
V Brně dne 16. dubna 2014

Otevřený dopis NESEHNUTÍ ministru průmyslu a obchodu panu Janu Mládkovi a ministru zahraničních věcí 
panu Lubomíru Zaorálkovi ve věci vývozu českých pistolí a munice egyptské policii

Na vědomí
politický ředitel MZV pan Václav Bálek
ředitelka Odboru společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU paní Hana Hubáčková

Vážený pane ministře Mládku, vážený pane ministře Zaorálku,

se znepokojením jsme přijali zprávu, že Česká republika hodlá prodat egyptské policii 29 tisíc pistolí CZ-75 
a 10 milionů kusů munice kalibru 9 mm. Jistě víte, že Evropská unie se ve stanovisku ze dne 21. srpna 2013 
zavázala k zastavení  exportní  licence  jakéhokoli  materiálu vyváženého do Egypta,  který by mohl  být použit 
k vnitřní represi. Do této kategorie bezpochyby spadají i již zmíněné pistole a munice. Evropská unie zaujala  
dané stanovisko jako reakci na incident ze dne 14. srpna 2013, kdy při zásahu egyptských bezpečnostních složek  
proti  táborům  Muslimského  bratrstva  zemřelo  několik  stovek  lidí.  Dlouhodobě  neuspokojivý  stav  ochrany 
lidských práv v Egyptě přitom přiznala i Česká republika. Nedávno se na půdě Rady OSN pro lidská práva 
připojila  ke  stanovisku  vyjadřujícímu  znepokojení  nad  stavem  lidských  práv  v  této  zemi,  a  to  včetně 
nepřiměřeného použití smrtících prostředků ze strany egyptských bezpečnostních složek proti demonstrujícím.  
Z  uvedených  důvodů  bychom  Vás  proto  chtěli  vyzvat,  abyste  vykonali  všechny  potřebné  kroky  vedoucí 
k zastavení vývozu pistolí a munice do Egypta.

Několik světových lidskoprávních organizací  dlouhodobě upozorňuje  na soustavné porušování  lidských práv,  které 
v Egyptě ze strany vládních orgánů probíhá – je omezováno právo shromažďovat se, neozbrojené demonstrace jsou 
násilně rozháněny, množí se útoky na lidskoprávní organizace, jsou vězněni novináři. Slovy Amnesty International: 
„Egypt byl za posledních několik měsíců (od svržení Mursího) svědkem tak velké míry násilí ze strany státu a útoků na  
lidská práva, jako ještě nikdy.“ Neuspokojivý stav lidských práv v zemi přiznala v nedávné době i Česká republika, 
když se na 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva připojila spolu s dalšími 26 státy ke stanovisku vyjadřujícímu 
znepokojení  nad  stavem lidských práv  v  Egyptě.  Ve stanovisku  se  doslovně píše:  „Vyjadřujeme  znepokojení  nad 
omezováním práv na pokojné shromažďování, svobodu projevu, sdružování a nad nepřiměřeným použitím smrtících 
prostředků ze strany egyptských bezpečnostních složek proti demonstrujícím, které vedlo k velkému množství úmrtí 
a zranění“.  Dopis  dále  obsahuje  výzvu  k  okamžitému  nezávislému  vyšetření  incidentů,  při  kterých  umírali 
demonstrující. [1]

Je  proto  politováníhodné,  že  Česká  republika,  vědoma  si  těchto  okolností,  prodej  pistolí  a  munice  určených  pro 
egyptskou policii povolila. Zodpovědnost za udělování licencí na vývoz zbraní z České republiky leží na Ministerstvu 
průmyslu a obchodu, to ale  musí získat  kladné stanovisko Ministerstva zahraničních  věcí,  které v něm zohledňuje 
lidskoprávní aspekt zakázky a také dodržování mezinárodních závazků. Rozhodli jsme se proto obrátit na Vás jako na 
vedoucí ministerstev zodpovědných za udělení licence pro vývoz pistolí CZ-75 a munice 9 mm pro egyptskou policii  
a poprosit Vás o zodpovězení následujících otázek: 

 Jaké máte záruky, že se dodržování lidských práv v Egyptě ze strany bezpečnostních složek od srpna 2013 
zlepšilo?

 Na  základě  jakých  informací  se  domníváte,  že  pominuly  důvody,  pro  které  se  Evropská  unie  rozhodla 
pozastavit vývoz zbraní do Egypta?

 Jakým způsobem chcete garantovat, že české pistole nebudou v rukách egyptské policie zneužívány k vnitřní  
represi?

Zároveň bychom vás chtěli vyzvat k vykonání kroků, které povedou ke zrušení vývozu těchto zbraní do Egypta . 
Podle nás by byl vývoz v rozporu s výše zmíněným stanoviskem EU k Egyptu ze dne 21. 8. 2013 a také se Společným 
postojem rady  2008/944/SZBP,  konkrétně  s  druhým kritériem článku 1,  kde  se  (podobně  jako  ve  stanovisku  EU 
k Egyptu) uvádí, že členské státy EU „zamítnou vývozní licenci, jestliže existuje zřejmé riziko, že vojenské technologie 
nebo vojenský materiál, které mají být vyvezeny, mohou být použity pro vnitřní represi“.

Dále  s  ohledem na  již  zmíněné  stanovisko,  které  na  půdě Rady  OSN pro  lidské  práva  podepsala  i  ČR,  chceme 
upozornit, že je důležité,  aby byla zahraniční politika ČR konzistentní s politikou obchodní. Je třeba nevyzbrojovat 
režimy, které zároveň kritizujeme za porušování lidských práv – přednost před našimi ekonomickými zájmy by měla 
dostat ochrana lidských práv.



 

Česká ženská lobby - síť organizací hájících práva žen v České republice

http://www.czlobby.cz/

Ekumenická akademie

http://www.ekumakad.cz/

EUROSOLAR

http://www.eurosolar.cz/
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Fórum 50 %

http://padesatprocent.cz/

Iniciativa ProAlt, iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ

http://www.proalt.cz/

Social Watch

http://www.socialwatch.cz/

Svět bez válek a násilí

http://www.svetbezvalek.cz/

Německo

Ohne Rüstung Leben

https://www.ohne-ruestung-leben.de/



Nizozemsko

Campagne tegen Wapenhandel

http://www.stopwapenhandel.org/

Poznámky:

[1] Permanent Mission to the UN in Geneva, Ministry of Foreign Affairs of Denmark: Denmark and 26 other countries  
addresses human rights situation in Egypt at HRC25 [online]. Dostupné z: <http://bit.ly/1nnK4Ch>.
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