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Kapitola 8

Rusko v české zahraniční politice

Petra Kuchyňková

RUSKO V ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITICE:
VÝCHOdISKA A POLITICKÝ KONTEXT

kontextem pro vývoj českoruských vztahů v průběhu roku 2012 bylo několik udá-
lostí týkajících se vnitřního dění v rusku a ruské zahraniční politiky, stejně jako dění 
na české politické scéně, včetně připravovaných prvních přímých prezidentských vo-
leb. vývoj těchto vztahů ať již v politické či ekonomické rovině však neovlivnily ni-
jak dramaticky. v roce 2012 se po březnových prezidentských volbách v rusku do 
čela státu po čtyřech letech opět vrátil vladimir putin, tentokrát na šestileté volební 
období (v důsledku změn ruské ústavy, které parlament schválil v roce 2008). volební 
výsledek byl ale očekávaný1 a očekávané bylo také směřování ruské zahraniční po-
litiky po jeho nástupu. Ještě před volbami, tehdejší premiér zveřejnil v ruském tisku 
postupně několik textů,2 které tvořily části jeho předvolebního programu, a vodítkem 
mohl být i program, s nímž šla strana Jednotné rusko do prezidentských voleb s pu-
tinem jako kandidátem.3

putinova zahraniční politika se neměla dramaticky odlišovat od předcházejícího 
období, bylo ale možné identifikovat, na jaké priority bude kladen větší důraz: Jsou 
to především regionální integrační projekty v euroasijském prostoru (již od 1. 1. 2012 
ostatně začal na místě celní unie rusko–Bělorusko–kazachstán fungovat jednotný 
ekonomický prostor). Důležitou prioritou má být také posilování ekonomického a kul-
turního vlivu ruska v okolním světě a také lze čekat větší pragmatismus a asertivitu 
ve vztazích k prostoru euroatlantickému (rusko chce reagovat na případné jedno-
stranné kroky partnerů v mezinárodním prostoru).4 kontinuita se tedy týká základ-
ního směřování ruské zahraniční politiky, ale bylo možné očekávat určitou změnu at-
mosféry a potenciálně větší důraz na hájení zájmů i v dialogu se západem (což bylo 
možné částečně pozorovat např. na bruselském summitu eU–rusko v prosinci 2012).5

na rozdíl od roku 2011 se v roce 2012 v bilaterálních vztazích Čr–rusko neusku-
tečnila žádná oficiální schůzka na nejvyšší úrovni, návštěva na úrovni premiérů či mi-
nistrů zahraničních věcí. to ovšem neznamená, že by téma českoruských vztahů či 
událostí v rusku nenacházelo reflexi ve výrocích klíčových aktérů české zahraniční 
politiky. v politickém diskurzu, který se týkal ruska v průběhu roku 2012, hrála důle-
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žitou roli na jedné straně témata spojená s vnitřní situací a vývojem politického režimu 
v současném rusku. na druhé straně potom přetrvával důraz na význam ekonomic-
kých vztahů mezi Čr a ruskem v kontextu globálního vývoje. Důležité téma česko-
ruských vztahů také představovala energetika, ať již v kontextu probíhajícího výbě-
rového řízení na dostavbu Je temelín (do 2. 7. 2012 měli uchazeči předložit svoje 
nabídky společnosti Čez), anebo v souvislosti s problémy, které se týkaly dodávek 
ropy do Čr ropovodem Družba. na témata dialogu mezi Čr a ruskou federací měla 
přirozeně vliv také agenda projednávaná na úrovni vztahů ruska a eU (vízová pro-
blematika), v menší míře se zde odrážela také témata související s mezinárodní bez-
pečností (situace v sýrii apod.).

Již v minulých letech se projevovalo, že dva hlavní proudy diskurzu současného 
ruska v českém politickém i veřejném prostoru nelze zjednodušeně spojovat s pravo-
levým dělením stranickopolitického spektra (ostatně i aplikace tohoto dělení v čes-
kém kontextu není bez problémů). pod vlivem některých výroků členů nečasovy 
vlády v průběhu roku 2012, se dokonce zdálo, že existuje v těchto otázkách koncepční 
spor mezi jednotlivými vládními resorty: ministerstvem zahraničních věcí na jedné 
straně, zdůrazňujícím prioritu lidských práv i občasnou kritiku vůči vývoji v rusku, 
a ministerstvem průmyslu a obchodu či Úřadem vlády Čr na straně druhé, vystupují-
cích naopak někdy kriticky vůči těmto výrokům a zdůrazňujících význam českorus-
kých vztahů v ekonomické a obchodní rovině.

Jako příklad prvního typu diskurzu mohou sloužit některé projevy ministra za-
hraničních věcí karla schwarzenberga, který se v průběhu roku 2012 několikrát pro 
média (i zahraniční) kriticky vyjádřil k vývoji v rusku, jež podle něho po opětov-
ném nástupu putina směřuje k „agresivní autokracii“ a uzavírá se západu.6 Ministr 
schwarzenberg např. též otevřeně vyjadřoval podporu zatčeným a následně odsou-
zeným členkám skupiny pussy riot, které v únoru 2012 v chrámu krista spasitele 
prostřednictvím „punkové modlitby“ vyzývaly pannu Marii k vyhnání putina a kriti-
zovaly pronikání vlivu pravoslavné církve do ruské politiky. Ministr jim vyjádřil pod-
poru např. prostřednictvím vzkazu na provizorní zeď, která byla instalována na vác-
lavském náměstí, čehož si povšimnul také ruský tisk.7 tato gesta se však na české 
politické scéně nesetkávala vždy se souhlasem. premiér petr nečas v září 2012 v pro-
jevu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně označil podobné „módní poli-
tické projevy“ za nešťastné a potenciálně ohrožující českou exportní politiku. samot-
nou podporu skupině označil za falešné adorování nevkusu. premiér za to následně 
sklidil kritiku právě od ministra schwarzenberga, kterého v tomto postoji podpořilo 
také předsednictvo strany top 09.8 předsedu vlády naopak podpořil např. stranický 
kolega a ministr průmyslu a obchodu Martin kuba.9

