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8:30 – 9:00
REGISTRACE

9:00 – 9:15
ÚVODNÍ SLOVO 

Jan Macháček Předseda správní rady, Institut pro politiku a společ-
nost (Česká Republika)
Martina Dlabajová Poslankyně Evropského parlamentu (Česká 
republika)
Andrej Babiš Lídr hnutí ANO (Česká republika)

9:15 – 10:00
HOVORY PRO EVROPU 

Andrej Babiš Lídr hnutí ANO (Česká republika)
Ryszard Petru Lídr politické strany Nowoczesna (Polsko)

Moderátor: Pavel Telička Místopředseda Evropského parlamentu 
(Česká republika)

10:00 – 10:10
Přestávka na kávu

10:10 – 11:45
PANEL A: WILL US-EU RELATIONS  
BE GREAT AGAIN?

Peter Chase Vedoucí pracovník, German-Marshall Fund (USA)
Vladislav Davidzon Šéfredaktor, The Odessa Review (USA/Rusko)
Janusz Onyszkiewicz Ředitel, Euro-Atlantic Association (Polsko)
Magdalena Kirchner Analytička, RAND Corporation in 
Arlington, VA (Německo)

Moderátor: Sebastian Vagt Bezpečnostní analytik, Friedrich 
Naumann Stiftung (Německo)

11:45 – 12:45
Přestávka na oběd

PROGRAM
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12:45 – 14:15
PANEL B: ROZPOLCENÁ UNIE: QUO VADIS, EVROPO?

J. E. Christoph Israng Velvyslanec SRN v ČR (Německo)
Anna Orosz Analytička, Budapest Institute (Maďarsko)
Mats Braun Vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských 
studií, Metropolitní univerzita Praha (Švédsko)
Vít Beneš Výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů 
(Česká republika)
Lubor Lacina Docent, Mendelova univerzita (Česká republika)

Moderátor: Csaba Tóth Strategický ředitel, Republikon (Maďarsko)

14:15 – 14:30
Přestávka na kávu

14:30 – 16:00
PANEL C: ŽIVOT PO BREXITU 
A BUDOUCNOST EUROZÓNY

Baronka Kishwer Falkner Předsedkyně Výboru pro finanční zále-
žitosti EU, Sněmovna lordů (Velká Británie)
John Lloyd Novinář, Financial Times (Velká Británie)
Matthias Bauer Ekonom, Evropské centrum pro mezinárodní 
politickou ekonomiku (Belgie)
Karel Lannoo Výkonný ředitel, Centrum pro evropská politická 
studia (Belgie)
Ivo Šlosarčík Profesor, Středoevropská komparativní studia, 
Karlova Univerzita (Česká republika)

Moderátor: Jan Macháček Předseda správní rady, Institut pro 
politiku a společnost (Česká republika)

16:00 – 17:00
NETWORKING S ČÍŠÍ VÍNA

PROGRAM

PANEL A
WILL US-EU 
RELATIONS 
BE GREAT 
AGAIN? 

Bezpečnost je pro Evropu bezpochyby 
nejdůležitější výzvou, jelikož evropské ob-
ranné systémy jsou zranitelné následkem 
mnohanásobného porušení fyzické i  digi-
tální bezpečnosti. Situace je ještě kompli-
kovanější kvůli euroskeptickému pohledu 
a  často nepředvídatelné agendě Donalda 
Trumpa. Státní činitelé se neustále musí 
zabývat bujícím terorismem, Islámským 
státem, dezinformačními a migračními kri-
zemi a  navzdory klidu zbraní na Ukrajině, 
ruskou agresí nadále propukající po celém 
východním regionu.

Otázky: 
Jaká je budoucnost Atlantické aliance? Jak 
bude vypadat nový evropský obranný systém? 
Co by pro bezpečnost znamenalo, kdyby se EU 
méně spoléhala na USA?
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PANEL C
ŽIVOT PO 
BREXITU  
A BUDOUCNOST 
EUROZÓNY 

Brexit je stále obestřen vysokou mírou ne-
jistoty, i když pozice EU se zdá být jasnější 
než pozice Velké Británie. I přes ekonomic-
ký růst je eurozóna zmítána dalšími ekono-
mickými problémy jako fiskální nerovno-
váha, vysoká zadluženost některých států a 
oslabený bankovní sektor. Řešení je často 
potlačováno politiky, kteří neustále jednají 
v rámci národních zájmů, což zabraňuje ře-
šení, které by bylo ku prospěchu eurozóny 
jako celku.

