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Koncept Kontaktních ambasád NATO, o nichž pojednává tato studie, vznikl v Severoatlantické alianci
začátkem 90. let. Jeho cílem je podporovat vztahy NATO s nečlenskými zeměmi, které se Severoatlantickou aliancí spolupracují v rámci sítě partnerských vztahů. V jednotlivých partnerských a spolupracujících zemích pak začaly Kontaktní ambasády NATO vznikat od roku 1992.
Přes význam zapojení české diplomacie do konceptu Kontaktních ambasád NATO nebyla této problematice věnována náležitá publikační pozornost. Hlavním účelem této studie proto je zaplnit informační vakuum a současně zmapovat činnost prvních pěti let české diplomacie na tomto poli a sumarizovat výsledky.
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PŘEDMLUVA
SdruÏení Jagello 2000 – âeská euroatlantická rada si Vám dovoluje prostﬁednictvím
projektu Informaãního centra o NATO, zﬁízeného a podporovaného Ministerstvem
zahraniãních vûcí âeské republiky, nabídnout první svazek novû zaloÏené ediãní ﬁady
Studie pod názvem „Kontaktní ambasády NATO: nová dimenze zahraniãní politiky âR
(2000–2005)“.
âeská republika nezískala vstupem do Severoatlantické aliance jen historicky nejvy‰‰í garance bezpeãnosti, ale rovnûÏ kvalitativnû novou pﬁíleÏitost pro uplatnûní své diplomacie. Napﬁíklad v rámci programu Kontaktních ambasád NATO (CPE) tak âernínsk˘
palác postupnû reprezentoval nejsilnûj‰í multilaterální diplomaticko-vojenskou organizaci v tak pro alianci dÛleÏit˘ch – a souãasnû odli‰n˘ch – zemích, jako je Litva, Rakousko
a Izrael.
Zvlá‰tû pÛsobení ãesk˘ch diplomatÛ v Litvû bylo velmi cenûno a pﬁineslo znaãn˘
respekt, kter˘ dodnes pﬁiná‰í dobré jméno celé âeské republice. Naopak neúspû‰né byly snahy o získání statusu CPE pro Zastupitelsk˘ úﬁad v Bûlehradû pro období 2004–2006,
kter˘ pﬁes znaãné vyvinuté úsilí nakonec pﬁipadl Norsku. Pﬁípadn˘ úspûch by v˘znamn˘m zpÛsobem mohl posílit snahy ãeské diplomacie o silnûj‰í roli na západním Balkánu,
kter˘ dlouhodobû pﬁedstavuje pro ãeskou diplomacii jednu z nejvy‰‰ích priorit. Na jaﬁe
2006 proto podnikne âernínsk˘ palác dal‰í ofenzivu ve snaze získat status CPE pro ZÚ
Bûlehrad pro období 2006–2008, ‰ance na úspûch jsou tentokrát nemalé.
Pﬁes v˘znam zapojení ãeské diplomacie do CPE nebyla této problematice vûnována
náleÏitá publikaãní pozornost. Hlavním cílem studie proto je zaplnit informaãní vakuum
a souãasnû zmapovat ãinnost prvních pûti let ãeské diplomacie na tomto poli a sumarizovat v˘sledky.
Analytici Informaãního centra o NATO jiÏ nyní pracují na pokraãování ediãní ﬁady
Studie, opût úzce souvisejícím s ãlenstvím âeské republiky v Severoatlantické alianci.
Druh˘ svazek bude zamûﬁen na zapojení Armády âeské republiky do NATO Response
Force (NRF), které se oficiálnû zrodily na summitu NATO v Praze v listopadu 2002.
Dûkujeme srdeãnû v‰em, kteﬁí se na pﬁípravû materiálu aktivnû podíleli.
Zbynûk Pavlaãík
pﬁedseda sdruÏení Jagello 2000 – âeské euroatlantické rady
ﬁeditel Informaãního centra o NATO
prosinec 2005
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ÚVOD
Koncept Kontaktních ambasád NATO (NATO Contact Point Embassy – CPE),
o nichÏ pojednává tato studie, vznikl v Severoatlantické alianci zaãátkem 90.
let. Jeho cílem je podporovat vztahy NATO se zemûmi partnersk˘mi a spolupracujícími v rámci Severoatlantické rady pro spolupráci (North Atlantic Cooperation Council – NACC), pozdûji Partnerství pro mír (Partnership for Peace – PfP), Rady euroatlantického partnerství (Euro-Atlantic Partnership
Council – EAPC), Stﬁedomoﬁského dialogu (Mediterranean Dialog – MD) a
Iniciativy istanbulské spolupráce (Istanbul Cooperation Initiative – ICI).
V jednotliv˘ch partnersk˘ch a spolupracujících zemích NATO pak CPE vznikají od roku 1992.
âlenské státy NATO se ucházejí o povûﬁení fungovat jako CPE na základû své
dobrovolné Ïádosti. Stejnû jako v‰echna rozhodnutí aliance, i povûﬁení diplomatického zastoupení urãité zemû v˘konem funkce CPE je uãinûno na základû konsensu. NejdÛleÏitûj‰í orgán aliance – Severoatlantická rada – povûﬁuje
jednotlivé zemû vedením CPE vÏdy na dvouleté období (v souãasné dobû
probíhá diskuse, zda by toto období nemûlo b˘t prodlouÏeno). „Hostitelská
zemû paradoxnû nemá na v˘bûr, kdo v ní bude hrát roli CPE. To se rozhoduje
v˘luãnû na alianãní pÛdû,“ tvrdí b˘val˘ velvyslanec âeské republiky pﬁi
NATO Karel Kovanda. Dodává ale, Ïe ãeská diplomacie vÏdy s potenciálními
zemûmi, kde by chtûla pÛsobit jako CPE, celou záleÏitost pﬁedjednávala. âinnost kontaktních ambasád je koordinována z centrály NATO v Bruselu, zejména z Public Diplomacy Division.
Zájem ãlensk˘ch státÛ NATO o CPE je podle Kovandy „enormní“. Tento zájem
potvrzuje, Ïe kontaktní ambasády se stávají prestiÏní záleÏitostí. O nûkteré státy, jako napﬁ. Srbsko a âernou Horu, se pﬁitom uchází i nûkolik státÛ a – jak
ﬁíká Kovanda – „z vûci se stává bojové rozhodování, které známe z OSN, ale
které v NATO není ãasté“. Toto pnutí zesílilo zejména po posledním roz‰íﬁení
aliance v roce 2004, kdy je ãlensk˘ch zemí NATO více neÏ zemí s CPE. O kon-
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taktní ambasády je pak „rvaãka, kde nikdo nezná bratra, aÈ je ze zemû staré,
novûj‰í ãi nejnovûj‰í.“

„Chtěli jsme předávat čerstvé zkušenosti.“
âeská republika se o moÏnost získat vedení nûkteré z CPE ucházela ihned po
svém vstupu do NATO v roce 1999. Na‰e pozornost byla pﬁitom zamûﬁena na
zemû, které v tu dobu samy aspirovaly na vstup do aliance. âeská diplomacie
do Ïádosti o svoji první CPE nakonec uvedla Litvu. „Îádali jsme, abychom
mohli b˘t zemí, která bude pﬁedávat ãerstvé zku‰enosti z pﬁístupov˘ch jednání,“ zdÛvodÀuje toto úsilí b˘val˘ velvyslanec âeské republiky (a ‰éf CPE
NATO) v Litvû Petr Voznica.
âeská republika byla doposud povûﬁena vedením CPE ve tﬁech zcela odli‰n˘ch státech. Jako první ãeské velvyslanectví v roli CPE pracovala ambasáda
v Litvû (2000–2002). Tento pobaltsk˘ stát – jak jiÏ bylo ﬁeãeno – se v tu dobu
intenzivnû pﬁipravoval na vstup do aliance. Následovalo povûﬁení vést CPE
v Rakousku (2002–2004),neutrální zemi, která v‰ak díky sousedství s âeskou
republikou hraje klíãovou a strategickou roli v zahraniãnû-politické koncepci
ãeské diplomacie. V souãasné dobû (od ledna 2005) plní roli CPE ãeská ambasáda v Izraeli, jenÏ je klíãov˘m hráãem v blízkov˘chodní oblasti a státem,
kter˘ s NATO úzce spolupracuje v rámci tzv. Stﬁedomoﬁského dialogu.
Specifiãnost a rozdílnost postavení tûchto tﬁí hostitelsk˘ch zemí vÛãi NATO
se pochopitelnû odrazila i na vlastním v˘konu funkcí spojen˘ch s vedením
CPE. O tom, jak se ãeská velvyslanectví ujala sv˘ch rolí CPE v tûchto státech,
budeme pojednávat pozdûji. Podívejme se nyní na koncept CPE z obecného
hlediska.
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Co od CPE očekává ústředí NATO?
Centrála NATO vypracovala dokument, kter˘ ﬁíká, co se od CPE oãekává a co
naopak mohou jednotlivé ambasády oãekávat od velení aliance. Podle diplomatÛ se v‰ak jedná pouze o obecné zásady. CPE tak nedostávají nûjaká pﬁesnû vymezená zadání pro svoji ãinnost. Podle ãeského velvyslance pﬁi NATO
·tefana Füleho záleÏí zejména na ãlensk˘ch zemích NATO, jak vyuÏijí statutu
kontaktní ambasády v partnersk˘ch zemích. „KaÏdá kontaktní ambasáda je
tak jiná a sv˘m zpÛsobem neopakovatelná. Tuto rÛznorodost je‰tû zv˘razÀuje
rozdíl mezi kontaktními ambasádami v rÛzn˘ch skupinách zemí,“ tvrdí velvyslanec.
To potvrzuje souãasn˘ velvyslanec âR a ‰éf CPE NATO v Izraeli Michael Îantovsk˘, podle nûhoÏ CPE mÛÏe fungovat a b˘t aktivní „v mantinelech existující politiky a formû spolupráce NATO s tou danou zemí.“ NáplÀ práce kon-

