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Welcome speech
Jan Macháček
Předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost (Česká republika)
Olle Schmidt
Viceprezident, Evropské liberální fórum (Švédsko)
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Hlavní řečníci
Andrej Babiš
Premiér, Úřad vlády České republiky (Česká republika)
Timmy Dooley
Viceprezident, ALDE Party (Irsko)
10:20 – 10:40

VIP Talk I
Jacques Rupnik
Profesor, Center for International Studies na Sciences Po v Paříži (Francie)
Moderátorka: Marcela Konrádová
Analytička, Institut pro politiku a společnost (Česká republika)
10:40 – 11:00

Coffee Break

Akce pořádána Evropským liberálním fórem (ELF). Podporováno Institutem pro politiku a společnost a partnery.
Spolufinancováno Evropským parlamentem. Evropský parlament ani Evropské liberální fórum nejsou odpovědni
za obsah programu ani za jeho využití. Názory zde vyjádřené jsou názory samotných řečníků. Tyto názory nemusí
nutně odrážet názory Evropského parlamentu a/nebo Evropského liberálního fóra.
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11:00 – 12:15

Výzvy pro transatlantické vztahy:
Ekonomická dimenze
Karel Havlíček
Ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (Česká republika)
Chris Boyer
Viceprezident pro strategický výzkum a komunikaci, AT&T (USA)
Weston Stacey
Výkonný ředitel, Americká obchodní komora v České republice (USA)
John Lloyd
Novinář, Financial Times (Velká Británie)
Miroslav Zámečník
Ekonomický konzultant, Úřad vlády České republiky (Česká republika)
Moderátor: Jan Macháček
Předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost (Česká republika)
12:15 – 13:00

Oběd

13:00 – 13:30

VIP Talk II
Tomáš Petříček
Ministr, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (Česká republika)
Moderátorka: Marcela Konrádová
Analytička, Institut pro politiku a společnost (Česká republika)
13:30 – 14:45

Tomáš Szunyog
Stálý představitel ČR v Politickém a bezpečnostním výboru, EU (Česká republika)
Jamie Fly
Prezident a výkonný ředitel, Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (USA)
Erik Brattberg
Ředitel, Europe Program; analytik, Carnegie Endowment for International Peace
ve Washingtonu (USA)
Moderátor: Olle Schmidt
Viceprezident, Evropské liberální fórum (Švédsko)
14:45 – 15:00

Coffee Break
15:00 - 16:15

Výzvy pro transatlantické vztahy:
Bezpečnostní dimenze
J.E. Barbara Ćwioro
Velvyslankyně, Velvyslanectví Polské republiky v České republice (Polsko)
Tinatin Khidasheli
Bývalá ministryně, Ministerstvo obrany Gruzie (Gruzie)
Ulrich Speck
Výzkumný pracovník, The German Marshall Fund of the United States v Berlíně
(Německo)
Vladimir Socor
Expert, Jamestown Foundation (Rumunsko)
Naďa Kovalčíková
Programová manažerka, Alliance for Securing Democracy, The German Marshall
Fund of the United States v Bruselu (Slovensko)

Výzvy pro transatlantické vztahy:
Politická dimenze

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

J.E. Roland Galharague
Velvyslanec, Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice (Francie)

16:15 - 17:15

Josef Janning
Ředitel, Kancelář Evropské rady pro zahraniční vztahy v Berlíně (Německo)

Networking s číší vína

PANEL A:

Ekonomická
dimenze

Pod vedením administrativy Donalda Trumpa
usilovaly Spojené státy americké o vytvoření
„férovějších“ obchodních dohod s ostatními
zeměmi. Na základě toho USA schválilo
a zavedlo tarify, a díky následné implementaci
vznikly obchodní války. Právě kvůli tomu
vzrostlo napětí mezi USA a EU, zvláště
co se týká zemědělských, automobilových
a leteckých tarifů.

Dotazy:
Jaký dopad budou mít tyto dohody na různá
odvětví hospodářství a obchodu mezi USA
a Evropou? Jak tyto spory ovlivní obchodní
deficity a nadbytky?