Otázky: 
Jak předejít nedorozuměním ve vyjednávání 
a  zabránit zhoršení vzájemných vztahů? 
Co by znamenal tvrdý Brexit pro Spojené 
království a EU? Je Brexit stimul k hlubší 
integraci? Jak  se bude dále postupovat? Mělo 
by být členství v Eurozóně povinné?  

PANEL B
ROZPOLCENÁ 
UNIE: 
QUO VADIS, 
EVROPO?

EU v současné době čelí mnoha důležitým 
výzvám. Nejenže znovu vyplouvá na 
povrch již opomenuté rozdělení na Východ 
a Západ, ale také neliberální tendence, které 
jsou nejintenzivnější v  Polsku a  Maďarsku. 
V  posledních dvou letech nebylo daleko, 
poprvé od konce druhé světové války, 
od vítězství nacionalistických populistů 
ve volbách v  Západní Evropě. Obyvatelé 
střední a  východní Evropy si pohrávají 
s  myšlenkou změny politického režimu 
a hledají silné a charismatické “vůdce”.

Otázky: 
Jak nebezpečný je separatismus, nacionalismus 
a  populismus? Jaká je budoucnost liberální 
konstituční demokracie v  Evropě? Existuje 
šance, že brexit inspiruje více zemí k odchodu 
z EU? 
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ÚVODNÍ  
SLOVO

Martina Dlabajová
Česká republika

Martina Dlabajová (hnutí ANO/ALDE) je od roku 
2014 poslankyní Evropského parlamentu. Mimo jiné 
zasedá ve Výboru pro zaměstnanost a  sociální věci. 
Ve své práci se zaměřuje především na zaměstnanost 
a  podporu mladých. V  předloňském roce Evropský 
parlament přijal její zprávu o propojování dovedností 
s požadavky trhu práce. Martina Dlabajová je zároveň 
parlamentní zpravodajkou strategického plánu pro 
zkvalitnění výuky Nová agenda dovedností pro Evro-
pu. Je autorkou projektu motivačních stáží pro mladé 
“PročByNe?“.

Andrej Babiš
Česká republika

Andrej Babiš vystudoval Vysokou školu ekonomickou 
v  Bratislavě, obor zahraniční obchod. Svou kariéru 
započal v  Chemapolu v  Bratislavě, posléze přešel do 
Petrimexu. V roce 1993 založil svou vlastní firmu Ag-
rofert, která je v současné době nadnárodní skupinou 
250 subjektů z  odvětví chemie, zemědělství, potravi-
nářství, lesnictví a dřevařství, pozemních technologií, 
techniky a dopravy, obnovitelných zdrojů a médií. Od 
roku 2011 je předsedou politického hnutí ANO, které 
v  parlamentních volbách 2013 získalo druhý největší 
počet hlasů voličů.

HOVORY  
PRO EVROPU 
 

Ryszard Petru
Polsko

Ryszard Petru – člen polského Parlamentu, předseda 
a  zakladatel liberální politické strany Nowoczesna. 
Mezi lety 2011 a  2015 byl předsedou Sdružení pol-
ských ekonomů (TEP), od roku 2011 do 2014 byl 
partnerem v  PwC. Předtím zastával pozici hlavního 
ekonoma a výkonného ředitele v komerčních bankách. 
V  letech 2001 až 2004 Petru pracoval jako ekonom 
pro polské a  maďarské záležitosti ve Světové bance. 
Mezi lety 1997 a  2000, kdy byl Leszek Balcerowicz 
místopředsedou vlády a  ministrem financí, byl Petru 
jeho poradcem. Pracoval na reformách důchodového 
systému a veřejných financí. Je absolventem Varšavské 
ekonomické školy (SGH) a autorem publikací o aktu-
álních ekonomických otázkách, včetně knihy „Konec 
volného trhu? Původy krize“ (2014).

Pavel Telička
Česká republika

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
pracoval v různých pozicích na Ministerstvu zahranič-
ních věcí, kde se také stal prvním náměstkem ministra 
a státním tajemníkem pro evropské záležitosti. V letech 
1997 – 2002 byl hlavním vyjednavačem vstupu České 
republiky do Evropské unie. Tehdejší prezident Václav 
Havel jeho činnost ocenil udělením pamětní medaile.
Pavel Telička se později stal českým velvyslancem při 
EU a prvním českým eurokomisařem. V letech 2004 – 
2013 řídil poradenskou firmu BXL Consulting, kterou 
spoluzaložil. V  květnu 2014 byl Pavel Telička zvolen 
poslancem Evropského parlamentu za hnutí ANO 
2011. V roce 2017 se stal místopředsedou Evropského 
parlamentu. Je členem a koordinátorem frakce ALDE 
ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch a náhradníkem 
ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.
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PANEL A
WILL US-EU 
RELATIONS 
BE GREAT 
AGAIN?

