GENERÁLNÍ PARTNER KONFERENCE
Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.
Ing. František Pazdera, CSc., generální ředitel
Husinec – Řež čp. 130, PSČ 250 68
paz@ujv.cz, www.ujv.cz
Ústav byl založen v roce 1955 jako národní laboratoř pro jaderný výzkum a až do své transformace na
akciovou společnost na přelomu let 1992/1993 sehrál významnou roli v československém a mezinárodním
jaderném výzkumu, zejména při výzkumu a vývoji těžkovodních, plynem chlazených reaktorů,
tlakovodních VVER reaktorů, plodivých rychlých reaktorů s kapalným kovem, včetně problematiky
přepracování paliva, bezpečnosti jaderných elektráren, řízení životnosti bloků s reaktory VVER, vývoji a
výrobě radiofarmak a v ostatních i nejaderných průmyslových oborech.
Na tuto tradici Ústav úspěšně navázal po své transformaci na akciovou společnost a jeho současnými
hlavními obory činnosti jsou:
 Výzkum, vývoj a uplatnění výsledků výzkumu v oblasti jaderných technologií a při nakládání
s radioaktivními odpady
 Koordinace účasti českého průmyslu při vývoji nových jaderných elektráren
 Aplikace výsledků výzkumu a vývoje v jiných nejaderných oborech
 Projekční a inženýrské služby (po převzetí Energoprojektu Praha a.s. v roce 2002)
Ústav poskytuje své výzkumné a vývojové kapacity v rámci koordinace a účasti v projektech vědy
a výzkumu ČR, při řešení mezinárodních projektů Evropské unie i mimo ní, a výsledky výzkumu a vývoje
aplikuje formou servisních, projektových a dodavatelských služeb na komerční bázi.
Významnou úlohou Ústavu je i zajištění odborné podpory státních orgánů jako například Státnímu úřadu
pro jadernou bezpečnosti, který využívá odborné kapacity Ústavu při navrhování, licencování, uvádění do
provozu a vlastním provozu jaderných bloků v ČR a v dalších souvisejících aktech.
V souvislosti s tématem konference je třeba zmínit, že tradičním oborem, kterému je věnována v Ústavu
velká pozornost, je již dlouhodobě oblast havarijní připravenosti, radiační ochrany a krizového řízení a v
současnosti i oblast bezpečnosti a ochrany Kritických infrastruktur.

HLAVNÍ PARTNER KONFERENCE
Ministerstvo zemědělství ČR
Mgr. Petr Gandalovič, ministr
Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05
info@mze.cz, www.mze.cz
Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, s výjimkou ochrany
zemědělského půdního fondu, pro vodní hospodářství, kromě ochrany přirozené akumulace vod, ochrany
vodních zdrojů a ochrany jakosti vod, a pro potravinářský průmysl. Je rovněž ústředním orgánem státní
správy lesů, myslivosti a rybářství, mimo území národních parků.
MZe řídí Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu, Státní rostlinolékařskou
správu, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Českou plemenářskou inspekci.
Ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem provádí na základě nařízení vlády opatření a
zavádí tržní pořádky pro stabilizaci trhů se zemědělskými výrobky a potravinami s cílem minimalizace
výkyvů cen na domácím trhu.
MZe úzce spolupracuje s resortními výzkumnými ústavy, nevládními agrárními organizacemi, jednotlivými
profesními i zájmovými svazy, spolky a společnostmi.
Úkolem ministerstva není řídit či plánovat zemědělskou, lesnickou nebo potravinářskou výrobu, ale
vymezit příslušnou legislativou mantinely, v nichž se mohou naši podnikatelé pohybovat. MZe přitom
vychází z vládní zemědělské politiky a z programového prohlášení vlády. Jeho cílem je podpora
"Evropského modelu zemědělství" s důrazem na rozvoj multifunkčního zemědělství, zaměřeného jednak na
zemědělskou produkci, ale i na zajišťování služeb údržby a tvorby krajiny, na další environmentální služby
a na nezemědělské činnosti. Stále většího významu nabývá hlubší propojení zemědělství s obnovou a
rozvojem venkova.

