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Hlavní body 

Íránská jaderná dohoda je naprosto klíčová a k jejímu obnovenému podepsání musí dojít. Je však 

třeba říct, že problém tím nebude vyřešen, ale pouze oddálen. Írán je nyní podstatně blíže 

jaderným zbraním, než tomu bylo v roce 2018, kdy Trumpova administrativa dohodu opustila. 

Biden promeškal příležitost, když se k dohodě nevrátil hned z počátku svého prezidentství. 

Vyjednávání se za poslední rok zkomplikovalo. 

 

• Návratu k dohodě nyní brání několik překážek, jejichž překonání vyžaduje učinění posledních 

politických ústupků na obou stranách. 

• Primárně jde o záruku, že Američané dohodu znovu neopustí, a to v případě, kdy z příštích 

prezidentských voleb vzejde vítězně republikánský kandidát. 

• Sporným bodem je také požadavek na vyškrtnutí Íránských revolučních gard z amerického 

seznamu zahraničních teroristických organizací. 

CO JE S ÍRÁNSKOU JADERNOU 
DOHODOU? 
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26. března 2022 řekl Josep Borrell, vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a 

bezpečnostní politiku, na fóru v Dauhá, že obnovení tzv. íránské jaderného dohody se očekává „v 

následujících dnech“ („EU sees Iran nuclear deal in 'days' as envoy due in Tehran”, 2022). Uběhly takřka 

tři týdny a dohoda stále není na světě. Podle Borrella brání jejímu opětovnému uzavření učinění jistých 

politických rozhodnutí na straně Spojených států a Íránu. O co konkrétně se jedná? Na čem stojí návrat 

USA k dohodě? Jaké jsou třecí plochy a co požaduje íránský parlament od amerického Kongresu? 

JCPOA 

Společný komplexní akční plán, v angličtině známý pod zkratkou JCPOA a veřejně známý jako „íránská 

dohoda“ či „íránská jaderná dohoda“, je průlomovou smlouvou dosaženou mezi Íránskou islámskou 

republikou a několika světovými mocnostmi. Dohoda byla schválena Radou bezpečnosti OSN 

v červenci roku 2015 a následující rok implementována. Platit měla nadcházejících deset let (US 

Department of State, 2017).  

Cílem bylo omezit proliferaci jaderných zbraní, konkrétně tedy zamezit Íránu, aby zbraně dokázal 

vyvinout. Získání jaderných zbraní by zvýšilo riziko konfliktu mezi Íránem a jeho regionálními rivaly, 

zejména Izraelem a Saúdskou Arábií. Součástí dohody tak byl příslib Íránu, že nebude vyrábět vysoce 

obohacený uran ani plutonium, které by se daly k výrobě jaderných zbraní použít. Írán se také zavázal, 

že jeho jaderný program bude výlučně mírový, a že umožní inspektorům z Mezinárodní agentury pro 

atomovou energii přístup k jeho jaderným zařízením. Západ si od těchto opatření sliboval, že v případě, 

kdy by se Teherán rozhodl jaderné zbraně skutečně vyvinout, trvalo by mu to nejméně jeden rok, což 

by světovým mocnostem poskytlo čas na odpověď. Výměnou za dodržování těchto opatření stanovuje 

dohoda zrušení sankcí ze strany OSN, USA a Evropské unie, stejně jako zrušení zbrojního embarga pro 

Írán (Robinson, 2021). 

Odstoupení Spojených států 

Počátkem roku 2016, když došlo k implementaci dohody, Mezinárodní agentura pro atomovou energii 

ověřila, že Írán zavedl klíčová opatření související s jadernou energií. Problém však nastal o dva roky 

později, za vlády nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten byl od začátku svého úřadování 

proti dohodě, a i když Írán dohodu dodržoval, Spojené státy od ní 8. května 2018 jednostranně 

odstoupily a vůči Íránu následně znovu uvalily všechny sankce. Trump jako podnět k odstoupení od 

dohody uvedl, že dohoda nedokázala omezit íránský raketový program, ani minimalizovat jeho 

regionální vliv. Dohodu mnohokrát označil jako „příšernou“ (Borger, Kamali & Holmes, 2018). Rovněž 

tvrdil, že omezená platnost dohody umožní Íránu v budoucnu znovu jaderné zbraně vyvíjet. Když USA 

od dohody odstoupily, neuvedly žádné důkazy o tom, že Írán dohodu nedodržuje, přičemž Írán dohodu 

plně dodržoval až do roku 2020 (Davenport & Masterson, 2022).  