Peter Chase
USA

Peter Chase je vedoucí pracovník amerického think-tanku 
German Marshall Fund se sídlem v Bruselu. Nedávno 
opustil pozici vysokého představitele Americké ob-
chodní komory, kterou vykonával 6 let. Před nástupem 
do obchodní komory působil 30 let jako americký di-
plomat a během let 1992-2010 intenzivně pracoval na 
otázkách transatlantické hospodářské politiky. Během 
své diplomatické kariéry působil v letech 1990-92 jako 
ředitel pro investiční záležitosti na Úřadu obchodního 
zmocněnce USA a jako legislativní asistent pro hospo-
dářskou politiku a  zahraniční věci senátora Billa Bra-
dleyho (D-NJ). Chase, který vyrostl na Taiwanu, získal 
v roce 1976 bakalářský titul z čínského jazyka a literatu-
ry na University of Washington v Seattlu a v roce 1978 
magisterský diplom z mezinárodních vztahů na Univer-
sity of Columbia. Je ženatý a má 3 dospělé dcery.

Vladislav Davidzon
USA/Rusko

Vladislav Davidzon je šéfredaktorem Odessa Review 
a  kritik evropské kultury pro Tablet Magazine. Jeho 
literární kritiky a  reportáže se objevují v  Bookforum, 
The Forward, The New York Observer, World Policy 
Journal, Foreign Policy Magazine a  v  Atlanticist At-
lantické rady. Davidzon obdržel titul z  lidských práv 
v  programu EMA v  Benátkách. Často dělá reportáže 
z východní Evropy, Francie a Ukrajiny. Dříve byl paříž-
ským zpravodajem pro kanál Ukraine Today.

Janusz Onyszkiewicz
Polsko

Narodil se roku 1937. Má magisterský a doktorský titul 
z teoretické matematiky a je držitelem čestného dokto-
rátu na University of Leeds (UK). Od poloviny 60. let 
byl členem demokratické opozice, národním mluvčím 
Solidarity (do 1989) a  člen její národní výkonné rady 
(presidia). Po 13. prosinci 1981, během stanného prá-
va, byl na víc než rok uvězněn a poté byl ještě několikrát 
zatčen. Byl mluvčím delegace “Solidarity” při jedná-
ních u  kulatého stolu s  komunistickými činiteli (únor 
– duben 1989). Dále byl členem polského parlamentu 
v  letech 1989-2001, náměstek ministra (1990-1991), 
ministr národní obrany (1991-1993, 1997-2000), člen 
Demokratické strany (Unie pro svobodu), její předse-
da v  letech 2006-2009, člen Evropského parlamentu 
(2004-2009), jeho místopředseda a místopředseda Vý-
boru pro zahraniční vztahy Evropského parlamentu.

Rovněž působil jako předseda Rady euro-atlantické aso-
ciace (Polsko), člen poradního výboru pro bezpečnostní 
a obrannou agendu (Brusel), člen think-tanku Evropské 
sítě vedoucích pracovníků, vědecký pracovník Centra 
pro mezinárodní vztahy (Varšava), poradce ministra 
národní obrany (2010-2015), předseda Výboru pro 
spolupráci v obranném průmyslu v rámci Polsko-ukra-
jinské obchodní komory, speleolog, alpinista a prezident 
Polské horolezecké asociace ( do 2001).
Vyznamenání: Gedyminův Řád velkého kříže (Litva), 
důstojník Čestné legie (Francie), Kříž Manfreda Wor-
nera (Německo), Kříž Terra Mariana (Estonsko), Velitel 
Kříže znovuzrozeného Polska.