PARTNER KONFERENCE
CINEFOGO
Network of Excellence – Síť excelence CINEFOGO
www.cinefogo.org
Cílem Sítě excelence Občanská společnost a nové formy vládnutí v Evropě – zrod Evropského občanství
(anglicky: Civil Society and New Forms of Governance – the Making of European Citizenship) je zvýšit
porozumění společenským a demokratickým procesům, občanství a participaci občanů na demokracii
v Evropě.
Projekt propojuje evropské výzkumné aktivity v oblasti občanské společnosti, občanství, sociální ochraně a
vládnutí a zároveň předává výzkumné poznatky dalším aktérům veřejného prostoru, kteří se podílejí na
vládnutí. Výzkumné a diskusní aktivity sítě jsou členěny do tří tematických oblastí:

Aktivní občanská společnost: podpora účasti občanů a občanské společnosti na tvorbě politik

Organizovaná občanská společnost: porozumět vlivu různých forem občanství a občanské participace

Rozmanité identity: identifikace faktorů, které pomáhají koexistenci rozmanitých identit v Evropě.
V rámci sítě excelence spolupracuje přes 200 výzkumníků a doktorských studentů z patnácti zemí Evropy.
Koordinátorem projektu je dánská Univerzita v Roskilde, národním koordinátorem pro Česko je Univerzita
Karlova v Praze, a to prostřednictvím CESES FSV UK.
CINEFOGO je financováno z prostředků 6. rámcového programu, 7. priority: Nové formy občanství a
kulturních identit Evropské Unie.

PARTNER KONFERENCE

ČEPRO, a. s.,
Ing. Pavel Švarc, CSc., generální ředitel
Dělnická 12, Praha 7, PSČ 170 04
ceproas@ceproas.cz , www.ceproas.cz
Akciová společnost ČEPRO vznikla (původně jako České produktovody a ropovody, a. s.) k 1. lednu 1994
privatizací bývalého státního podniku Benzina.
Posláním společnosti ČEPRO, a. s., je zejména:
 přeprava, skladování a prodej ropných produktů
 poskytování přepravních, skladovacích a dalších speciálních služeb v této oblasti dalším subjektům
 ochraňování zásob státních hmotných rezerv
 provoz sítě čerpacích stanic pod obchodním názvem EuroOil .

PARTNER KONFERENCE
Kartografie PRAHA, a. s.
RNDr. Vít Štěpánek, generální ředitel
Ostrovní 30, Praha 1, PSČ 110 00
info@kartografie.cz , www.kartografie.cz
Tradiční české kartografické nakladatelství vydává široké spektrum kvalitních moderních map pro
všeobecné a speciální použití, atlasy, průvodce, školní atlasy a nástěnné mapy, zeměpisnou literaturu a
cestopisy, produkty zakázkové a digitální kartografie a poskytuje kartografická data.
Celý svět na dosah.
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MERO ČR, a.s.
Ing. Jaroslav Pantůček, generální ředitel
Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou
info@mero.cz, www.mero.cz

Společnost MERO ČR, a.s. (MEzinárodní ROpovody) je jediným přepravcem ropy do České republiky
potrubními systémy – ropovody a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových
strategických zásob ropy. Společnost MERO ČR, a.s. je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu
Družba o celkové průběžné délce trasy 358 km na území ČR a přepravní kapacitě 9 mil. tun ropy ročně a
ropovodu IKL, jehož délka trasy na území ČR činí 169 km a přepravní kapacita 10 mil. tun ropy ročně. Oba
ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde je celkem 14 ropných nádrží
s celkovou skladovací kapacitou 1 300 000m³.
Společnost MERO ČR, a.s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou je 100% vlastněna jediným akcionářem –
Ministerstvem financí ČR. MERO ČR, a.s. je 100% vlastníkem dceřiné společnosti MERO Pipeline GmbH se
sídlem ve Vohburgu an der Donau v Německu.
Společnost MERO ČR, a.s. má zavedený integrovaný systém řízení a je opakovaně certifikována
renomovanou společností DET NORSKE VERITAS AS současně dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

PARTNER KONFERENCE
Olympus C&S spol. s r.o.
JUDr. Petr Hanzlík, jednatel
Evropská 176/16, 160 41 Praha 6
www.olympus.cz
Olympus C&S spol. s r.o. jako dceřinná společnost japonského koncernu působí na českém i slovenském
trhu od roku 1991 a zajišťuje kompletní obchodní, technicko-poradenskou a servisní činnost pro výrobky
Olympus v následujících oblastech:

Průmysl – videoskopy, boroskopy, fibroskopy, infračervené a vysokorychlostní kamery, bezpečnostní
zrcadla, analýzy obrazu

Mikroskopie – průmyslové, biologické a operační mikroskopy

Endoskopie – flexibilní a rigidní lékařské endoskopy

Diagnostika – biochemické a krevní analyzátory, elektroforézy, reagencie

Spotřební zboží – fotoaparáty, dalekohledy, audiozáznamníky

PARTNER KONFERENCE
URC Systems, spol. s r.o.
Robert Prokop, jednatel
Máchova 24 , 796 01 Prostějov
urc@urc-systems.cz
www.urc-systems.cz



Divize podnikových řešení se zabývá implementací informačních systémů. Na základě potřeb
zákazníků poskytujeme projektové analýzy a po konzultacích doporučujeme zákazníkům na daný
projekt vhodné řešení (např. systém datových přenosů v síti PEGAS)
Divize speciálních systémů se zabývá vývojem radiových pátracích, monitorovacích a
radiolokalizačních systémů. V projektech pracujeme jako systémový integrátor, kdy programové
vybavení je plně řešeno naší společností dle požadavků zákazníka. Dalším strategickou oblastí této
divize je realizace ochranných detekčních/rušících systémů dle uživatelských potřeb. (Systém radiové
datové komunikace – speciální složky AČR, OR-GSM, OR-AUTO, MKS)




Divize vývoje speciálních aplikací se zabývá tvorbou speciálních zákaznických softwarových aplikací.
Útvar strategických studií a analýz se zabývá trendy v oblasti radiokomunikačních systémů,
analýzou, rozpoznáváním a rušením radiových signálů. Útvar má k dispozici vlastní laboratoř
vybavenou potřebnou měřící technikou a softwarovým vybavením (programy pro vědu a výzkum
podporované EU, PHARE, MPO, MO)
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VOP-026 Šternberk, s.p.
Ing. Rostislav Levíček, generální ředitel
Olomoucká 1841/175, Šternberk , PSČ 785 01
vop026@vop.cz , www.vop.cz
VOP-026 Šternberk, s.p. je státní podnik, založený Ministerstvem obrany ČR především k uspokojování
potřeb pozemního vojska Armády České republiky v opravách, modernizaci a rekonstrukci stávající
vojenské techniky a ve výzkumu, vývoji a výrobě nové vojenské techniky.
Divize Vojenská výroba ve Šternberku má dlouholeté zkušenosti s běžnými i generálními opravami vojenské
techniky, zejména bojových vozidel pěchoty, obrněných transportérů a speciálních pásových i kolových
podvozků a ženijní techniky. Ve Šternberku také působí divize Strojírenská výroba zabývající se výrobou
svařovaných ocelových konstrukcí.
Součástí podniku jsou divize VTÚO Brno, VTÚPV Vyškov a VTÚVM Slavičín, které provádí výzkum, vývoj a
realizaci projektů v oblastech - vojenská chemie, radioelektronický boj, maskování, materiálové
inženýrství, mobilní prostředky pozemního vojska, specielní zdravotní, chemické a biologické moduly,
polních zdroje energie, ženijní technika, průzkumné a pozorovací prostředky, zbraňové a muniční
systémy.
VOP-026 Šternberk, s.p. má autorizované zkušebny zbraní, výbušnin, munice, pozemní techniky,
elektromagnetické kompatibility a elektrotechnických prostředků a další.
VOP-026 Šternberk, s.p. je držitelem Osvědčení o národní autoritě v 28 expertních oblastech, ve kterých
zastupuje Českou republiku v mezinárodních komisích NATO i EU.