nejen tento střet mezi někdejším premiérem a ministrem zahraničních věcí mohl 
naznačovat, že v rámci vlády neexistuje shoda na směřování vnější politiky s ohledem 
na její priority. Meziresortní napětí v té době bylo realitou, nešlo ale ani tak o pro-
blémy běžné spolupráce např. na úřednické úrovni, a roli zde hrály i jiné motivy, 
včetně sporů v rámci tehdejší vládní koalice, zejména mezi oDs a top 09. Mzv se 
hájilo tím, že k oběma tématům přistupuje jako k souběžným, nikoli navzájem si od-
porujícím otázkám (důraz na lidská práva vyvažuje snahami o podporu výjezdů dele-
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gací firem do zahraničí apod.)10 a ostatně i ve schwarzenbergově diskurzu vůči rusku 
bylo možné v roce 2012 pozorovat do té doby nepříliš často zdůrazňované téma vý-
znamu rF pro Čr, především v obchodní oblasti (např. projev u příležitosti porady 
velvyslanců na Mzv Čr).11 na druhé straně je třeba říci, že premiér nečas v přísluš-
ném projevu neodsoudil politiku podpory lidských práv jako takovou, poukázal ale 
na dva konkrétní případy (podpora pussy riot a tibetského dalajlamy), jejichž jedno-
stranným zdůrazňováním si podle něho Čr „hází klacky pod nohy“.12 v úvahu je též 
třeba vzít, že oba politici byli ve svých vyjádřeních limitováni funkcemi, jež zastá-
vali, vnějšími podmínkami, loajalitou apod.

Důraz na význam ruska jako ekonomického partnera, ale současně kritika někte-
rých událostí v rusku ostatně zaznívaly i u představitelů opoziční ČssD. zástupci 
ČssD dlouhodobě zdůrazňují význam ruska jako jedné z nejdůležitějších cílových 
zemí českého zahraničního obchodu a kritizují pravicové vlády za to, že jeho poten-
ciál nevyužívají dostatečně.13 explicitní kritika dění v rusku od členů ČssD v minu-
losti často nezaznívala, v případě pussy riot ale jako nepřiměřený označovali postup 
moskevského soudu, který zpěvačky v srpnu 2012 odsoudil k dvouletému trestu od-
nětí svobody, jak místopředseda a stínový ministr zahraničních věcí lubomír zaorá-
lek,14 tak i prezidentský kandidát Jiří Dienstbier.15 naopak diskurz týkající se ruska 
a českoruských vztahů v podání druhé nejsilnější opoziční strany, ksČM, se dlouho-
době vyznačuje hlavně ostrou kritikou politiky pravicových stran jako rusofobní a de-
vastující pro české ekonomické zájmy. ohledně ruské politické reality je potom podle 
nich v Čr i na západě šířena řada dezinformací (viz kauza pussy riot).16

Do vývoje diskurzu týkajícího se ruska a českoruských vztahů v roce 2012 čás-
tečně zasáhly také volby. v říjnových krajských a senátních volbách zahraniční poli-
tika nehrála významnější roli, téma českoruských vztahů se objevovalo v programech 
stran i v kampani spíše nepřímo (ve spojení s obchodními vztahy, v případě Jihočes-
kého kraje potom logicky bylo přítomno téma dostavby Jete).17 Mnohem více se te-
matika zahraniční politiky Čr, včetně českoruských vztahů, objevovala v kampani 
předcházející prezidentským volbám.

rok 2012 byl posledním rokem ve funkci pro václava klause, jehož diskurz vůči 
rusku se dlouhodobě vyznačoval důrazem na perspektivy vztahů s ruskem, odmítá-
ním démonizace současného ruska a jeho srovnávání se sovětskou érou a pragmatic-
kým pohledem na politický vývoj v rusku i na jeho zahraniční politiku. to se projevo-
valo i mlčením k některým událostem týkajícím se vnitřního vývoje v rusku a klaus 
byl za tyto postoje nezřídka i kritizován.18 v průběhu roku 2012 se klausův diskurz 
vůči rusku vyznačoval kontinuitou vzhledem k předcházejícímu období a veřejných 
vyjádření na toto téma nebylo mnoho, např. ke kauze pussy riot se prezident vůbec 
nevyjadřoval. veřejné projevy, pokud byly, směřovaly především k významu ruska 
jako (ekonomického) partnera Čr.19

po odchodu klause bylo otázkou, jaké postoje (nejen k této problematice) bude 
mít nová hlava státu. témata spjatá s ruskem a českoruskými vztahy se objevovala 
v kampani s různou intenzitou, nejvíc zřejmě ve spojení s Milošem zemanem, v je-
hož případě média zmiňovala i možný vliv ruských ekonomických zájmů v souvis-
losti s financováním kampaně či s osobami zemanových spolupracovníků20 (zmiňoval 
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se o tom nepřímo např. i zemanův protikandidát J. Dienstbier).21 zeman tyto zprávy 
v tisku rezolutně popíral,22 stejně jako další zástupci strany spoz, kteří je označovali 
za součást dehonestující kampaně proti zemanově osobě i proti samotné straně.23 ze-
manův diskurz o rusku se přitom podobá v některých rysech přístupu předcházejícího 
prezidenta klause, což i sám zeman připouštěl.24 rusko dlouhodobě považoval za 
jednoho z důležitých a perspektivních obchodních partnerů (vedle dalších zemí typu 
indie, Brazílie či Číny). konzistentně také vyjadřoval nesouhlas s ostrakizací ruska 
a jeho politického režimu (rusko podle něho z logiky historického vývoje nelze po-
suzovat západní optikou).25 i v kampani se proto vyjadřoval tak, že považuje za ne-
správné vydělování současného, nebolševického ruska z evropy (rusko by se podle 
zemana mohlo v budoucnosti stát z hlediska kulturní blízkosti členem eU spíše než 
turecko),26 stejně jako přetrvávající strach z ruské imperiální politiky.27 podobně jako 
zbytečné či paranoidní zeman komentoval i bezpečnostní obavy vyslovované v sou-
vislosti s případným vítězstvím ruskočeského konsorcia v tendru na dostavbu Jete 
či obecně otázku energetické závislosti za ruských zdrojích.28

témata týkající se vývoje v rusku a českoruských vztahů logicky zaznívala v prů-
běhu roku 2012 často u k. schwarzenberga, zde to však bylo podmíněno jeho funkcí 
ministra zahraničních věcí, takže nelze považovat všechny tyto výroky za součást vo-
lební kampaně. tento politik býval během prezidentské kampaně označován často za 
jakéhosi nástupce václava havla a nositele jeho diskurzu nejen ve vztahu k rusku. 
Jeho postoje týkající se ruska se skutečně vyznačují častější kritikou směřování puti-
nova režimu a spíše ostražitým přístupem k ruské zahraniční politice. schwarzenberg 
sice (podobně jako J. Fischer, p. sobotka či M. zeman)29 v kampani zmiňoval i pod-
poru českému exportu na trzích zemí mimo eU, včetně ruska nebo Číny, na otázku, 
kdo by se měl stát vítězem tendru na dostavbu Jete, však odpověděl, že je odpůr-
cem závislosti na jakékoli zemi, což bylo možné interpretovat jako odpověď v nepro-
spěch ruskočeského konsorcia.30