Karel Havlíček
Ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (Česká republika)
Chris Boyer
Viceprezident pro strategický výzkum a komunikaci, AT&T (USA)
Weston Stacey
Výkonný ředitel, Americká obchodní komora v České republice (USA)
John Lloyd
Novinář, Financial Times (Velká Británie)
Miroslav Zámečník
Ekonomický konzultant, Úřad vlády České republiky (Česká republika)
Moderátor: Jan Macháček
Předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost (Česká republika)

PANEL B:

Politická
dimenze

Vzkříšení nacionalismu vytvořilo politickou
situaci, která přinesla krizi v oblastech mezinárodní spolupráce a v pokusech o integraci.
Jedním z takových příkladů je hnutí „America
first“ prezidenta Donalda Trumpa. Státy se
kvůli tomu vzdaly snah o udržení mezinárodního pořádku a upřednostnily své vlastní zájmy.
Ve svém úsilí jsou často velmi agresivní, což
můžeme pozorovat například v obchodních
válkách s USA. Dalším příkladem odmítání mezinárodních struktur je Brexit, který také způsobil problémy při udržování transatlantické
spolupráce.

Dotazy:
Je politický systém, který byl vytvořen po
druhé světové válce u konce? Jak mohou
politici podporovat mezinárodní spolupráci?
Je poválečný přístup vyšší integrace u konce,
nebo se jenom transformuje?
J.E. Roland Galharague
Velvyslanec, Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice (Francie)
Josef Janning
Ředitel, Kancelář Evropské rady pro zahraniční vztahy v Berlíně (Německo)
Tomáš Szunyog
Stálý představitel České republiky, Politický a bezpečnostní výbor (Česká republika)
Jamie Fly
Prezident a výkonný ředitel, Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (USA)
Erik Brattberg
Ředitel, Europe Program; analytik, Carnegie Endowment for International Peace
ve Washingtonu (USA)
Moderátor: Olle Schmidt
Viceprezident, Evropské liberální fórum (Švédsko)

PANEL C:

Bezpečnostní
dimenze

J.E. Barbara Ćwioro
Velvyslankyně, Velvyslanectví Polské republiky v České republice (Polsko)
Tinatin Khidasheli
Bývalá ministryně, Ministerstvo obrany Gruzie (Gruzie)
Ulrich Speck
Výzkumný pracovník, The German Marshall Fund of the United States v Berlíně
(Německo)
Vladimir Socor
Expert, Jamestown Foundation (Rumunsko)
Naďa Kovalčíková
Programová manažerka, Alliance for Securing Democracy, The German Marshall Fund
of the United States v Bruselu (Slovensko)
Moderátor: Sebastian Vagt
Bezpečnostní analytik, Friedrich Naumann Stiftung (Německo)

Za vznik systému transatlantické bezpečnosti
považujeme konec druhé světové války. Během
období studené války bylo hlavním zájmem
USA bojovat proti komunistickým režimům
Sovětského svazu a jeho spojencům. Zatímco
dnes se bezpečnostní strategie orientuje na
Asii, zejména na Čínu. To učinilo transatlantickou spolupráci méně prioritní. Do popředí se
tak dostává volání po evropské armádě, která
by snížila bezpečnostní závislost na USA. Státy
východní Evropy (pobaltské státy, Polsko) stále
vidí v USA hlavního garanta a partnera v bezpečnostních otázkách. V současné době se však
stále častěji objevují sporná témata mezi Spojenými státy a ostatními členy Severoatlantické
aliance. Jedná se především o stížnosti USA
na nedostatečné plnění finančních závazků ze
strany ostatních členů. Další oblastí sporu je vojenské vybavení, jelikož Spojené státy chtějí své
prodat a Evropa na druhé straně chce sehrávat
větší roli při vývoji vojenského vybavení a stát
se konkurenceschopnější. Nové hrozby dnešní
společnosti odkazují na změnu strategií a nutnost většího sjednocení. I to vytváří napětí mezi
dlouholetými spojenci a ohrožuje současné
uspořádání transatlantického partnerství.

Dotazy:
Je NATO stále jednotné a připravené jednat
jako jeden aktér? Je NATO stále efektivní
aliancí? Jak budou obchodní války uvnitř
vojenského průmyslu ovlivňovat transatlantickou spolupráci?

