
 

Rezoluce VII. sjezdu KSČM proti radarové základně USA na území ČR 

VII. sjezd KSČM přijal ve své rezoluci jednoznačné odmítnutí radarové základny Spojených států 
amerických na území České republiky. 

 

Komunistická strana Čech a Moravy při vědomí své politické odpovědnosti prohlašuje, žetrvale odmítá 
existenci cizích vojenských základen na území jiných států, včetně pobytu cizích vojsk. Proto také 
jednoznačně a v souladu s vůlí více jak 70% občanů ČR, odmítá radarovou základnu jako součást 
protiraketové obrany USA na našem území. Zásadně nesouhlasí s bilaterální smlouvou mezi ČR a USA a 
považuje postup koaliční vlády za nekompetentní. Konstatuje, že občané, Parlament ČR ani opoziční politické 
strany nebyli včas a v plném znění seznámeni s obsahem smlouvy. Nesouhlasí s tím, že současná koaliční 
vláda ČR tvrdošíjně odmítá referendum, které by rozhodlo o tak závažné bezpečnostní otázce. 

  

Za matení veřejnosti považuje postup vlády ČR, která neurčité stanovisko členských zemí NATO vydává za jejich 
souhlas s česko-americkou smlouvou. Upozorňuje, že summit NATO nepotvrdil kompatibilitu americké 
protiraketové obrany s protiraketovou obranou NATO. Bude-li smlouva mezi USA a ČR ratifikována 
Parlamentem ČR, stane se radarová základna, přes odpor veřejnosti, výhradně americkou záležitostí. 

  

KSČM proto i nadále v souladu s většinovým názorem občanů žádá referendum. 

  

KSČM odmítá vládou uváděné důvody a argumenty k vybudování radarové základny na území ČR považuje za 
nevěrohodné a účelově matoucí. Upozorňuje, že vláda ČR před zákonodárci a občany tají nejenom vážná 
bezpečnostní rizika vyplývající z existence amerického radaru pro území ČR, ale i jeho skutečné technické 
parametry, podobu energetického zdroje, rozsah připravované infrastruktury, zdravotní a ekologická 
rizika a jejich dopady na občany, jakož i rozsah dalších doprovodných základen a jejich budování na 
území České republiky. 

  

KSČM nesouhlasí s navrhovaným řešením jurisdikce pobytu cizích příslušníků radarové základny v ČR. 

  

KSČM: 

 Žádá vládu ČR, aby přestala být servilní k politice USA, analyzovala a respektovala geopolitické 
aspekty předpokládaného umístění komponentů protiraketové obrany USA ve střední Evropě. 

 Vyzývá vládu ČR k přehodnocení a zrušení podpisu česko-americké smlouvy. 

 Vyzývá senátory a poslance Parlamentu ČR k nesouhlasu s ratifikací smlouvy. 

 Obrací se na všechny občany k zesílení tlaku na vládu i zákonodárce všemi legálními prostředky, 
včetně občanské neposlušnosti a demonstrací, s cílem dosáhnout odmítnutí ratifikace a zahájit kroky 
k jejímu vypovězení, bude-li smlouva přijata. 

 