Centrála NATO v Bruselu, odkud se ãinnost v‰ech CPE koordinuje.
(Zdroj: NATO Photos)
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taktních ambasád je tak velmi rÛznorodá a li‰í se napﬁíklad i podle toho, zda
hostitelská zemû aspiruje na vstup do NATO ãi ne.
Obecnû lze ﬁíci, Ïe CPE hrají dÛleÏitou roli zejména v oblasti oboustranného
toku informací mezi NATO a pﬁíslu‰nou zemí. Poskytují ‰iroké veﬁejnosti i politick˘m pﬁedstavitelÛm hostitelského státu informace o NATO a jeho aktivitách. RovnûÏ pro NATO pﬁipravují zprávy o dûní v zemi pÛsobení, organizují
odborné akce na témata vztahující se k NATO, bezpeãnosti a obranû, jichÏ se
úãastní civilní i vojen‰tí pﬁedstavitelé aliance. V neposlední ﬁadû plní protokolární a logistickou roli pﬁi náv‰tûvách vrcholn˘ch pﬁedstavitelÛ NATO v dané
zemi.
DÛleÏit˘ je také fakt, Ïe CPE podávají informace o NATO, ov‰em nejednají ani
neinformují jménem NATO. Ambasády si funkce CPE pouze pﬁibírají ke své bilaterální agendû. Fungují tak jako neutrální informaãní zdroj pro NATO i pro
cílovou zemi, ale nereprezentují alianci, neboÈ nakonec jsou stejnû za svou
ãinnost zodpovûdné ministerstvu zahraniãních vûcí své zemû, a nikoli alianci.
V pﬁípadû, Ïe tyto ambasády fungují v zemích aspirujících na vstup, plní CPE
rovnûÏ funkci patrona ãi sponzora dané kandidátské zemû, pﬁipravuje ji na
ãlenství. Pﬁed vstupem âeské republiky do NATO plnilo funkci CPE v âeské
republice Velvyslanectví ·panûlského království, âeská republika naopak pomáhala pﬁi pﬁípravách na ãlenství Litvû (viz pozdûji).

Úspěch CPE záleží na osobách velvyslanců
V˘znamn˘m faktorem, kter˘ ovlivÀuje aktivity ambasády souÏící jako CPE, je
osobnost jednotliv˘ch velvyslancÛ, jejich odborná profilace a zájmy. „Pokud
má pﬁíslu‰n˘ velvyslanec zájem o bezpeãnostní otázky, bude pﬁirozenû vûnovat v˘znamnou ãást své agendy této roli a tak je to správné,“ ﬁíká Jean Fournet, námûstek generálního tajemníka NATO a ‰éf Public Diplomacy Division,
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a dodává: „Pokud ale v té zemi dojde ke zmûnû velvyslance a ten nov˘ se tﬁeba zab˘vá více ekonomick˘mi otázkami, mÛÏete na aktivní CPE zapomenout.“ Ti velvyslanci, kteﬁí se zajímají o bezpeãnostní problematiku a jsou
jmenováni velvyslanci CPE, jsou pro alianci pﬁínosnûj‰í neÏ ti, kteﬁí se bezpeãnostními otázkami nezab˘vají. Jean Fournet ale pﬁiznává, Ïe v této oblasti
je NATO bez jak˘chkoliv pravomocí, protoÏe CPE jsou „v civilu“ klasické ambasády ãlensk˘ch státÛ, které také rozhodují o personálním obsazení sv˘ch
ambasád. „To je vûc jednotliv˘ch zemí, koho po‰lou do dané zemû jako velvyslance. My nemÛÏeme Ïádat zmûnu velvyslance. MÛÏeme maximálnû kontaktovat delegaci toho státu pﬁi NATO, aby intervenovala ve vûci CPE, ale nemÛÏeme je k tomu nutit,“ ﬁíká námûstek generálního tajemníka NATO.
Fournet tak potvrdil slova Karla Kovandy, kter˘ odÛvodÀoval zájem âeské republiky o post CPE v Litvû mimo jiné i osobou velvyslance ·tefana Füleho.
„Füle byl pﬁedtím ﬁeditelem odboru bezpeãnostní politiky na ministerstvu zahraniãních vûcí, intenzivnû pracoval na pﬁípravách na‰eho vlastního vstupu do
NATO, a mûli jsme tudíÏ ty nejlep‰í personální pﬁedpoklady, abychom se prvního CPE úkolu zhostili ãestnû,“ pochvaloval si Kovanda. Na tradici ambasadora
s bohat˘mi zku‰enostmi z bezpeãnostního prostﬁedí navázal i Füleho nástupce, penzionovan˘ generál, b˘val˘ velitel vojsk územní obrany Petr Voznica.
Námûstek Fournet vyzdvihuje ãinnost CPE zejména pﬁi organizování alianãních náv‰tûv v dané zemi. „KdyÏ jedeme napﬁíklad do stﬁední Asie a chceme
nûjaké pﬁesné detailní informace, tak je dobré jít na to pﬁes CPE,“ ﬁíká. CPE
poskytují pﬁedstavitelÛm aliance informace, doprovázejí je pﬁi náv‰tûvách,
plní protokolární funkce a poskytují logistickou podporu.
·éfové jednotliv˘ch CPE se jednou za rok setkávají v sídle aliance s námûstkem Fournetem a jeho t˘mem z Public Diplomacy Division. „První den jim
podáváme informace, co se chystá v NATO v oblasti operací, transformace,
politick˘ch otázek, druh˘ den pak vûnujeme v˘voji v jednotliv˘ch regionech,“ nastiÀuje Fournet strukturu pracovních schÛzek ‰éfÛ CPE.
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S dosavadním fungováním CPE je Fournet spokojen: „Kamkoli jsem pﬁijel,
v‰ude se mi dostalo nejlep‰í podpory ze strany CPE velvyslancÛ a jejich t˘mÛ.“ Pﬁiznává v‰ak, Ïe velvyslanci by mûli plné právo stûÏovat si nûkdy na nedostateãnou informovanost o plánech NATO. „To, Ïe se do jejich zemû chystá
nûjaká v˘znamná delegace z NATO, se ãasto dozvídají na poslední chvíli,“
pﬁipou‰tí Fournet.
Podle Petra Voznici lze dokonce nalézt i jist˘ ãesk˘ pﬁínos konceptu CPE. Ten
podle nûj spoãíval v iniciování takzvané „Outreach Information Policy“, coÏ
v praxi znamenalo,Ïe CPE vytipovaly urãité skupiny obyvatel, které následnû
oslovovaly s cílem prohloubit znalosti o NATO a získat veﬁejnou podporu
ãlenství v alianci.

Diplomatická zastoupení jiných mezinárodních organizací
Jiné v˘znamné mezinárodní organizace aplikují pro svá diplomatická zastoupení odli‰n˘ princip. Na rozdíl od NATO totiÏ zakládají v hostitelsk˘ch zemích
vlastní úﬁadovny. Tato zastoupení mohou mít pÛsobnost buìto pro území státu, kde pÛsobí, nebo pro více státÛ, popﬁ. i pro ‰ir‰í region.
Diplomatické mise Evropské unie (EU) fungují pod názvem delegace (v neãlensk˘ch zemích EU) ãi zastoupení (ve ãlensk˘ch státech) a jsou odpovûdné
Evropské komisi a zastupují její zájmy. Posláním tûchto misí je zejména tiskov˘ a komunikaãní servis. Mise prezentuje politiku EU, komunikuje s médii,
poskytuje informace o dûní v EU, zároveÀ také sleduje aktuální politickou,
ekonomickou a sociální situaci v hostitelské zemi a informace posílá do
Evropské komise. Stejnû jako v pﬁípadû CPE NATO, i delegace a zastoupení
EU zaji‰Èují náv‰tûvy pﬁedstavitelÛ institucí EU v dan˘ch zemích. Vedoucí delegace / zastoupení má hodnost mimoﬁádného a zplnomocnûného velvyslance a poÏívá ve‰ker˘ch diplomatick˘ch v˘sad a imunit. V souãasné dobû je
v neãlensk˘ch zemích EU 118 delegací, dal‰ích 5 delegací je akreditováno
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u vybran˘ch mezinárodních organizací (NATO, OECD, OBSE, OSN a WTO).
Ve v‰ech 25 ãlensk˘ch státech pak fungují zastoupení EU (Zdroj: Evropská
komise, 2005; Zastoupení Evropské komise v âR, 2005).
Organizace spojen˘ch národÛ (OSN) zakládá po svûtû svá Informaãní centra,
jednotlivá zastoupení si vytváﬁejí i organizace spadající do komplexu OSN
(napﬁíklad UNICEF, UNESCO atd.). Nevznikají ve v‰ech státech, nicménû je
dodrÏen princip geografické vyváÏenosti a dostupnosti. V souãasnosti jich je
pﬁes 70. Základním úkolem je poskytování informací o ãinnosti OSN a v‰ech
jejích sloÏek. Centrum téÏ poﬁádá vzdûlávací akce, tiskové konference, informaãní kampanû, v˘stavy. Stejnû jako v pﬁípadû delegací EU podává do
ústﬁedí zprávy o dûní v regionu a zaji‰Èuje náv‰tûvy pﬁedstavitelÛ OSN. Vedoucí kanceláﬁe má rovnûÏ statut diplomata, v hierarchii OSN je z titulu své
funkce rovnûÏ zástupcem generálního tajemníka pro dan˘ region. V Praze je
Informaãní centrum OSN jiÏ od roku 1947 (Zdroj: Informaãní centrum OSN,
2005).
Kromû zastoupení EU a kanceláﬁe OSN má v Praze svou misi také Evropská
banka pro obnovu a rozvoj, Evropská organizace pro bezpeãnost leteckého
provozu, Mezinárodní finanãní korporace, Mezinárodní organizace pro migraci, Mezinárodní mûnov˘ fond, Organizace pro bezpeãnost a spolupráci
v Evropû a Vysok˘ komisaﬁ Spojen˘ch národÛ pro uprchlíky (Zdroj: Ministerstvo zahraniãních vûcí âR, 2005).
Pﬁed vstupem âeské republiky do NATO plnila roli CPE NATO v Praze ‰panûlská ambasáda. Pﬁed vstupem âeské republiky do Evropské unie byl dlouholet˘m ‰éfem delegace EK v Praze rovnûÏ ‰panûlsk˘ diplomat, Ramiro
Cibrián. Lze tedy bez nadsázky ﬁíci, Ïe âeská republika se do obou mezinárodních organizací dostala v úzké souãinnosti a za pomoci ·panûlska. Nemluvû o tom, Ïe pozvání do NATO dostala âeská republika na summitu aliance v roce 1997, kter˘ se konal ve ‰panûlské metropoli Madridu.
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LITVA
(ZÁŘÍ 2000 – ZÁŘÍ 2002)
âe‰tí pﬁedstavitelé CPE NATO v Litvû:
·tefan Füle (2000–2001)
Petr Voznica (2001–2002)
„Brali nás jako partnera, jako lidi, kteﬁí jim chtûjí pomoci, nikoli kteﬁí je chtûjí pouãovat.“
Petr Voznica
„Litevci byli ochotni naslouchat s aÏ pﬁekvapiv˘m entuziasmem.“
·tefan Füle

