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Severoatlantická aliance (NATO) si tento rok připomíná 70 let od svého vzniku. K němu došlo 

4. dubna 1949 podpisem Washingtonské smlouvy dvanácti zakládajícími členy. Po dobu více 

než třiceti let byl pro NATO hlavním soupeřem vojenský pakt zemí východního bloku známý 

pod názvem Varšavská smlouva, jejíž bylo Československo součástí. Vzhledem k rozpadu 

východního bloku platnost smlouvy a s ní související pakt zaniká 1. července 1991 v Praze. 

O necelých 8 let později (12. března 1999) Česká republika vstupuje do NATO. 

Jak jsme se stali členy NATO? 

Otázka členství v NATO byla ihned po Sametové revoluci spojována s demokratickým 

prozápadním směřováním země. V polistopadovém Československu i v samostatném Česku 

měla myšlenka vstupu vždy podporu rozhodujících politických sil a elit. Jedním z největších 

zastánců členství ČR v NATO byl prezident Václav Havel. 

Od roku 1991 měla ČSFR svého pozorovatele při velitelství aliance v Bruselu a v témže roce 

se stala členem Severoatlantické rady pro spolupráci. 

Samozřejmě se ale už v 90. letech ozývaly také hlasy proti zapojení se do NATO. 

K nejhlasitějším odpůrcům vstupu ČR do NATO patřili především představitelé komunistické 

strany a rovněž i skupina malých mimoparlamentních stran v čele se Sdružením pro republiku 

– Republikánskou stranou Československa. Mezi argumenty odpůrců patřily například teze 

o údajné ztrátě suverenity, o budoucím rozmístění jaderných zbraní na našem území, 

o finanční nákladnosti členství či tvrzení, že český voják bude nucen „prolévat krev za cizí 

zájmy“. 

Vítězství ODS, hlavního dědice Občanského fóra, v parlamentních volbách 1992 a vznik 

pravicové vládní koalice událo jasné směřování české zahraniční politiky.  Česká republika 

se rozhodla, že se bude chtít podílet na společných akcích Severoatlantické aliance, 

což umožnilo přijetí aliančního programu Partnerství pro mír v roce 1994 (více o hlavních 

milnících přístupu k Alianci zde). 

Žádost České republiky o přijetí do Aliance podpořila i tehdejší nejsilnější opoziční strana 

Česká strana sociálně demokratická, nicméně podmiňovala ji celostátním referendem. 

Myšlenka vyhlášení referenda o této otázce však byla pro pravicovou vládu v čele s premiérem 

Klausem zcela nepřijatelná. 

Právě sociálnědemokratický požadavek referenda byl v souvislosti se vstupem do NATO 

nejčastějším tématem diskusí. Odpůrci referenda argumentovali především tvrzením, že vstup 

do Aliance nepředstavuje omezení suverenity země a že snahu o členství v NATO obsahují 

volební programy většiny úspěšných politických stran, tudíž pro vstup veřejnost vyslovila 

podporu ve volbách. Konec těchto sporů přineslo až rozhodnutí, že o ratifikaci přístupu 

k Alianci rozhodne parlament ještě v období před předčasnými volbami v roce 1998. 

To nakonec akceptovala i ČSSD a od prosazování myšlenky referenda ustoupila. 
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http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0753_00.htm
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https://is.muni.cz/th/l8a2j/Bakalarska_prace.pdf
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cestu-ke-clenstvi-cr-v-nato-provazela-rada-odmitavych-vystoupeni/7585
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cestu-ke-clenstvi-cr-v-nato-provazela-rada-odmitavych-vystoupeni/7585
http://www.natoaktual.cz/na_cr.aspx?y=na_cr/cravztahysnatoiii.htm
http://www.natoaktual.cz/na_cr.aspx?y=na_cr/cravztahysnatoiii.htm
https://www.cdk.cz/patnact-let-od-vstupu-cr-do-nato
https://www.cdk.cz/patnact-let-od-vstupu-cr-do-nato
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Vzhledem k jednoznačné podpoře vstupu do NATO nebyla vedena žádná masivní informační 

vládní kampaň. V druhé polovině 90. let se jen v pravidelných vlnách objevovaly argumenty 

pro připojení země k NATO: 

• vstup je v národním zájmu ČR, 

• členství upevní suverenitu ČR, 

• NATO je demokratické, je to funkční obranný svazek, 

• rozšíření aliance o země střední Evropy posílí stabilitu regionu, 

• členstvím se definitivně navrátíme do Evropy, 

• staneme se trvalou součástí evropského bezpečnostního systému, 

• členství v NATO posílí náš odstrašující potenciál. 

