
       

Tento seminář přijímá finanční podporu od Evropského parlamentu. Plná odpovědnost je na straně organizátora. 
Evropský parlament není zodpovědný za tuto aktivitu. 
 

ČESKÁ EVROPSKÁ POLITIKA PO VOLBÁCH 
 
Veřejná debata organizovaná Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) ve spolupráci se zastoupením 
Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice a Wilfried Martens Centre for European Studies. 
 
Co si myslí o roli České republiky v Evropské unii lidé, kteří vytvářejí a ovlivňují českou 
evropskou politiku? Měla by podle nich ČR přijmout euro a koho považují za nejbližšího 
spojence ČR v EU? Jak vnímají pozici Visegrádské skupiny v EU a na jaká témata by se podle 
nich měla ČR v EU zaměřit? Na tyto a další otázky se zaměřil průzkum realizovaný AMO 
v létě 2017. Klíčoví aktéři české evropské politiky (např. politici, úředníci, novináři a 
výzkumníci) odpovídali na otázky týkajících se hospodářských a institucionálních aspektů 
integrace, partnerů v evropské politice a Visegrádské skupiny. Výsledky, které budou 
v rámci debaty představeny, přinášejí unikátní vhled do toho, jak tvůrci české evropské 
politiky přemýšlejí o EU. 
 
Následná debata se zaměří na otázku, jak se česká evropská politika bude vyvíjet po 
parlamentních volbách. Je možné volby interpretovat jako posílení politického názoru, jenž 
požaduje změnu české evropské politiky? Je na další volební období zmražena perspektiva 
přijetí eura? Jak se ČR postaví a jak by se měla postavit k úvahám o reformě EU či posílení 
eurozóny?  
 
Čas: středa, 29. listopadu 2017, 15:00 – 17:30 
Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1  
Jazyk: čeština, simultánní překlad do angličtiny zajištěn 
Registrace: http://bit.ly/2yL6yww  
 
 
15:00 – 15:15    Registrace 
 
15:15 – 15:20   Úvodní slovo 

Matthias Barner, ředitel zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v České 
republice a Slovenské republice 
Vít Novotný, výzkumný pracovník Centra Wilfrieda Martense pro 
evropská studia 
 

15:20 – 15:50 Prezentace výsledků české části výzkumu Trendy visegrádských 
evropských politik 
 
Vít Dostál, ředitel Výzkumného centra AMO 
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15:50 – 17:30  Česká evropská politika po volbách 

 
Vladimír Bartovic, ředitel, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 
Vít Dostál, ředitel Výzkumného centra AMO 

Václav Hampl, předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu 

PČR (tbc) 
Helena Langšádlová, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR 

 
Moderátor: Ondřej Houska, Hospodářské noviny 

 

 
Pořadatel 
 

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání 
v oblasti mezinárodních vztahů. Je předním českým think-tankem, který není spjat s žádnou 
politickou stranou ani ideologií. Svou činností podporuje aktivní přístup k zahraniční politice, 
poskytuje nestrannou analýzu mezinárodního dění a otevírá prostor k fundované diskuzi. 
Hlavním cílem Výzkumného centra AMO je systematické sledování, analýza a komentování 
mezinárodního dění se zvláštním zaměřením na českou zahraniční politiku. 
 