O získání statutu kontaktní ambasády NATO v Litvû ãeská diplomacie
usilovala zejména z dÛvodu historicky tradiãnû dobr˘ch vzájemn˘ch vztahÛ.
„Po získání nezávislosti Litvy na poãátku 20. století jsme (âeskoslovensko –
pozn. autora) byli jednou z prvních zemí, která Litvu diplomaticky uznala de
facto i de iure. V meziváleãném období jsme pak byli zemí, která zabezpeãovala v˘cvik a pﬁípravu dÛstojnického sboru litevské armády a dodávali jsme
do Litvy spoustu v˘zbroje a moderní techniky,“ vysvûtluje b˘val˘ ãesk˘ velvyslanec v Litvû Petr Voznica. Od té doby se vzájemné vztahy obou zemí vÏdy
pohybovaly na velmi vysoké úrovni a byly intenzivní. „Po znovuzískání nezávislosti na poãátku 90. let jsme byli zemí, která velmi pomáhala rozvoji
ozbrojen˘ch sil Litevské republiky, dodali jsme jim letouny L-39, dodali jsme
pûchotní zbranû, dodali jsme spoustu materiálu a usilovali jsme o to, aby se
Litevská republika stala ãlenem aliance,“ doplÀuje Voznica.
Nezanedbatelnou roli ve vzájemn˘ch vztazích sehrál podle Voznici také b˘val˘ ãeskoslovensk˘ a ãesk˘ prezident Václav Havel. „Byl vÛbec prvním politikem, kter˘ otevﬁenû ﬁekl, Ïe Litva, Loty‰sko a Estonsko by se mûly stát ãleny
aliance.“
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âeská CPE v Litvû se bûhem svého pÛsobení zab˘vala zejména tûmito ãtyﬁmi
okruhy problémÛ:
•
•
•
•

pﬁedávání vlastních zku‰eností z pﬁístupového procesu
pomoc s reformou ozbrojen˘ch sil a postupnou profesionalizací
konzultace k legislativním, politick˘m a ekonomick˘m aspektÛm
bezpeãnosti
ovlivÀování veﬁejného mínûní

CPE v Litvû mûla specifikum v tom, Ïe Litva chtûla vstoupit do aliance co
nejdﬁíve a dûlala v‰e pro to, aby cel˘ pﬁístupov˘ proces byl co nejplynulej‰í
a bez problémÛ. „Napﬁíklad uÏ v roce 1994 jako jedna z prvních zemí Pobaltí pﬁehodnotila koncept obrany od teritoriální k alianãní a zaãala systémovû
pﬁipravovat kroky k reformû ozbrojen˘ch sil,“ popisuje litevskou snahu velvyslanec Voznica.
„Litva chtûla b˘t v dal‰í vlnû roz‰íﬁení NATO a pﬁipravovala ambiciózní proces pﬁíprav s cílem toho dosáhnout. Neexistovala ale Ïádná uãebnice ãi návod, jak by takov˘ proces mûl vypadat. A uÏ vÛbec ne pro zemi, která se
pot˘kala nejen s dûdictvím komunismu, ale i sovûtské expanze. Zku‰enosti
Polska, Maìarska a âeské republiky tak byly tím nejuÏiteãnûj‰ím, co bylo
k dispozici,“ popisuje jedineãnost ãinnosti ãeské CPE v Litvû VoznicÛv pﬁedchÛdce na velvyslaneckém postu a historicky první ãesk˘ diplomat ‰éfující
CPE NATO ·tefan Füle.
âeská ambasáda v roli CPE proto slouÏila jako konzultant pro pﬁístupová jednání, pro posuzování cílÛ v˘stavby a reformy ozbrojen˘ch sil. Adresátem
tûchto konzultací byla nejãastûji ministerstva zahraniãních vûcí, obrany
a vnitra a také litevsk˘ národní bezpeãnostní úﬁad. V˘znamn˘m faktorem,
kter˘ pﬁispûl tûmto konzultacím, byla i skuteãnost, Ïe od roku 2001 stál v ãele ãeské ambasády (a tedy i CPE NATO) b˘val˘ generál Petr Voznica. „V Litvû
vûdûli, Ïe jsem penzionovan˘ generál, kter˘ pÛsobil ve dvou hlavních v˘bo-
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Petr Voznica, velvyslanec âR a ‰éf CPE v Litvû.

(Zdroj: Archiv IC NATO)

rech aliance, High Level Steering Group a Senior Resource Board, vûdûli, Ïe
jsem mûl zku‰enosti z krizového managementu, takÏe si mû zvali i do parlamentu na konzultace k legislativním úpravám,“ popisuje svoji pozici Voznica.
Oba ãe‰tí velvyslanci se na adresu Litvy a jejích pﬁedstavitelÛ vyjadﬁují velmi
pochvalnû. „Mûli jsme mnohdy pocit, Ïe s jejich experty, ale i politick˘mi
pﬁedstaviteli, pracujeme jako jeden velk˘ sehran˘ t˘m,“ svûﬁuje se Füle a dodává: „Litevci byli ochotni naslouchat s aÏ pﬁekvapiv˘m entuziasmem. My
jsme se zase snaÏili b˘t maximálnû otevﬁení.“
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Reforma litevské armády
Velmi pochvalnû se Voznica vyjadﬁuje i o transformaci a reformû litevsk˘ch
ozbrojen˘ch sil a o zapojení litevské armády v mezinárodních operacích.
„Své závazky berou velmi váÏnû a dokáÏí legislativnû i finanãnû pokr˘t svoji
úãast,“ chválí Voznica a pokraãuje: „Pﬁevzali provinãní rekonstrukãní t˘m
v Afghánistánu, podílejí se na operaci v Iráku, mají mal˘ kontingent v Kosovu
a myslím si, Ïe to v‰echno svûdãí o jejich váÏném zájmu a uvûdomûní si dÛleÏitosti svého ãlenského pﬁíspûvku do alianãních operací.“
Jak taková pomoc v legislativní oblasti vypadala v praxi, ukazuje velvyslanec
Voznica na jednom konkrétním pﬁíkladu: „Byl jsem pozván do parlamentu jako pﬁedstavitel CPE NATO, abych pomohl poslancÛm prosadit zmûnu jednoho zásadního zákona. Ten ﬁíkal, Ïe Litva nesmí rozmístit jednotky pravideln˘ch ozbrojen˘ch sil na území b˘valého Sovûtského svazu. Po 11. záﬁí byly
ãlenské a partnerské státy NATO poÏádány, aby se podílely na obranû leti‰tû
v Bi‰keku. Pozval mû parlamentní v˘bor pro národní bezpeãnost a obranu,
abych poslancÛm vysvûtlil, proã je dÛleÏité, aby tam Litva byla a aby ukázala
alianci, Ïe své spojenecké závazky bere naprosto váÏnû. Podot˘kám, Ïe v tu
dobu je‰tû nebyli v alianci. Musím ﬁíci, Ïe tam se ukázala vÛle a snaha poslancÛ, protoÏe v prÛbûhu prvního ãtení pﬁipravili zásadní materiál, kter˘ v prÛbûhu nûkolika málo dnÛ pro‰el druh˘m a tﬁetím ãtením, byl schválen a litev‰tí vojáci byli v Bi‰keku.“