Toho roku se vztahy Íránu a USA výrazně zhoršily, poté, co Američané zabili íránského velitele 

speciálních jednotek Quds íránských revolučních gard, generálmajora Kásima Sulejmáního. V září pak 

tehdejší americký ministr zahraničí Mike Pompeo oznámil, že všechny sankce OSN zrušené v souladu s 

jadernou dohodou byly na Írán znovu uvaleny. Trumpova administrativa následně pohrozila 

potrestáním všech států nebo jednotlivců, kteří by odstranění sankcí nadále podporovali. Generální 

tajemník OSN Antonio Guterres a mnohé členské státy OSN, včetně zbývajících stran JCPOA, však výzvu 

USA odmítly. V prosinci téhož roku Írán výrazně zvýšil své jaderné aktivity (Davenport & Masterson, 

2022). Nově nastupující administrativa Joea Bidena formálně Trumpovu výzvu odvolala, a to hned 

z počátku funkčního období, asi měsíc po Bidenově inauguraci. Biden následně přijal pozvání EU na 
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setkání se zeměmi tvořícími jednotlivé strany dohody, s cílem obnovit diplomatická jednání (Hanna, 

2022). Celý proces se však nečekaně zdržel.  

Překážky bránící návratu k dohodě 

1. Záruky, že Američané dohodu znovu neopustí 

Jednou z hlavních podmínek, které si Íránci kladou, a které nejnověji zdůraznil i íránský parlament, je 

legální závazek od Spojených států, že od nově uzavřené dohody opět neodstoupí. Tato obava je 

pochopitelně spojená s příštími americkými prezidentskými volbami, u kterých se předpokládá, že 

pokud by zvítězil republikánský kandidát nebo dokonce znovu Donald Trump, Američané dohodu opět 

opustí. Tato obava je oprávněná a závažná. V případě vítězství republikánského kandidáta v příštích 

amerických volbách by s největší pravděpodobností k odstoupení od dohody skutečně došlo. Svědčí o 

tom i fakt, že návrat k dohodě nyní blokují republikánští kongresmani v čele se senátorem Tedem 

Cruzem a jeho 31 kolegy (Payne & Fawcett, 2022). Z tohoto pohledu by tedy obnovení JCPOA bylo sice 

vítaným řešením, ale jen krátkodobým a neudržitelným. 

Požadavek formulovalo více než 250 z 290 členů íránského parlamentu v dopise adresovaném 

íránskému prezidentu Ebráhímu Raísímu z 10. dubna tohoto roku („Amid deadlock, Iranian MPs expand 

conditions for JCPOA revival”, 2022). Mimo jiné se v něm uvádí následující: 

 […] Spojené státy musí [Íránu] poskytnout potřebné právní záruky, že JCPOA 

znovu neopustí, a tato záležitost musí být potvrzena pravomocnými státními 

institucemi, včetně Kongresu, v kompletně právní formě, aby neexistovaly žádné 

překážky pro implementaci [těchto záruk] v budoucnosti. […] Je bez pochyb, že 

ústní přísliby, včetně výroků amerického prezidenta, nemohou být považovány 

za záruku [pro úspěšné uzavření dohody]. („Iranian MPs: US must give Congress-

approved guarantee it won’t quit Iran deal again”, 2022) 

Írán nepochybně s obavami sleduje, jak polarizovaná americká společnost je. Skutečně vše nasvědčuje 

tomu, že případná dohoda by mohla trvat jen něco málo přes dva roky, než do úřadu zasedne 

republikán. Polarizace společnosti a striktní republikánské odmítání dohody přitom není jedinou 

překážkou. Nelze zapomínat na tradičně silnou izraelskou lobby v americkém Kongresu a kontinuálně 

oslabující Bidenovo domácí postavení, u kterého hrozí, že se ještě prohloubí, vyjde-li Biden 

z vyjednávání o dohodě jako slaboch.  

2. Íránské revoluční gardy 

Jak již bylo naznačeno výše, dosažení dohody brání s největší pravděpodobností několik politických 

rozhodnutí. Tento bod se věnuje rozhodnutí, které musí učinit americká strana, a totiž vyškrtnutí 

Íránských revolučních gard z amerického seznamu zahraničních teroristických organizací (FTO). Je 

potřeba říct, že jde o extrémně symbolickou záležitost pro obě strany. O to větší škoda je, že žádná 

strana nechce ustoupit, protože samotná obnovená JCPOA by měla pro všechny strany dalekosáhlý 

pozitivní efekt.  