Od roku 1999 je den přistoupení k NATO (12. března) v kalendáři k nalezení jako významný 

den. ČR se stala společně s Polskem a Maďarskem první zemí bývalého východního bloku 

(a bývalé Varšavské smlouvy, někdejšího hlavního oponenta NATO), která se k Alianci 

připojila. 

Co jsme vstupem získali a k čemu jsme se zavázali 

Vstupem do NATO se ČR stala členem mezinárodní vojensko-politické organizace a přijala 

filosofii i cíle, které si tato organizace vytyčila. Z toho vyplývají i politické důsledky pro ČR, 

a to jak na úrovni zahraničně-politické, tak vnitropolitické. 

Obr. 1: Výhody a závazky plynoucí z členství v NATO 

 
Zdroj: Factbox natoaktual.cz. 

  

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/nato/priority_cr_v_nato.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/nato/priority_cr_v_nato.html
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Dnešní diskuze o českém členství 

Dvě dekády členství NATO nijak zásadně neovlivnily postoj české veřejnosti k Alianci.  

Spokojenost s členstvím stoupla od roku 1999 o cca 10 %. Spokojeno je dle Centra pro výzkum 

veřejného mínění 58 % Čechů v roce 2018 (viz Graf 1 a 2). Výrazně klesla nespokojenost z 38 % 

z roku 1999 na loňských 19 %. 

Graf 1: Spokojenost/nespokojenost s členstvím ČR v NATO v roce 2018 (v %)

Zdroj: CVVM. 

Graf 2: Spokojenost/nespokojenost s členstvím ČR v NATO 1999-2018 (v %)

Zdroj: CVVM. 

Přehled postojů1 současných parlamentních stran vychází z jejich volebních programů psaných 

pro poslední volby do Poslanecké sněmovny (říjen 2017): 

                                                      
1 Přehled se zabývá pouze volebními programy a ne např. následnou rétorikou a postoji jednotlivých 
stran a jejich představitelů, z nichž se celkový dojem o přístupu může lišit. 

https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4524/f9/pm180222a.pdf
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4524/f9/pm180222a.pdf
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4524/f9/pm180222a.pdf
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4524/f9/pm180222a.pdf
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STRANA OBECNĚ 

PRO x PROTI 

PODROBNĚ 

ANO  
• Svoji bezpečnost budeme hlasitě prosazovat v rámci EU 

a NATO. 

• … získávat spojence pro prosazování vnitro 
i zahraničněpolitických priorit ČR v rámci EU a NATO. 

• Chceme se podílet na řešení příčin migrace v rámci 
mezinárodních operací (EU, NATO) … 

• Budeme prosazovat iniciativu, aby NATO aktivně bránilo 
evropské hranice… 

• Nadále budou pro nás významné mise NATO, EU i OSN. 

• Realizace řady významných investic… děla NATO… 

ODS  
•  … za klíčové považujeme členství v NATO a v Evropské 

unii. 

Piráti ? 
• Chceme sjednotit a posílit podíl a vliv evropských zemí 

uvnitř NATO. 

• Podporujeme věcnou diskusi o fungování NATO a jeho 
vojenských operacích. 

SPD ? 
• Občané mají právo se /referendem/ vyjádřit ke všem 

zásadním otázkám budoucnosti českého státu, včetně 
členství v EU nebo v NATO.  

KSČM  
• Omezíme zahraniční mise a zbytečnou militarizaci. 