Magdalena Kirchner
Německo

Magdalena Kirchner, spolupracovnice výzkumného 
programu Mercator-IPC v  Istanbulském politickém 
centru na univerzitě Sabanci, je politoložka a výzkum-
nice konfliktů, která se specializuje na transatlantickou 
bezpečnost a zahraniční politiku, krizový management 
a  Turecko. Dříve zastávala výzkumnou pozici mimo 
jiné v RAND Corporation v Arlingtonu, VA, Němec-
ké radě pro zahraniční vztahy (DGAP) a  Německém 
institutu pro mezinárodní a  bezpečnostní záležitosti 
(SWP) v Berlíně, Moše Dajanově centru pro blízkový-
chodní a africká studia v Tel Avivu, jakožto i v Centru 
pro blízkovýchodní strategická studia (ORSAM) v An-
kaře. Předtím vyučovala politologii na své alma mater, 
Univerzitě Heidelberg, a  vedla pracovní skupinu 
„Konflikt na Blízkém východě a v Magrebu“ v Institutu 
pro výzkum mezinárodního konfliktu v  Heidelbergu 
(HIIK). V  minulých letech vypovídala jako expertní 
svědek v  několika ostře sledovaných protiteroristic-
kých procesech v Německu a její komentáře k otázkám 
mezinárodní bezpečnosti byly publikovány meziná-
rodními mediálními prostředky jako BBC, DailyStar, 
Lebanon, Deutsche Welle (arabsky, turecky, německy), 
Politico, Tagesschau a Tagesspiegel.
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PANEL B
ROZPOLCENÁ 
UNIE: QUO 
VADIS, 
EVROPO? 

J. E. Christoph Israng
Německo

Dr. Christoph Israng, který je kariérním diplomatem 
a od srpna 2017 velvyslancem Spolkové republiky 
Německo v České republice, se připojil k německé 
zahraniční službě v roce 1997. Mimo jiné zastupoval 
Německo v Organizaci pro zákaz chemických zbraní 
a byl poradcem německé kancléřky Angely Merkel. 
V  minulosti působil jako vedoucí divize Federálního 
ministerstva zahraničí, poradce pro zahraniční politiku 
v Bundestagu či jako velvyslanec na zahraničních mi-
sích v Sarajevu, Istanbulu a v Petrohradě. Dr. Christo-
ph Israng své doktorské studium v oboru ekonomické 
geografie absolvoval na prestižní univerzitě v němec-
kém Bonnu. V neposlední řadě je držitelem hodnosti 
podplukovníka, díky jeho působení v letectvu.

Anna Orosz
Maďarsko

Anna Orosz je členka představenstva hnutí Momen-
tum, nového maďarského politického hnutí s  otevře-
nými, pro-evropskými a  progresivními hodnotami. 
Díky své absolutně úspěšné první oficiální kampani 
nolympie, vtrhlo Momentum v lednu 2017 na maďar-
skou politickou scénu. Se sítí více než 1000 lidí a desít-
kami lokálních jednotek se strana připravuje v plném 
rozsahu na parlamentní volby v roce 2018. Anna Orosz 
je členkou představenstva od března 2017. Je ekonom-
ka, v občanském životě pracuje pro politický analytický 
institut.

Mats Braun
Švédsko

Mats Braun je docent a  vedoucí Katedry mezinárod-
ních vztahů a  evropských studií na Metropolitní uni-
verzitě v  Praze. Kromě toho pravidelně přednáší na 
univerzitě Södertörn ve Stockholmu. Své práce publi-
kuje mimo jiné v Journal of Common Market Studies, 
Journal of Contemporary European Research a  Co-
operation and Conflict. Je autorem knihy „Europea-
nization of Environmental Policy in the New Europe: 
Beyond Conditionality“ (Ashgate/Routledge – 2014). 
Mezi lety 2010 a 2016 působil jako člen výkonné rady 
Asociace pro studium mezinárodních vztahů ve střed-
ní a  východní Evropě (CEEISA). Během podzimu 
2015 byl hostujícím vědcem na Cornell Institute for 
European Studies v Ithace.

Vít Beneš
Česká republika

Vít Beneš je seniorní výzkumník a šéfredaktor časopisu 
Mezinárodní vztahy v  Ústavu mezinárodních vztahů. 
Ve svém výzkumu se zabývá rozšiřováním EU, evrop-
skou integrací, českou zahraniční politikou a  vztahy 
EU a Turecka. Přednášel v těchto institucích: Institut 
für Politische Wissenschaft, Ruprecht-Karls-Univer-
sität Heidelberg; Metropolitní Univerzita, Praha; Jan 
Masaryk Centre for International Studies, VŠE a  na 
Karlově univerzitě v Praze. Doktorát z mezinárodních 
vztahů získal na VŠE.

