
TISKOVÁ ZPRÁVA

V Ostravě 15. září 2016

Konference Český průmysl jako nástroj zajištění obrany státu

Těsně před vypuknutím letošních jubilejních Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České 
republiky proběhne první ročník nové každoroční konference obranného a bezpečnostního průmyslu. 

Cílem konference je navázat na I. a II. vyzbrojovací konferenci z roků 2014 a 2015 a představit 
odborné veřejnosti či zástupcům českého obranného a bezpečnostního průmyslu záměry Ministerstva 
obrany České republiky v oblasti rozvoje průmyslové spolupráce k zajištění obranyschopnosti státu 
a zprostředkovat tolik potřebnou diskuzi mezi zástupci ministerstva obrany a obranného a bezpečnostního 
průmyslu.

„Konference se koná záměrně na národním formátu, který umožňuje zevrubnou diskuzi nad aktuálními 
tématy Ministerstva obrany České republiky a Armády České republiky ve vztahu k českému obrannému 
a bezpečnostnímu průmyslu. Bude se jednat o velmi vhodné fórum pro setkání a diskuzi zástupců 
průmyslu s bezpečnostní komunitou a představiteli ministerstva obrany a ozbrojených sil,“ představil 
Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000, které konferenci spolu s ministerstvem obrany a Asociací 
obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky organizuje.

Tematicky bude konference rozdělena na dvě části. První část se bude věnovat výzvám stojícím před 
MO ČR v rámci rozvoje schopností AČR a plánům MO ČR v oblasti rozvoje vyzbrojování a možnosti 
spolupráce s českým obranným a bezpečnostním průmyslem. Druhý blok se zaměří na význam 
obranného průmyslu pro obranyschopnost státu. Mezi konkrétní témata, o nichž se bude diskutovat, 
patří status strategického podniku pro obranu státu, vývoj státního rozpočtu, nový zákon o veřejných 
zakázkách či nedávný summit Severoatlantické aliance ve Varšavě. 

Díky unikátní kombinaci se Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR se bude jednat o důležitou 
akci na podporu obranného a bezpečnostního průmyslu, na níž se setká přibližně 150-200 významných 
hostů z průmyslové sféry, ministerstva obrany, ozbrojených sil a bezpečnostní komunity.

Kontakt pro média: Jan Pejšek (tiskový mluvčí), tel. 724 033 288

V případě dotazů kontaktujte, prosím: 
Zbyněk Pavlačík, CEO & spoluzakladatel 
jagello@jagello.org, tel. +420 597 479 208
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Další tiskové podklady naleznete: 
www.natodays.cz/tiskova-sdeleni                                       www.natodays.cz/fotografie-v-tiskove-kvalite

Organizátory Dnů NATO v Ostravě jsou Jagello 2000, Generální štáb Armády České republiky, Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Policie České republiky, Zdravotnická záchranná 
služba Moravskoslezského kraje a Letiště Ostrava, a.s. –  provozovatel Letiště Leoše Janáčka Ostrava. 

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky podporuje statutární město Ostrava, Ministerstvo obrany 
České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Moravskoslezský kraj a Public Diplomacy Division NATO. 
Hlavním mediálním partnerem akce je Česká televize.

Jagello 2000 je v České republice hlavním subjektem v oblasti komunikační strategie členství v Severoatlantické alianci 
a bezpečnostní politiky obecně a podílí se rovněž na projektech zaměřených na Evropskou unii. Hlavním cílem spolku je 
informovat veřejnost o bezpečnostní politice a transatlantických vztazích.
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