Dilema, které by bylo možné zjednodušeně interpretovat jako „lidská práva vs. 
ekonomický zájem“, se promítalo i do kampaně dalších kandidátů, a to především 
proto, že na tyto otázky byli pod vlivem zmíněného vývoje politického diskurzu v Čr 
tázáni. Jan Fischer dle vlastních slov usiloval o vyváženost: podpora ekonomických 
zájmů a důraz na určité civilizační hodnoty by se podle něho i ve vztahu k rusku měly 
vzájemně doplňovat a Čr by měla vůči rusku vystupovat jako sebevědomý partner.31 
v případě dostavby Jete se podobně jako např. přemysl sobotka vyjádřil, že s reali-
zací dostavby ruskočeským konsorciem Mir.1200 nemá problém. Mnohem více os-
tražitosti zde projevovala zuzana roithová,32 která (ač byla kandidátkou kDUČsl) 
se aktivně vyjadřovala i k případu zpěvaček pussy riot, jenž odsoudila jako akt za-
strašování opozice a politický proces.33

velmi málo (zřejmě kvůli nedostatečné zkušenosti v oblasti zahraniční politiky) 
se k problematice vyjadřovali nezávislí kandidáti vladimír Franz a táňa Fischerová. 
Šlo jen o ojedinělé případy. například Franz v jedné z veřejných debat zdůraznil, že 
by ve vztazích se zeměmi, jako je Čína či rusko, upřednostnil důraz na lidská práva 
před obchodními vztahy, připouštěl ale, že se obě varianty v praxi nemusí vylučo-
vat.34 rezolutněji se vůči myšlence spolupráce s režimy, které omezují lidská práva, 
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jako jsou rusko nebo Čína, vymezovala Fischerová.35 za její protipól (a to nejen ve 
vztahu k rusku) potom můžeme označit Janu Bobošíkovou, která v kampani zdůraz-
ňovala rozvoj obchodu s Čínou a ruskem jako priority, jež jsou v bytostném zájmu 
Čr, vymezila se vůči „dalajlamismu“ v zahraniční politice36 a z hlediska vnější di-
menze energetické politiky Čr např. podpořila vizi středoevropské energetické archi-
tektury založené na projektech nord stream a south stream.37

vývoj politického diskurzu týkajícího se ruska a českoruských vztahů tedy do-
kládá (a to i s ohledem na kampaň k prezidentským volbám), že téma stále patří k dů-
ležitým otázkám české zahraniční politiky. politici, novináři a částečně i veřejnost 
cítí potřebu se k němu vyjadřovat, popř. vyžadovat od politiků příslušná vyjádření. 
v roce 2012 se téma stalo součástí obecnější debaty, která se týká směřování české 
zahraniční politiky. nelze však zapomínat, že tento „spor o českou zahraniční poli-
tiku“ měl i jiné pozadí, a bylo by proto krátkozraké interpretovat jej pouze jako spor 
koncepční. stejně tak je třeba brát v úvahu, že diskurz týkající se ruska, jehož nosi-
teli jsou některé osobnosti, nelze vždy automaticky spojovat např. s celou politickou 
stranou. rusko bylo v průběhu roku 2012 v českém veřejném prostoru interpreto-
váno jako perspektivní, ale i méně spolehlivý (viz kauza ropovodu Družba) obchodní 
partner, jako země s autoritářským politickým režimem i jako stát, jehož specifika je 
třeba chápat. projevil se také sekuritizační diskurz (i v rámci prezidentské kampaně) 
– „ruské zájmy“ jako síla s ambicí a schopností ovlivňovat budoucnost české politiky. 
nakonec ale ve volbách nehrál rozhodující roli.

RUSKÁ dIMENZE ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY:
AGENdA A UdÁLOSTI

Jak již bylo zmíněno, v agendě české zahraniční politiky vůči rusku se v roce 2012 
často objevovala lidskoprávní témata. nešlo jen o případ skupiny pussy riot,38 ale 
také např. o vstup v platnost nového zákona o nevládních organizacích v ruské fede-
raci, který označuje nGo zabývající se „politickou činností“ a získávající finanční 
podporu ze zahraničí za „zahraniční agenty“.39 Česká strana sledovala také vývoj 
v kauze právníka sergeje Magnitského, který zemřel v ruském vězení poté, co obvinil 
vysoké úředníky ze zpronevěry a následně byl sám zatčen, údajně za daňové úniky.40

konstantním tématem v českoruských vztazích je také vízová problematika, která 
je zároveň součástí dialogu mezi ruskem a eU. v roce 2011 se oba aktéři dohodli na 
tzv. common steps, konkrétních krocích v podobě technických opatření, jež podmi-
ňují liberalizaci vízového styku a v budoucnosti i možné zavedení styku bezvízového. 
Druhou rovinou je potom jednání o vízové facilitační dohodě, která předpokládá od-
stranění vízového režimu v určitých kategoriích.41 Mělo by se jednat o krátkodobé 
a služební pobyty, eU však po rusku požaduje zavedení biometrických služebních 
pasů obsahujících např. i otisky prstů majitele apod., je tedy především na ruské 
straně, zda tyto technické požadavky splní.