„Spanilé jízdy po Litvě“
V˘znamn˘m partnerem ãeské CPE v Litvû byla i nevládní organizace Lithuanian Atlantic Treaty Association (LATA), se kterou ambasáda spolupracovala
zvlá‰tû v oblasti Outreach Information Policy, tedy informaãní kampanû zamûﬁené na veﬁejnost. „Nav‰tûvovali jsme ‰koly, centra, informaãní centra, novináﬁskou obec, ale tﬁeba i vûznici, lidem jsme vysvûtlovali, o ãem je politika
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aliance, o ãem je aliance, co mohou oãekávat, jaké pﬁednosti, jaké závazky ve
vztahu k alianci, jaké bezpeãnostní záruky získávají, na druhou strany do jak˘ch oblastí budou muset pﬁispívat, jaké to má finanãní implikace,“ vyjmenovává Voznica. Za to dvouleté období uspoﬁádala ãeská CPE v Litvû ve spolupráci s litevsk˘mi orgány a institucemi 180 briefingÛ, pﬁedná‰ek a schÛzek po
celé Litvû, bûhem kter˘ch oslovila nûkolik tisícovek studentÛ, uãitelÛ, novináﬁÛ a obãanÛ. Souãástí briefingÛ byly i poãítaãové prezentace ãi kvízy.
Práce s veﬁejností byla jednou z nejdÛleÏitûj‰ích souãástí aktivit ãeské CPE.
„Procestovali jsme prakticky celou Litvu a vedli nespoãet diskusí o otázkách
spojen˘ch s ãlenstvím v NATO. V této ãinnosti nás prakticky nic nezastavilo,“
ﬁíká Füle a pﬁidává k dobru jednu kuriózní pﬁíhodu. Bûhem informaãní kampanû nav‰tívil i jednu z litevsk˘ch vûznic a o této besedû ãesk˘ch diplomatÛ
s vûzni se dlouho hovoﬁilo na litevském ministerstvu zahraniãních vûcí.
Velvyslanci Voznicovi zase utkvûly v hlavû dvû zajímavé pﬁedná‰ky. „První byla velmi zajímavá, v jednom malém mûsteãku, kde jsem byl vÛbec první velvyslanec, kter˘ tam kdy pﬁijel. Na tu pﬁedná‰ku o alianci, o âeské republice
a zku‰enostech z bezpeãnostních a obrann˘ch struktur pﬁi‰li i sedláci z pole,
prostû v holínkách, mûli kosy a bylo to velmi zajímavé setkání, trvalo to tﬁi
hodiny a padala spoustu zajímav˘ch dotazÛ. Druhá, co mi utkvûla v pamûti,
byla pﬁedná‰ka pro Ïáky a studenty 8., 9.,10.,11.a 12.tﬁídy ruské ‰koly v Kaunasu. âili byla to pﬁedná‰ka o alianci v ruském jazyce, pro ruskojazyãné men‰inové studentstvo, taky velmi zajímavá zku‰enost.“
Souãástí informaãní kampanû ãeské CPE bylo i zﬁízení Informaãního centra
NATO pﬁi Národní knihovnû ve Vilniusu. Informaãní místa byla zﬁízena i v jednotliv˘ch regionálních centrech. KaÏdé z nich nechala ãeská ambasáda vybavit poãítaãem a pravidelnû tam dodávala publikace nejen z ústﬁedí NATO, ale
také z ãeského ministerstva zahraniãních vûcí, Ústavu mezinárodních vztahÛ,
Ústavu strategick˘ch studií v Brnû a dal‰ích institucí. Celkem ãeská ambasáda
vybavila knihovny a informaãní centra více neÏ 250 tituly o NATO, âeské re-

20

publice, obranû a bezpeãnosti. Pﬁes ostatní velvyslance akreditované v Litvû
pak Voznica obstarával i publikace vydávané v jin˘ch zemích. Ambasáda ve
spolupráci s ostatními zastoupeními ãlensk˘ch státÛ NATO zorganizovala
v Litvû Den NATO. V‰ichni alianãní velvyslanci se rozjeli do regionÛ, kde probíhal celodenní program pﬁipraven˘ ve spolupráci s poslanci za dané regiony, ministerstvem obrany a organizací LATA.
Oslovování veﬁejnosti povaÏuje Voznica za jednu z klíãov˘ch ãinností CPE.
âeská CPE v Litvû napﬁíklad poﬁádala koncerty vojensk˘ch hudeb nebo organizovala soutûÏ obrázkÛ a kreslen˘ch anekdot o alianci, ze kter˘ch následnû
udûlala v˘stavu spojenou s kulturním programem moderovan˘m ·vejkem.
„Dûlali jsme to, co jsme si mysleli, Ïe bude atraktivní a pﬁitaÏlivé pro lidi,“ ﬁíká
Voznica. Za ukazatel, zda ambasáda ve svém pﬁístupu k veﬁejnosti byla ãi nebyla úspû‰ná, povaÏuje Voznica dlouhodobû vysokou podporu obyvatel Litvy
k ãlenství své zemû v alianci. Podpora se dlouhodobû drÏela mezi 82 aÏ 87
procenty. Silná dlouhodobá podpora veﬁejnosti k NATO se odráÏí podle Voznici i v tom, Ïe v Litvû neexistuje v˘razná protialianãní, protiintegraãní politická strana. Komunistická strana je v Litvû ze zákona zakázaná. I dosavadní
koalice vÏdy ve strategick˘ch mezinárodnû-politick˘ch otázkách dokázaly najít konsensus s opozicí. „Litva chápe své ãlenství v alianci jako zavr‰ení integrace do Evropy a transatlantického, transevropského prostoru,“ vysvûtluje
toto specifikum litevské politiky Voznica.
Povinností CPE je také organizovat náv‰tûvy pﬁedstavitelÛ aliance v dané zemi a koordinovat ãinnost ostatních ambasád ãlensk˘ch státÛ NATO. „Jednou
mûsíãnû byly pravidelné schÛzky v‰ech velvyslancÛ zemí NATO na na‰í ambasádû, kde jsme si ujasÀovali postupy, vymûÀovali názory, hodnotili jsme pﬁípravy a postupy Litvy a mimo jiné jsme dávali jednou za rok souhrnnou
informaci pro velení aliance o tom, jak si Litva vede, jak serióznû bere ãi nebere ty závazky a sliby. âili byli jsme jak˘misi kontrolory plnûní domácích
úkolÛ pro alianci,“ charakterizuje tuto ãinnost Voznica.
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Litevsko-ruské vztahy z pohledu CPE NATO
Není od vûci také zmínit, jak tehdy vnímalo ãeské velvyslanectví litevsko-ruské vztahy. V té dobû zastupoval Rusko v Litvû jako velvyslanec rovnûÏ b˘val˘
generál, kter˘ si byl podle Voznici vûdom toho, Ïe ãlenství Litvy v NATO je
nevyhnutelné a byl s tím vyrovnán.„Chápal plnû tu politiku,která nebyla proti Rusku nepﬁátelská,“ ﬁíká Voznica. „Naprosto reálnû a realisticky v té dobû
vnímali transatlantickou integraci Pobaltí. Navíc Litva patﬁí k zemím, která ty
své politické, ekonomické, diplomatické vztahy s Ruskou federací má z tûch
tﬁí pobaltsk˘ch zemí na nejlep‰í úrovni. Je to historicky v tom, Ïe oni hned
po získání nezávislosti, samostatnosti nabídli v‰em obãanÛm Ruské federace
litevské obãanství, bez jak˘chkoliv problémÛ. SnaÏí se tu politiku vÛãi Ruské
federaci dûlat transparentní, naprosto jasnou, ãitelnou a nekonfrontaãní.“
âeská republika pﬁi organizaci práce CPE v Litvû vyuÏívala svého specifického postavení jako ãerstvého ãlena NATO, zatímco v Loty‰sku pÛsobilo v té
dobû v roli CPE Dánsko a v Estonsku Spojené státy americké. „Dûlali dobrou
práci, ale nemûli tu ãerstvou zku‰enost,“ vyzdvihuje specifiãnost ãeské CPE
Voznica. S dánsk˘m a americk˘m kolegou si vymûÀovali navzájem zku‰enosti
na spoleãn˘ch schÛzkách. „¤adu zku‰eností jsem pﬁevzal já od nich a oni od
nás,“ ﬁíká Voznica a ihned dodává, co ameriãtí a dán‰tí diplomaté od nûj pﬁevzali: „Byly to ty moje spanilé jízdy po Litvû, to oni (USA – pozn. autora) nedûlali. To si myslím velmi kvitovali a hned to zaãali dûlat.“ Ameriãané se podle
Voznici soustﬁedili spí‰e na práci na ministerstvech obrany a zahraniãních vûcí ãi na generálním ‰tábu a mezi veﬁejnost pﬁíli‰ nejezdili. Voznica vzpomíná,
Ïe se sv˘mi spanil˘mi jízdami mezi veﬁejnost zabodoval i na jedné pravidelné
poradû vedoucích CPE v centrále NATO v Bruselu, kde si jednotliví velvyslanci vymûÀovali zku‰enosti. Od AmeriãanÛ ãeská CPE ãerpala zku‰enosti pﬁi
jednání s ministerstvy. Voznica pﬁiznává, Ïe se ze zaãátku trochu ost˘chal radit LitevcÛm, co a jak mají dûlat, vmû‰ovat se do jejich záleÏitostí, ale dánsk˘
i americk˘ kolega mu ﬁíkali: „Na to ãekají, Ïe my, ãlenové aliance, jim poradíme, Ïe jim nûco ﬁekneme.“
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Pomoc pﬁi pﬁípravû na vstup do NATO pﬁicházela nejenom od ãeské ambasády, ale také od ostatních ãesk˘ch institucí. Voznica v tomto smûru vyzdvihl
aktivitu ãesk˘ch poslancÛ a senátorÛ ze zahraniãních a brannû-bezpeãnostních v˘borÛ obou komor, kteﬁí sv˘m litevsk˘m kolegÛm pﬁedávali ﬁadu zku‰eností a zvali je do âR. ¤ada konzultací probíhala na úrovni námûstkÛ ministrÛ
zahraniãních vûcí (za âR Otto Pick a Jan Winkler), Litvu nav‰tívil také tehdej‰í
ãesk˘ velvyslanec pﬁi NATO Karel Kovanda a úzce spolupracovali rovnûÏ náãelníci generálních ‰tábÛ litevské a ãeské armády. Litevci se zajímali o ãeské
zku‰enosti s bezpeãnostními provûrkami, dokonce pﬁijali ãást ãeské legislativní úpravy této oblasti. Také v zákonech o krizovém ﬁízení se inspirovali ãeskou
legislativou. âerpali od nás zku‰enosti z oblasti zabezpeãování ochrany vzdu‰ného prostoru a ﬁízení letového provozu.
Vût‰inu aktivit financovala âeská republika. Aliance platila nûkteré publikace
a zabezpeãení náv‰tûv sv˘ch pﬁedstavitelÛ. Z ãasového hlediska byla nejnároãnûj‰í ãástí pÛsobení ãeské CPE v Litvû práce s veﬁejností. „Z hlediska v˘znamu a z hlediska toho,ãemu jsem musel vûnovat asi nejvût‰í pozornost, tak
to byla práce vÛãi ministerstvÛm, armádû a parlamentu,“ dodává Voznica.
V roce 2002 pﬁevzali roli CPE v Litvû Francouzi. Po vstupu Litvy do NATO uÏ
CPE v zemi nefungují. Aktivity v atlantické oblasti má nyní plnû v rukách
LATA, jejíÏ pﬁínos Voznica velmi oceÀuje.

