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BUDOUCNOST TRANSATLANTICKÉHO 
PARTNERSTVÍ 
Konference pořádaná Asociací pro mezinárodní otázky (AMO), Konrad-Adenauer-Stiftung a 
Ministerstvem zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v ČR. 
 
Datum: čtvrtek 13. září 2018  
Místo: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Černínský palác, Loretánské náměstí 5, Praha 1 
Pracovní jazyk: angličtina, tlumočení do češtiny zajištěno 
 
USA sehrály před 100 lety zásadní úlohu při utváření nezávislých států ve střední a východní 
Evropě. I díky iniciativě prezidenta Woodrowa Wilsona slaví v roce 2018 Česká republika 
spolu s dalšími zeměmi stoleté výročí novodobé státnosti. Spojené státy také rozhodující 
měrou přispěly k osvobození Evropy za 2. světové války a k udržení její bezpečnosti během 
války studené. Sen o tom, aby byla „Evropa sjednocená a svobodná“, jak uvedl ve své 
mohučské řeči v roce 1989 prezident G. H. Bush, se začal naplňovat jen několik měsíců poté. 
Americká prozíravost poté pomohla přivést země střední Evropy do NATO, a přispět tak 
k zajištění jejich bezpečnosti. 
 
Současné euro-americké vztahy však čelí mnoha výzvám. Pozice Západu v globální politice je 
zpochybňována mocnostmi, které usilují o změnu mezinárodního řádu. Mnoho evropských 
spojenců NATO neplní své závazky v oblasti obranných výdajů. Evropská unie v posledních 
letech zkvalitnila svoji obrannou spolupráci, což vede k pochybnostem, zda mohou NATO 
a EU spolupracovat, nebo bude docházet k rozporům. Kvůli napjatým obchodním vztahům 
jsou dnes vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými státy ještě komplikovanější.  
 
PROGRAM 
 
9:00 Úvodní příspěvky 
 
Tomáš Petříček, náměstek člena vlády, Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
J.E. Stephen King, velvyslanec Spojených států amerických v České republice 
J.E. Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice 
Vlaďka Mušálková, ředitelka, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)  
 
9:30 Panel I – Politické vztahy: Má transatlantická spolupráce sama o sobě hodnotu? – Co 
je možné udělat pro její podporu a posílení na obou stranách Atlantiku? 
 
Ondřej Benešík, předseda, Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR  
Ian Brzezinski, Senior Fellow, Atlantická rada 
Jakub Landovský, náměstek ministra obrany ČR  
Miroslav Poche, poslanec, Evropský parlament 
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Jana Puglierin, vedoucí, Centrum Alfreda von Oppenheima pro evropskou politiku, Německá 
rada pro mezinárodní vztahy (DGAP)  
 
předsedající: Michael Žantovský, ředitel, Knihovna Václava Havla 
 
následuje debata 
 
11:00 Přestávka na kávu 
 
11:30 Panel II – Bezpečnostní vztahy: Partnerství EU-NATO pro pevnější transatlantické 
spojenectví 
 
Rainer Meyer zum Felde, Senior Fellow, Institut pro bezpečnostní politiku Univerzity 
v Kielu, Government Fellow, Ženevské centrum pro bezpečnostní politiku  
Andrew Michta, děkan, Vysoká škola mezinárodních a bezpečnostních studií, Evropské 
centrum pro bezpečnostní studia George C. Marshalla  
Petr Pavel, bývalý předseda Vojenského výboru NATO  
Tomáš Pojar, prorektor, CEVRO Institut 
Alexander Vershbow, Distinguished Fellow, Scowcroftovo centrum pro strategii a 
bezpečnost, Atlantická rada, a bývalý zástupce generálního tajemníka NATO  
 
předsedající: Jiří Schneider, ředitel, Aspen Institute Central Europe 
 
následuje debata 
 
13:00 Bufetový oběd 
 
14:30 Panel III – Ekonomické vztahy: Transformace průmyslů – Transatlantická 
perspektiva 

Main 
Milena Jabůrková, Government Programs Executive, IBM, viceprezidentka, Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 
David Pavlis, ředitel, Javlin, a.s. 
Jack Spencer, viceprezident, Institut pro ekonomickou svobodu, Heritage Foundation  
Weston Stacey, výkonný ředitel, Americká obchodní komora v ČR 
Milan Šlapák, prezident a výkonný ředitel General Electric Česká republika a Slovensko, 
viceprezident Svazu českého leteckého průmyslu 
 
předsedající: Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničních věcí ČR 
 
následuje debata 
 
16:00 Recepce v zahradách Černínského paláce 
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ORGANIZÁTOŘI A PARTNEŘI 
 
 

  
 
 

    
 