na bilaterální úrovni přitom ruská strana často označuje víza za problém pro ruské 
obchodníky a investory42 či za faktor komplikující turistický ruch.43 rusové přitom 
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tvoří (po němcích) druhou nejpočetnější skupinu turistů přijíždějících do Čr (podíl 
9 % za rok 2012), navíc v průměru stráví v Čr nejdelší dobu ze všech návštěvníků (8 
dní) a v průměru také v Čr nejvíce utratí.44 požadavky na uvolnění vízového styku 
nejen s ruskem, ale také s některými dalšími zeměmi mimo eU vznáší často i česká 
podnikatelská sféra (viz červencové prohlášení svazu průmyslu a dopravy Čr adre-
sované vládám evropských zemí i evropské komisi).45 z ruské strany přicházejí stíž-
nosti především na zdlouhavý či byrokraticky komplikovaný proces vydávání víz do 
Čr v porovnání s jinými státy eU, Mzv se však (i ústy velvyslance petra koláře) 
bránilo tím, že se pouze snaží důsledně dodržovat podmínky společné vízové politiky 
eU a naopak maximálně vyjít vstříc žadatelům např. otevíráním nových regionálních 
center pro vydávání víz, které pokračovalo i v roce 2012.46

ačkoli ve vztazích mezi ruskem a eU či ruskem a nato v roce 2012 rezono-
vala i významná témata týkající se mezinárodní politiky a bezpečnosti (např. situace 
v sýrii a otázka jejího řešení), v rámci bilaterálních českoruských vztahů se většinou 
neobjevují jako klíčové otázky, které by ovlivňovaly jejich kvalitu. Jde spíše o vzá-
jemné sdílení informací o postojích obou zemí.47 v případě sýrie ruská federace dlou-
hodobě dávala najevo nesouhlas s vyzbrojováním povstaleckých sil (ač samo rusko 
bylo v roce 2012 několikrát terčem kritiky za dodávky zbraní asadovu režimu),48 a ná-
ležela k velkým odpůrcům zavedení bezletové zóny v sýrii či myšlenky intervence. 
v těchto případech mezi ruským a českým postojem nebyly významnější rozpory, mi-
nistr schwarzenberg dokonce ve vyjádření pro média v květnu 2012 označil rusko 
za klíčovou zemi v této otázce, a to pro jeho vliv na prezidenta asada.49 na druhé 
straně je ale třeba připomenout, že Čr se v únoru 2012 zúčastnila v tunisku schůzky 
skupiny „přátel sýrie“ (státy usilující o ukončení násilností v zemi), zatímco rusko 
(spolu s Čínou) konferenci bojkotovalo, protože na ni byli pozváni jen zástupci syr-
ské opozice, nikoli vlády. za zcela souladný nelze označit ani postoj obou zemí k re-
zoluci rB osn, která měla podpořit plán ligy arabských států na řešení krize (rusko 
ji spolu s Čínou vetovalo).50

významnější roli v bilaterálních vztazích dnes nehraje již ani projekt protirake-
tové obrany, a to především proto, že Čr navzdory svému členství v nato už není 
aktivní součástí projektu.51 v bezpečnostní oblasti lze ale zmínit fakt, že od září 2012 
převzaly vzdušné síly armády Čr na čtyři měsíce odpovědnost za ochranu vzduš-
ného prostoru pobaltských států, litvy, lotyšska a estonska. Během tohoto období 
došlo k několika zásahům, a to právě proti ruským vojenským cílům, které porušily 
pravidla letu po civilních tratích.52

Důležitým a v průběhu roku 2012 medializovaným tématem byly problémy tý-
kající se dodávek ruské ropy do Čr ropovodem Družba. problémy nastaly v dubnu 
2012. Firmy, jež získaly od ruské vlády přidělenu kvótu na export ropy do Čr, lukoil 
či rosněfť, ji nevyužily a daly přednost lukrativnějším trasám pro přepravu. rusko 
v současnosti využívá i alternativních možností pro dopravu ropy na evropské i svě-
tové trhy, které jim poskytují po vybudování tzv. Baltského potrubního systému také 
přístavy na pobřeží Baltského moře (primorsk a po dobudování druhé větve systému 
Bps2 od jara 2012 také terminál Usťluga). rozšíření možností přepravy ropy ce-
nově výhodnějšími trasami vedla k tomu, že ruské společnosti nabídly českým do-
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pravcům za vyšší cenu i dodávky Družbou. na to ale čeští dodavatelé nechtěli při-
stoupit a začala několik měsíců trvající jednání o cenách a dodávkách.53 výpadky byly 
nahrazovány dovozem alternativním systémem tal, napojeným na terminál v ter-
stu, a za využití ropovodu ikl vybudovaného v devadesátých letech 20. století. touto 
trasou může Čr dovážet nejen ruskou ropu a systém je schopen Družbu krátkodobě 
nahradit, nedošlo tedy k ohrožení energetické bezpečnosti Čr (nebylo nutné využít 
ani strategických nouzových zásob ropy). z dlouhodobého hlediska ale vyvstávala 
otázka, zda přetížená infrastruktura bude stačit uspokojovat poptávku. Dalším pro-
blémem byly také odlišné technické požadavky na zpracovávání různých druhů ropy 
v českých rafinériích (rafinérie v litvínově zpracovává právě ruskou exportní směs 
dopravovanou ropovodem Družba).54

Dodávky Družbou ve druhém čtvrtletí 2012 klesly na minimum (cca na pětinu ně-
kdejšího objemu). po navýšení v červenci 2012 pokrývaly cca třetinu veškerých dodá-
vek do Čr (v minulosti přitom ropa dovážená Družbou pokrývala více než 70 % dodá-
vek do Čr, po postupném snižování dovozu touto cestou byl v roce 2011 podíl Družby 
na dodávkách přibližně 50%).55 k postupnému nárůstu došlo opět až v druhé polovině 
roku 2012. ruská strana událost interpretovala jako čistě komerční otázku taktiky ob-
chodních společností při kalkulaci s cenami ropy.56 Česká strana se ale snažila o řešení 
také na diplomatické úrovni (kvóty na export ropy uděluje ruské ministerstvo ener-
getiky, nejde tedy jen o komerční věc) a do problému se zapojila i vláda prostřednic-
tvím Mzv, resp. vládního vyslance pro energetickou bezpečnost václava Bartušky.57

v souvislosti s diplomatickou dimenzí českoruských vztahů je třeba zmínit ještě 
jednu skutečnost, a to odchod českého velvyslance v Moskvě, p. koláře, k němuž do-
šlo v prosinci 2012. odchod se uskutečnil na vlastní žádost, diplomat odešel do sou-
kromého sektoru (skupina ppF) a velvyslanectví Čr v ruské federaci od té doby 
vedl chargé d’affaires Martin klučar.58 Dění v první polovině roku 2013 přitom po-
tvrdilo, že otázka nového obsazení tohoto důležitého diplomatického postu znovu ne-
bude jednoduchá. v souvislosti s možným nástupcem koláře se ještě koncem roku 
2012 objevovala jména různých osob (včetně např. bývalého ministra obrany ale-
xandra vondry),59 nový prezident zeman ale již před svým nástupem do funkce dal 
tehdejšímu ministru schwarzenbergovi najevo, že jeho favoritem je europoslanec za 
ksČM vladimír remek.60