Litva: spolupráce s českou CPE byla aktivní,
konstruktivní a efektivní
DÛkazem úspû‰ného pÛsobení ãeské CPE ve Vilniusu mÛÏe b˘t i pozitivní
hodnocení litevsk˘m ministerstvem zahraniãních vûcí.„Ambasáda byla velmi
aktivní, poskytla nám mnoho praktick˘ch a uÏiteãn˘ch rad pﬁi implementaci
NATO Membership Action Plan, vystupovala velmi aktivnû a neomezovala se
jen na pouhé zodpovídání na‰ich dotazÛ,“ pochvaluje si ãinnost ãeské CPE
Emilija Pundziute z divize NATO litevského ministerstva zahraniãních vûcí.
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OceÀuje zejména organizaãní zabezpeãení v˘konu funkce CPE: pro období,
kdy pÛsobila v roli CPE, byla ãeská ambasáda ve Vilniusu personálnû posílena
o dva zamûstnance, vojenského poradce a jednoho diplomata, kter˘ se zab˘val v˘luãnû agendou spojenou s CPE. Litevská diplomatka pﬁipou‰tí, Ïe personální posílení ambasády bylo jednou z vûcí, které Litva „napodobila“, kdyÏ
byla v roce 2004 povûﬁena ﬁízením CPE v Bûlorusku. Kromû toho se litevská
CPE v Minsku inspirovala i aktivitami âR, aã Pundziute pﬁipou‰tí urãitou obtíÏnost spojenou s postavením Bûloruska v euroatlantick˘ch vztazích.

Vlajky âR a NATO pﬁed velvyslanectvím âeské republiky v Litvû.
(Zdroj: Archiv IC NATO)
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Pundziute rozdûlila aktivity ãeské CPE v letech 2000–2002 do tﬁí oblastí:
• diplomaticko-politické
• obranné poradenství
• informaãní politika k ‰iroké veﬁejnosti
„V tomto období se ãeská ambasáda rovnûÏ pﬁestûhovala do prestiÏnûj‰ího
a snadno dostupného místa v centru Vilniusu a poskytovala své prostory pro
aktivity litevsk˘ch NGO,“ dodává Pundziute.
Kontakty mezi CPE a litevsk˘mi institucemi probíhaly témûﬁ dennû. Pundziute
dává tûmto kontaktÛm pﬁívlastky jako „aktivní“, „konstruktivní“ ãi „efektivní“,
ale zároveÀ také „neformální“ a „pﬁátelské“.
Petr Voznica se domnívá, Ïe i na základû kladn˘ch zku‰eností z pÛsobení ãeské CPE v Litvû dostala âeská republika pﬁíleÏitost vést kontaktní místo NATO
ve Vídni a zatím naposledy také v Izraeli. „V Tel Avivu jsme dostali pﬁednost
pﬁed ﬁadou dal‰ích star˘ch, dlouhodobûj‰ích, zakládajících i postupnû pﬁistupujících zemí,“ ﬁíká Voznica, kter˘ po odchodu z ambasády v Litvû reprezentuje jako velvyslanec âeskou republiku v Iráku.
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RAKOUSKO
(ZÁŘÍ 2002 – ZÁŘÍ 2004)
âe‰tí pﬁedstavitelé CPE NATO v Rakousku:
Jiﬁí Gru‰a (2002–2004)
Rudolf Jindrák (2004)
„Úkolem ani zámûrem CPE nebylo mûnit rakousk˘ postoj k NATO a ani by to nebylo v jejích silách. Smyslem bylo objektivnû informovat o aktuálním dûní v alianci a vztazích Rakouska k ní.“
Pavlína Fr˘dková

âeská republika byla povûﬁena vedením CPE ve Vídni v dobû, kdy podle tehdej‰ího velvyslance Jiﬁího Gru‰i nebyly vzájemné ãesko-rakouské vztahy
zrovna na ideální úrovni. „Tehdy byla ve vztazích urãitá krize: Bene‰ovy dekrety, Temelín – to v‰echno prostû vﬁelo,“ popisuje zaãátky ãeského pÛsobení jako CPE NATO ve Vídni Gru‰a. B˘val˘ zástupce âR pﬁi NATO Karel Kovanda se v‰ak domnívá, Ïe právû povûﬁení vést CPE ve Vídni mûlo pﬁímé dopady
na zlep‰ení vztahÛ s Rakouskem: „âeská role CPE ve Vídni byla jedním z hledan˘ch momentÛ, jak viditelnû vylep‰it bilaterální vztahy, které byly pﬁíli‰ zastínûny Temelínem a otázkou sudetsk˘ch Raku‰anÛ.“
Post CPE ve Vídni získala na‰e ambasáda podle velvyslance Gru‰i hlavnû díky
pozitivnímu mediálnímu obrazu, kter˘ mûla. „Mûli jsme tu mediálnû dobr˘
image, protoÏe jsem tu diplomacii dûlal trochu jinak. Mûl jsem pﬁístup k jin˘m reprezentacím neÏ jenom na ministerstvu zahraniãí,“ vysvûtluje dÛvody
v˘bûru âeské republiky jako kontaktního místa NATO v Rakousku. Dal‰í dÛvod, proã âeská republika usilovala o CPE ve Vídni, nabízí Pavlína Fr˘dková,
3. tajemnice ãeského velvyslanectví ve Vídni zodpovûdná za agendu NATO.
„Vût‰ina ãlensk˘ch zemí NATO usiluje o zisk CPE v tûch partnersk˘ch ze-
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mích, které hrají dÛleÏitou roli z hlediska jejich zahraniãní politiky. Rakousko
patﬁí jako sousední zemû k prioritám ãeské zahraniãní politiky, ãinnost CPE
byla moÏností, jak na‰e vzájemné vztahy obohatit o novou dimenzi spoluprací v bezpeãnostnû-politické oblasti, navíc v dobû, kdy v ãesko-rakousk˘ch
vztazích pﬁevládala negativní témata,“ ﬁíká Fr˘dková a potvrzuje tím slova
svého tehdej‰ího nadﬁízeného, velvyslance Gru‰i.
Hlavním úkolem CPE je podle Fr˘dkové ‰íﬁení informací o NATO. „Tato úloha
byla dÛleÏitou a dalo by se ﬁíct, Ïe hlavní náplní ãinnosti CPE v Rakousku, coÏ
vypl˘vá ze specifického postavení Rakouska jako neutrální, ãlenské zemû
EU,“ tvrdí ãeská diplomatka. Vystihuje tím první z rozdílÛ mezi pÛsobením
CPE v Litvû a v Rakousku: ãeské zastoupení ve Vídni totiÏ nemûlo za cíl pﬁipravit Rakousko na vstup do aliance, coÏ byla naopak jedna z klíãov˘ch funkcí CPE ve Vilniusu. Fr˘dková dodává, Ïe neutralita je základem rakouské zahraniãnû-politické koncepce a jakékoliv veﬁejné angaÏmá ve prospûch NATO
je politicky velmi citlivou záleÏitostí.

Působení CPE NATO v kontextu rakouské neutrality
Rakouská neutralita tak velmi v˘raznû ovlivÀovala pozici ãeské CPE. Aã je Rakousko vyspûlá zemû, jejíÏ ozbrojené síly odpovídají nárokÛm kladen˘m na ãlenské zemû NATO, o vstup do aliance v dohledné dobû neusiluje.„Zásadní diskuse
na toto téma právû z dÛvodÛ jeho politické citlivosti prakticky neprobíhá. Tato
skuteãnost do jisté míry také limitovala na‰e aktivity. Nepodaﬁilo se nám napﬁ.
ani po usilovném hledání a jednání nalézt partnera pro Jagello 2000, kter˘ by
umoÏnil zapojení rakousk˘ch studentÛ do mezinárodní soutûÏe Aliante,“ posteskla si Fr˘dková. Nicménû dodala, Ïe rakouské instituce jako ministerstva
obrany a zahraniãních vûcí hodnotily ãinnost CPE velmi kladnû, zejména „z hlediska ãetnosti na‰ich aktivit a akcí, cenily si také na‰í role prostﬁedníka v prezentaci tûchto citliv˘ch témat.“ Slova Fr˘dkové potvrdil i Karl Prummer ze sekce
evropské bezpeãnostní politiky rakouského ministerstva zahraniãních vûcí.
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âeská CPE se proto v takové situaci ujala spí‰e role komunikaãního prostﬁedníka mezi Vídní a centrálou NATO v Bruselu a prostﬁednictvím médií
pravidelnû informovala o dûní v NATO. „V˘znamn˘m poãinem byla také cesta rakousk˘ch novináﬁÛ do Bruselu, která iniciovala sérii ãlánkÛ vûnovan˘ch
diskusi o relevanci a budoucnosti neutrality v souvislosti s prohlubující se
spoluprací v bezpeãností oblasti v rámci EU,“ uvádí Fr˘dková jeden z konkrétních pﬁíkladÛ spolupráce CPE s rakousk˘mi médii. CPE v Rakousku rovnûÏ poﬁádala pravidelné briefingy pro vídeÀsk˘ diplomatick˘ sbor, vût‰inou
u pﬁíleÏitosti náv‰tûv z NATO, a organizovala odborné semináﬁe a diskuse za
úãasti pﬁedstavitelÛ a expertÛ NATO. Jako pﬁíklad uvedla Fr˘dková vystoupení Jamieho Shea v rámci Evropského fóra Alpbach nebo pﬁedná‰ku tehdej‰ího ãeského velvyslance pﬁi NATO Karla Kovandy na Bezpeãnostnû-politické akademii v Badenu. Karl Prummer oznaãil tyto aktivity ãeské CPE za
velmi pﬁínosné. Také ve Vídni organizovala ãeská CPE pravidelné schÛzky
velvyslancÛ ãlensk˘ch státÛ NATO a o své ãinnosti jednou roãnû zpracovávala souhrnnou zprávu pro centrálu NATO.

