
 

 

Dvacet let Armády ČR: perspektivy 

českých ozbrojených sil 

 
KONFERENCE 
 
Salmovský palác, Hradčanské náměstí, Praha 1 
25. 10. 2013, 9:30–15:30 
 
 
 
 
 
Cílem konference je za účasti širší obranné a bezpečnostní komunity diskutovat 
problematiku naplňování vojensko-politických ambic ČR a dalšího rozvoje schopností AČR 
na rovině technologické a akviziční i na rovině zdrojové. 
 
První panel se bude věnovat základním východiskům obranné politiky ČR, tedy zájmům, 
závazkům, ambicím a na to navazujícím schopnostem. Kromě toho budou diskutovány 
nejdůležitější problémy a nedostatky stojící v cestě dosažení deklarovaných vojenských 
ambic ČR. 
 
Druhý panel se bude zabývat problematikou zvyšování technologické úrovně AČR jako 
jednoho z předpokladů naplňování ambic a výstavby schopností. Dále se bude věnovat 
souvislostem zdrojového zajištění obrany, a to jak na úrovni rozpočtové, tak personální a 
materiální. Budou diskutovány i možné nástroje a mechanismy dlouhodobé předvídatelnosti 
zdrojového rámce obrany. 
 
 

09:30–9:45 příchod účastníků 

09:45–10:15 

zahájení konference 

Vlastimil Picek, ministr obrany ČR 

Milan Štěch, předseda Senátu parlamentu ČR – tbc 



 

 

10:15–12:00 

PANEL 1: 

Základní východiska obranné politiky ČR: zájmy, závazky, vojensko-
politické ambice, schopnosti. Současnost a perspektivy naplňování 
vojensko-politických ambic: hlavní nedostatky a jejich příčiny 

Moderátor: Jan Jireš (zástupce ředitele SOPS MO ČR) 

Úvodní příspěvky: 

 Daniel Koštoval (první náměstek ministra obrany ČR) 

 gen. v.v. Jiří Šedivý (CEVRO Institut, bývalý NGŠ AČR) 

 Tomáš Weiss (Fakulta sociálních věd UK v Praze) 

 gen. Bohuslav Dvořák (zástupce náčelníka GŠ AČR) 
 

12:00–13:00 oběd formou rautu 

13:00–14:45 

PANEL 2: 

Zdrojové zajištění obrany: zkušenosti od roku 1993 a předpoklady 
stability a předvídatelnosti zdrojového rámce. Technologická úroveň 
AČR jako klíčový předpoklad naplňování vojensko-politických ambici a 
výstavby schopností 

Moderátor: Luboš Dobrovský (bývalý ministr obrany ČSFR) 

Úvodní příspěvky: 

 gen. Petr Pavel (náčelník Generálního štábu AČR) 

 František Šulc (ředitel Kabinetu ministra obrany ČR) 

 gen. v.v. František Mičánek (ředitel CBVSS Univerzity obrany Brno) 

 Jan Havránek (ředitel SOPS MO ČR) 
 

14:45–15:00 
zakončení konference 

Daniel Koštoval, první náměstek ministra obrany ČR 

15:00–15:30 číše vína 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REGISTRACE (do 24. 10. 2013, 14:00) 

Simona Bučilová-
Altschulová 

Sekce obranné politiky a strategie 
MO ČR 

+420 973 200 683, 
bucilovas@army.cz  
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