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Vážení představitelé Parlamentu České republiky, 

oslovujeme Vás jako občané, které zastupujete, a chtěli bychom Vám tímto vyjádřit naše přání 

a podporu záměru, aby Parlament České republiky projednal a schválil usnesení ve smyslu:  

„Parlament České republiky prohlašuje, že považuje Jeruzalém za hlavní město Státu Izrael.“ 

 

Rádi bychom, aby Parlament ČR tímto usnesením mj. vyjádřil, že respektuje právo každé země určit si 

své hlavní město, a v tomto smyslu uznal rozhodnutí, které již v době svého vzniku učinil Stát Izrael.  

Usnesením nijak nepředjímáme konečné uspořádání po dokončení tzv. mírového procesu na Blízkém 

východě, neboť i v případě, kdy by měl být Jeruzalém rozdělen mezi dva státy, stále platí, že hlavním 

městem Státu Izrael je Jeruzalém. 

Usnesení by mělo předejít podobným kauzám, jako byla ta se školním atlasem a stanoviskem 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v září 2016, která ukázala na zmatečný stav, kdy 

v České republice v praxi respektujeme, že Izrael za své hlavní město považuje Jeruzalém, kde sídlí 

jeho prezident, vláda, parlament, nejvyšší soud i další ústřední orgány, ovšem toto stanovisko dosud 

nebylo stvrzeno formálním usnesením. 

Rádi bychom, kdyby Parlament ČR mohl tuto situaci svým usnesením napravit, a vyjadřujeme mu 

v tom naši občanskou podporu. 

V této věci si dovolujeme Parlament ČR, tedy obě jeho komory, Senát i Poslaneckou sněmovnu, jako 

občané formálně oslovit a vyjádřit naši žádost a přání, aby projednal a schválil usnesení ve výše 

uvedeném smyslu. K tomuto otevřenému dopisu se mohou připojit další signatáři. 

Chceme vyjádřit, že jej píšeme s úctou a respektem k Parlamentu ČR jako orgánu, jež nás, občany, 

reprezentuje, i k jeho jednotlivým členům, s nimiž chceme o našem návrhu různorodě komunikovat 

napříč politickým spektrem. Předem děkujeme za vzájemnou spolupráci v této věci. 

 

V Hradci Králové dne 26. září 2016 

 

Za signatáře 

 

           Denis Doksanský  RNDr. Mojmír Kallus   Jefim Fištejn  
ředitel Centra Sion                      předseda české pobočky ICEJ                        publicista 

      

 

 

Tomáš Pojar          JUDr. Michal Pacovský             JUDr. Tomáš Kraus 
              prorektor CEVRO       president české pobočky KKL - JNF         tajemník Federace židovských obcí 

  bývalý velvyslanec ČR v Izraeli 

 

 

   Ing. Daniel Fajfr , M.Th.   Mgr. Tomáš J. Podivínský 
         předseda Ekumenické rady církví v ČR     velvyslanec ČR v Německu 
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Vážení představitelé Parlamentu České republiky, 

oslovujeme Vás jako občané, které zastupujete a tímto vyjadřujeme naše přání a podporu záměru, 

aby Parlament České republiky projednal a schválil usnesení ve smyslu:  

„Parlament České republiky prohlašuje, že považuje Jeruzalém za hlavní město Státu Izrael.“ 

Stručné důvody i záměry, jež nás vedou k tomu, abychom Vás jako občané formálně oslovili a vyjádřili 

naši žádost a přání, aby Parlament ČR projednal a schválil usnesení ve výše uvedeném smyslu, 

vysvětlujeme v otevřeném dopise, který je součástí podpisových archů.  

My níže podepsaní, tímto vyjadřujeme svůj souhlas se zněním otevřeného dopisu a připojujeme se 

k žádosti vyjádřené výše. 
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