Budeme usilovat o ukončení členství České republiky 
v NATO. 

• Usilování nadále o zrušení paktu NATO a o obnovení 
úlohy OBSE, která více než 30 let úspěšně zajišťovala mír 
v Evropě. 

• Prosazování celonárodního referenda o vystoupení 
z NATO, popř. vystoupení z jeho vojenských struktur. 

ČSSD  
• Díky našim spojencům v NATO zajišťujeme bezpečnost 

naší země a mír v Evropě. 

• Považujeme za správné posilování evropských vojenských 
kapacit a tím postupné zvyšování akceschopnosti NATO, 
s perspektivou vzniku samostatné evropské armády. 

KDU-ČSL  
• Evropa musí zvýšit svou akční kapacitu… ve spolupráci 

s partnery v NATO. 

• … hlásíme se k NATO, k evropské integraci, k cílům 
Organizace spojených národů a k odpovědnosti za obranu 
stability a bezpečí ve světě. 

• Prosazujeme plnění závazků vůči NATO a dosažení výše 
obranných výdajů 2 % HDP do roku 2023. 

• Je třeba posílit evropský pilíř NATO. 

• NATO je a zůstane nepostradatelné. 

https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf
https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-poslanecke-snemovny.pdf
https://www.ods.cz/docs/volby2017/Program-ODS-2017-web.pdf
https://www.ods.cz/docs/volby2017/Program-ODS-2017-web.pdf
https://www.pirati.cz/assets/pdf/program_cerne_na_bilem.pdf
https://www.pirati.cz/assets/pdf/program_cerne_na_bilem.pdf
https://www.spd.cz/program
https://www.spd.cz/program
https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/volebni_program_kscm_pro_volby_do_ps_pcr_2017.pdf
https://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KS%C4%8CM/volebni_program_kscm_pro_volby_do_ps_pcr_2017.pdf
https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf
https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf
https://www.kdu.cz/getattachment/O-nas/Dokumenty/Volebni-programy/Zakladni-smer-politiky-KDU-CSL-pro-obdobi-2017-2019.pdf.aspx
https://www.kdu.cz/getattachment/O-nas/Dokumenty/Volebni-programy/Zakladni-smer-politiky-KDU-CSL-pro-obdobi-2017-2019.pdf.aspx
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TOP09  
• Nepřipustíme vystoupení z NATO. 

• Základním a neotřesitelným východiskem naší zahraniční 
politiky je členství v EU a NATO. 

• Jak EU, tak NATO chápeme nejen jako mezinárodní 
organizace, ale jako plnohodnotná politická společenství, 
jejichž osud je klíčový pro rozvoj české společnosti. 

• Dodržování závazků, které pro nás plynou ze členství v EU 
i ze členství v NATO, včetně výdajů na obranu ve výši 2 % 
HDP. 

• Podpoříme pilíř Společné bezpečnostní a obranné politiky 
v úzké koordinaci s NATO. 

• Plnohodnotně se zapojíme do ochrany východního křídla 
NATO. 

STAN  
• Do roku 2021 by měla ČR dospět k výdajům 2 % HDP, 

jak se zavázala spojencům při vstupu do NATO. 

• Česká armáda se stala jednou z vedoucích armád NATO… 

• Orientace na západ deklarovat nejen slovně, 
ale především činy: aktivitou a plněním závazků na půdě 
EU i NATO. 

• Důraz budeme klást na spolupráci NATO a EU v rámci 
zajištění evropské bezpečnosti. 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Z volebních programů 2017 jasně nevyplývá pozice České pirátské strany a Svobody a přímé 

demokracie Tomia Okamury. Nicméně jejich postoj je možné identifikovat na základě dalších 

materiálů a vyjádření jejich představitelů. Např. Tomio Okamura, lídr SPD, v listopadu 2017 

prohlásil: „Ideální model by byl, aby Česká republika dokázala bránit sebe sama. Ani Rakousko 

není v NATO, ani Švýcarsko není v NATO.“ Členství v Severoatlantické alianci nemá podle SPD 

nyní alternativu, protože česká armáda by obranu země nezajistila, ale hnutí to chce změnit 

(např. posílením armády ČR, ale i zavedením osmitýdenního nepovinného branného výcviku 

v místě bydliště, jehož bonusem by byl zbrojní průkaz).  