„Dělali jsme to veseleji“
Na dotaz, ãím vedla âeská republika CPE ve Vídni jinak neÏ její pﬁedchÛdci,
ambasador Gru‰a reaguje: „V‰imli si, Ïe to dûláme jinak a veseleji. My jsme to
brali, Ïe to není jenom nûjaká formální záleÏitost. To byl vlastnû pro nás velk˘
politick˘ úspûch. KdyÏ jsme jim ﬁíkali: tak a my vám teì mÛÏeme ﬁíci, jak to
vypadá v NATO.“ Dodává, Ïe pÛsobení âeské republiky v roli CPE pﬁineslo
urãité zlep‰ení vzájemn˘ch vztahÛ, které v tu dobu nebyly ideální.„Mûli jsme
tûÏkou krizi a v tom momentû pﬁi‰el v˘znamn˘ mezinárodní posun,“ shrnuje
velvyslanec Gru‰a.
Rakouské ministerstvo zahraniãních vûcí pﬁikládá alianãním CPE velk˘ v˘znam. „Rakousko udrÏuje pﬁímé diplomatické vztahy s NATO, které by normálnû byly udrÏovány prostﬁednictvím obvykl˘ch diplomatick˘ch kanálÛ.
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ProtoÏe v‰ak NATO nemá své styãné úﬁady, hrají CPE dÛleÏitou roli v informování o NATO a pﬁispívání k veﬁejné debatû nejen o NATO, ale obecnû
o bezpeãnostní politice,“ ﬁíká Karl Prummer ze sekce evropské bezpeãnostní politiky rakouského ministerstva zahraniãních vûcí. âinnost ãeské CPE
hodnotí rakouská diplomacie pozitivnû. „âeská ambasáda vykonávala svoji
roli CPE NATO v˘bornû a ve‰keré úkoly plnila svûdomitû, efektivnû a na vysoké úrovni,“ tvrdí Prummer. RovnûÏ se domnívá, Ïe âeská republika byla jako CPE zvolena dobﬁe. „Myslím si, Ïe ambasáda sousedního státu, pﬁibliÏnû
stejnû velkého, je pﬁedurãena k tomu, aby svou roli plnila dobﬁe.“

Postavení Rakouska v evropské bezpečnostní komunitě
Je zde také tﬁeba zmínit se o vztahu Rakouska a NATO. Rakousk˘m mottem je
„solidarita v rámci EU a neutralita mimo Evropu“. V bezpeãnostní oblasti má
proto naprostou prioritu prohloubení spolupráce na bázi spoleãné bezpeãnostní a obranné politiky EU (ESDP). „Nelze oãekávat, Ïe by se v nejbliÏ‰ích
letech nûco zmûnilo na odmítavém rakouském pﬁístupu ke vstupu do NATO.
O tom svûdãí i jednání o nové rakouské ústavû, kdy zachování neutrality nebylo zpochybÀováno ani stranami, které se dﬁíve ke vstupu do NATO stavûly
pozitivnû,“ tvrdí Fr˘dková.
Naproti tomu na ESDP se shodují jak zastánci neutrality, tak i politikové obávající se pﬁíli‰né bezpeãnostní izolace neutrálního Rakouska. Neutralita v‰ak
dává Rakousku moÏnost vyhnout se rozhodnutím v pﬁípadû mezinárodních
krizí a konfliktÛ (napﬁ. v pﬁípadû války v Iráku), zároveÀ se tím v‰ak podle
Fr˘dkové stává zdrojem urãité nejistoty. Pﬁesto ani ESDP není vnímána zcela
nekontroverznû: dosud totiÏ není jisté, jak se Rakousko postaví k úãasti na
battle groups EU. Rakousko se pﬁesto angaÏuje ve vybran˘ch zahraniãních
misích. Nejvût‰í kontingent má v Kosovu, kde v rámci mise KFOR slouÏí 531
rakousk˘ch vojákÛ. Dal‰ím místem, kde jsou rakou‰tí vojáci nasazeni, jsou
Golanské v˘‰iny. V rámci mise UNDOF je tam dislokováno 374 muÏÛ. Tﬁetím
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nejvût‰ím kontingentem rakouské armády v zahraniãí je 251ãlenná mise
v Bosnû a Hercegovinû v rámci EUFOR-ALTHEA. Rakousko má své zástupce
také v Afghánistánu.
Rakousko v‰ak vÏdy s NATO ochotnû spolupracovalo. Gru‰a uvádí jako pﬁíklad povolení pﬁeletÛ alianãních letadel v roce 1999, kdy NATO bombardovalo Srbsko. Spolupráce s NATO probíhá zejména na bázi programu PfP/EAPC,
kter˘ je pro Rakousko dÛleÏit˘ z nûkolika dÛvodÛ. Jedním je interoperabilita
(pﬁejímání standardÛ NATO), dále transformaãní proces (transformace rakousk˘ch ozbrojen˘ch sil) a v neposlední ﬁadû poskytuje instituãní rámec
pro rakouskou úãast na mezinárodních misích. Jak ﬁíká Fr˘dková, úkolem ani
zámûrem CPE nebylo mûnit rakousk˘ postoj k NATO a ani by to nebylo v silách CPE. Smyslem bylo objektivnû informovat o aktuálním dûní v alianci
a vztazích Rakouska k ní.
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IZRAEL
(LEDEN 2005 – LEDEN 2007)
âesk˘ pﬁedstavitel CPE NATO v Izraeli:
Michael Îantovsk˘ (2005–2007)
„Izraelci po dlouhá léta opírali svoji bezpeãnostní politiku o koncept sobûstaãnosti a o velmi silnou, ale bilaterální vazbu na USA. Izraelská politika tradiãnû nedÛvûﬁuje multilaterálním institucím.“
Michael Îantovsk˘

Tﬁetím místem, kde âeská republika plnila a stále plní roli CPE NATO, je
Izrael. Po zemi, která se intenzivnû pﬁipravovala na vstup do NATO a po sousední zemi, která má v zahraniãní politice âR strategick˘ v˘znam, jsme byli
povûﬁeni zastupováním NATO ve státû, kter˘ má celosvûtovû strategicky v˘znamné politické postavení. Izrael není v pozici státu, kter˘ by vstupoval do
aliance. S NATO v‰ak spolupracuje v rámci alianãního partnerství, tzv. Stﬁedozemního dialogu (Mediterranean Dialog). Ve v‰ech zemích Stﬁedomoﬁského
dialogu, stejnû jako ve státech zapojen˘ch do projektu Partnerství pro mír, má
NATO své CPE. „Je to forma v˘mûny informací a spolupráce,“ popisuje v˘znam CPE v tûchto zemích souãasn˘ velvyslanec âR a ‰éf CPE NATO v Izraeli
Michael Îantovsk˘. âeská republika se ujala role CPE v Izraeli v dobû, kdy se
spolupráce mezi NATO a zemûmi Stﬁedomoﬁského dialogu prohlubuje a roz‰iﬁuje.
O CPE v Izraeli jsme se podle velvyslance Îantovského ucházeli z toho dÛvodu, Ïe Stﬁední v˘chod je v koncepci ãeské zahraniãní politiky jednou ze jmenovan˘ch priorit a i ãeské aktivity v rámci pÛsobení v nadnárodních a mezinárodních organizacích se snaÏí tyto zahraniãnû-politické priority reflektovat.
„Proto se âeská republika zajímala právû o Izrael, a ne tﬁeba o nûkterou ze ze-
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Velvyslanec âR v Izraeli Michael
Îantovsk˘ na sympoziu 'Israel
and the Euroatlantic Community'.
(Zdroj: ZÚ Tel Aviv)

mí stﬁední Asie, které jsou zapojeny do projektu Partnerství pro mír,“ upﬁesnil
Îantovsk˘.
âinnost ãeské CPE v Izraeli se v obecném rámci nikterak neli‰í od ãinnosti
pﬁedchozích dvou CPE v Litvû a v Rakousku. „Ambasáda zprostﬁedkovává informace o ãinnosti NATO, o vûdeck˘ch programech, stáÏích, které se t˘kají té
dané zemû a je samozﬁejmû k dispozici v‰em izraelsk˘m veﬁejn˘m ãinitelÛm
pro kontakt s orgány NATO, kdyÏ potﬁebují informaci o NATO,“ nastiÀuje
hlavní náplÀ práce Îantovsk˘. CPE spolupracovala na pﬁípravû spoleãn˘ch
izraelsko-alianãních akcí, pravidelnû rozesílá tiskové zprávy, informace a bulletiny o aktivitách NATO zainteresovan˘m osobám a pozvánky na akce poﬁádané aliancí a ambasádou. Sleduje rovnûÏ informace o alianci v místním tisku.
K práci CPE, jak jsme jiÏ nûkolikrát v pﬁedchozím textu zmínili, patﬁí i organizace náv‰tûv vrcholn˘ch pﬁedstavitelÛ NATO. Z tohoto pohledu je pÛsobení
ãeské CPE v Izraeli specifické tím, Ïe pﬁipravovala a organizovala historicky
první náv‰tûvu generálního tajemníka NATO v Izraeli. „K ní jsme organizovali nûkteré aktivity charakteru public diplomacy, pomohli jsme zorganizovat
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veﬁejné vystoupení generálního tajemníka aliance v interdisciplinárním centru v Herzliji, uspoﬁádali jsme pﬁi té pﬁíleÏitosti koktejl pro pﬁedstavitele
NATO a pro izraelskou neformální skupinu, která se postupnû institucionalizuje a která si ﬁíká Izraelsko-atlantické fórum a chce se stát jednou z tûch pﬁidruÏen˘ch organizací Atlantické asociace (Atlantic Treaty Association – ATA),“
popisuje Îantovsk˘. Dal‰í náv‰tûvou, kterou CPE zaji‰Èovala, byla cesta t˘mu
Mezinárodního sekretariátu NATO do Palestiny a jejich setkání s pﬁedstaviteli
Palestinské samosprávy. Po vojenské stránce organizovala CPE náv‰tûvu lodí
stálé flotily NATO v Eilatu.