Hospodářské a obchodní vztahy
vývoj ruské ekonomiky v roce 2012 pokračoval podle očekávání růstem, hDp mezi-
ročně vzrostl o 3,6 %, což bylo méně než v roce 2011, v kontextu problémů a nejis-
toty na světových finančních trzích je ale takový vývoj považován za úspěch. růst se 
projevoval i v reálných příjmech obyvatelstva, mírně poklesla také nezaměstnanost, 
která v rusku dosahovala v roce 5,3 %, a dařilo se udržovat také na ruské poměry po-
měrně nízkou míru inflace (6,6 %, což byl po roce 2011 druhý nejlepší výsledek za 20 
let). na druhé straně ruská ekonomika nadále trpí některými problémy, jež se mohou 
do budoucna ještě prohloubit: nepříznivá demografická situace, stále nízká diverzifi-
kace ekonomiky se závislostí na exportu surovin a nízká konkurenceschopnost rus-
kého výrobního sektoru,61 kterou má posílit proces modernizace.



152

ČÁST IV: DVOUSTRANNÉ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY S VYBRANÝMI ZEMĚMI A REGIONY

v roce 2012 došlo k přetvoření celní unie rusko–Bělorusko–kazachstán v jed-
notný ekonomický prostor a rusko též oficiálně vstoupilo do Wto. Česká republika 
tento krok dlouhodobě podporovala62 také s ohledem na vlastní exportní zájmy. Je 
ale zřejmé, že samotný ruský vstup do Wto ještě neznamená odstranění všech ba-
riér, včetně netarifních opatření. například jen několik dnů po vstupu rusko zavedlo 
na ochranu svého automobilového průmyslu (a též v rámci celní unie) tzv. recyklační 
poplatky na dovážené automobily. eU následně zahájila s ruskem obchodní spor,63 
přičemž není třeba připomínat, že i Čr jako vývozce automobilů měla zájem na od-
stranění těchto poplatků. přes některé překážky ale ruská federace i nadále patří mezi 
prioritní země pro český vývoz a existuje naopak snaha její podíl na něm ještě zvý-
šit. v zájmu podpory českého exportu se ostatně uskutečnila i návštěva českého mi-
nistra průmyslu a obchodu M. kuby v rusku v září 2012.64 v souvislosti s obchodní 
dimenzí vztahů Čr–rusko je třeba zmínit i to, že v září 2012 byla v praze založena 
nová ruskočeská obchodní komora, jejímž cílem má být další podpora vzájemného 
obchodu (včetně ruského dovozu do Čr, který má rF zájem do budoucna diverzifi-
kovat).65 komora by měla sloužit také k ochraně zájmů ruských investorů v Čr.

vzájemný obchodní obrat ruska a Čr ostatně za rok 2012 dosáhl objemu 14,121 
mld. UsD, což je nárůst oproti roku 2011 o 6 %. rusko se tak v žebříčku obchod-
ních partnerů Čr posunulo ze 6. místa za rok 2011 na 5. místo. saldo obchodní 
bilance sice dosáhlo výše cca 1,8 mld. UsD, ruský dovoz do Čr ale během roku 
2012 poklesl o téměř 2 %, zatímco vývoz se zvýšil oproti roku 2011 o více než 
18 %,66 což bylo považováno za rekordní úspěch. od roku 2009 tak český vývoz do 
ruska narostl o více než 200 %, zatímco ruský dovoz do Čr se zvýšil jen o nece-
lých 50 %. saldo obchodní bilance se tedy daří snižovat, i navzdory růstu cen ropy 
a zemního plynu, které tvoří (s dalšími minerálními palivy a mazivy) až 83 % českého 
dovozu z ruska. Dlouhodobě aktivní ve prospěch Čr je potom saldo bilance vzá-
jemné výměny služeb, přičemž v roce 2012 i v této oblasti pokračoval pozitivní trend. 
Čr má na ruském trhu úspěch hlavně se službami spojenými s cestovním ruchem  
a s dopravou.67

vedle tradičního dovozu produkce českého strojírenství, chemického průmyslu 
a dalších průmyslových výrobků je rusko důležitým obchodním partnerem Čr také 
v oblasti obchodu s agrárními produkty. Mimo eU je to dokonce největší obchodní 
partner v této oblasti. rusko svůj potravinářský trh chrání fytosanitárními a veteri-
nárními standardy, které se ale českým produktům většinou daří plnit. problém nastal 
v září 2012, kdy ruská federace v souvislosti s tzv. metanolovou aférou dočasně za-
kázala dovoz českých lihovin a později i distribuci a prodej tvrdého alkoholu pochá-
zejícího z Čr a vyrobeného po 1. 1. 2012. o zrušení zákazu dovozu alkoholu i někte-
rých jiných omezeních uplatňovaných vůči českým produktům jednal v říjnu 2012 
přímo v rusku se svým protějškem i český ministr zemědělství petr Bendl68 a akti-
vity k dosažení zrušení zákazu vyvíjelo prostřednictvím velvyslanectví Čr v rusku 
také Mzv.69 Metanolová aféra se týkala hlavně levnějších druhů lihovin, poškozovala 
ale také obchod s vysoce kvalitním alkoholem (Becherovka apod.). na druhé straně 
se situaci podařilo v poměrně krátké době vyřešit (rusko zrušilo restrikce vůči do-
vozu už v listopadu 2012).
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Českým firmám rok 2012 přinesl zakázky především v oblasti energetiky (např. 
Škoda power, vítkovice power engineering, výrobce armatur arako, chladicí věže 
praha, sigma Group apod.).70 v ruských regionech je dlouhodobě velmi aktivní např. 
firma alta a k významným zakázkám českých firem zde se řadí i velký projekt želez-
nice na Urale, na kterém se má podílet několik českých společností. v průběhu roku 
2012 se ale objevily v tisku i zprávy, že realizace velkých projektů, jako je projekt 
železnice či paroplynové elektrárny v blízkosti soči (dohody o nich byly podepsány 
během návštěvy tehdejšího prezidenta Dmitrije Medveděva v praze), se v rusku do-
staly do potíží ohledně financování, garancí či protestů ekologů.71

