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KRIZE LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE V EVROPĚ? 

VÝROČNÍ KONFERENCE ČSESP 
 

 

POŘADATELÉ: Česká společnost pro evropské a srovnávací právo  
a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

DATUM: pátek, 21. dubna 2016, 9:00 – 17:00 

MÍSTO:  Velký sál Ministerstva zahraničních věcí, Černínský palác,  
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 

CÍL:  Nikdy ve své historii nebyla Evropská unie (a evropská integrace jako 
taková) zpochybňována tolik, jako dnes. Unie, zdá se, neumí čelit 
výzvám a krizím, které přinášejí společensko-ekonomické změny 
ve světě, kde měla „skončit historie“. Spojené království, z mnoha 
hledisek jeden z klíčových členských států, se rozhodlo Unii opustit. 
Záleží na výsledku voleb v dalších členských státech, zda nebudou 
následovat alespoň pokusy o něco podobného i jinde.  

 Evropská unie je obviňována z toho, že není schopna zajistit 
bezpečnost svých občanů a někdy je dokonce považována za samotný 
zdroj jejich ohrožení. Veřejné mínění v Evropě je rozděleno mezi ty, 
kdo chápou pomoc uprchlíkům jako morální imperativ nebo 
přinejmenším právní povinnost a ty, kdo v ní vidí existenciální 
ohrožení Evropy a jejích základních hodnot. Volný pohyb osob v rámci 
EU zahrnuje také volný pohyb teroristů, což vede k tomu, že jeden 
ze symbolů evropské integrace, Schengenský prostor, je stále více 
virtuální realitou.  

 Nastal čas, kdy je nutné si znovu připomenout, proč Evropskou unii 
potřebujeme – nikoliv prostřednictvím vyprázdněných sloganů, ale 
cestou kritické debaty. Do jednotlivých panelů jsme se tak snažili 
přizvat odborníky různých názorů, které však spojuje ambice o svých 
názorech otevřeně diskutovat, a nikoliv je pouze dogmaticky hájit. 
Zaměříme se přitom na pouhý zlomek výzev, před kterými Unie dnes 
stojí: krizi liberální demokracie či „vlády práva“ v některých členských 
státech EU, uprchlickou krizi a bezpečnostní hrozby v Evropě, jakož 
i možnosti, jak Unie může všem těmto výzvám čelit. 

 Těšíme se na Vaši účast a na bohatou diskusi. 
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PROGRAM: 

[registrace od 8:30 do 8:50] 

9:00 ÚVODNÍ SLOVO 
Martin Smolek, Ministerstvo zahraničních věcí 

9:15 KEYNOTE LECTURE 
Petr Pithart, bývalý předseda Senátu Parlamentu ČR 
 

9:45  PANEL 1: Je evropská liberální demokracie v krizi? 

Moderuje: Miluše Kindlová Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

Krize liberální demokracie v Maďarsku 

Marek Antoš, Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

Krize liberální demokracie v Polsku 
Jan Wintr, Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

Politika EU jako příčina krize liberální demokracie? 

Jan Komárek, London School of Economics and Political Science 

Vliv vnějších aktérů na vývoj liberální demokracie: role Ruska, USA a dalších 
Vít Beneš, Ústav mezinárodních vztahů 

Komentář: Pavel Molek, Nejvyšší správní soud a Právnická fakulta MU 
Michael Žantovský, Knihovna Václava Havla 

Diskuse 

[přestávka na kávu] 
 

11:30 PANEL 2: Uprchlická krize, krize bezpečnosti a krize liberální demokracie 

Moderuje: Martin Kopa, Univerzita Palackého v Olomouci 

Omezování práv uprchlíků a liberální demokracie 

Věra Honusková, Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

Jak ubránit Evropu před nepřáteli liberální demokracie? 
Otakar Foltýn, Generální štáb Armády ČR 

Je islám slučitelný s liberální demokracií? 
Zora Hesová, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

Komentář: Jan Grinc, Senát Parlamentu ČR a Právnická fakulta UK 
Petr Agha, Ústav státu a práva AVČR a Právnická fakulta UK 

Diskuse 

[oběd] 
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14:00 PANEL 3: Nástroje obrany liberální demokracie v Evropě 

Moderuje: Zuzana Vikarská, Právnická fakulta Masarykovy univerzity 

Režim čl. 7 SEU a možnosti jeho uplatnění 
Robert Zbíral, Právnická fakulta Masarykovy univerzity 

Rámcový mechanismus "rule of law" Evropské unie 

Eva Kružíková, Právní služba Evropská komise 

Dialog „rule of law“ v Radě EU a možnost bilaterálních aktivit ČS 

Tomáš Buchta, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

Mechanismy Rady Evropy: Benátská komise a „rule of law“ 
Kateřina Šimáčková, Ústavní soud ČR a Právnická fakulta MU 

Komentář: Hana Pešková, Ministerstvo zahraničních věcí ČR  
David Kosař, Právnická fakulta Masarykovy univerzity 

Diskuse 

[přestávka na kávu] 
 

16:00 PANEL 4: Shrnutí a kritická panelová diskuse („katovna“) 

Moderuje: Jan Passer, Soudní dvůr Evropské unie 

Eliška Wagnerová, Senát Parlamentu ČR 
Jiří Zemánek, Ústavní soud ČR a Právnická fakulta UK 
Jan Kysela, Senát PČR a Právnická fakulta UK  
Michal Bobek, Soudní dvůr Evropské unie 

Diskuse 
 

17:00 ZÁVĚREČNÉ SLOVO 

Jan Komárek, London School of Economics and Political Science, Předseda ČSESP 
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