
Metodika zapojení do studií NATO/NIAG 

1. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu NIAG-WP(2006)0003 – viz příloha. 

2. Po výběru studie zaslat požadavek (volnou formou emailem info@aobp.cz) na AOBP s číslem 

studijní skupiny – uvedeno v databázi DID/NIAG (https://diweb.hq.nato.int) a osobními údaji 

navrhované osoby pro vystavení nominačního certifikátu. Pokud nemáte podrobnosti ke 

studijní skupině, je možné kontaktovat AOBP. 

3. Prezident AOBP rozhodne o nominaci zástupce průmyslu ve studijní skupině, k čemuž vystaví 

certifikát, který zašle sekretariátu NIAG. 

4. Současně je nutné vyplnit žádost o vstup do NATO pro účastníka jednání (bez prověrky nebo 

s prověrkou). Formulář je k dispozici na Stálé delegaci při NATO – tzv. NADREP Ing. Richard 

Mácha  - do 31.7.2018 tel: +322-7071138; mobil: +32 472650179; email: 

marimod@seznam.cz. 

5. Je možné kontaktovat sekretářku Stálé delegace sl. Kateřinu Pleskotovou, tel. +322-707-

1707, mobil: +32473750883, katka.pleskotova@gmail.com, která provádí praktický výkon 

zajištění vstupu a možnost zajištění rezervace ubytování za sníženou cenu v hotelu Mercure 

(cca 140 euro). Hotel je poblíž NATO.  

6. V den jednání bude vstupka na vrátnici NATO. Účastník se prokáže ID a po bezpečnostní 

kontrole může projít do objektu NATO do jednacích sálů (pokud není vyhlášen zvýšený 

bezpečnostní stupeň – pak s doprovodem). Na obrazovkách zjistí místo jednání. Při prvním 

vstupu je vhodné požádat Stálou delegaci o asistenci, orientace v objektech není jednoduchá 

(kontakty viz výše). Další podrobnosti viz dokument NATO Step 5. 

7. Účast ve studijní skupině není automatická, ale podléhá schválení orgánů NATO (účastník 

musí být odborně zdatný a schopen přispět). Zda navržený účastník byl do studijní skupiny 

zařazen je možné zjistit na SD (tel: +32 472650179; email: marimod@seznam.cz). 

8. Financování je uvedeno v dokumentu NATO Step 6 – účast je hrazena z rozpočtu NATO. 

Refundace probíhá na účet vysílací firmy.  

9. Ústroj při jednáních v NATO je oblek a kravata. 

10. Přeprava z letiště je možná Express autobusem č. 12 – druhá zastávka NATO (cena jízdenky u 

řidiče 6 €, nebo v automatu na zastávce 4,50 €). Autobus jezdí často a cesta trvá 10 min. Taxi 

je rovněž k dispozici. 
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