ORGANIZÁTOR KONFERENCE
Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK
Celetná 20, 116 36 Praha 1
www.ceses.cuni.cz ,ceses@fsv.cuni.cz
Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK
Celetná 20, 116 36 Praha 1
www.ceses.cuni.cz/sbp, sbp@fsv.cuni.cz
Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK vzniklo v roce 2000 jako výzkumné pracoviště
rozvíjející teorii, metodologii a praxi zkoumání možných budoucností. Jeho základním posláním je
identifikovat a analyzovat klíčové problémy České republiky, její vývojové bariéry a rozvojové příležitosti.
V současné době pokrývají hlavní výzkumné aktivity CESES FSV UK tyto oblasti:

vládnutí, veřejná správa a veřejný sektor;

vzdělávací politika, politika výzkumu a vývoje, lidský a sociální kapitál;

konkurenceschopnost ekonomiky;

bezpečnost a zahraniční politika;

populační vývoj;

kvalita života a udržitelný rozvoj;

evropská integrace;

koncepty modernizace;

sociální soudržnost, kulturní a národní identita.
Hlavní projekty realizované CESES FSV UK v současném období:

Šestiletý výzkumný cyklus (2005-2010) Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU, řešený jako
dílčí výzkumný záměr obecnějšího výzkumného záměru Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika
realizovaného ve spolupráci FSV UK a FF UK.







Projekt Civil Society and New Forms of Governance in Europe – The making of European Citizenship
(CINEFOGO) – Network of Excellence (2005-2009). CESES má v rámci této sítě roli hlavního
koordinátora aktivit směřujících k efektivnímu předávání vědeckých poznatků a příkladů dobré praxe
mnoha cílovým skupinám na různých úrovních Evropské unie.
Projekt The Role of Organized Civil Society for the Governance of Transition in the Czech Republic.
CESES se stal institucionálním spolupracovníkem European Foundation for the Improvement of Living
and Working Conditions (Dublin,Irsko) a Wissenschaftszentrum für Sozialforschung (Berlín, Německo) v
mezinárodním srovnávacím výzkumu životních podmínek a kvality života v členských a kandidátských
zemích Evropské unie.
Projekt Monitoring Duality of Life in Europe Mental Health and Policy Research Training Program
Společný projekt CESES FSV UK s The School of Public Health, University of California (Berkeley, USA),
jehož cílem je realizace vysoce kvalifikovaného mezioborového studia v USA pro ekonomy, sociology,
psychology, lékaře, případně absolventy jiných sociálních a politických věd na postdoktorské úrovni.

Vedoucím CESES FSV UK je Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.
V roce 2005 vzniklo v rámci CESES FSV UK Středisko bezpečnostní politiky (SBP), které má tyto hlavní
úkoly:

Výzkum v oblasti tvorby a realizace bezpečnostní politiky České republiky.

Prognózování vývoje bezpečnostní situace v České republice, v Evropě a ve světě.

Rozvíjení odborného i širšího celospolečenského dialogu o aktuálních i perspektivních otázkách
bezpečnostní politiky ČR, NATO a Evropské unie (mj. ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, Ministerstvem
zahraničních věcí ČR, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany).
Hlavní projekty realizované SBP CESES FSV UK v současném období:

Participace na výzkumném záměru Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika (oblast bezpečnost).

Bezpečnostní výzkum koordinovaný Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč GŘ HZS
k problematice predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a jejich dopadu na bezpečnostní
politiku.

Participace na projektu EUSECON v rámci 7. rámcového programu EU (A New Agenda for European
Security Economics) koordinovaného Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin.

Příprava Studie pro oblast kritických infrastruktur v rámci projektu přípravy výzkumného centra pro
EU ve spolupráci s Ústavem jaderného výzkumu Rež, a.s.
V roce 2006 SBP CESES FSV UK byl odborným partnerem projektu „Bezpečné Česko v bezpečné Evropě“,
který byl součástí Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR, více na www.eurobb.cz
Vedoucím SBP CESES FSV UK je PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

ORGANIZÁTOR KONFERENCE

Ministerstvo vnitra
Generální ředitelství HZS ČR
Institut ochrany obyvatelstva
Doc. RNDr. Petr Linhart, CSc., ředitel
Na Lužci 204
533 41 Lázně Bohdaneč
www.ioolb.cz
Institut ochrany obyvatelstva je součástí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky pro vědecko-výzkumnou, vzdělávací, výcvikovou a informační činnost ve věcech civilního
nouzového plánování, krizového řízení, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva.
Vědecko-výzkumný program, který je v současnosti realizován MV - GŘ HZS ČR - Institutem ochrany
obyvatelstva (dále jen „Institut“), je zaměřen zejména na řešení úkolů v těchto oblastech:

včasné varování obyvatelstva,

analýza, detekce a dekontaminace vysoce toxických látek včetně chemických, biologických,
nukleárních a radiologických zbraní,

