ a západ, ale i jih a sever považují za jednu z největších výzev, kterým 

Evropa čelí. Proto je nutné zaměřit budoucí úsilí Unie na zásadní posílení konvergence a větší 

vzájemný respekt a porozumění v otázkách klíčových národních zájmů. ČR a SR považují za 

důležité, aby se politicky citlivá rozhodnutí s významným dopadem na důvěru občanů ve svůj 

stát i v Evropskou unii přijímala konsenzem. Oba státy chtějí hrát aktivní úlohu v hledání 

evropských řešení současných problémů. 
 

Předsedové vlád ČR a SR vnímají regionální platformy spolupráce ve střední Evropě jako 

důležitý nástroj pro prosazování společných řešení na úrovni EU a předcházení další 

fragmentace Unie. Pro oba dva státy je důležité, aby Visegrádská skupina nadále působila 

v EU jako důvěryhodný, spolehlivý a konstruktivní partner, který aktivně přispívá k nalézání 

kompromisů. V tomto duchu budou ČR a SR koordinovat další kroky ve V4. Za důležitou 

součást vzájemné spolupráce považují obě strany též strategický dialog s Německem, Francií, 

Rakouskem a dalšími členskými státy EU. 