Lubor Lacina
Česká republika

Lubor Lacina je profesorem ekonomie na Mendelově 
univerzitě v Brně. Je předsedou projektu Jean Monnet 
v  ekonomických studiích a  ředitelem střediska Jean 
Monnet Centre for Excellence. Je ředitelem think-
-tanku Mendelova Evropského centra, autorem nebo 
editorem několika monografií o evropské hospodářské 
a politické integraci. Je šéfredaktorem řady politických 
dokumentů, které poskytují návrhy na další proces pro-
hloubení hospodářské a politické integrace v EU.
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PANEL C
ŽIVOT PO 
BREXITU 
A BUDOUCNOST 
EUROZÓNY 

Baronka Kishwer Falkner
Velká Británie

Kishwer Falkner se stala členkou Sněmovny lordů 
v roce 2004. V  letech 2010-15 předsedala parlament-
nímu výboru Liberálních demokratů pro liberální 
politiku. Od roku 2015 předsedala podvýboru pro 
ekonomické a finanční otázky a vedla stěžejní projekt 
tohoto nadstranického výboru v otázce EU a Brexitu. 
Je hostující profesorkou na King´s College a vědeckou 
pracovnicí na St. Antony´s College, University of Ox-
ford, Institutu pro prolitiku, Kennedy School of Gover-
nment a Harvardu. Je absolventem London School of 
Economics a University of Kent.

John Lloyd
Velká Británie

John Lloyd je britský novinář přispívající do Financial 
Times. V roce 2006 spoluzakládal Reuters Institut pro 
studium žurnalismu na Oxfordu, kde nyní také působí 
jako seniorní výzkumný pracovník. Lloyd je předse-
da poradního výboru Moskevské školy pro občanské 
vzdělávání a také napsal několik knih včetně „Co dělají 
média s politikou“ (2004).

 

Matthias Bauer
Belgie

Matthias Bauer je ekonom v ECIPE. Ve svém výzkumu 
se zabývá mezinárodním obchodem, digitálním trhem 
a ekonomikou, integrací v rámci evropského jednotné-
ho trhu, evropskými fiskálními otázkami a  politikou 
kapitálových trhů. Předtím působil jako koordinátor 
pro Mezinárodní politickou ekonomii v sekci pro me-
zinárodní kooperaci v  Konrad Adenauer Foundation 
v Berlíně. Dříve působil v DekaBank, UBS, Mercedes-
-Benz China a pracoval jako konzultant pro start-upy 
a rozvíjející se podniky. Doktorát získal v rámci progra-
mu Bundesbank na téma „Základy globálních finanč-
ních trhů a finanční stability“.

Karel Lannoo
Belgie

Od roku 2000 je výkonným ředitelem CEPS, jednoho 
z  předních nezávislých evropských think-tanků. Pub-
likoval několik knih a řadu článků v novinách, odbor-
ných časopisech a žurnálech obecně na téma evropské 
veřejné politiky, konkrétně finanční regulace a dohled. 
Jeho poslední kniha nese název: „The Great Financial 
Plumbing, From Northern Rock to Banking Union“, 
(Rowman and Littlefield, 2015). Karel Lannoo zís-
kal bakalářský titul z  filozofie (1984) a  magisterský 
z  moderní historie (1985) na University of Leuven, 
Belgie a  absolvoval postgraduální program na Evrop-
ských studiích (Centre d’Etudes européennes, CEE) 
na University of Nancy, Francie (1986). Před přícho-
dem do CEPS pracoval pro STUC (Studentské kultur-
ní centrum), prošel obdobím v  Komisi EU (mluvčí), 
byl zaměstnán italskou agropotravinovou společností 
(Ferruzzi) nebo byl aktivní jako nezávislý novinář.

Ivo Šlosarčík
Česká republika

Ivo Šlosarčík je profesorem Evropských integračních 
studií a  katedry Jean Monnet v  právu EU na Karlově 
univerzitě. Byl členem vládních poradních orgánů pro 
Evropskou ústavní smlouvu a předsednictví Rady EU 
v roce 2009. Oblast výzkumu Iva Šlosarčíka zahrnuje 
prosazování norem v EU, spolupráci EU v oblasti PSBP 
a europeizaci národních politických, správních a justič-
ních struktur. V  současnosti Ivo Šlosarčík pracuje na 
monografii o  europeizaci české státní správy v  letech 
2004- 2016.
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MODERÁTOŘI
 

Sebastian Vagt
Německo

Sebastian Vagt je bezpečnostní analytik pro Friedrich-
-Naumann-Foundation for Freedom. Jeho působiště 
je v Bruselu, kde se zaměřuje na bezpečnostní a obran-
nou politiku NATO a EU. V letech 2004-2016 byl ná-
mořním důstojníkem v  německé armádě. Během této 
doby pomáhal utvářet veřejné záležitosti Bundeswehru 
v Berlíně, působil jako výkonný důstojník lodi hledající 
námořní miny v Kielu a připojil se k misi jednotek Síly 
rychlé reakce NATO. Získal diplom ze státních a spole-
čenských věd v Mnichově a Stellenboschi v Jižní Africe.