naopak velkým projektem českoruské spolupráce v Čr by mohla být dostavba 
nových reaktorů Je temelín. Českoruské (či spíše ruskočeské, vzhledem k tomu, 
že firmy atomstrojexport a Gidropress jsou ruské a společnost Škoda Js vlastní ruská 
strojírenská skupina oMz) konsorcium Mir.1200 zůstalo s americkojaponským 
Westinghousem ve výběrovém řízení jedinými účastníky. Francouzská areva byla na 
podzim 2012 ze soutěže vyřazena. obavy z toho, že vítězství Mir.1200 upevní zá-
vislost Čr na rusku v energetické oblasti, se přitom snažili rozptýlit někteří zástupci 
ruského jaderného průmyslu a diplomacie. většinou argumentovali příležitostmi, jež 
získají české firmy ve spolupráci s ruským koncernem rosatom, jehož je atomstroj-
export součástí, a to i účastí na dalších projektech rosatomu ve světě. obchodní rada 
ruské federace v Čr alexandr turov např. zmínil, že ruská strana by v takovém pří-
padě mohla zvažovat i výstavbu zařízení na montáž palivových článků v Čr.72 Šéf ro-
satomu a někdejší ruský premiér sergej kirijenko zase u příležitosti zahájení výstavy 
atomexpo v Moskvě zdůraznil, že šance rosatomu budou vysoké tehdy, pokud bude 
výběrové řízení probíhat „bez politických tlaků“. pozitivně přitom kvitoval, že se mu 
v tomto směru dostalo ujištění jak od tehdejší české vlády, tak od prezidenta klause.73

zájem rosatomu o Čr ostatně dokládá i to, že firma na podzim 2012 otevřela 
u nás svoje zastoupení prostřednictvím pražské pobočky své dceřiné společnosti ru-
satom overseas.74 v průběhu roku 2012 též došlo k podpisu memorand o spolupráci 
či dodavatelských smluv s řadou českých firem (dohody s českými firmami ovšem 
podepsali také další dva účastníci tendru). zapojení českých firem sice není oficiální 
podmínkou pro přijetí nabídky, při jejím posuzování je ale důležitým kritériem, jak 
se několikrát vyjádřili zástupci Čez75 i české vlády (např. ministr kuba76). výsledek 
výběrového řízení na dostavbu Jete měl být původně vyhlášen v roce 2013, dojde 
k tomu však (i pod vlivem událostí v roce 2013, především pádu nečasovy vlády) 
zřejmě až v roce 2014. v souvislosti s ekonomickou recesí se ale důležitou stala 
otázka financování stavby a toho, zda ji Čez bude moci pokrýt pouze ze svých zdrojů. 
Částka se odhaduje na 200–300 mld. kč. konsorcium Mir.1200 nabídlo Čez podíl 
na financování projektu prostřednictvím úvěru (popř. i s nabídkou spoluvlastnictví)77 
a podobnou nabídku na spolufinancování téměř 50 % nákladů prostřednictvím dlou-
holeté půjčky později nabídla (v případě vítězství Westinghousu) i americká exportní 
banka exportimport Bank of the United states.78

oblasti ekonomiky a energetiky ovšem nepředstavují v českoruských vztazích jen 
příležitost pro byznys. Bis ve výroční zprávě za rok 2011, kterou zveřejnila v srpnu 
2012,79 opět upozorňovala, že právě tyto oblasti se stávají stále častěji terčem zájmu 
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zahraničních zpravodajských služeb, včetně těch ruských. ačkoli tyto aktivity se po-
chopitelně neomezují jen na ně (Bis např. dlouhodobě upozorňuje i na činnost čín-
ských zpravodajských služeb), podle české rozvědky jsou právě ruské zpravodajské 
služby nejaktivnější. Bis též upozornila na to, že se v posledních letech tyto zpravo-
dajské služby začaly více než dříve při podpoře ruských obchodních zájmů v Čr za-
jímat nejen o státní správu na úrovni ministerstev či o armádní složky (kde již v mi-
nulosti došlo k některým odhalením), ale také o komunální úroveň politiky a krajské 
samosprávy.

RUSKO V ČESKÉ ZAHRANIČNÍ POLITICE:
IdENTIfIKACE A CHARAKTERISTIKA KLÍČOVÝCH AKTÉRů

Mezi klíčovými aktéry ovlivňujícími agendu zahraniční politiky vůči ruské fede-
raci je třeba jmenovat vládu Čr, v jejímž rámci v roce 2012 pokračovala nejednodu-
chá spolupráce mezi oDs a top 09 a třetím koaličním partnerem (nejprve věci ve-
řejné, následně liDeM). z resortů, které dlouhodobě hrají důležitou roli ve vnější 
politice Čr, se personální změny dotkly především ministerstva průmyslu a obchodu, 
kde Martina kocourka nahradil M. kuba, a na sklonku roku 2012 také ministerstva 
obrany, kde post ministra opustil a. vondra.

Ministerstvo zahraničních věcí naopak pokračovalo pod vedením k. schwarzen-
berga a jak již bylo zmíněno, jeho aktivity vůči rusku v roce 2012 byly viditelné např. 
prostřednictvím prohlášení ke sporným justičním případům v rusku či k vydání kon-
troverzního zákona o nevládních organizacích (ruská strana se k těmto prohlášením 
prostřednictvím diplomatických kanálů nevyjadřovala). Mzv se ale nevyhýbalo ani 
akcím zdůrazňujícím význam ruska jako obchodního partnera (např. v dubnu 2012 
to byl další ročník diskusního fóra, na jehož pořádání se podílí také Mpo a které je 
určeno především zástupcům českých exportérů, „rusko – obchodní partner“). po-
kud jde o bilaterální setkání, v březnu 2012 se v Černínském paláci tradičně uskuteč-
nila i konzultace na úrovni náměstků ministrů zahraničních věcí.80

zahraniční politika nečasovy vlády pokračovala ve zvýšeném důrazu na ekono-
mickou diplomacii, a to logicky zejména aktivitami Mpo pod vedením ministra kuby. 
v březnu 2012 byla schválena nová exportní strategie pro období 2012–2020, kterou 
vypracovalo právě Mpo a která hovoří mj. o snížení závislosti Čr na trzích v rámci 
eU a klade důraz na větší průnik na trhy třetích zemí. Dokument přitom jmenuje 12 
prioritních zemí pro český export, mezi nimiž vedle ruska a dalších zemí Bric figu-
rují např. Ukrajina, srbsko, turecko či Usa.81