Za vlažný by se k otázce členství dal považovat postoj Pirátů. Dle oficiálního vyjádření 

k programu považuje strana přínos veškerých smluv převažující nad negativy. Na spekulace 

ostatních stran vůči postoji Pirátů k NATO reagoval na konci října 2017 také jejich předseda 

Ivan Bartoš: „Piráti nikdy nechtěli z NATO vystupovat ani na tom nechtějí nic měnit. Kdo to 

opakuje v médiích, lže. Jsme v tom jako strana zajedno.“ 

Otázku setrvání v NATO, nebo spíše naší účasti v zahraničních misí, otevřela série tragédií 

v roce 2018. V srpnu zahynuli tři čeští vojáci při sebevražedném útoku na východě 

Afghánistánu. Účastnili se nebojové mise NATO s názvem Rozhodná podpora. Vojáci NATO 

nevedou v zemi bojové operace, podporují ale afghánské bezpečnostní síly. V říjnu stejného 

roku zahynul další český voják, další dva byli zraněni. Jednalo se o základnu Šindánd 

v afghánské provincii Herát, kde působila jednotka speciálních sil. Česká armáda měla v zemi 

mandát na 250 vojáků dislokovaných v Kábulu a na základně Bagrám.  

Bývalý ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD) v reakci na ztrátu vojáků uvedl, 

že by mělo NATO zvažovat odchod z Afghánistánu. Za zhruba 15 let, kdy jsou čeští vojáci 

na misi v Afghánistánu a kdy se jich v zemi vystřídalo přes 9 000, z nichž 14 padlo, se dle něj 

situace zhoršuje a nevede ke stabilizaci. Považuje za chybu, že Aliance vůbec v Afghánistánu 

působí. NATO by podle něj mělo hledat cestu ven a zvážit odchod. Za řešení to považuje 

i KSČM, nicméně podle předsedy Vojtěcha Filipa se z úst Zaorálka jedná pouze o populismus. 

https://www.top09.cz/files/soubory/volebni-program-2017-do-poslanecke-snemovny_1717.pdf
https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/files/volby17/STAN_program_17_final.pdf
https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/files/volby17/STAN_program_17_final.pdf
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/spd-clenstvi-v-nato-referendum.A171130_115636_domaci_kop
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/spd-clenstvi-v-nato-referendum.A171130_115636_domaci_kop
https://tn.nova.cz/clanek/ma-cesko-dal-zustat-v-nato-a-evropske-unii-toto-chteji-strany.html
https://tn.nova.cz/clanek/ma-cesko-dal-zustat-v-nato-a-evropske-unii-toto-chteji-strany.html
https://domaci.ihned.cz/c1-65916710-on-line-rozhovor-chteji-pirati-vystoupit-z-nato-a-proc-navrhuji-zdanit-zahranicni-firmy-ptejte-se-predsedy-ivana-bartose
https://domaci.ihned.cz/c1-65916710-on-line-rozhovor-chteji-pirati-vystoupit-z-nato-a-proc-navrhuji-zdanit-zahranicni-firmy-ptejte-se-predsedy-ivana-bartose
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-utok-ceska-armada-mrtvi.A180805_104144_zahranicni_bur
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/afghanistan-utok-ceska-armada-mrtvi.A180805_104144_zahranicni_bur
https://www.lidovky.cz/domov/zive-ministr-obrany-a-nacelnik-generalniho-stabu-komentuji-smrt-vojaka-v-afghanistanu.A181023_091449_ln_domov_ele
https://www.lidovky.cz/domov/zive-ministr-obrany-a-nacelnik-generalniho-stabu-komentuji-smrt-vojaka-v-afghanistanu.A181023_091449_ln_domov_ele
https://www.lidovky.cz/domov/zive-ministr-obrany-a-nacelnik-generalniho-stabu-komentuji-smrt-vojaka-v-afghanistanu.A181023_091449_ln_domov_ele
https://www.lidovky.cz/domov/zive-ministr-obrany-a-nacelnik-generalniho-stabu-komentuji-smrt-vojaka-v-afghanistanu.A181023_091449_ln_domov_ele
https://www.info.cz/cesko/zaoralek-zpochybnil-misi-v-afghanistanu-nato-by-podle-nej-melo-zvazit-odchod-ze-zeme-37315.html
https://www.info.cz/cesko/zaoralek-zpochybnil-misi-v-afghanistanu-nato-by-podle-nej-melo-zvazit-odchod-ze-zeme-37315.html
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zaoralek-je-treba-hledat-cestu-jak-stahnout-z-afghanistanu-c/r~d628e008d6b111e89271ac1f6b220ee8/?redirected=1554450367
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zaoralek-je-treba-hledat-cestu-jak-stahnout-z-afghanistanu-c/r~d628e008d6b111e89271ac1f6b220ee8/?redirected=1554450367
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SPD chtěla svolat mimořádnou schůzi Sněmovny k projednání cílů této mise a jejího souladu 

