
 

 

Spoločné vyhlásenie predsedov vlád Slovenskej republiky a Českej republiky  

pri príležitosti oficiálnej návštevy predsedu vlády ČR Andreja Babiša v Bratislave  
 (5. január 2018) 

  

  
Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico a predseda vlády Českej republiky Andrej 

Babiš vyzdvihujú dlhodobo nadštandardné a výnimočne blízke vzájomné vzťahy oboch štátov, 

ktoré vychádzajú z bohatej tradície spolužitia v spoločnom štáte, obetí vynaložených za 

vytvorenie a obnovenie bratskej spolupatričnosti slovenského a českého národa, ako aj 

z dynamickej a mimoriadne úspešnej spolupráce dvoch samostatných republík na dvojstrannej, 

regionálnej, európskej a medzinárodnej úrovni v priebehu uplynulých 25 rokov.  

  
Predsedovia vlád SR a ČR vnímajú spoločné oslavy a pripomienku významných historických 

výročí v živote slovenského a českého národa - 100. výročie založenia Československa, 50. 

výročie od udalostí roku 1968 v Československu a 25. výročie samostatnej českej a slovenskej 

štátnosti - a vyhlásenie roka 2018 za Rok slovensko-českej a česko-slovenskej vzájomnosti 

vládami oboch štátov ako spoločný záväzok a jedinečnú príležitosť na ďalšie posilňovanie 

vzájomných väzieb medzi Slovákmi a Čechmi. Historický význam Československa ako 

vyspelého  štátu s pluralitnou demokraciou je nespochybniteľný, rovnako tiež unikátny príklad 

pokojného a nenásilného rozdelenia spoločného štátu ústavnou cestou. Dôkazom osobitnej 

vyspelosti Čechov a Slovákov je úspešný príbeh oboch krajín v regióne strednej Európy, ktoré 

sú pevne ukotvené v transatlantickom priestore a v Európskej únii, patria ku garantom 

európskej stability a sú motorom ekonomického rastu v Únii.  

  
Predsedovia vlád SR a ČR sa zhodujú, že členstvo v EÚ spolu s členstvom v Severoatlantickej 

aliancii predstavuje pre obidva štáty základný rámec bezpečnosti, stability a prosperity a preto 

budú naďalej koordinovať svoje kroky a postoje a aktívne sa podieľať na diskusii o ďalšom 

smerovaní a reforme Únie. SR a ČR budú spolupracovať pri presadzovaní spoločných záujmov 

v nadchádzajúcich rokovaniach o viacročnom rozpočte EÚ po roku 2020. Predsedovia vlád SR 

a ČR považujú politiku súdržnosti za osobitne dôležitú oblasť výdavkov rozpočtu EÚ.  
  
Predsedovia vlád SR a ČR vnímajú so znepokojením aktuálne témy, ktoré Európu významne 

rozdeľujú a znižujú dôveru občanov v európsky projekt. Práve politické a ekonomické 

rozdelenie Európy na východ a západ, ale aj juh a sever, považujú za jednu z najväčších výziev, 

ktorým Európa čelí. Preto je nutné zamerať budúce úsilie Únie na zásadné posilnenie 

konvergencie a väčší vzájomný rešpekt a porozumenie v otázkach zásadných národných 

záujmov. SR a ČR považujú za dôležité, aby sa politicky citlivé rozhodnutia s významným 

dopadom na dôveru občanov vo svoj štát, aj v Európsku úniu, prijímali konsenzom. Oba štáty 

chcú zohrávať aktívnu úlohu v hľadaní európskych riešení súčasných problémov.  

 

Predsedovia vlád SR a ČR vnímajú regionálne platformy spolupráce v strednej Európe ako 

dôležitý nástroj na presadzovanie spoločných riešení na úrovni EÚ a predchádzanie ďalšej 

fragmentácii Únie. Pre obidva štáty je dôležité, aby Vyšehradská skupina naďalej pôsobila 

v EÚ  ako dôveryhodný, spoľahlivý a konštruktívny partner, ktorý aktívne prispieva 

k nachádzaniu kompromisov. V tomto duchu budú SR a ČR koordinovať ďalšie kroky vo V4. 

Za dôležitú súčasť vzájomnej spolupráce považujú obe strany tiež strategický dialóg 

s Nemeckom, Francúzskom, Rakúskom a ďalšími členskými štátmi EÚ.    