v případě vztahů k rusku je třeba v souvislosti s ekonomickou diplomacií zmí-
nit především zářijovou návštěvu ministra kuby v Moskvě, Čeljabinsku a kemerově, 
kterou doprovázela delegace zástupců 40 českých firem.82 Ministr kuba ostatně o pro-
hloubení ekonomické spolupráce mezi Čr a ruskou federací a o podpoře konkrét-
ních projektů, především na úrovni regionů, jednal už v dubnu 2012 s ruským velvy-
slancem sergejem kiseljovem.83 v listopadu 2012 proběhlo také pravidelné zasedání 
českoruské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnic-
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kou spolupráci, tentokrát v tatarstánu. na cestě do kazaně se opět účastnili zástupci 
desítek českých firem, které zde podepsaly obchodní dohody.84 zmínit je třeba i říj-
novou návštěvu ministra Bendla v rusku, jež se pochopitelně netýkala jen metano-
lové aféry, protože ministra opět doprovázeli i zástupci českých zemědělských a po-
travinářských podniků.85

prezident klaus, který v minulých letech vystupoval jako velmi aktivní aktér v ob-
lasti bilaterálních českoruských vztahů, v průběhu posledního roku svého funkčního 
období stál v případě této agendy spíše v pozadí. Média spekulovala o tom, že by se 
klaus a putin mohli setkat (popř. ještě za účasti premiéra Medvěděva) u příležitosti 
zápasu Čr–rusko ve Wroclawi v rámci mistrovství evropy ve fotbale, které společně 
pořádaly polsko a Ukrajina. ani jeden z politiků se však nakonec nezúčastnil.86 po-
kud jde o klausova vyjádření k důležitým událostem roku 2012, lze zmínit např. tra-
diční vystoupení na recepci konané na ruské ambasádě v praze u příležitosti oslav 
9. května. klaus zde vyjádřil naději v pokračování pozitivních vztahů mezi ruskou 
federací a Čr i po opětovném nástupu putina a opět také (jako již vícekrát v minu-
losti) varoval v souvislosti s výročím konce druhé světové války před pokusy o „pře-
pisování historie“.87

v agendě týkající se zahraniční politiky je aktivní i parlament Čr. v roce 2012 lze 
připomenout projednávání a ratifikaci smlouvy mezi Čr a ruskem o sociálním za-
bezpečení88 a smlouvy o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti, které byly po-
depsány v prosinci 2011 u příležitosti návštěvy prezidenta D. Medveděva. z činnosti 
členů parlamentu Čr lze zmínit např. aktivity místopředsedy senátu p. sobotky.89 
v září 2012 také čtyřčlenná delegace poslanců z výboru pro veřejnou správu a re-
gionální rozvoj psp Čr navštívila rusko90 a ve stejném měsíci i členové senátního 
výboru pro záležitosti eU.91 zapomínat nelze ani na aktivity českých europoslanců, 
z nichž v roce 2012 navštívil rusko jako součást delegace skupiny progresivní ali-
ance socialistů a demokratů (s & D) libor rouček.92

v roce 2012 bylo podepsáno několik memorand o spolupráci a smluv mezi čes-
kými a ruskými regiony (např. smlouvu o obchodněekonomické, vědeckotechnické 
a kulturní spolupráci potom podepsal v roce 2012 středočeský kraj s astrachaňskou 
oblastí93), ale i univerzitami (např. Čerepoveckou státní univerzitou a vysokou ško-
lou báňskou v ostravě).94 Uskutečnilo se též několik vzájemných návštěv na mezire-
gionální úrovni (např. delegace Moravskoslezského kraje navštívila u příležitosti ve-
letrhu cestovního ruchu „Brána severu“ volgogradskou oblast95).

v oblasti ekonomických vztahů jsou tradičně aktivní aktéři typu hospodářské 
komory Čr (angažovala se např. ve vzniku ruskočeské obchodní komory), svazu 
průmyslu a dopravy Čr (organizoval podnikatelskou misi doprovázející návštěvu 
ministra kuby v rF), komory pro hospodářskou spolupráci se zeměmi sns (spolu-
organizovala listopadovou podnikatelskou misi do tatarstánu), kanceláře czechtrade 
v Moskvě (např. v listopadu 2012 organizovala v Českém domě seminář architek-
tura & interiéry), České exportní banky či úvěrové společnosti eGap, která se zamě-
řuje na rizika spojená s financováním českého vývozu zboží, služeb a investic (zá-
stupci obou společností doprovázeli i říjnovou návštěvu ministra Bendla v rusku). 
zapomínat nelze ani na regionální hospodářské komory. Je třeba zmínit také činnost 
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Českého centra – Českého domu v Moskvě. v roce 2012 vedle vytváření zázemí 
a organizace návštěv českých vládních představitelů v Moskvě (např. ministra kuby) 
zaštítil např. předání a slavnostní odhalení sochy sv. ludmily v moskevském kostele 
sv. nikolaje, která byla českým darem ruským pravoslavným věřícím.96

za zmínku stojí i činnost takových aktérů, jako je např. Český červený kříž, který 
se v srpnu 2012 zapojil do projektu network on return. Jeho cílem je pomoc neú-
spěšným žadatelům o azyl v evropských zemích, popř. dalším migrantům usilujícím 
o návrat do země původu. právě ČČk se v rámci projektu stal zodpovědným za re-
gistraci a administraci úkonů týkajících se všech neúspěšných žadatelů o azyl pochá-
zejících z ruska, kteří se nacházejí v evropských zemích.97

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA VůČI RUSKU
VE VEŘEJNÉM A MEdIÁLNÍM PROSTORU

v mediálním prostoru byla témata týkající se ruska a českoruských vztahů v prů-
běhu roku 2012 nejčastěji zmiňována v politickém a ekonomickém kontextu, méně 
často v kontextu bezpečnostním, což souvisí s dlouhodobým vývojem témat i disku-
rzu týkajícího se ruska v českém prostředí. až třetinu mediálních výstupů spjatých 
s bezpečnostní problematikou ve vztahu k českoruským vztahům navíc tvoří výstupy 
týkající se bezpečnosti energetické. v politické či ekonomické dimenzi frekvence in-
formování českých médií o situaci v rusku či o vývoji českoruských vztahů narůstala 
v březnu, což má logickou souvislost s konáním prezidentských voleb, v srpnu, kdy 
důležité téma představoval soudní proces s členkami pussy riot, či v září, kdy média 
hojně komentovala slovní přestřelku mezi ministrem schwarzenbergem a premiérem 
nečasem týkající se nejen premiérova projevu na veletrhu v Brně, ale v širším kon-
textu i směřování a priorit české zahraniční politiky a zahraničního obchodu. poměrně 
frekventovaným měsícem byl také listopad a především prosinec, kdy se v rámci kam-
paně předcházející českým prezidentským volbám konalo několik veřejných debat 
s prezidentskými kandidáty, při kterých se tito vyjadřovali i k tématu zahraniční poli-
tiky a role ruska v politické i ekonomické dimenzi českoruských vztahů.

