
 

 

Vaše Excelence  

 

stejně jako Česká republika i já podporuji stát Izrael. Vnímám Izrael jako vlast starověkých Židů. Izrael 
je jediným skutečným partnerem evropských zemí na Středním východě. Podporuji také stejně jako u 
jiných států na světě plné právo Izraele, aby si určil své vlastní hlavní město, a vnímám to jako 
základní právo izraelských občanů. Připomínám, že Evropská unie uznává hlavní města všech 
ostatních států.   

Připomínám rovněž, že Jeruzalém je od roku 1949 sídlem exekutivních, legislativních a soudních 
orgánů státu Izraele a připomínám i ústavní zákon schválený v roce 1980 izraelským demokraticky 
zvoleným parlamentem - Knessetem, který prohlašuje Jeruzalém za hlavní město Izraele.  

Iniciativa Spojených států amerických uznat Jeruzalém za hlavní město Židů a státu Izrael se naplňuje.  
Vítám tento krok a jsem přesvědčen, že to je pozitivní, konstruktivní, prozíravý krok z hlediska 
historické spravedlnosti vůči starověkým Židům a rovněž vůči modernímu státu Izrael.   

Před stoletím náš kontinent učinil krok s podobnými historickými důsledky: Společnost národů uznala 
židovské právo na sebeurčení, které vedlo k ustavení křehkého židovského státu. Židovská tradice je 
součástí evropské historie a Izrael sdílí hodnoty evropské civilizace v problematickém regionu, který 
hledá stabilní uspořádání.  

Izrael je jediný stát na Středním východě s pluralitní demokratickou politickou strukturou. 
Mezinárodní společenství již uznalo historickou vazbu Židů na území Izraele, včetně Jeruzaléma.   

Neuznat Jeruzalém za hlavní město Židů a státu Izrael a přitom uznat hlavní města všech dalších zemí 
na světě by bylo projevem úmyslné nebo neúmyslné zaujatosti proti židovskému obyvatelstvu státu 
Izrael a bylo by proto nespravedlivé. Neuznání hlavního města židovského národa ve státě Izrael by 
mohlo podpořit delegitimizaci Izraele a mohlo by probouzet odkaz nejhanebnějšího antisemitismu.   

Uznání přitom nevylučuje žádnou možnost uzavření dohody sjednané oběma stranami v budoucnu v 
dobré víře. 

Proto Vás vyzývám, paní místopředsedkyně Mogherini, jako vysokou zástupkyni Evropské unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, abyste uznala Jeruzalém za hlavní město státu Izrael.    
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