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Anotace 
 
Telegrafická sonda popisuje stěžejní milníky interakce mezi Českou republikou a Rwandou, 
s důrazem na problematiku bezpečnosti.  
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The short study describes the milestones of interaction between the Czech Republic and 
Rwanda, with an emphasis on security issues. 
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Rwanda obecně 
 
Rwanda, jinak oficiálně Rwandská republika, jedná se o vnitrozemský, rozlohou menší, stát 
ve Střední Africe. Počet obyvatel je velmi podobný jako u České republiky: 10 473 282. Jako 
úřední jazyk tu můžeme slyšet angličtinu, mezi další používané jazyky se zde řadí 
francouzština, Rwandština a svahilština. Rwanda je od roku 2009 právoplatným členem 
Commonwealthu (Volné sdružení/ společenství národů).1 
 
Bilaterální vztahy – diplomatické a politické styky, „telegrafický“ přehled: 
 

 1965, 24. červenec: navázání diplomatických styků na úrovni velvyslanectví 

 roky 1970 až 1986 vnitropolitická nestabilita a útlum ve vzájemných vztazích; 

 říjen 2002 návštěva náměstka ministra zahraničních věcí České republiky P. Vošalíka 
v Kigali; 

 září 2007 v rámci 62. Valného shromáždění Organizace spojených národů setkání 
ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga s ministrem zahraničí  
Rwandy Charlesem Murigandem; 

 září 2008 v rámci 63. Valného shromáždění Organizace spojených národů setkání 
ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga s ministryní zahraničí 
Rwandy Rosemary Museminali; 

 září 2009 návštěva ministra obrany Rwandy generála Marcela Gatsinziho a velitele 
vzdušných sil genpor. Charles  Muhireho v České republice; 

 leden 2011: uzavření zastupitelského úřadu České republiky v Nairobi; akreditace 
zastupitelského úřadu Addis Abeba; 

 květen 2011: návštěva náměstka ministra zahraničních věcí České republiky T. Duba ve 
Rwandě; 

 září 2013: přijetí velvyslankyně Rwandy C. Nkulikiyinky náměstkem T. Dubem v Praze; 

 červen 2016: návštěva náčelníka generálního štábu Armády České republiky J. Bečváře ve 
Rwandě; 

 červenec 2016: návštěva náměstka ministra zahraničních věcí České republiky M. Tlapy 
ve Rwandě.2 

 
Česká republika a Rwanda, téma genocidy 
 
Rwanda od počátku spolupráce s Českou republikou oceňuje principiální postoj České 
republiky (Československa) z roku 1990. Tehdy země jako nestálý člen Rady bezpečnosti 
Organizace spojených národů se prostřednictvím svého velvyslance Karla Kovandy (působící 
v Organizaci spojených národů, předseda rady) začala o situace vyskytující se ve Rwandě 
zabývat a také po zjištění nazývat pravým jménem, a to genocidou. Pan Karel Kovanda za 
tento průlomový a zásadní postoj obdržel od prezidenta Kagamena v roce 2010 vysoké 
rwandské vyznamená (medaile „Umurinzi“ – rwandské kampaně proti genocidě). 
 

                                                 
1 Rwanda. Wikipedia. https://cs.wikipedia.org/wiki/Rwanda 
2 Přehled bilaterálních vztahů: Rwanda. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. 
http://www.mzv.cz/nairobi/cz/vzajemne_vztahy/rwanda_prehled_bilateralnich_vztahu.html 
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Česká republika byla dokonce delegací, která velmi záměrně použila tohoto označení 
„genocida“ jako první na veřejném, formálním fóru Organizace spojených národů.3 
 
Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu 
 
„Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu byl zřízen na základě rezoluce Rady bezpečnosti 
Organizace spojených národů č. 955 z roku 1994, jako reakce na Rwandskou genocidu. 
Tribunál sídlil ve městě Arusha v Tanzanii, úřad prokurátora pak v Kigali ve Rwandě. Svou 
činnost ukončil v roce 2012.“4 
 
Tribunál se skládal ze čtyř komor (tří soudních a jedné odvolací), prokurátora a registračního 
oddělení. V jednotlivých komorách zasedalo 16 stálých soudců a 9 ad litem soudců, kteří byli 
voleni Valným shromážděním Organizace spojených národů a přidělováni k jednotlivým 
kauzám . Každý soudce musel pocházet z jiné země. Jedním z ad litem soudců byl i zástupce 
České republiky, Robert Fremr. 5 
 

   
 
Jedná se o soudce, který se specializuje na trestní a mezinárodní právo. V minulosti působil 
jako trestní soudce českého Nejvyššího soudu, dále jako soudce Mezinárodního trestního 
tribunálu pro Rwandu. Dne 13. prosince 2011 byl zvolen do pozice soudce Mezinárodního 
trestního soudu na období let 2012 až 2021.6 
 
Osobní působnost výše jmenovaného tribunálu se vztahuje na občany Rwandy a na 
nerwandské občany, místní na území Rwandy a pro rwandské občany i na území okolních 
států. Věcná působnost se vztahuje na genocidu, zločiny proti lidskosti a porušení článku  
3 Ženevských úmluv a Dodatkového protokolu II úmluv (válečné zločiny). 
                                                 
