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Společné prohlášení ministrů zahraničních věcí Francie, Německa a 

Spojeného království o společném komplexním akčním plánu: 14. 

ledna 2020 

My, ministři zahraničních věcí Francie, Německa a Spojeného království, 

máme spolu s našimi evropskými partnery shodné základní zájmy týkající 

se společné bezpečnosti. Jeden z nich spočívá v dodržování režimu nešíření 

jaderných zbraní a v dohledu na to, aby Írán nikdy jadernou zbraň nezískal. 

Jak naši nejvyšší státní a vládní představitelé znovu jednoznačně potvrdili, 

společný komplexní akční plán hraje v tomto ohledu zásadní úlohu. 

Společný komplexní akční plán je obrovským počinem mnohostranné 

diplomacie a mezinárodního systému nešíření jaderných zbraní. Vyjednali 

jsme společný komplexní akční plán s přesvědčením, že rozhodujícím 

způsobem přispěje k posílení důvěry ve výhradně mírový charakter 

íránského jaderného programu, jakož i k mezinárodnímu míru a 

bezpečnosti. 

Když se Spojené státy rozhodly odstoupit od společného komplexního 

akčního plánu a znovu na Írán uvalit sankce, jednoznačně jsme společně 

vyjádřili své politování a své obavy. Od května 2018 jsme společně 

pracovali na tom, abychom dohodu zachovali. Státy E3 plně dodržely své 

závazky vyplývající ze společného komplexního akčního plánu, především 

zrušení sankcí, jak stanoví podmínky dohody. Kromě zrušení všech sankcí 

podle dohody jsme také bez ustání usilovali o podporu legitimní obchodní 

výměny s Íránem, především díky speciálnímu nástroji INSTEX. 
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Poté, co Írán v květnu 2019 oznámil, že přestane dodržovat některé své 

závazky vyplývající ze společného komplexního akčního plánu, snažili jsme 

se jej přesvědčit ke změně názoru. Státy E3 znásobily své úsilí, aby tak 

reagovaly na znepokojení Íránu a přiměly ho k dodržování jeho závazků 

stanovených jadernou dohodou. Podporovali jsme také diplomatické úsilí, 

jako byla snaha Francie přivést Írán a Spojené státy k jednacímu stolu 

s cílem vyjednat globální řešení. Státy E3 nadále na diplomatické úsilí plně 

spoléhají a mají v úmyslu jej obnovit, jakmile to podmínky dovolí. 

Írán však nadále překračoval důležité limity stanovené dohodou. Kroky 

Íránu nejsou v souladu s ustanoveními jaderné dohody a mají stále 

závažnější a nevratnější důsledky, pokud jde o šíření jaderných zbraní. 

Argument, že by měl Írán právo přestat částečně plnit své závazky podle 

společného komplexního akčního plánu, nepřijímáme. V rozporu se svými 

prohlášeními Írán nikdy nevyužil mechanismus urovnávání sporů 

stanovený společným komplexním akčním plánem a nemá žádnou právní 

oporu k tomu, aby přestal ustanovení dohody dodržovat. 

Dne 11. listopadu jsme spolu s vysokou představitelkou Evropské unie 

veřejně vyjádřili své znepokojení. Na společné schůzi komise stran dohody 

dne 6. prosince jsme Íránu jasně sdělili, že pokud neustoupí, nebudeme mít 

jinou možnost než přistoupit k opatřením stanoveným v rámci společného 

komplexního akčního plánu, zejména pak využít mechanismus pro 

urovnávání sporů. 

Místo, aby Írán ustoupil, rozhodl se ještě více omezit uplatňování 

ustanovení společného komplexního akčního plánu a dne 5. ledna oznámil, 

že se již nebude řídit „posledním zásadním bodem omezení stanovených 

dohodou, tedy omezením počtu odstředivek“ a že jeho jaderný program „již 

nadále nebude podléhat žádným provozním limitům“, především pokud jde 

o obohacování uranu a související činnosti. 

Vzhledem ke krokům Íránu již dnes nemáme jinou možnost, než vyjádřit 

obavy, které v nás vyvolává skutečnost, že Írán nedodržuje své závazky 
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vyplývající ze společného komplexního akčního plánu, a obrátit se na 

společnou komisi stran dohody podle mechanismu pro urovnávání sporů 

v souladu s ustanoveními odstavce 36 společného komplexního akčního 

plánu. 

Tímto krokem se naše tři země nepřidávají k tažení, které usiluje o to 

vyvinout na Írán co největší tlak. Jednáme plně v dobré víře, naším hlavním 

cílem je zachovat dohodu a upřímně věříme v nalezení řešení, které nám 

umožní dostat se prostřednictvím konstruktivního diplomatického dialogu 

v rámci dohody ze slepé uličky. Doufáme, že Írán přesvědčíme, aby plně 

dodržoval své závazky v rámci společného komplexního akčního plánu. 

Francie, Německo a Spojené království opakují, že společnému 

komplexnímu akčnímu plánu připisují velký význam a jsou odhodlány 

usilovat se všemi jeho stranami o jeho zachování. Jsme nadále přesvědčeni, 

že tato multilaterální mezinárodní dohoda historického významu a její 

přispění k nešíření jaderných zbraní slouží našim společným 

bezpečnostním zájmům a posiluje mezinárodní řád založený na pravidlech. 

Vyjadřujeme svůj vděk Ruské federaci a Čínské lidové republice, s nimiž 

zůstáváme kvůli konzultacím v úzkém kontaktu, za to, že se přidaly k naší 

společné snaze o zachování společného komplexního akčního plánu. 

Děkujeme také vysokému představiteli Evropské unie za kroky, které 

v tomto ohledu činí. 

S ohledem na nedávné události je o to důležitější nepřispívat k nárůstu 

napětí, které ohrožuje celý region, ještě krizí šíření jaderných zbraní. 