Hlavní řečníci

VIP Talk I

Andrej Babiš

Timmy Dooley

Jacques Rupnik

Česká republika

Irsko

Francie

Andrej Babiš je od prosince 2017 předsedou vlády České republiky. V letech 2014 až
2017 působil působil jako český vicepremiér
a ministr financí. 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 Agrofert,
která je v současné době nadnárodní skupinou
250 subjektů z odvětví chemie, zemědělství,
potravinářství, lesnictví a dřevařství, pozemních technologií, techniky, dopravy, obnovitelných zdrojů a médií. Od roku 2011 je předsedou politického hnutí ANO 2011.

Timmy Dooley je od roku 2007 členem
konzervativní politické strany Fianna Fáil –
The Republican Party v Irsku za volební
obvod Clare. Od května 2016 působí jako
tiskový mluvčí pro komunikaci, životní
prostředí a přírodní zdroje. V roce 2015 byl
zvolen viceprezidentem Aliance liberálů
a demokratů za Evropu (ALDE). V letech 2011
až 2016 působil jako tiskový mluvčí strany
Fianna Fáil pro dopravu, cestovní ruch a sport.
Od roku 2002 do roku 2006 byl senátorem
administrativního panelu v horní komoře
parlamentu Irska. Dříve pracoval v oblasti
prodeje a marketingu a rozvoje obchodu v řadě
společností.

Jacques Rupnik získal vzdělání na univerzitě v Paříži a na Harvardu. V současné době
působí jako výzkumný profesor na CERISciences. Je také hostující profesor na College
of Europe v Bruggách. Od nástupu na CERI
v roce 1982 se věnuje tématům spojených
s historií Východní a centrální Evropy, politice a evropské integraci. V 90. letech byl
poradcem prezidenta Václava Havla. Působil
jako Výkonný ředitel Mezinárodní komise pro
Balkán, v letech 1995-1996 se podepsal jako
autor reportu Unfinished Peace na Carnegie
Endowment for International Peace. V letech
1999-2000 byl členem Nezávislé mezinárodní
komise pro Kosovo a spoluautorem zprávy
o Kosovu (Oxford UP, 2000). Byl poradcem
Evropské komise (2007-2010), člen představenstva Ústavu historické spravedlnosti
a usmíření v Haagu v letech 2010–2017, člen
představenstva Evropského partnerství pro
demokracii v Bruselu (2008-2013). Jako hostující profesor působil na několika evropských
univerzitách a na Harvardu. Publikace pana
Rupnika zahrnují: The Other Europe (1989),
Le Printemps tchécoslovaque 1968 (1999),
1989 as a Political World Event: Democracy,
Europe and the new international system
s předmluvou Václava Havla a jiné.

Panel A: Ekonomická dimenze

Karel Havlíček

Chris Boyer

Weston Stacey

John Lloyd

Česká republika

USA

USA

Velká Británie

Karel Havlíček vystudoval stavební fakultu
ČVUT, dále PIBS při Manchester Metropolitan
University, doktorské studium dokončil na
podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze, kde
se rovněž habilitoval na docenta. Od přelomu
milénia hájil zájmy podnikatelů, a to zejména
v pozici předsedy představenstva Asociace
malých a středních podniků a živnostníků ČR.
Jako spoluvlastník a generální ředitel skupiny
SINDAT vytvořil v uplynulých dvaceti letech
z této firmy respektovaného investora v oblastech malého a středního průmyslu a nových
technologií. Mnoho let se angažuje v akademickém prostředí. Je spjat s Vysokou školou
finanční a správní, kde vybudoval fakultu ekonomických studií. Zasedal v řadě poradních
orgánů vlády a ministerstev, od roku 2014 je
členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a od roku 2018 je jejím místopředsedou.
V dubnu 2019 byl předsedou vlády navržen
na pozici místopředsedy vlády pro hospodářství a současně na post ministra průmyslu
a obchodu. Do obou funkcí byl jmenován prezidentem republiky 30. dubna 2019.

