
 

 

STANOVISKO VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Stanislava Grospiče, Vojtěcha Filipa, Jaroslava Borky, Zdeňka 

Ondráčka a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o vypovězení 

Severoatlantické smlouvy Českou republikou  

(sněmovní tisk č. 908) 

 

Vláda na své schůzi dne 17. října 2016 projednala a posoudila návrh ústavního 

zákona o referendu o vypovězení Severoatlantické smlouvy Českou republikou a vyslovila 

s ním nesouhlas zejména z následujících důvodů: 

 

1. Vláda zastává názor, že systém kolektivní obrany Severoatlantické aliance je nejlepší 

formou ochrany bezpečnostních zájmů České republiky, k níž momentálně neexistuje 

srovnatelná alternativa. Návrh na vystoupení ze Severoatlantické aliance je v rozporu 

s dlouhodobou zahraniční a bezpečnostní politikou České republiky, zejména 

s Bezpečnostní strategií České republiky z roku 2015, která byla vypracována  

ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky, Parlamentem České republiky  

a bezpečnostními strukturami České republiky. 

2. Základním východiskem pro zajištění obrany a bezpečnosti České republiky je aktivní 

účast v systému kolektivní obrany Severoatlantické aliance, opírajícím se o silnou 

transatlantickou vazbu. Členství v Severoatlantické alianci podle názoru vlády přináší 

České republice vedle závazku přispívat ke společné obraně a bezpečnosti významné 

výhody kolektivního zajištění vlastní obrany a bezpečnosti. Členství v Severoatlantické 

alianci tak umožňuje zajištění bezpečnosti a stability České republiky, především 

v euroatlantickém prostoru, a je předpokladem komplementárního rozvoje obranných 

a bezpečnostních schopností. Současně je členství účinným nástrojem potlačování 

bezpečnostních hrozeb ovlivňujících bezpečnost České republiky a jejích spojenců. 

Členství v Severoatlantické alianci je také zárukou dalšího bezpečného rozvoje České 

republiky a základním atributem dlouhodobého směřování bezpečnostní a zahraniční 

politiky České republiky a jejím strategickým národním zájmem. 

3. Návrh ústavního zákona může zásadním způsobem ohrozit zajištění bezpečnosti, státní 

nezávislosti a suverenity České republiky, a to nejenom z hlediska současné vyhrocené 
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bezpečnostní situace v Evropě i ve světě. Jeho přijetí, i bez ohledu na výsledek 

referenda, by rozhodně mělo zejména z hlediska zahraničně politického negativní 

dopad. Navíc z předloženého materiálu nelze dovodit, jakým jiným náhradním způsobem 

by si měla Česká republika v případě vystoupení ze Severoatlantické aliance zajišťovat 

svoji bezpečnost na srovnatelné úrovni. 

4. Vláda upozorňuje na skutečnost, že pokud by si měla Česká republika zajišťovat svoji 

bezpečnost pouze sama a nebyla by součástí Severoatlantické aliance, pak by výdaje 

státního rozpočtu na ni byly rozhodně významně vyšší než doposud, jelikož Česká 

republika by si musela sama zajistit obranu v oblastech, v nichž dnes využívá 

spolupráce spojenců. 

5. Nedostatek návrhu ústavního zákona spatřuje vláda také v tom, že nestanoví hranici 

minimální účasti oprávněných osob pro platnost referenda. Nestanovení kvóra 

pro platnost referenda by tak ve svém důsledku mohlo vést k tomu, že o tak zásadní 

otázce, jakou je vystoupení ze Severoatlantické aliance, by rozhodla výrazná menšina 

oprávněných osob. 

6. V neposlední řadě vláda uvádí, že vnímá předložený návrh ústavního zákona jako 

dlouhodobou politickou snahu jedné menšinové části politického spektra, přičemž 

všechny ostatní relevantní politické strany členství České republiky v Severoatlantické 

alianci akceptují. Obdobně vláda vnímá i podporu členství v Severoatlantické alianci 

ve veřejném mínění, kdy setrvale více než polovina občanů je se členstvím v této 

mezinárodní organizaci spokojena, přičemž podíl nespokojených je výrazně nižší. 
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