
 

 

Vážený pan 

PhDr. Lubomír Zaorálek 

Ministr zahraničních věcí ČR 

Loretánské náměstí 5 

118 00 Praha 1 

 

V Praze dne 9. května 2017 

 

Vážený pane ministře, 

 

obracíme se na Vás jménem Asociace pro podporu demokracie a lidských práv DEMAS sdružující 15 

českých nevládních organizací věnujících se podpoře demokratizace, lidských práv a občanské 

společnosti v ČR i v zahraničí ve věci pokračování mimořádné pomoci České republiky Ukrajině.  

Vláda ČR svým usnesením č. 167 ze dne 12. března 2014 vyslovila souhlas s poskytnutím pomoci 

Ukrajině při její obnově a podpoře její demokratické transformace v období let 2014 až 2016, a to 

vynaložením finančních prostředků v celkové výši 50 milionů Kč.  

Česká republika se za tyto tři roky vyprofilovala jako strategický partner občanské společnosti a 

ukrajinského ministerstva školství a vědy, když na sebe vzala roli vedoucího donora právě v oblasti 

školství, a díky podpoře Ukrajiny se také velmi pozitivně zviditelnila. Mimoto za poslední tři roky 

podpořila řadu kvalitních transformačních projektů v oblasti podpory nezávislých médií, boje proti 

korupci, občanského vzdělávání nebo podpory lidských práv na Krymu. Jak již také bylo zmíněno, velmi 

těsně spolupracuje s ukrajinským ministerstvem školství. Značně byla navýšena například podpora 

studentské mobility, a více než 18 milionů korun bylo věnováno na podporu vysokého školství a 

humanitární pomoc zejména těm vysokým školám, které musely být evakuovány z východu země. 

Vládní pomoc Ukrajině vypršela koncem roku 2016 a dodnes bohužel nepanuje politická shoda na 

parametrech jejího pokračování, ačkoli to je v souladu se schválenou a platnou Koncepcí české 

zahraniční politiky. Tři roky práce tak mohou přijít vniveč. ČR se na Ukrajině dobře zapsala a česká 

podpora je uznávaná a smysluplná. Nejasný postoj vlády, která měla mít o pokračování programu jasno 

již koncem minulého roku, ale svědčí o tom, že se o Ukrajině v rámci české zahraniční politiky neuvažuje 

strategicky a systematicky, ačkoli jde o zemi, kterou česká diplomacie označuje za jednu ze svých 

priorit.   



Ukrajina se dodnes nachází ve složité situaci, transformační proces nadále pokračuje a bez mezinárodní 

podpory se Ukrajina neobejde. Vyzýváme proto vládu k rychlému schválení další dlouhodobé pomoci 

Ukrajině a zachování kontinuity v této oblasti české zahraniční politiky. Navrhujeme rovněž zvážit výši 

finanční podpory, která by měla být adekvátní roli České republiky jako vedoucího donora v oblasti 

školství, čímž na sebe naše země vzala závazek, kterému by bylo žádoucí dostát.  

 

S úctou, 

 

          

Pavel Pšeja                     Sabina Malcová 

Předseda Správní rady DEMAS      Ředitelka Sekretariátu DEMAS 

 

 

Organizace, které se připojily k výzvě: 

Asociace pro mezinárodní otázky – AMO 

CEELI Institute 

Centrum pro studium demokracie a kultury - CDK 

Nadace Forum 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní osoba: Sabina Malcová, tel: 774490824, mail: sabina.dvorakova@demas.cz 


