
Tabulka č. 86: Chronologie vztahů Ruska a NATO/EU 
 

rok spolupráce konflikt 

1993 USA–RF: Program megatuny na 
megawatty 

 

1994 RF–EU: přijata Dohoda o partnerství  
a spolupráci 

přijata Smlouva o Energetické chartě 
RF: připojení k programu NATO 

Partnerství pro mír  

 

1997 RF–NATO: Podepsán Ustavující akt o 
vzájemných vztazích, spolupráci a 
bezpečnosti mezi RF a NATO  

     Vznik Stálé společné rady NATO–
RF 

 

 RF–USA: listopad – vypuštěním 
modulu Zarja začala výstavba 
Mezinárodní vesmírné stanice, ISS  

 

 

1999 EU: přijata Společná strategie vůči 
Rusku 

RF: přijata Strategie rozvoje vztahů 
Ruské federace s Evropskou unií ve 
střednědobé perspektivě (2000–
2010) 

NATO: 1. etapa rozšiřování Aliance na 
východ (Česko, Maďarsko, Polsko), 
nová strategie NATO  

NATO: bombardování Jugoslávie; Stálá 
společná rada NATO–RF nefunkční 

EU: prosinec – ekonomické sankce vůči RF 
kvůli válce v Čečensku  

2000 EU: červenec – zrušení ekonomických 
sankcí zavedených kvůli válce 
v Čečensku 

 

2001  RF: odložení ratifikace Smlouvy 
o Energetické chartě 

vznik GUAM 
USA: prosinec – vypovězení Smlouvy o 

omezení systémů protiraketové obrany 
USA: začátek výstavby globální Národní 

protiraketové obrany USA  

2002 RF–NATO: přijetí deklarace Vztahy 
NATO–Rusko: nová kvalita; vznik 
Rady NATO–Rusko 

RF otevřelo vzdušný prostor pro 
vojáky i zbraně USA a NATO do 
Afghánistánu 

vznik Organizace Smlouvy o kolektivní 
bezpečnosti   

EU: projekt plynovodu Nabucco kolem 
Ruska 

2003 EU: přijata strategie Bezpečná Evropa 
v lepším světě 

RF–EU: vymezení čtyř společných 
prostorů 

začátek stavby ropovodu Baku–Tbilisi–
Ceyhan kolem Ruska 

2004  NATO: 2. etapa rozšiřování Aliance na 
východ (Bulharsko, Estonsko, Litva, 
Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko, 
Slovinsko) 

„oranžová revoluce“ na Ukrajině 

2005 RF–EU: čtyři „cestovní karty“  

2007  vystoupení Vladimíra Putina na 
Mnichovské bezpečnostní konferenci  

RF: odstoupení od S-KOS 

2006 RF: návrh Dohody o strategickém přerušení dodávek plynu přes Ukrajinu 



partnerství ropovod Baku–Tbilisi–Ceyhan uveden do 
provozu 

2008  
 
 
RF–EU: listopad – obnoveno jednání o 

nové Dohodě o strategickém  
partnerství 

EU: projekt Východní partnerství 
říjen – během konfliktu RF s Gruzií; Rada 

NATO–Rusko nefunkční 
EU: říjen – zastaveno jednání o nové 

Dohodě o strategickém partnerství 
kvůli ozbrojenému konfliktu RF s Gruzií 

2009 USA ruší plány na některé základny 
své protiraketové obrany ve 
střední Evropě 

přerušení dodávek plynu přes Ukrajinu 
podpis dohody o plynovodu Nabucco 

2010 NATO: nová strategie NATO 
vytvoření podskupiny Rady NATO–

Rusko zaměřené na spolupráci 
týkající se Afghánistánu 

přerušení dodávek plynu přes Bělorusko 

2011 zprovozněna první linie plynovodu  
Severní proud – 1 

 

2012 oznámení o vytvoření tranzitní 
základny USA a NATO v Uljanovsku 
pro zbraně a vojáky směřující do/z 
Afghánistánu  

zprovozněny ropovody do přístavů ve 
městě Primorsk a v Lužské zátoce 

zprovozněna druhá linie plynovodu 
Severní proud – 1 

začátek výstavby plynovodu Jižní 
proud 

faktické zastavení projektu Nabucco 

USA a Polsko se dohodly na výstavbě 
raketové základny poblíž obce 
Redzikowo (dokončení plánováno na 
rok 2018) 

 

2013  EU: Arménie a Ukrajina nepodepsaly 
asociační dohodu  

2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RF, Turecko: prosinec – zahájení 

projektu plynovodu Turecký proud  

únor – svržen ukrajinský prezident 
RF: březen – referendum na Krymu o 

připojení k RF; připojení Krymu k RF 
USA/EU: březen – první kolo sankcí vůči RF 
EU: duben – druhé kolo sankcí vůči RF 
EU: červen – podepsána asociační dohoda 

s Ukrajinou 
EU: červen – Bulharsko oznámilo 

pozastavení účasti na projektu Jižní 
proud 

RF: Gazprom přerušil dodávky plynu na 
Ukrajinu (plyn pro tranzit na západ 
nepřerušen)   

EU: červenec – třetí kolo sankcí vůči RF 
RF: srpen – sankce vůči těm, kdo zavedli 

sankce proti RF nebo se k nim připojili 
prosinec – zrušení projektu plynovodu 

Jižní proud 

2015 RF uzavírá vzdušný prostor pro vojáky 
i zbraně USA a NATO do 
Afghánistánu 

podepsána dohoda o projektu 
Severní proud – 2 (předpokládané 
dokončení 2019) 

EU: červen – prodloužení sankcí 
RF: červen – následné prodloužení sankcí 
EU: prosinec – prodloužení sankcí  
RF, Turecko: listopad, prosinec – sestřelení 

ruského bitevníku, zrušení projektu 
Turecký proud a zavedení sankcí 



2016  
RF, Turecko: říjen – obnovení 

projektu Turecký proud a další 
spolupráce 

NATO: květen – základna USA v Rumunsku  
EU: červenec – prodloužení sankcí 
EU: prosinec – prodloužení sankcí  

2017 RF, Turecko: leden – společné 
vojenské akce proti tzv. 
islámskému státu 

NATO: leden – přesun obrněné jednotky 
USA do Polska  

EU: březen – prodloužení sankcí 
EU: červen – prodloužení sankcí 

 

Viz KREJČÍ, Oskar: Geopolitika Ruska. Praha: Professional Publishing, 2017, s. 443-446. 