Chris Boyer je viceprezidentem pro strategický výzkum a komunikaci ve společnosti
AT&T Services, Inc., kde je zodpovědný za
vývoj a implementaci strategicko-politických
komunikačních iniciativ založených na strategických politikách společnosti AT&T s příslušnými národními nebo regionálními partnery. Pan Boyer je také zodpovědný za kontakt
společnosti AT&T v záležitostech národní
bezpečnosti s několika federálními agenturami, včetně Ministerstva vnitřní bezpečnosti,
Národní telekomunikační a informační správy,
Národního institutu pro normy a technologie,
Ministerstva zahraničí, Federální komise pro
komunikaci a Bílým důmem. Je také bývalým
předsedou Information Security and Privacy
Advisory Board. Pan Boyer předtím byl součástí globální organizace pro veřejnou politiku
společnosti AT&T. Vedl politiku high-tech
komunit společnosti AT&T ze Silicon Valley
a zastával pozice v oblasti veřejné politiky společnosti, plánování a konstrukce sítě, marketingu produktů a síťových služeb.

Weston Stacey je od roku 1996 výkonným
ředitelem Americké obchodní komory v České
republice. Už v té době pomáhal zahájit zavádění investičních pobídek a dokončit reformy
obchodních registrací, bankrotů a veřejných
zakázek. V jeho předešlém zaměstnání působil
jako politický reportér v USA.

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 předseda
poradního výboru Školy pro občanské vzdělávání a také napsal několik knih, naposledy
„The Power and the Story“ (2017).

Panel B: Politická
dimenze

Miroslav Zámečník

J.E. Roland Galharague

Josef Janning

Tomáš Szunyog

Česká republika

Francie

Německo

Česká republika

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu
na Georgetown University ve Washingtonu.
V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České
republiky ve Světové bance, V letech 2000 až
2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní
ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval
na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako
ekonomický analytik České bankovní asociace a hlavní ekonomický komentátor ekonomického týdeníku Euro. Ve svém volném času
je nadšeným zoologem či působí jako lektor
postgraduálních vzdělávacích programů.

Roland Galharague je v současnosti francouzský velvyslanec v České republice. Roland
Galharague byl zvláštním poradcem generálního ředitele pro politické a bezpečnostní
záležitosti na francouzském ministerstvu
zahraničí v období 2015 až 2017. Působil rovněž jako velvyslanec v Maďarsku (2012 – 2015)
a dříve působil jako zástupce generálního
ředitele pro politické a bezpečnostní záležitosti (2010-2012), ředitel pro východní Evropu
(2008-2010) a zástupce ředitele v Centre
d´analyse et de prévision, oddělení politického plánování Quai d’Orsay (1999-2002).
Roland Galharague zastával řadu diplomatických postů: ve Washingtonu DC (1996-1999)
jako poradce pro politicko-vojenské otázky
a otázky východu-západu, v Londýně jako
vedoucí tiskového oddělení a mluvčí (20022005) a v Pretorii jako zástupce vedoucího
mise (2005-2008). Svou kariéru zahájil na
francouzském ministerstvu zahraničí s úkoly
souvisejícími s KBSE a OSN. Je absolventem
Ecole Normale Supérieure a je držitelem titulů
ze Sorbonny a Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales.

Josef Janning je ředitel berlínské pobočky
Evropské rady pro zahraniční vztahy, kam
nastoupil v dubnu 2014. Svůj výzkum zaměřuje především na evropskou integraci,
reformy Evropské unie, evropskou a německou bezpečnostní politiku, globální moc
a transatlantické vztahy. Janning byl mezi roky
2013 až 2014 členem Mercatoru v Německé
radě pro zahraniční vztahy. Předtím působil jako ředitel studií v Evropském politickém centru (EPC) v Bruselu. V letech 2001
až 2010 vedl mezinárodní politickou práci
jako vrchní ředitel Bertelsmannovi nadace.
Dřívější pozice v jeho kariéře zahrnují
zástupce ředitele Centra pro aplikovaný politický výzkum (CAP) na Mnichovské univerzitě v letech 1995 až 2007. Dříve vyučoval na
univerzitách v Mainzu, na hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a hostoval na Univerzitě
Renmin v Pekingu. Spolupracoval s předními
think-tanky v Evropě, USA a Asii a podílel se
na vedení různých mezinárodních studijních
skupin.V roce 2005 založil CEU, Center for EU
Enlargement Studies, které také vede.

