
 
 
Protiraketová obrana po bukurešťském summitu NATO:  

evropské a americké perspektivy 
 

Konference se bude konat v pondělí 5. května 2008 na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky 
(ve Velkém sále Černínského paláce), Loretánské náměstí 5, Praha 

 

O r g a n i z a č n í  m o d a l i t y 

Úvod 

Česká republika, jakožto člen NATO, klade velký důraz na zajišťování jak vlastní bezpečnosti, tak 
dodržování aliančních závazků při realizaci své zahraniční politiky. Integrace České republiky do 
projektu protiraketové obrany představuje v tomto směru legitimní následný krok. Plánované 
rozmístnění prostředků americké protiraketové obrany v Evropě bylo na nedávném summitu NATO v 
Bukurešti jednohlasně podpořeno všemi spojenci NATO jako podstatné přispění k ochraně všech 
spojenců před balistickými střelami dlouhého doletu. Bukurešťský summit NATO také nastínil postup 
spojenců s ohledem na budoucí architekturu protiraketové obrany Aliance. Tato konference o 
protiraketové obraně, která je vnímaná jako důležitá součást veřejné diplomacie vlády České republiky, 
představuje jedinečnou příležitost navázat na výsledky bukurešťského summitu a diskutovat o možném 
propojení a spolupráci protiraketových systémů NATO a USA.   

 

Organizace 

Konference bude zahájena nejvyššími představiteli České republiky a generálním tajemníkem NATO 
Jaap de Hoop Schefferem. 

Tlumočení do anglického a českého jazyka bude zajištěno po celou dobu trvání konference.  

Zástupci médií budou mít přístup na konferenci po celou dobu jejího průběhu. 

Všichni účastníci se budou registrovat při hlavním vstupu do Černínského paláce, kde obdrží jmenovky; 
řečníci jmenovky červené barvy, účastníci modré barvy, zástupci Ministerstva zahraničních věcí České 
republiky šedé a zástupci médií zelené barvy. 

Účast na konferenci je bezplatná.  

 

Všeobecné pokyny pro řečníky a účastníky 

Konference bude vedena ve třech blocích. 

Každý blok se bude zaměřovat na jedno téma, které bude představeno několika řečníky, po jejichž 
proslovech bude následovat diskuse o příslušných podtématech, které by účastníci měli zájem zmínit. 
Cílem je interaktivní a volně plynoucí diskuse. 

Příspěvky řečníků by měly navodit atmosféru pro diskusi a podpořit diskusi i mezi účastníky, kteří 
mohou klást vhodné dotazy a návrhy. 

Maximální trváni příspěvků řečníků je 10 minut. 

V zájmu umožnění interaktivní diskuse by příspěvky účastníků měly být co nejvýstižnější a neměly by 
přesáhnout 5 minut. 
 

 

 
Úřad vlády  

České republiky 

 

 
Ministerstvo zahraničních 

věcí České republiky 

 
Jagello 2000 

Česká euroatlantická rada 



Kontakty 
 
1. Registrace 
Rádi bychom požádali účastníky, aby se v případě zájmu o konferenci registrovali nejpozději do 28. 
dubna 2008 na níže uvedený kontakt: 
 
Via Perfecta 
E-mail: conference@viaperfecta.cz  
Tel: +420 222 221 115-6  
 
2. Doprava/ubytování  
V případě, že potřebujete asistenci s organizací dopravy či ubytování, prosím kontaktujte:  
 
Katarína Olšová 
Via Perfecta 
E-mail: katarina.olsova@viaperfecta.cz  
Tel.: +420 725 544 864 
 
3. Program konference a řečníci 
S dotazy ohledně programu konference a řečníků se prosím obracejte na: 
 
Petr Zlatohlávek 
Jagello 2000 – Česká euro-atlantická rada 
E-mail: info@natoaktual.cz  
Tel.: +420 221 610 295 
 


