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INTERPELACE 

 

poslance Mgr. Jiřího Kobzy 

 

ve věci: 

 

přístup a reakce Ministerstva zahraničních věcí  

na situaci v Jemenské republice 

 

na 

 

Mgr. Tomáše Petříčka, M.A., Ph.D. 

ministra zahraničních věcí České republiky 

 

 

 

Datum: 1. 2. 2019 



 
Vážený pan 

Mgr. Tomáš Petříček, M.A., Ph.D. 

ministr zahraničních věcí České republiky 

 

 

prostřednictvím Radka Vondráčka, předsedy Poslanecké Sněmovny Parlamentu České 

republiky a Andreje Babiše, předsedy vlády České republiky 

 

 

                                                                                  v Praze dne 1. 2. 2018 

 

 

 

Vážený pane ministře, 

 

 

ve smyslu článku 53 Ústavy České republiky, ve znění pozdějších ústavních změn a dle § 112  

zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Vás interpeluji ve věci: 

 

 

poskytnutí informací o přístupu a reakci Ministerstva zahraničních věcí na situaci 

v Jemenské republice  

 

Od  roku 2012 probíhá v Jemenské republice občanská válka s náboženským podtextem,  

na jejíž povaze a intenzitě se zásadním způsobem, a to v rozporu s mezinárodním právem, 

podílí nejpozději od března roku 2015 i Saúdská Arábie a její ozbrojené síly, které (společně  

se silami Súdánu, Kuvajtu, Bahrajnu a Spojených arabských emirátů)  Jemenskou republiku 

(bez mandátu Rady bezpečnosti OSN a za logistické podpory USA, Velké Británie  

a Francie) napadly a dlouhodobě ostřelují a bombardují četné jemenské lokality, a to včetně 

uprchlických táborů a nemocnic. 

Této  situace mj. využívá ke svému posílení  i organizace Al-Kájda Arabského poloostrova.  

V důsledku tohoto vojenského konfliktu a blokády ze strany Saúdské Arábie postihl Jemenskou 

republiku hladomor, který si v roce dosud vyžádal životy více než 50 000 lidí. Dle  informací 

organizace Save the Children v důsledků hladomoru a cholery v Jemenu denně umírá kolem 

130 dětí. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Al-K%C3%A1jda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hladomor


V této souvislosti se Vás, vážený pane ministře, táži: 

 

Jaké diplomatické a politické  kroky jste Vy osobně -  a Vaše ministerstvo – podnikl 

v souvislosti s dlouholetým evidentním porušováním mezinárodního práva ze strany Saúdské 

Arábie vůči Jemenské republice? 

Kontaktoval jste příslušné instituce Saúdské Arábie za účelem vyjádření protestu v této 

záležitosti? 

Jaké kroky učinilo (a hodlá dále učinit) Ministerstvo zahraničních věcí v rámci humanitární  

a jiné pomoci Jemenské republice v souvislosti s katastrofální situací a mnohatisícovými 

ztrátami na životech, kterým musí tato země dlouhodobě čelit? 

  

 

Vážený pane ministře, Vaši odpověď očekávám v průběhu zákonné lhůty. 

 

Děkuji Vám 

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Jiří Kobza 

poslanec PS Parlamentu ČR 

kobzaj@psp.cz 