Velvyslanec Tomáš Szunyog je stálý představitel
České republiky v Politickém a bezpečnostním
výboru od srpna 2017. Předtím zastával od roku
2014 post ředitele Odboru bezpečnostní politiky na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze.
V letech 2009 až 2014 působil jako velvyslanec
České republiky v Bosně a Hercegovině, rok
předtím zastával funkci ředitele Odboru jižní
a jihovýchodní Evropy. Mezi roky 2001-2005
byl velvyslancem České republiky ve Slovinsku.
V období 1994-1998 působil jako 2. tajemník
Velvyslanectví České republiky v USA, v letech
1993-1994 vykonával funkci referenta pro
Visegrádskou čtyřku a Slovinsko v Odboru
střední Evropy. Roli referenta pro Ukrajinu
v Odboru východní Evropy zastával v roce
1992. Ve stejném období nastoupil na Federální
ministerstvo zahraničních věcí. Velvyslanec
Tomáš Szunyog vystudoval Moskevský státní
institut mezinárodních vztahů.

VIP Talk II

Jamie Fly

Erik Brattberg

Tomáš Petříček

USA

USA

Česká republika

Jamie Fly byl v roce 2019 jmenován prezidentem a výkonným ředitelem RFE/RL.
Předtím působil jako výzkumný pracovník
a ředitel v Alliance for Security Democracy
a jako ředitel Future of Geopolitics and Asia
programs v The German Marshall Fund of
the United States. V letech 2013-17 pracoval jako poradce senátora Marca Rubia pro
zahraniční a národně bezpečnostní záležitosti
a poté také jako jeho poradce pro zahraniční
politiku v rámci prezidentské kampaně. Před
nástupem do týmu senátora Rubia zastával
od roku 2009 pozici výkonného ředitele ve
Foreign Policy Initiative. V letech 2008-09
pracoval v administrativě prezidenta Bushe
v rámci Rady národní bezpečnosti a předtím 3
roky v kanceláři ministra obrany. Jeho články
a recenze byly publikovány v celé řadě amerických a evropských odborných časopisů. Za
svou práci na ministerstvu obrany byl úřadem
ministra vyznamenán.

Erik
Brattberg
je
členem
Carnegie
Endowment for International Peace ve
Washingtonu a ředitelem jeho Evropského
programu. Je odborníkem na evropskou politiku a bezpečnostní a transatlantické vztahy.
Jeho současný výzkum v Carnegie se zaměřuje na politiku prezidenta Trumpa vůči EU
a NATO, transatlantickou spolupráci v časech
mocenské soutěže a evropské vztahy s Čínou
a Asií. Pan Brattberg dříve působil jako člen
Ron Asmus Policy Entrepreneur v German
Marshall Fund, jako expert v Atlantic Council
a Center for a New American Security, hostující výzkumný pracovník v Centru pro transatlantické vztahy na Univerzitě Johns Hopkins
v USA a v Evropském politickém centru
v Bruselu, konzultující výzkumný pracovník
v SIPRI a Evropské radě pro zahraniční vztahy
a výzkumný pracovník ve Švédském institutu
mezinárodních vztahů. Jeho články se objevily ve Washington Post, Financial Times,
Foreign Policy atd. Je pravidelným odborným komentátorem známých zpravodajských
kanálů, včetně ABC News, Al Jazeera, BBC
News a dalších. Je držitelem magisterského
titulu v oboru zahraniční služby (MSFS) na
Georgetownské univerzitě a magisterského
a bakalářského titulu z politických věd na
Univerzitě v Uppsale.

Tomáš Petříček je členem České strany sociálně demokratické (ČSSD) a v současnosti
zastává post ministra zahraničních věcí ČR.
V minulosti působil jako náměstek ministra
zahraničních věcí ČR zodpovědný za celkové politické a strategické cíle ministerstva
zahraničí nebo jako náměstek ministra sociálních věcí ČR. Před nástupem do vlády byl
pan Petříček vrchním poradcem v Evropském
parlamentu. V minulosti byl zastupitelem
Hl. m. Prahy a rovněž přednášel v oblasti mezinárodní politické ekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Tomáš Petříček
je držitelem doktorského titulu v oboru mezinárodních vztahů. Hovoří plynule anglicky
a francouzsky.