Izraelské pojetí bezpečnosti: změna?
Podle Îantovského do‰lo v poslední dobû v Izraeli k urãitému posunu chápání bezpeãnosti. „Izraelci po dlouhá léta opírali svoji bezpeãnostní politiku
o koncept sobûstaãnosti a o velmi silnou, ale bilaterální vazbu na USA. Izraelská politika tradiãnû nedÛvûﬁuje multilaterálním institucím,“ uvádí velvyslanec. Nyní ale zaãíná pﬁevaÏovat pﬁesvûdãení o vzájemné v˘hodnosti uÏ‰ích
kontaktÛ mezi NATO a Izraelem.
Tyto úvahy zesílily právû v souvislosti s jiÏ zmiÀovanou historickou náv‰tûvou generálního tajemníka NATO Jaapa de Hoop Scheffera v Izraeli na jaﬁe
2005. „Po té náv‰tûvû se objevila celá ﬁada nûkdy aÏ pﬁíli‰ optimistick˘ch
ãlánkÛ v izraelském tisku o rychlém sbliÏování a posilování spolupráce,“ popisuje atmosféru v Izraeli po náv‰tûvû Scheffera Îantovsk˘. Tento optimismus sice od té doby opadl a rovnûÏ frekvence ãlánkÛ se sníÏila, ale aktivizovat se zaãalo právû ono Izraelsko-atlantické fórum, které je sloÏeno z vlivn˘ch osobností, vãetnû nûkter˘ch souãasn˘ch ministrÛ. Jsou mezi nimi souãasní i b˘valí pﬁedstavitelé zpravodajsk˘ch sluÏeb a ministerstva obrany, dále
vlivní politologové, novináﬁi a diplomaté. „Není to zanedbatelná skupina a ta
si samozﬁejmû klade za úkol pÛsobit na izraelské veﬁejné mínûní a izraelské
politické struktury ve smûru uÏ‰í spolupráce s aliancí. A to je kvalitativnû
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nov˘ posun,“ hodnotí ãinnost fóra Îantovsk˘. Jak dodává, ãeská CPE pomáhá Izraelsko-atlantickému fóru zprostﬁedkovávat právû kontakty s aliancí.
Îantovsk˘ charakterizuje zájem Izraele o spolupráci s NATO jako „Ïiv˘ a pozitivní.“ Problém ale vidí v tom, Ïe veﬁejné povûdomí o tom, co je to aliance,
jak funguje, jaké má orgány a priority, je v Izraeli velmi nízké. Zde v‰ak vidí
prostor pro pÛsobení CPE.„Myslím,Ïe jsme za ten pÛlrok, co to vykonáváme,
pﬁispûli ke zv˘‰ení informovanosti a povûdomí,“ hodnotí dosavadní v˘sledky
Îantovsk˘. Av‰ak zájem izraelské odborné veﬁejnosti o NATO je vysok˘, coÏ
Daniel Volf z ãeského velvyslanectví v Izraeli vysvûtluje obecnû vysok˘m zájmem IzraelcÛ o bezpeãnostnû-zahraniãí témata. Spolupráce Izraele a NATO
se v poslední dobû prohlubuje: Izrael se úãastní spoleãn˘ch vojensk˘ch cviãení a spolupráce s NATO se také roz‰íﬁila od doby, kdy NATO zahájilo námoﬁní operaci Active Endeavour ve Stﬁedomoﬁí. „V‰ichni izrael‰tí ãinitelé
uznávají, Ïe do‰lo k velkému posunu ve spolupráci a doufají, Ïe to tak bude
pokraãovat,“ prohla‰uje Îantovsk˘. Otázka plného ãlenství Izraele v alianci
v‰ak podle Îantovského není na poﬁadu dne, ani na stranû NATO, ani na stranû Izraele.
Spolupráce Izraele s NATO v‰ak není tak idylická, jak by se mohlo zdát. Podle Îantovského naráÏí na postoj nûkter˘ch stávajících ãlensk˘ch státÛ. „Nûkteré ãlenské státy jsou více naklonûny uÏ‰í spolupráci s Izraelem a nûkteré
ménû. Tím komplikujícím faktorem je, Ïe ta spolupráce probíhá vlastnû stále
na pÛdorysu toho MD, ve kterém je sedm zemí a nûkteré ãlenské zemû aliance jsou toho názoru, Ïe by se se v‰emi mûlo zacházet stejnû a nediskriminaãnû, aby ta rychlost v˘voje spolupráce byla dána rychlostí nejpomalej‰í ze
zemí MD,“ nastiÀuje problémy velvyslanec. Problém je, Ïe ostatní zemû MD
jsou vesmûs arabské zemû a nemají aÏ takov˘ zájem na rozvíjení spolupráce
s euroatlantickou aliancí a uÏ vÛbec ne v pﬁípadû, kdyÏ by to bylo za cenu
uÏ‰í spolupráce s Izraelem. Otázkou tedy je, zda se vztahy s Izraelem budou
v NATO ﬁe‰it na bázi 26+1 nebo 26+7.
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Role NATO na Blízkém východě
V souvislosti s pÛsobením NATO na Blízkém v˘chodû se samozﬁejmû vynoﬁuje otázka, zda a jak by pﬁípadnû aliance mohla pﬁispût k vyﬁe‰ení regionálních
konfliktÛ. Podle Îantovského v‰ak NATO v souãasné dobû nemá zájem angaÏovat se v dal‰ím konfliktu vedle tûch, kde uÏ angaÏováno je. Sám generální tajemník aliance podmiÀoval moÏnou úãast NATO pﬁi ﬁe‰ení izraelsko-palestinského sporu celou ﬁadou okolností. Musel by tomu pﬁedcházet souhlas obou
stran i OSN s úãastí NATO, obû strany by se musely zavázat k dodrÏování podepsan˘ch dohod ãi zabezpeãení vzdu‰ného a námoﬁního prostoru. V souãasné dobû není o toto ﬁe‰ení podle Îantovského zájem ani ze strany aktérÛ konfliktu, ani ze strany NATO.
Îantovsk˘ se domnívá, Ïe na‰e pÛsobení v roli CPE v Izraeli bude pro âeskou
republiku pﬁínosné. Role ãeské CPE byla jiÏ ocenûna i samotn˘m generálním
tajemníkem bûhem jeho náv‰tûvy: „Jsme jednoznaãnû vnímáni jako aktivní
CPE.“ Velvyslanec se domnívá, Ïe z bilaterálního ãesko-izraelského pohledu
stoupl na‰ím angaÏmá v barvách NATO profil na‰í ambasády. „Dostáváme se
snadnûji k jednáním a informacím v bezpeãnostních a politicko-bezpeãnost-