Jako obvykle se tématu ruska a českoruských vztahů nejvíce věnoval celostátní 
tisk a také časopisy zaměřené na politiku a ekonomiku. Méně často se otázkami spja-
tými s ruskem a českoruskými vztahy zabývala televize a nejméně rozhlas. rusko 
a českoruské vztahy byly také v roce 2012 tématem blogů, a to především v dimenzi 
politických a ekonomických vztahů. rusko a českoruské vztahy byly v průběhu roku 
2012 v českých médiích velmi často zmiňovány také v souvislosti s evropskou unií, 
a to především pokud jde o směřování české zahraniční a obchodní politiky (také 
v kontextu nadcházejících prezidentských voleb), dále často v souvislosti s vízovou 
problematikou či s politickým vývojem v samotném rusku. Méně často byla media-
lizována otázka vztahů rusko–nato, dělo se tak především v souvislosti s aktuál-
ními tématy mezinárodní bezpečnosti (dění v sýrii, ruskoamerické vztahy apod.).

z obsahového hlediska média i veřejnost věnovala v roce 2012 značnou pozor-
nost případu členek skupiny pussy riot, který nevyvolal reakce jen na české politické 
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scéně, ale také mezi umělci, zástupci nevládních organizací (např. Člověk v tísni)98 
a u veřejnosti. na podporu skupiny byly pořádány koncerty, pochody, protestní se-
tkání před ruským velvyslanectvím v praze či před konzulátem v karlových varech 
apod. rozsudek odmítla řada někdejších představitelů disentu (např. Marta kubišová) 
a zveřejněna byla i petice amnesty international požadující propuštění hudebnic. zají-
mavým způsobem se k případu postavili představitelé církve. zástupci různých církví 
působících v Čr adresovali v této věci otevřený dopis patriarchovi kirillovi, na druhé 
straně kardinál Dominik Duka vyslovil názor, že se členky skupiny dopustily poru-
šení společenské a náboženské kultury, a poukázal na vulgaritu vystoupení, jež je po-
dle něho dokladem neúcty k určitým hodnotám, projevující se v dnešním západním 
světě.99 happening pussy riot odsoudili i zástupci konzervativní akce D.o.s.t. v ote-
vřeném dopise premiéru nečasovi.100

Média v roce 2012 sledovala a komentovala také politický vývoj v rusku (včetně 
např. tématu týkajícího se přijetí kontroverzního zákona o neziskových organizacích), 
prezidentské volby a opětovný nástup v. putina do prezidentské funkce. příkladem 
může být diskusní pořad Čt24 hyde park, jehož březnové vydání bylo věnováno té-
matu putinova ruska (hlavním hostem byl bývalý zpravodaj Čt v Moskvě Josef paz-
derka).101 k medializovaným tématům v roce 2012 náležely také problémy s dodáv-
kami ropy ropovodem Družba či dostavba Je temelín, což bylo téma, které proniklo 
i do veřejných debat a dotazníků v rámci kampaně prezidentských voleb.

ZÁVĚR

ruské prezidentské volby přivedly do funkce nejvyššího představitele státu opět vla-
dimira putina, jehož vliv v ruské zahraniční a bezpečnostní politice byl ovšem více 
než patrný i v předcházejícím čtyřletém období. nyní se putin „vrací“ se zahraničně-
politickým programem, který klade velký důraz na (prozatím především ekonomic-
kou) integraci v euroasijském prostoru. Jeho program směřovaný k ruským voličům 
hodně akcentoval téma pozice ruska ve světovém ekonomickém vývoji, který v sou-
časnosti stojí na křižovatce změn, téma (ekonomické) modernizace, ale také výzev 
a hrozeb pro současné rusko. a také jeho odpovědi na řešení těchto výzev, k nimž 
patří i opětovný důraz na silné instituce, národní ideu a „národní politiku“ a vzkazy 
těm, kdo chtějí rusko rozdělit, že se jim to nepovede. některé kroky, k nimž došlo 
v roce 2012, naznačovaly, kdo všechno zřejmě náleží mezi tyto „štváče“, a nejde zde 
zdaleka jen o kontroverzní pussy riot. (staro)nový ruský prezident si je velmi dobře 
vědom jak protestů, které poprvé hlasitěji zazněly v souvislosti s posledními parla-
mentními a následně i prezidentskými volbami, tak i problémů, které má současné 
rusko. Medicína modernizace má být ale přesto (nebo spíše právě proto) omezena 
převážně na ekonomickou oblast.

Česká republika, zdá se, také stojí na určitém rozcestí. rok 2012 znamenal spíše 
jakousi předehru událostem, které přišly až v roce následujícím (výsledek prezident-
ské volby, pád nečasovy vlády, kterým vyvrcholila neklidná situace na politické 
scéně). rok 2012 předznamenával důležitá rozhodnutí týkající se i českoruských 
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vztahů, která ještě nebyla v té době učiněna (rozhodnutí kdo a zda vůbec dostaví 
Jete, částečně i rozhodnutí o obsazení postu velvyslance v ruské federaci). pokud 
jde o budoucnost českoruských vztahů, lze predikovat pokračování důrazu na eko-
nomickou dimenzi, i když jeho intenzita bude záviset částečně i na výsledku parla-
mentních voleb, jež se budou konat v předčasném termínu. Je otázkou, zda do těchto 
voleb mohou zasáhnout různé podoby diskurzu, který se týká ruska a českoruských 
vztahů, a do jaké míry by politizace těchto témat byla žádoucí. na druhé straně před 
výše zmíněnou realitou putinovského ruska není dobré zavírat oči. a to nejen z dů-
vodů, jež by mohly být označeny za idealistické, nýbrž i z důvodů pragmatických. 
z podobných důvodů je třeba si všímat vývoje integračních procesů ve východním 
sousedství Čr (a eU), především v souvislosti s Ukrajinou. pragmatismus v česko-
ruských vztazích by měl totiž znamenat nejen uznání, že rusko může být důležitý 
obchodní partner, ale také jistou dávku opatrnosti a snahu udržet tyto vztahy v me-
zích, jež jsou výhodné především pro Českou republiku.
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