Panel C: Bezpečnostní dimenze

J.E. Barbara Ćwioro

Tinatin Khidasheli

Ulrich Speck

Vladimir Socor

Polsko

Gruzie

Německo

Rumunsko

Barbara Ćwioro se narodila v polském Krakově
a navštěvovala Jagiellonskou univerzitu, kde
ukončila studium v roce 2001 poté, co dosáhla
magisterského titulu v oboru orientální filologie a íránských studií. V roce 2004 získala
diplom v diplomaticko-konzulárních studiích na Diplomatické akademii Ministerstva
zahraničních věcí Polska. Paní Ćwioro kromě
své rodné polštiny ovládá také angličtinu,
perštinu a italštinu a hovoří plynně francouzsky. Působila na různých odděleních v rámci
Ministerstva zahraničních věcí Polska, kde
zastávala mnoho pozic. Začínala v oddělení
Afriky a Středního východu, poté přešla na
oddělení Evropské unie, oddělení Společné
zahraniční a bezpečnostní politiky a naposledy
zastávala pozici v oddělení Evropské politiky.
V roce 2014 nastoupila na polské velvyslanectví v Bruselu v Belgii jako první poradkyně,
vedoucí ekonomicko-politické sekce a zástupkyně vedoucího velvyslanectví. V roce 2009
zveřejnila publikaci “International efforts
to stop the Iranian nuclear program Iran - 30
years after the revolution” v National Security
Bureau. Podílela se také na práci meziresortního týmu pro Írán (2006) a meziministerského týmu pro Afghánistán (2009), jakož i na
několika stážích zastupujících Polsko po celém
světě, včetně konferencí NATO i v USA.

Tinatin Khidasheli stojí v čele gruzínského
think-tanku Civic–IDEA, bojujícímu proti
sovětskému dědictví v Gruzii, konfrontující ruskou propagandu a který také obhajuje
obrannou a bezpečnostní politiku Gruzie.
Paní Khidasheli vede dva kurzy v bakalářském
programu Kavkazské Univerzity, a to hybridní
války a gruzínskou obrannou politiku, stejně
jako předmět Výzvy vedoucích představitelů
21. století v Gruzínském institutu veřejné
správy pro studenty magisterských programů.
Khidasheli působila jako první ministryně
obrany Gruzie, předsedala parlamentnímu
Výboru pro evropskou integraci a Vyšetřovací
komisi pro porušování práva svobody projevu
a telekomunikaci v Parlamentu Gruzie. Ještě
předtím byla zvolena za členku městské rady
v Tbilisi a založila největší skupinu zastánců
lidských práv v celém postsovětském prostoru
Gruzínskou asociaci mladých právníků, které
také předsedala. Po dobu čtyř let byla členkou Národní protikorupční rady pod správou
prezidenta Gruzie. Khidasheli byla udělena
cena Freedom Fighter Award od prezidenta
G. W. Bushe a CEU Impact Award za vynikající
kariérní výkon.

Dr. Ulrich Speck je vedoucím pracovníkem
a expertem v The German Marshall Fund
of the United States v Berlíně. Jeho práce se
zaměřuje na německou zahraniční politiku,
Evropskou unii, transatlantické vztahy a globální pořádek. Od roku 2015 do roku 2016
působil jako analytik na Transatlantické
akademii GMF ve Washingtonu, DC. Dříve
působil jako vědecký pracovník v Carnegie
Europe v Bruselu. Spolupracoval se španělským think-tankem FRIDE a byl redaktorem
v Global Europe Morning Brief, kde se podílel
na informačním bulletinu o zahraniční politice EU. V letech 2007 až 2009 pracoval Ulrich
Speck na různých pozicích v RFE / RL v Praze
a Bruselu. Jeho články byly zveřejněny v New
York Times, Financial Times, Guardian,
Moscow Times, American Interest, FAZ,
SZ, Tagesspiegel a CNN.com. Pan Speck je
komentátorem témat týkajících se zahraniční
politiky pro Neue Zürcher Zeitung. Je držitelem titulu PhD. v oboru Moderní dějiny
z Univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem.

