
Prezident Miloš Zeman se v úterý při příležitosti návštěvy srbského
prezidenta Aleksandara Vučiće v Praze omluvil za bombardování
tehdejší Jugoslávie z roku 1999, informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček.
Hlava státu podle něj požádala Srby o odpuštění. Zeman přitom v době
provedení takzvané operace Spojenecká síla zastával funkci českého
premiéra a s bombardováním vyslovil souhlas.

„Prezident republiky Miloš Zeman se v přítomnosti srbského prezidenta
Aleksandara Vučiće osobně veřejně omluvil za bombardování tehdejší
Jugoslávie v roce 1999. Prezident republiky Miloš Zeman osobně poprosil

srbský národ za odpuštění,“ uvedl Ovčáček. Oznámení Pražského hradu
přejala třeba srbská ambasáda v České republice.

Česko podle Miloše Zemana tehdy hledalo spojence, spolu s kterým by
bombardování odmítlo, ale neúspěšně. To, že nakonec akci podpořilo,
považuje za nedostatek odvahy. V čele vlády stál tehdy právě Zeman. „Byli
jsme poslední, kdo dal souhlas a zoufale jsme se ohlíželi alespoň
po jediné zemi, která by odmítla. Zůstali jsme sami,“ prohlásil český
prezident.

Akci Severoatlantické aliance, do které Česká republika několik dnů
před ní vstoupila, označil Zeman již dříve za chybu či akt mocenské
arogance. „Chtěl bych srbský národ jako osoba poprosit o odpuštění,“ řekl
Zeman. Svými slovy se „zbavil traumatu“, uvedl s tím, že pokání
osvobozuje. Vučić mu za jeho slova z tiskové konference po dnešním
setkání poděkoval.
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Председник Републике  Милош Земан се у 
присуству председника Републике  Александра 
Вучића лично јавно извинио за бомбардовање 
тадашње Југославије 1999. године. 
Председник Републике Чешке Милош Земан лично је 
замолио српски народ за опроштај.
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