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USNESENÍ
výboru pro obranu a stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
ze společného jednání výboru pro obranu (44. schůze) a stálé komise pro kontrolu činnosti
Vojenského zpravodajství (15. schůze)
ze dne 20. dubna 2021
k Informaci o zapojení ruské vojenské rozvědky GRU do výbuchu ve Vrběticích
Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním
vystoupení ministra vnitra a zahraničních věcí Jana Hamáčka, ministra obrany Mgr. Lubomíra
Metnara, ředitele BIS plk. Ing Michala Koudelky, ředitele VZ CŘ genmjr. Ing. Jana Berouna,
policejního prezidenta genmjr. Mgr. Jana Švejdara, ředitele NCOZ plk. Jiřího Mazánka,
zpravodajské zprávě poslance PhDr. Pavla Žáčka, Ph.D. a po rozpravě

I.

o d s u z u j e teroristické útoky speciálních jednotek ruské vojenské zpravodajské
služby organizované na území České republiky, vedoucí k násilné smrti českých
občanů, rozsáhlému zničení soukromého majetku a veřejných hodnot, včetně
devastace okolí muničních skladů, které považuje za nepřijatelné porušení
svrchovanosti České republiky, mezinárodního práva a akt nepřátelství a agrese,

II. v y z ý v á vládu České republiky k zásadnímu odmítnutí tohoto nepřijatelného
vměšování Ruské federace do suverenity České republiky, vyjádření tohoto protestu
příslušným ruským vládním orgánům a přijetí veškerých opatření ke snížení rizika
provedení dalších operací ruských speciálních jednotek a zajištění ochrany národní
bezpečnosti naší země,
III. v y z ý v á vládu České republiky, aby neprodleně vyčíslila škody způsobené
výbuchem v muničních skladech ve Vrběticích a vymohla jejich úhradu ze strany
vlády Ruské federace,
IV. d ů r a z n ě p o ž a d u j e omluvu vlády Ruské federace za zapojení ruských státních
orgánů do zničení muničních skladů ve Vrběticích, finanční náhradu pro rodiny
usmrcených českých občanů a náhradu za ztráty na majetku a veřejných hodnotách,
V. v y z ý v á vládu České republiky, aby narovnala počty diplomatů Ruské federace na
území České republiky s počty českých diplomatů na území Ruské federace,
VI. d o p o r u č u j e informovat v plném rozsahu o výsledcích vyšetřování a odhalení
účasti ruských speciálních jednotek příslušné partnery v Evropské unii a NATO,

VII. v y j a d ř u j e poděkování řediteli Bezpečnostní informační služby plk. Ing. Michalu
Koudelkovi, řediteli Národní centrály proti organizovanému zločinu plk. JUDr. Jiřímu
Mazánkovi, jejich podřízeným, dalším zpravodajským službám ČR a jejich
zahraničním partnerům a dalším orgánům činným v trestním řízení zapojeným do
odhalování pozadí výbuchů muničních skladů ve Vrběticích ve dnech 16. října a
3. prosince 2014.
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