se zájmy ČR. 

S obdobnou kritikou přišel také Václav Klaus ml.: „Bojovat a umírat v cizích zemích čeští vojáci 

se souhlasem vlády a parlamentu mohou. Mělo by to mít ale nějaký jasný důvod a cíl. Já ho, 

promiňte, v Afghánistánu nevidím.“  

Výroky Zaorálka, Klause ml. a dalších však rozporoval ministr zahraničí Tomáš Petříček 

(ČSSD). Podle něj chrání vojáci v Afghánistánu českou bezpečnost a k jejich stažení není důvod. 

Zároveň však nevidí důvod ani v posilování české mise. Předseda ODS Petr Fiala reagoval slovy 

„z boje se neutíká“.  

Sám premiér Andrej Babiš (ANO) se k otázce postavil pravděpodobně nejotevřeněji, 

když diskutoval nad možností nasazení českých vojáků i do bojových misí. Jejich stažení 

z Afghánistánu pro něj nepřipadá v úvahu: „Stahovat z Afghánistánu se rozhodně nebudeme. 

Nevzdáme se, neodejdeme, naši vojáci budou bojovat proti teroristům, kde je třeba. Nezradíme 

spojence, budeme plnit závazky.”  

Důvěra v armádu 

Po roce 1989 a po vstupu do NATO prochází naše armáda mnoha proměnami. 

Za nejvýznamnější lze považovat její depolitizaci, profesionalizaci a modernizaci směrem 

ke standardům NATO. Čeští vojáci se po roce 1989 zapojují do zahraničních misí, které zvyšují 

prestiž země a rozvíjejí schopnosti armády. Aktivní zapojení do misí bylo rovněž prostředkem 

pro vybudování důvěry a usnadnilo/urychlilo náš vstup do Aliance. 

V průběhu času stoupá i důvěra v armádu (67 % listopad 2018 dle CVVM). Pro srovnání v roce 

1996 byla důvěra v armádu pod 30 %. V době vstupu do NATO (rok 1999) se důvěra 

pohybovala lehce nad 40 %. 

Armáda tak nyní patří mezi složky, které u Čechů požívají nejvyšší důvěry. 
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Graf 3: Vývoj důvěry armádě, policii, soudům 

 

Zdroj: CVVM. 

Obranné priority České republiky jako člena EU a NATO 

Pokud se zamyslíme nad naší historií od vzniku samostatného státu v roce 1918, je současný 

stav, kdy je Česká republika podle Global Peace Index jednou z nejbezpečnějších zemí světa, 

svým způsobem unikátní. Při pohledu na stoletou historii lze říci, že jsme každý druhý den 

strávili v totalitním režimu a každý třetí pod okupací. V historickém kontextu a vzhledem 

k proměnám bezpečnostní situace ve světě nelze současný stav považovat za samozřejmý, 

a proto by oblast obrany a bezpečnosti neměla být podceňována a přehlížena. 

