
 
 
Prohlá�ení presidenta republiky o zastavení válečného stavu s Německem 
 
 
Praha 3 . února (ČTK)- Od chvíle, kdy hitlerovské Německo se dopustilo útočných činů proti 
bezpečnosti, nezávislosti a územní celistvosti Československa, nastal mezi 
Československou republikou a Německem válečný stav. 
 
Československý lid pro�il více ne� �est let okupace hitlerovským Německem a byl z 
fa�istické poroby osvobozen vítězným bojem Sovětského svazu, který byl rozhodující silou 
protihitlerovské koalice. 
 
Po zku�enostech s německým militarismem národy Československa právem po�adují, aby 
německá otázka byla vyře�ena tak, aby bylo vyloučeno nebezpečí nového ohro�ení 
mírumilovných národů a současně německému národu zaji�těn mírový a demokratický 
rozvoj. 
 
Cestu k tomu ukázala dohoda uzavřená mezi čtyřmi velmocemi v roce 1945 v Postupimi, 
jejím� cílem bylo vytvoření jednotného Německa na demokratických a mírumilovných 
základech a uzavření mírové smlouvy s Německem. 
 
V rozporu s trvalým úsilím vlády Sovětského svazu znemo�nily západní velmoci dosáhnout 
dohody o mírovém sjednocení Německa a uzavření mírové smlouvy s ním. Rozhodující 
překá�kou na cestě mírového sjednocení Německa jsou paří�ské dohody, směřující k 
remilitarizaci západního Německa a jeho zapojení jak do existujících, tak i do nově 
vytvářených agresivních seskupení. 
 
Maje na zřeteli, �e se mezi Československou republikou a Německou demokratickou 
republikou rozvíjí v�estranná spolupráce a stále víc se upevňuje vzájemné porozumění a 
přátelství a �e mezi oběma zeměmi není sporných a nevyře�ených otázek, a vycházeje ze 
zájmů národů Československa na mírové spolupráci s celým Německem a na vytvoření 
dobrých sousedských vztahů, které by se staly trvalým základem mírového sou�ití národů 
Československa s ve�kerým německým lidem, prohla�uji na základě usnesení vlády: 
 
Válečný stav mezi Československou republikou a Německem se zastavuje. Mezi oběma 
zeměmi vstupují v platnost mírové vztahy. 
 
Zastavení válečného stavu s Německem nemění jeho mezinárodní závazky a nedotýká se 
práv a závazků, vyplývajících pro Československou republiku z platných mezinárodních 
dohod čtyř velmocí o Německu, jako� i jiných mezinárodních aktů o Německu, jich� je 
Československá republika účastna. 
 
 