krizový management, krizová legislativa a kritická infrastruktura,

individuální a kolektivní ochrana,

komunikační a informační systémy
Kromě těchto úkolů Institut v rámci své funkce hlavního vědecko-výzkumného pracoviště HZS ČR formou

sledovatelského výzkumu analyzuje stav a vývojové tendence ve vyspělých státech v oblasti civilního
nouzového plánování, krizového řízení a ochrany obyvatelstva ve prospěch rozhodovacího procesu MV - GŘ
HZS ČR.
Vzdělávací činnost v rámci Institutu představuje vzdělávání doškolovacího typu a je orientována na
získání a prohloubení kvalifikace potřebné k výkonu funkce nebo činnosti v oblasti krizového řízení,
IZS a ochrany obyvatelstva, její udržování a pravidelnou aktualizaci včetně získávání a prodlužování
odborné způsobilosti, resp. zvláštní odborné způsobilosti, opravňující k výkonu určitých činností.
Cílovými skupinami jsou příslušníci a pracovníci HZS ČR, pracovníci veřejné správy, státních i
nestátních subjektů, právnických a fyzických osob. Vzdělávací činnost je realizována nabídkou
různých typů vzdělávacích kurzů pro výše uvedené cílové skupiny a sestavovaných na základě současné
celospolečenské poptávky.
Jako specializované vzdělávací zařízení HZS ČR Institut organizuje a provádí kurzy odborné
způsobilosti, specializační, zdokonalovací a rekvalifikační kurzy včetně odborných seminářů a
jazykové přípravy pro jednotlivé cílové skupiny. Metodicky řídí externí přednáškovou a lektorskou
činnost a podílí se na jejím provádění, vytváří učební a metodické pomůcky pro potřeby vzdělávání,
propagace a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci. Organizuje a zabezpečuje
odborné semináře, konference a workshopy jak v rámci ČR, tak i se zahraniční účastí.
Institut je dlouholetým členem Asociace vzdělávání dospělých České republiky (AIVD ČR).
V lektorském sboru působí špičkoví specialisté na jednotlivé oblasti ochrany obyvatelstva a na
vzdělávací činnosti se podílejí externisté z řad předních odborníků z jednotlivých oborů. Neustále se
prohlubuje spolupráce s vysokými školami a dalšími vzdělávacími subjekty v České republice i
v zahraničí. Tyto skutečnosti jsou, spolu s moderním pojetím výuky, zárukou vysoké úrovně
vzdělávacích aktivit a zvyšujícího se zájmu o ně.
Institut plní také funkci informačního střediska HZS ČR. V rámci této funkce:

shromažďuje a vyhodnocuje informace pro potřeby HZS ČR,

vypracovává adresné informační výstupy pro řídící a výkonné složky HZS ČR, orgány veřejné
správy, právnické a fyzické osoby, jejichž činnost je pro HZS ČR důležitá,

zpracovává analýzy a studie ochrany obyvatelstva ve světě a trendů jejího vývoje,

vede speciální báze dat a organizuje jejich využití v HZS ČR,

vyrábí, kopíruje a distribuuje videofilmy z oblasti ochrany obyvatelstva
Ve prospěch této činnosti slouží pro vlastní potřebu i pro potřeby účastníků kurzů moderně vybavená
odborná knihovna a videostudio, v němž se ročně vyrobí 10-12 videofilmů různého zaměření a s různou
tématikou.

ORGANIZÁTOR KONFERENCE

Zastoupení Evropské komise ČR
JUDr. Irena Moozová, vedoucí zastoupení EK
Evropský dům, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1
comm-rep-cz@ec.europa.eu, www.evropska-unie.cz
Zastoupení Evropské komise v členských státech EU jsou součástí tiskového a komunikačního servisu EK,
který spadá pod Generální ředitelství pro komunikaci v Bruselu. Tyto úřady zastupují a reprezentují Komisi
ve všech 27 členských státech EU.
Zastoupení plní tři základní úkoly:
 Spolupráce s médii – Zastoupení reprezentuje Evropskou komisi v České republice a komunikuje s
národními a regionálními médii, poskytuje informace o činnosti Komise, jejích politikách a událostech
v EU.
 Politická spolupráce a zpravodajství – Zastoupení sleduje politický, hospodářský a sociální vývoj v ČR
a zajišťuje nepřetržitou informovanost Evropské komise o každodenním dění v ČR. Poskytuje Komisi
zpětnou vazbu a iniciuje debatu o evropských záležitostech na odborné úrovni.
 Informování veřejnosti – Zastoupení poskytuje informační servis Evropské komise v ČR
prostřednictvím internetové stránky www.evropska-unie.cz, koordinuje činnost regionálních
informačních středisek EUROPE DIRECT a zajišťuje komunikační aktivity Evropské komise.
Zastoupení Evropské komise v ČR vzniklo transformací Delegace Evropské komise, k níž došlo vstupem
České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004.