Na doporučení pro oblast obrany lze nahlížet ve dvou dimenzích:  

• Budování armády 

• Účast v zahraničních misích 

Zásadní prioritou je navyšování prostředků na obranu v souladu s mezinárodními závazky 

České republiky a stabilní rámec budoucích rozpočtů. Budování armády je kontinuální činností 

přesahující jednotlivá volební období. Případné výkyvy rozpočtů tak značně omezují možnosti 

plánování. 

https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4767/f9/po181213.pdf
https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4767/f9/po181213.pdf
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Tím se nabízí i otázka, zda mají být výdaje na obranu určeny zákonem, jako je tomu 

např. v Polsku. Této diskuzi ministr obrany Lubomír Metnar podle svých slov rozumí 

a považuje ji za opodstatněnou. Na pracovní snídani Institutu pro politiku a společnost 

8. března se vyjádřil ve smyslu, že vůči navyšování výdajů na obranu panuje shoda mezi 

nejvyššími ústavními činiteli, což lze považovat za dostatečnou garanci. 

Prioritou je také „nastartování“ akvizičního procesu, který v minulosti zaznamenal řadu 

problémů. Ministr Metnar uvedl, že v roce 2018 se chystají podpisy smluv na techniku 

v celkovém objemu 88 miliard Kč, z nichž největší část bude určena na nákup pásových 

bojových vozidel pěchoty za více než 50 miliard Kč a s dodávkami v letech 2020–2025. 

Důležitým aspektem (nejen pro obranu, ale i pro ekonomiku a strategické postavení země) 

je další rozvoj a zapojení českého obranného a civilního průmyslu a vědy a výzkumu. Pilířem 

pro bezpečnost a obranu ČR je kromě NATO i Evropská unie. Programové prohlášení vlády 

rovněž zmiňuje podporu zapojení českého obranného průmyslu do projektů 

spolufinancovaných z Evropského obranného fondu. 

Pozn. Doporučení Národního konventu o Evropské unii na téma Prohlubování obranné 

spolupráce v EU, jehož odborným garantem byl v lednu 2019 Institut pro politiku 

a společnost, naleznete zde.  

Aktivní přístup vůči zahraničním misím je významným prvkem pro posilování principu 

kolektivní obrany a vztahů uvnitř Aliance. Na zahraniční mise Armády ČR lze nahlížet ve dvou 

rovinách: 

• Mise na území NATO (např. v Pobaltí) jsou prvkem kolektivní teritoriální obrany. 

• Mise mimo území NATO (např. Afghánistán) slouží jako prevence před přenesením 

konfliktu na půdu Aliance. 

Zájmem ČR je aktivní účast a další rozvoj obou typů misí. I když někteří tvrdí, že naše účast 

např. v Afghánistánu není přínosem pro ČR, na věc lze nahlížet i z jiného úhlu pohledu 

viz příklad Estonska. 

Estonsko se v průběhu let zapojilo do misí na Blízkém východě, v Africe, Kosovu, 

Afghánistánu atd. Estonská armáda spolu s francouzskou rovněž působí v Mali v rámci 

Operace Barkhane. Logicky tak vyvstává otázka estonských zájmů v Mali. Tím zájmem je 

bezesporu zvyšování soudržnosti mezi spojenci jako prvku pro posilování teritoriální obrany 

a zajištění suverenity země. 

Výše popsaný princip tak platí i pro Českou republiku. 

Zahraniční mise rovněž přispívají k rozvoji schopností jak armády, tak i ministerstva obrany. 

Za výzvu do budoucna nejen pro Českou republiku, ale i pro NATO, lze označit odstoupení 

od smlouvy INF o likvidaci raket středního a krátkého doletu z roku 1987. 

Doporučení vyplývají z pracovní snídaně s ministrem obrany Lubomírem Metnarem 

(8. března 2019) a z debaty s názvem Oslava 20. výročí vstupu České republiky do NATO 

(11. března 2019), které pořádal Institut pro politiku a společnost. 
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