Američané mohou ustoupit. I když by tato složka íránských ozbrojených sil byla z listu smazána, těžko 

očekávat, že se americké společnosti pohrnou k uzavírání obchodů. Gardy čelí mnoha dalším sankcím 

a figurují na dalších sankčních seznamech. Vyškrtnutí z FTO neznamená vyškrtnutí i z dalších seznamů 

a fakticky by tedy nemělo valný dopad.  
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Íránci také mohou ustoupit. Pro ně je zařazení Gard na seznam především velkou urážkou, kterou jen 

těžko skousávají. Kromě symboliky však mají i praktické důvody – budou moct ukázat investorům, že 

se skutečně neúčastní jakýchkoliv teroristických aktivit. Že jde o překážku, kterou by šlo ze strany Íránu 

překonat, potvrdil íránský ministr zahraničí Hosejn Amír-Abdollahján. Uvedl, že mu vysocí představitelé 

Gard doporučili, aby upřednostnil „národní zájmy“ nad zájmy Gard. Bylo mu prý řečeno, aby „udělal 

vše co je potřeba v závislosti na národních zájmech země – a když dosáhne [ve vyjednáváních] bodu, 

ve kterém bude otázka Gard nastolena, tato otázka by [pro něj] neměla být překážkou [k dosažení 

zdárného výsledku vyjednávání]“ („EU sees Iran nuclear deal in 'days' as envoy due in Tehran”, 2022). 

3. Rusko 

Nějakou dobu bylo nečekanou překážkou Rusko, respektive ruské napadení Ukrajiny. Ruská federace 

je jednou ze stran JCPOA, a její spolupráce je tedy nutná. Po napadení Ukrajiny se zdálo, že by si Rusko 

mohlo vzít vídeňská jednání o JCPOA jako rukojmí. Rusové požadovali, aby uvalené sankce neohrozily 

bilaterální obchod s Íránem. Později však své požadavky mírnili a rozhodli se přípravu dohody 

nekomplikovat (Norman, 2022). Pomohla tomu i návštěva íránského ministra zahraničí v Moskvě. 

Ruský postoj však Íránce nepochybně na moment trochu vyděsil a opět zvýraznil, jak je celý vyjednávací 

proces náchylný na externí události.  

4. Vnitropolitická situace v USA i Íránu  

Jak bylo už výše v textu naznačeno, komplikace pro dosažení dohody představují zejména vnitřní 

procesy ve Spojených státech a Íránu. Joe Biden čelí tlaku na domácí politické scéně a nedokáže zaručit, 

že USA za dva roky od dohody opět neustoupí. Po svém zvolení měl ideální možnost podepsat 

exekutivní příkaz a k dohodě se vrátit takřka okamžitě. Tuto šanci bohužel promarnil a od té doby se 

podmínky obou stran pouze stupňují a jednání tak komplikují. Biden však čelil závažným problémům 

na domácí scéně, které po sobě zanechala Trumpova administrativa. Biden se zřejmě chtěl nejprve 

vypořádat s domácími problémy a neučinit takto zásadní zahraničně-bezpečnostní rozhodnutí příliš 

rychle. Otázkou ale také zůstává, zda by v tu dobu bylo moudré dělat toto rozhodnutí, jelikož v červnu 

se očekávaly íránské volby.  

Z těch vzešla nová vláda, zastávající konzervativnější postoje a aplikující tvrdší linii vyjednávání. Ukázalo 

se to jako problém. Až pět měsíců od června 2021 se Íránci odmítali dostavit na vídeňská jednání, čímž 

se celý proces opět protáhl. Íránci se prodlevou mohli snažit o rozvoj svého jaderného programu, a 

tudíž o získání výhodnější vyjednávací pozice.  

Co bude dál? 

Íránská jaderná dohoda je naprosto klíčová a k jejímu obnovenému podepsání musí dojít. Je však třeba 

říct, že problém tím nebude vyřešen, ale pouze oddálen. Írán je nyní podstatně blíže jaderným zbraním, 

než tomu bylo v roce 2018, kdy Trumpova administrativa dohodu opustila. Biden promeškal příležitost, 

když se k dohodě nevrátil hned z počátku svého prezidentství. Vyjednávání se za poslední rok 

zkomplikovalo. I když se všechny strany shodují na tom, že dohody chtějí dosáhnout, liší se ve způsobu, 

jak k tomu dojít. Je zřejmé, že obě strany budou muset učinit poslední politické kompromisy, aby se 

dohody dosáhlo. Pro Bidena může být konečný výsledek politicky výhodný, vezme-li se v úvahu, že 

uvolnění sankcí umožní obchodování s rozsáhlými zásobami íránské ropy, což sníží cenu energií na 

světových trzích. Biden může nižší ceny energií využít jako argument v primárkách.  
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Lze odhadovat, že po obsahové stránce se nová JCPOA nebude příliš lišit od původní dohody z roku 

2015. Upraveny budou pouze některé parametry, které musí vzít v úvahu íránský posun v obohacování 

uranu a celkovém pokroku v jaderném programu. Zásadní starostí však nadále zůstane to, zda se 

dohodu podaří udržet i po příštích amerických prezidentských volbách.   
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