Jaap de Hoop Scheffer na historicky
první náv‰tûvû generálního tajemníka NATO v Izraeli.
(Zdroj: ZÚ Tel Aviv)
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ních otázkách,“ pochvaluje si Îantovsk˘ praktick˘ pﬁínos fungování CPE pro
âeskou republiku. Navíc se podle nûj prezentujeme jako zemû, která „hraje
svoji ne zcela zanedbatelnou úlohu ve formování evropské nebo euroatlantické politiky vÛãi Izraeli, coÏ je pro nás nyní po tûch ‰esti letech ãlenství samozﬁejmostí, ale pro Izraelce je to novum, oni pﬁece jenom mají pozornost
zamûﬁenou historicky nûkam jinam a my pro nû pﬁicházíme z jiné ãásti.“
V Izraeli tak dochází k pﬁehodnocení vnímání âeské republiky ze zemû b˘valého sovûtského bloku na zemi západoevropskou, euroatlantickou. „âesko-izraelské vztahy patﬁí tradiãnû k velmi dobr˘m a pﬁevzetí role CPE na léta
2005 aÏ 2006 jim dodává dal‰í rozmûr,“ doplÀuje svého nadﬁízeného Daniel
Volf z ãeské mise v Tel Avivu.
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ZÁVĚR
aneb BUDOUCNOST ČESKÉ REPUBLIKY
V KONCEPTU CPE
Ministerstvo zahraniãních vûcí Ïádnou souhrnnou anal˘zu toho, jak˘ pﬁínos
pro ãeskou zahraniãní politiku mûlo fungování ãesk˘ch CPE, nemá. Relativnû málo se o pÛsobení ãesk˘ch ambasád v roli NATO dozví i ãtenáﬁ pravideln˘ch roãních zpráv o zahraniãní politice âR.
Karel Kovanda se v‰ak domnívá, Ïe pﬁínos CPE pro ãeskou diplomacii je rozhodnû pozitivní a nûkoliker˘. Za dÛleÏité povaÏuje, Ïe sv˘m odpovûdn˘m
pﬁístupem „le‰tíme svoji povûst v alianci.“ Za dÛkaz odpovûdného pﬁístupu
ãeské diplomacie k CPE povaÏuje Kovanda zejména personální posílení pﬁíslu‰n˘ch ambasád a dÛslednou orientaci na osvûtu o alianãních vûcech. PÛsobení v roli CPE pomáhá podle Kovandy také bilaterálním vztahÛm, coÏ
jsme uvedli na pﬁíkladu pÛsobení ãeské CPE ve Vídni. „Na‰e ãinnost CPE mívala na dvoustranné vztahy blahé dÛsledky jak nepﬁímé tak pﬁímé,“ potvrzuje Kovanda.
Také souãasn˘ ãesk˘ zástupce pﬁi NATO ·tefan Füle nepochybuje o tom, Ïe
âeská republika roli CPE zvládá. „Patﬁíme v alianci k nûkolika málo zemím,
které na dvouleté pÛsobení CPE navy‰ují svÛj diplomatick˘ personál v zemi
pÛsobnosti. Zaji‰Èujeme také urãité prostﬁedky nad rámec obvykle pﬁidûlen˘ch, z nichÏ jsou financovány ãinnosti pﬁi zastupování aliance. SnaÏíme se
o odpovûdn˘ a cílevûdom˘ pﬁístup,“ tvrdí Füle. I on se domnívá, Ïe pÛsobení
v roli CPE má multilaterální i bilaterální efekt: „Úspû‰ná kontaktní ambasáda,
to jsou hned dvû dobré zprávy najednou – první pro vztahy s aliancí a druhá
pro samotné dvoustranné vztahy.“
I kdyÏ ãinnost CPE tkví hlavnû v tûÏko hodnotiteln˘ch ãi kvantifikovateln˘ch
vûcech jako jsou kontakty, konzultace ãi prestiÏ, ukázala se âeská republika
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podle tvrzení alianãních diplomatÛ pﬁi plnûní role CPE v pozitivním svûtle.
Podle Füleho jsou slova uznání motivací k pokraãování aktivního pﬁístupu
âeské republiky ke kontaktním ambasádám. âeská delegace pﬁi NATO proto
chce, aby kontaktní ambasády hrály vût‰í úlohu. „Chceme, aby byl maximálnû
vyuÏíván jejich mediální potenciál pro vytváﬁení objektivního obrazu o alianci
a aby generální tajemník a sekretariát NATO systematiãtûji pracovali s kontaktními ambasádami v tomto smûru,“ ﬁíká vedoucí delegace Füle a dodává, Ïe
v této oblasti má NATO je‰tû „znaãné rezervy“. To uznává i sama aliance, ale
nûjaké pﬁíli‰né medializaci CPE se zase brání z toho dÛvodu, Ïe jde o nízkoprofilovou ãinnost, která je nicménû prestiÏní pro zemi, která statut CPE získá.
Aliance by rovnûÏ podle ãesk˘ch diplomatÛ mûla klást vût‰í dÛraz na zpûtnou vazbu, kterou jí poskytují velvyslanci a diplomaté z CPE.
Z hlediska dal‰ího pÛsobení âeské republiky v roli CPE bude klíãová první
polovina roku 2006. V tomto období by mûla aliance rozhodnout, kdo od leto‰ního podzimu povede její CPE v Srbsku a âerné Hoﬁe. O tu se âeská republika ucházela jiÏ pﬁed dvûma lety, tehdy v‰ak byla v závûreãné fázi rozhodování role CPE pﬁiﬁknuta Norsku, coÏ nûkteﬁí diplomaté vysvûtlovali lep‰ími
bilaterálními vztahy Norska se Srbskem a âernou Horou nebo dokonce vût‰ími moÏnostmi investic ze strany Norska.
Ov‰em vzhledem k tomu, Ïe se z hlediska ãeské zahraniãní politiky jedná
v pﬁípadû západního Balkánu o zásadní oblast, zahájila âeská republika v této
oblasti více aktivit a opût se pokusí CPE v Bûlehradû získat.
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Informační centrum o NATO (IC NATO) je jediným specializovaným pracovištěm v České republice tématicky zaměřeným na komunikaci s širokou veřejností nejenom o Severoatlantické alianci, členství České republiky v ní, ale samozřejmě i dalších aspektech bezpečnostní
problematiky.
IC NATO bylo otevřeno v Praze v roce 2002 jako první zařízení svého druhu v členských zemích NATO. Zřizovatelem IC NATO je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a provozovatelem je pak od roku 2003 nevládní organizace Jagello 2000 – Česká euroatlantická
rada.
IC NATO nabízí:
• zodpovězení dotazů z oblasti bezpečnostní politiky
• oficiální publikace NATO (zdarma k dispozici)
• vypracování odborných prezentací
• všechny české publikace, které se zabývají problematikou NATO
a České republiky
• aktuální české i zahraniční knihy týkající se bezpečnostní problematiky
• multimédia (CD-ROM, DVD, videokazety) s odbornou tematikou NATO
a možnost jejich shlédnutí
• periodika zabývající se NATO, vojenskými, bezpečnostními a mezinárodními
otázkami (v tištěné i elektronické podobě)
• odkazy na zdroje na internetu (online dokumenty, studie...)
Speciální nabídka pro knihovny a školy:
• distribuce publikací o NATO
• přednášky o NATO
• meziknihovní výpůjční služba
• rešerše

Součástí IC NATO je knihovna se studovnou, jejíž fond
čítá téměř dva tisíce odborných publikací, které tvoří unikátní sbírku. Fond je zaměřen
primárně na vývoj NATO v posledních letech a také na aktuální bezpečnostní otázky, boj
proti terorismu atd. Většinu
fondu tvoří zahraniční publikace. Pro návštěvu knihovny
a studium materiálů není třeba registrace, stačí knihovnu kdykoli v otvíracích hodinách
navštívit. Využívat fondu knihovny lze pouze prezenčně, knihy se nepůjčují. Pro práci
s knihami jsou k dispozici počítače (MS WORD) a kopírka, pro výzkumníky též přístup na
internet. Vyhledávat ve fondu knihovny lze v online katalogu (www.natoaktual.cz v sekci
Knihovna).
Kontakty:
Informační centrum o NATO
Rytířská 31
110 00 Praha 1
www.natoaktual.cz
info@natoaktual.cz
tel.: +420-221-610-295
fax.: +420-221-610-121

Otevírací doba:
pondělí: 9–12
úterý
9–12
středa
9–12
čtvrtek
9–12
pátek
9–14

13–17
13–17
13–17
13–17

Speciální regionální verzí IC NATO je Informační centrum o NATO v Plzni, které funguje
v rámci Katedry politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU a jež úzce spolupracuje s IC
NATO v Praze.
Informační centrum o NATO v Plzni
Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Filozofická fakulta ZČU
Sedláčkova 15
306 14 Plzeň
tel.: +420 377 635 605
e-mail: waisova@kap.zcu.cz

newsletter natoaktual.cz
pravidelný elektronický souhrn zpráv
z bezpečnostní politiky
Redakce natoaktual.cz připravuje již déle než tři roky každý den zprávy z oblasti
bezpečnostní a zahraniční politiky pro zpravodajský portál iDNES.cz i další média.
Narůstající zájem nás v roce 2005 přivedl k myšlence vytvořit produkt, který dosud v českém prostředí scházel – pravidelný a přehledně zpracovaný souhrn všeho podstatného, co v této oblasti přinesl uplynulý týden.
Každé pondělní odpoledne Vám proto nabízíme formou newsletteru do Vaší emailové schránky nejen souhrn nejdůležitějších zpráv, ale také výběr nejzajímavějších
původních analýz a komentářů.
Newsletter natoaktual.cz je všem zájemcům rozesílán již od jara 2005 a v současnosti má zhruba 1100 odběratelů, jejichž spektrum sahá od středoškolských pedagogů, diplomatů, mluvčí ministerstev, bezpečnostních expertů až po studenty
a laickou veřejnost.
Newsletter natoaktual.cz je unikátním projektem a současně jediným informačním produktem svého druhu v českém jazyce.
V případě zájmu o více informací či registraci prosím
navštivte stránky www.natoaktual.cz
nebo nás kontaktujte na emailové adrese newsletter@natoaktual.cz.
Natoaktual.cz newsletter je společným produktem projektů Informační centrum
o NATO a natoaktual.cz, jejichž realizátorem je Jagello 2000 za podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
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Koncept Kontaktních ambasád NATO, o nichž pojednává tato studie, vznikl v Severoatlantické alianci
začátkem 90. let. Jeho cílem je podporovat vztahy NATO s nečlenskými zeměmi, které se Severoatlantickou aliancí spolupracují v rámci sítě partnerských vztahů. V jednotlivých partnerských a spolupracujících zemích pak začaly Kontaktní ambasády NATO vznikat od roku 1992.
Přes význam zapojení české diplomacie do konceptu Kontaktních ambasád NATO nebyla této problematice věnována náležitá publikační pozornost. Hlavním účelem této studie proto je zaplnit informační vakuum a současně zmapovat činnost prvních pěti let české diplomacie na tomto poli a sumarizovat výsledky.

„Úspû‰ná kontaktní ambasáda NATO, to jsou hned dvû dobré zprávy najednou –
první pro vztahy s aliancí a druhá pro samotné dvoustranné vztahy.“
·tefan Füle
Velvyslanec České republiky při NATO, v roce 2000 velvyslanec vůbec první
Kontaktní ambasády NATO spravované Českou republikou
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