3 KOVANDA, Karel. Česká republika v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů. Genocida ve Rwandě, 
1994. Mezinárodní vztahy. 2004, č. 3. https://mv.iir.cz/article/view/123 
4 Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu. Wikipedia. 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_trestn%C3%AD_tribun%C3%A1l_pro_Rwandu 
5 Rwanda: International Tribunal Closing Its Doors. Human Rights Watch, 23. XII. 2015.  
https://www.hrw.org/news/2015/12/23/rwanda-international-tribunal-closing-its-doors  
Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu. Wikipedia. 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_trestn%C3%AD_tribun%C3%A1l_pro_Rwandu 
6 ŘEŽŇÁKOVÁ, Tereza. Genocida je vnímána černobíle, říká soudce, jenž pobýval ve Rwandě. iDnes, 20. I. 2009. 
https://brno.idnes.cz/genocida-je-vnimana-cernobile-rika-soudce-jenz-pobyval-ve-rwande-p8g-/brno-
zpravy.aspx?c=A090120_172831_brno_dmk 
Robert Fremr. Wikipedia. https://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Fremr 
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„Prokurátor mohl vyšetřování zahájit z vlastního podnětu nebo na základě informací  
z jakýchkoliv zdrojů, zejména od vlád, orgánu Organizace spojených národů, vládních  
a mimovládních organizací. Prokurátor byl oprávněn provádět výslech podezřelých, obětí  
a svědků, shromažďovat důkazy a vyšetřovat na místě. Obviněný měl právo na spravedlivý  
a veřejný proces, platila zásada presumpce neviny. Soud po dokazování vyhlašoval rozsudek  
a ukládal tresty odnětí svobody, nejpřísnějším bylo doživotí. Tresty se vykonávaly v některém 
ze států, který Radě bezpečnosti Organizace spojených národů oznámil vůli odsouzené 
přijmout (Mali, Benin, Svazijsko, Francie, Itálie, Švédsko a Rwanda.)“ .7 
 
Česká republika a Rwanda společně o obraně 
 
„Česká republika s africkou Rwandou uzavřela dohodu o vojenské spolupráci. Předpokládá se 
spolupráce při výcviku vojáků, společný rozvoj protiteroristických schopností nebo výměnu 
informací. Díky dohodě mohou také české zbrojní firmy snadněji proniknout na rwandský 
trh.“8 
  
Od roku 2009 navázala Česká republika užší vztahy se Rwandou. Na konci roku 2013 měla 
Rwanda zájem uzavřít s Českou republikou dohodu o vojenské spolupráci. Hlavní podstata 
a účel této dohody je vytvořit další předpoklad pro rozvoj spolupráce právě v oblasti obrany 
mezi Českou republikou a Rwandou (dle slov Jana Pejška – mluvčího Ministerstva obrany 
České republiky). Podstatou spolupráce je především výměna informaci v oblasti obrany  
a zkušeností s operací, posilování protiteroristických schopností, spolupráci v oblasti 
vojenského výcviku a vzdělávání, spolupráci v oblasti obranného výzkumu a vývoje  
a spolupráci při pořizování obranného materiálu a služeb. Firmy z České republiky ve Rwandě 
se mohou uplatnit především v oblasti modernizace pozemních sil. Totiž údernou sílu 
pozemní armády Rwandy tvoří 24 tanků T54/55 a neznámý počet bojových vozidel pěchoty 
BVP-1. A právě pokročilou modernizaci BVP-1 Česká republika nabízí. Ve výzbroji letectva se 
nachází 2 vrtulníky Mi-24 a 3 dopravní Mi-8. Zde se nabízí nejen modernizace průmyslem 
z České republiky, ale také odprodej přebytečných vrtulníků Mi-24 vyřazovaných Armádou 
České republiky. Stejně tak, kromě řady dalších možností, lze vybavit rwandskou armádou 
novými ručními palnými zbraněmi. Může se jednat o útočné pušky, samopaly nebo pistole. 
 

                                                 
7 Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu. Wikipedia. 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_trestn%C3%AD_tribun%C3%A1l_pro_Rwandu 
8 GROHMANN, Jan. Česká republika a Rwanda společně o obraně. Armádní noviny, 25. VII. 2014. 
http://www.armadninoviny.cz/ceska-republika-a-rwanda-spolecne-o-obrane.html  
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„Česká strana by profitovala zejména v oblasti ekonomické, neboť se jí díky navrhované 
smlouvě usnadní přístup na rwandský obranný trh, který nabízí, vzhledem k rychlému rozvoji 
Rwandy a tamní bezpečnostní situaci, nové příležitosti pro český obranný průmysl.“9 
 

      

                                                 
9 GROHMANN, Jan. Česká republika a Rwanda společně o obraně. Armádní noviny, 25. VII. 2014. 
http://www.armadninoviny.cz/ceska-republika-a-rwanda-spolecne-o-obrane.html 