Csaba Tóth
Maďarsko

Csaba Tóth je politolog působící v  Budapešti. Pra-
coval jako politický poradce v  kanceláři maďarského 
premiéra, byl strategickým vedoucím dvou předvoleb-
ních kampaní SZDSZ – Maďarské liberální strany. Je 
zakladatelem a  v  současné době i  ředitelem strategie 
Institutu Republikon, politicky nezávislého, liberální-
ho think-tanku. Je členem představenstva Evropského 
liberálního fóra, stranické nadace přidružené ke straně 
ALDE. Tóth zároveň učí na univerzitě ELTE a  je čle-
nem představenstva Maďarské asociace politických 
věd. Méně seriózní rovinou jeho práce je Tóthův zájem 
o politické aspekty sci-fi světů, na toto téma publikoval 
již dvě knihy.

Jan Macháček
Česká republika

Jan Macháček je považován za předního českého ko-
mentátora a  analytika aktuálních otázek domácího 
a  mezinárodního politicko-ekonomického dění. Po 
roce 1989 spoluzakládal týdeník Respekt, do něhož 
tehdy přispíval svými investigativními reportážemi 
s ekonomickou transformační tematikou. Před přícho-
dem do Lidových novin působil v Respektu a Hospo-
dářských novinách. Každý den píše pro server Lidovky.
cz Monitor Jana Macháčka. Sleduje témata jako jsou 
krize eurozóny nebo evropská integrace. Zpracovává 
analýzy pro Český rozhlas a Českou televizi. Učí žur-
nalistiku na New York University v  Praze a  se svými 
přednáškami k tématům hospodářské politiky navště-
vuje mezinárodní univerzity a  konference. Od roku 
2015 Jan Macháček působí jako předseda správní rady 
v Institutu pro politiku a společnost. Do roku 2015 se 
jako předseda správní rady Knihovny Václava Havla 
několik let výrazně podílel na tvorbě programu insti-
tuce. V osmdesátých letech se jako signatář Charty 77 

angažoval v řadě disidentských a nezávislých publikač-
ních aktivitách. Jako člen Plastic People of the Univer-
se působil na undergroundové hudební scéně, dodnes 
hraje na kytaru ve skupině Garage. Vydal knihu Mistři 
světa amoleta (2009) a  za svou novinářskou činnost 
byl několikrát oceněn, například v  roce 2010 získal 
Cenu Ferdinanda Peroutky.
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DŮLEŽITÉ 
INFORMACE
 

KONTAKTY

Šárka Prát
Výkonná ředitelka 
e-mail: prat@politicsandsociety.cz
mobil: +420 602 502 685

MÍSTO KONÁNÍ

Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 
23/37, 110 00 Praha 1

Miroslava Vitásková
Projektová manažerka
e-mail: vitaskova@politicsandsociety.cz
mobil: + 420 777 840 106 

O INSTITUTU PRO POLITIKU 
A SPOLEČNOST 
Institut pro politiku a společnost je think-tank, který svou činnost zahájil v říjnu 2014. 
Jeho posláním je kultivace českého politického a veřejného prostoru prostřednictvím 
hloubkové otevřené diskuse a  vytvoření živé platformy, která pojmenovává 
problémy a  nabízí recepty pro jejich řešení formou mezinárodních konferencí, 
seminářů, veřejných diskuzí a politických a společenských analýz dostupných celé 
české společnosti. Věříme, že otevřená diskuse je nutným předpokladem jakéhokoli 
úspěšného řešení politických a společenských problémů.
 
Hlavními tématy, kterými se zabývá, jsou zahraniční a bezpečnostní politika, obrana, 
evropské záležitosti, ale i  vzdělávání, školství, digitalizace, energetika, urbanismus, 
život ve městě i ve veřejném prostoru, otázky hodnot v politice i lidských práv u nás 
a ve světě.

www.politikaspolecnost.cz
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