Vladimir
Socor
je
expertem
ve
washingtonském Jamestown Foundation. Pan
Socor je mezinárodně uznávaný odborník
na postsovětské země ve východní Evropě,
Jižní Kavkaz a střední Asii. Věnuje se ruské
a západní politice v daných oblastech se
zaměřením na energetickou politiku, otázky
regionální
bezpečnosti,
secesionistické
konflikty a politiku a programy NATO. Pan
Socor je častým přednášejícím na amerických
a evropských politických konferencích
i v think-tank institucích. Dříve působil jako
analytik v Radio Free Europe/Radio Liberty
Research Institute, a to v letech 1983 až 1994.

Moderátoři

Naďa Kovalčíková
Slovensko

Naďa Kovalčíková je programová manažerka
a expertka v Alliance for Securing Democracy
v Berlínské kanceláři German Marshall Fund.
Zaměřuje se nejenom na evropskou oblast,
ale také na transatlantickou spolupráci,
NATO, bilaterální vztahy Evropské unie
a USA a na bezpečnostní výzvy. Analyzuje
informační operace, hledá metody, kterými
se dá čelit dezinformacím a jiným hrozbám
pro demokracii. Svou praxi rozvinula
prostřednictvím práce v NATO, Evropském
parlamentu, na francouzské a kanadské
ambasádě, v American Field Service,
v několika nevládních organizacích a v thinktank projektech v Belgii, Kanadě, Francii
a na Slovensku. Naďa Kovalčíková získala
titul PhD. v odboru mezinárodní vztahy
se zaměřením na bezpečnostní hrozby
a magisterské tituly v odborech zaměřených
na politiku, vládu, evropské záležitosti
a mezinárodní hospodářské vztahy. Kromě
své mateřské slovenštiny se plynule dohovoří
anglicky, francouzsky, španělsky a má základní
znalosti němčiny. Poslední publikací, které je
spoluautorkou, se nazývá “The ASD European
Policy Blueprint For Countering Authoritarian
Interference in Democracies”.

Marcela Konrádová

Jan Macháček

Vystudovala politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Již
během studií se specializovala na volební studia a politický marketing. V roce 2017 ukončila
postgraduální studium tamtéž se zaměřením
na komparativní politologii a českou politiku.
Absolvovala řadu stáží a praxí, např. v organizacích KohoVolit.eu a Demagog.cz, byla rovněž
externí spolupracovnicí Institutu politického
marketingu a Campaigns.cz. Spolupracovala
na přípravě volebních kampaní hnutí ANO
2011 či slovenské Sloboda a Solidarita. Na
analytických pozicích spolupracovala na mezinárodních projektech v Německu, Srbsku,
Bulharsku a dalších zemích. Externě spolupracuje s Institutem pro politiku a společnost.
Působila jako tisková mluvčí na Úřadu městské částí Praha 8. V současné době přednáší
jako externistka na Institutu komunikačních
studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy.

Jan Macháček je komentátor, univerzitní pedagog a hudebník. V současnosti píše komentáře pro český deník Lidové noviny. Je také
autorem každodenního sloupku Monitor JM
na jeho internetové verzi www.lidovky.cz.
V roce 2015 se stal předsedou správní rady
Institutu pro politiku a společnost. V letech
2011 až 2015 se stal na osobní žádost bývalého
prezidenta Václava Havla předsedou správní
rady Knihovny Václava Havla. V 80. letech
se jako signatář Charty 77 a celé řady dalších
petic angažoval v disidentských a nezávislých publikačních aktivitách. Po Sametové
revoluci v roce 1989 se stal spoluzakladatelem a redaktorem týdeníku Respekt. V roce
2000 působil v Respektu jako zástupce šéfredaktora. V 90. letech absolvoval zahraniční
stáže v USA. V roce 1998 získal na Univerzitě
v Michiganu prestižní fellowship Michigan
Journalism Fellow a pracoval také v Institutu
Williama Davidsona. V 90. letech byl za svou
novinářskou činnost několikrát oceněn jako
nejlepší finanční novinář a nejlepší ekonomický novinář. V roce 2010 získal prestižní
Cenu Ferdinanda Peroutky.

