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Dvacáté třetí Plenární zasedání Skupiny jaderných dodavatelů (NSG) 1 se za předsednictví 

velvyslankyně Veroniky Kuchyňové Šmigolové z České republiky uskutečnilo 13. a 14. 

června 2013 v Praze. Plenární zasedání přivítalo Mexiko a Srbsko, jejichž vlády se zúčastnily 

Plenárního zasedání NSG poprvé.  

 

                                                 
1  NSG je skupina 48 zemí – jaderných dodavatelů usilujících o nešíření jaderných 

 zbraní uplatňováním dvou souborů směrnic o vývozu jaderných zbraní a materiálů 

 s nimi  spojených (viz www.nuclearsuppliersgroup.org). V současné době jsou účastníky  

 Skupiny vlády následujících zemí: Argentina, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Brazílie, 

 Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, 

 Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Jižní Afrika, Kanada, Kazachstán, Korejská republika, 

 Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Mexiko, Německo, 

 Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federace, 

 Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Spojené státy, Srbsko, Španělsko, 

 Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. Evropská komise a předseda Zanggerova 

 výboru jsou stálými pozorovateli. 

 

http://www.nuclearsuppliersgroup.org/


První místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg 

přivítal účastníky jménem české vlády, vyjádřil podporu své vlády aktivitám NSG a zdůraznil 

významný přínos NSG k celosvětovému úsilí čelit stále novým jaderným hrozbám, 

což významně posiluje ducha a účely Smlouvy o nešíření jaderních zbraní (NPT). 

 

Plenární zasedání zdůraznilo, že práce Skupiny dále naplňovala cíl předcházet šíření 

jaderných zbraní prosazováním transparentnosti a větší odpovědnosti dodavatelů 

při transferech položek, které mohou být používány k vývoji jaderných zbraní, aniž by to 

narušovalo legitimní obchod a mezinárodní spolupráci při mírovém využívání jaderné energie.  

 

Aby mohla držet krok s novými technologiemi, tržními trendy a bezpečnostními výzvami, 

provedla NSG zásadní revizi svých seznamů vybraných položek (trigger lists) a položek 

dvojího užití (dual-use lists), která byla zahájena před třemi lety v roce 2010 na Plenárním 

zasedání NSG na Novém Zélandu. Pražské Plenární zasedání NSG 2013 tedy přijalo 28 změn 

v kontrolních seznamech NSG a požádá Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, aby 

všech 54 schválených změn zveřejnila v revidovaném dokumentu INFCIRC/254/ části 1 a 2. 

 

Zúčastněné vlády stvrdily svou pevnou podporu plnému, úplnému a účinnému naplňování 

Smlouvy o nešíření jaderních zbraní, jakož i její univerzalizaci. Zúčastněné vlády potvrdily  

svůj závazek provádět účinné kontroly vývozů a prodiskutovaly informace a řádné postupy 

pro povolování a vymáhání, jakož i osvědčené postupy při žádání o členství, a zdůraznily 

rostoucí výzvy pro mezinárodní režim nešíření zbraní.  

 

V rámci mandátu NSG Skupina vyjádřila hluboké znepokojení nad rostoucím šířením zbraní 

ve světě.  



 

Vážné obavy byly vyjádřeny zejména ohledně dopadů jaderného programu Korejské lidově 

demokratické republiky a ohledně jaderného testu, který uskutečnila 12. února 2013. 

Zúčastněné vlády zůstávají zneklidněny rovněž íránským jaderným programem. NSG 

potvrdila svou trvalou podporu diplomatickým snahám o řešení íránské jaderné otázky na 

základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a bezodkladného a úplného naplňování rezolucí 

Rady bezpečnosti OSN a Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii Íránem, 

jakož i snahám o denuklearizaci Korejského poloostrova, a o řešení jaderné otázky Korejské 

lidově demokratické republiky mírovou cestou v souladu se Společným prohlášením 

šestistranných rozhovorů z roku 2005. 

 

Účastnické vlády vyzvaly všechny státy, aby zachovaly maximální bdělost a vyvinuly úsilí 

k zajištění účinného naplňování všech rezolucí Rady bezpečnosti OSN relevantních pro účely 

NSG. 

 

NSG rovněž věnovala pozornost vývoji po svém Plenárním zasedání v Seattlu v roce 2012 

a probrala možnosti dalšího rozvoje své činnosti. Plenární zasedání se shodlo, že období 

2012-2013 je pro NSG velice náročné a úspěšné. 

 

NSG na svém Plenárním zasedání rovněž: 

 

• pokračovala v posuzování všech aspektů implementace Prohlášení o civilní jaderné 

spolupráci s Indií z roku 2008 a debatovala o vztahu NSG s Indií; 

 



• vyjádřila souhlas se změnami příslušné části odstavce 3.a a přílohy C části 1 směrnic 

tak, aby reflektovaly doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii 

o fyzické ochraně; 

 

• projednala rámec zapojení průmyslu, který bude zveřejněn na webových stránkách 

NSG jako příklad osvědčených postupů. Schválila spuštění nových revidovaných 

veřejných webových stránek v několika jazycích k usnadnění informování veřejnosti; 

 

• projednala zprávu o programu rozvoje vnějších vazeb NSG a souhlasila s posílením 

úsilí v tomto směru; 

 

• poskytla dodatečná vodítka předsedovi NSG pro provádění programu rozvoje vnějších 

vazeb NSG, včetně s výborem pro zprostředkovatelskou a tranzitní činnost ustaveným 

rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1540, a to v rozsahu, ve kterém se tyto činnosti 

vztahují ke směrnicím NSG.  

 

Plenární zasedání NSG vyzvalo všechny státy, které jsou jadernými dodavateli, 

aby vyjádřily svůj odpovědný přístup k jaderným vývozům dodržováním směrnic NSG. 

 

Praha, 14. června 2013 