MEDIÁLNÍ PARTNER KONFERENCE
portál EurActiv.cz
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Rytířská 31, Praha 1, PSČ 110 00
info@euractiv.cz, www.euractiv.cz
EurActiv.cz je český informační portál o dění v Evropské unii. Poskytuje přehledný soubor aktuálních
článků a analýz z různých oblastí evropské politiky v českých souvislostech. Státní správě, firmám, médiím
i neziskovým organizacím zprostředkovává přístup k dalším relevantním informacím o evropském
integračním procesu. Zveřejňováním analýz dává prostor akademickým a výzkumným organizacím a thinktankům k prezentaci výsledků jejich činnosti.
EurActiv.cz je česká verze bruselského serveru www.EurActiv.com s vlastní přidanou hodnotou. Kromě
publikování lokalizovaných článků zveřejněných na mateřském portálu www.EurActiv.com, které ulehčují
českému čtenáři sledování politického dění v EU, nabízí vlastní informace o českém prostředí a články
zasazené do českých souvislostí.
Obsah EurActiv.cz:

vlastní články zaměřené na vývoj české společnosti a politické scény ve vztahu k EU. Důraz je kladen
na objektivitu a přehlednost. K tomu přispívá také struktura článků - úvodní shrnutí, hlubší analýza,
postoje relevantních aktérů, očekávaný další vývoj a seznam relevantních odkazů;

předností je spolupráce s bruselským portálem www.EurActiv.com, která umožňuje publikovat
překlady nejdůležitějších článků;

LinkDossiers - komplexní soubory informací k určitému specifickému tématu;

aktualizované informace o fondech EU a možnostech financování;

analýzy obsahových partnerů;

systém odkazů - obsáhlý a přehledný systém odkazů, které navedou čtenáře na další informace o
daném tématu a postoje relevantních aktérů;

Kdo je kdo - databáze osob a institucí, které jsou zapojeny do procesu evropské integrace na evropské
i české rovině;

MEDIÁLNÍ PARTNER KONFERENCE

Military System Line s.r.o.
Ing. Miloš Soukup, šéfredaktor
P.O.BOX 11, 289 15 Kounice
info@msline.cz, www.msline.cz
MS LINE s.r.o. - vydavatelství a nakladatelství
Jsme členy Asociace obranného průmyslu, jejímiž cíli jsou mimo jiné navázat kontakty s obdobnými
asociacemi v zemích NATO, napomáhat, iniciovat a všestranně podporovat zahraničně-obchodní aktivity
členů Asociace prosazováním proexportně orientovaných programů vytvářených s podporou vlády a
bankovního sektoru a Poskytovat informační a mediální podporu členům Asociace.
Naše produkce je zaměřena na podporu obranného a leteckého průmyslu v tuzemsku i zahraničí a na
zkvalitnění komunikace mezi veřejnou a státní správou a OP ČR. Základem produkce jsou prestižní
katalogy, bulletiny a časopisy: Katalog obranného průmyslu České republiky, Katalog Asociace obranného
průmyslu ČR, Katalogy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR oficiálních účastí na světových veletrzích a
aerosalonech, magazíny IDET NEWS, IDET NEWS Special, CDAI Review, profily českých i zahraničních firem
aj.
Distribuční síť zahrnuje nejvyšší státní, armádní i veřejné činitele České republiky, obchodní a výrobní
společnosti OP ČR doma i v zahraničí a řada dalších významných institucí, obchodních center, veletrhů a
konferencí.
MS LINE s.r.o. - mediální partner

Asociace obranného průmyslu ČR

Veletrhu IDET pro ČR

Konferenci s obrannou a leteckou tematikou

Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva

Česká agentura na podporu obchodu – CzechTrade