Česká republika

Česká republika

www.liberalforum.eu

Olle Schmidt

Sebastian Vagt

Olle Schmidt byl členem Evropského parlamentu v letech 1999-2004 a 2006-2014.
Vedl delegaci v Evropském parlamentu za
švédskou liberální stranu, Liberalerna. Olle
Schmidt byl v Evropském parlamentu členem Hospodářského a měnového výboru,
náhradníkem Výboru pro ochranu spotřebitele a vnitřní trh a Výboru pro rozpočtovou
kontrolu, členem Zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní
špinavých peněz, člen Zvláštního výboru pro
finanční, hospodářskou a sociální krizi a člen
Delegace Evropského parlamentu v ACP-EU
Joint Parliamentary Assembly. Od roku 2013
do roku 2015 byl viceprezidentem strany
ALDE. Byl přímo zvoleným členem tří politických úrovní ve Švédsku: Národní parlament,
Regionální parlament Skåne a Městská rada
v Malmö. Olle Schmidt byl členem vedení
Liberální strany v letech 2007–2014. V současné Olle Schmidt zastává funkci druhého
viceprezidenta Evropského liberálního fóra
(ELF), liberální nadace a think-tank strany
ALDE. Je také konzultantem Hume Brophy,
specializujícího se na finanční služby. Žije
v Malmö, je ženatý a má dvě dospělé děti.

Sebastian Vagt je bezpečnostním analytikem ve Friedrich-Naumann-Foundation for
Freedom. Jeho působiště je v Bruselu, kde se
zaměřuje na bezpečnostní a obrannou politiku
NATO a EU. V letech 2004-2016 byl námořním 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 společenských věd v Mnichově a Stellenboschi
v Jihoafrické republice

Švédsko

Německo

The European
Liberal Forum
Evropské liberální fórum (ELF) je nadací a sítí thik-thanků, které působí v rámci
Evropských liberálních demokratů (ALDE). Hlavním posláním fóra je vydávaní
publikací týkající se liberalismu a evropské věřejné politiky.
Nadace také poskytuje prostor pro diskuzi ohledně evropské politiky a nabízí
školení pro liberálně založené občany. Cílem je propagovat aktivní účast občanů
v EU. Nadace je tvořena členy evropských think-thanků, politických nadací
a institutů. Široká škála zaměření členů poskytuje nadaci dostatek znalostí
a vědomostí a je stálým zdrojem inovací. Na oplátku poskytujeme našim členům
příležistost spolupracovat na evropských projektech pod záštitou Evropského
liberálního fóra. ELF funguje v celé Evropě i neevropských zemích. Mladistvá
a dynamická povaha celé nadace umožňuje ELFu zastávat přední místo
v podporovaní aktivní účasti občanů, jejich zapojování do evropského procesu
a vytváření otevřené a svobodné Evropy.

europeanliberalforum
EurLiberalForum
europeanliberalforum

www.politikaspolecnost.cz

Institut pro politiku
a společnost
Institut pro politiku a společnost je český think-tank založený v roce 2014.
Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického a veřejného
prostředí prostřednictvím profesionální a otevřené diskuse a vytvoření
živé platformy, která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich
analýzy a nabízí návrhy pro jejich řešení formou spolupráce expertů
a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, veřejných diskuzí,
politických a společenských analýz dostupných celé české společnosti.
Jsme přesvědčeni, že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty
a příčin jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli
úspěšného řešení problémů současné společnosti.
Hlavními tématy, kterými se zabýváme, jsou zahraniční a bezpečnostní
politika, obrana, evropské záležitosti, ale také vzdělávání, digitalizace,
energetika, urbanismus, život ve městě a ve veřejném prostoru, hodnoty
v politice a lidských právech u nás i v zahraničí.

politikaspolecnost
institutps
politika_spolecnost

Kontakty

Šárka Prát
Výkonná ředitelka
Institut pro politiku a společnost

prat@politicsandsociety.cz
+420 602 502 685

Kristína Majerčíková
Projektová manažerka
Institut pro politiku a společnost

majercikova@politicsandsociety.cz
+420 607 050 621
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