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ČESKÁ OTÁZKA V	EVROPĚ  

VÝROČNÍ KONFERENCE ČSESP 
 

 

POŘADATELÉ: Česká společnost pro evropské a srovnávací právo  
s podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky,  
Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Common Law Society  

DATUM: pátek 18. května 2018 

MÍSTO:  Místnost č. 120, Právnická fakulta Univerzity Karlovy,  
nám. Curieových 901/7, Praha 1  

Od Masarykovy „České otázky“ až ke Kunderově „Českému údělu“, a samozřejmě 
v	textech, které s	nimi polemizovaly, všude najdeme apel na nutnost vnímat a	promýšlet 
existenci českého národa – a moderní české (u Masaryka československé) státnosti 
v	kontextu světového dění. Masaryk věřil, že Češi mají nárok na vlastní stát v	kontextu 
světové revoluce, která smete dědičné monarchie a postaví na trůn liberální demokracie 
– takové, jaké existovaly na Západě. Češi, v	Masarykově podání, byli přeci bytostnými 
demokraty a dějiny konečně stály na jejich straně. Jak víme, dějiny se ale v	neklidném 
dvacátém století otočily několikrát opačným směrem a český národ jakoby nevěděl, na 
kterou stanu se připojit.  

Kunderovým textem se pak vine víra v	jakousi výjimečnost Čechů – byli to oni, kdo měli 
světu ukázat „jaké nesmírné demokratické možnosti leží dosud ladem v	socialistickém 
společenském projektu“, což přimělo Václava Havla charakterizovat	Kunderův úděl jako 
příspěvek do „tradice sebeobdivných obrozeneckovlasteneckých přeludů“. Střední Evropa 
pak po roce 1989, na „konci dějin“, rezignovala na předkládání alternativ a soustředila se 
na dohánění Západu – kde ovšem nejpozději rok 2016 ohlásil návrat dějin a novou, 
tentokrát anti-liberální revoluci.  

Jaké je tedy místo České republiky v	Evropě dnes, v	roce kdy si připomínáme století od 
založení moderní české státnosti?  

Naše konference nemůže mít ambici odpovědět na filozofické otázky nastolené 
zakladatelem moderní české státnosti před více než sto lety. Přesto bychom rádi navázali 
na přemítání, které se vine stoletím české státnosti – jak v	obecnějším rámci, nadneseném 
v	úvodním slovu Jana Kysely, tak v	panelu odborníků, kteří budou reflektovat postavení 
České republiky v	rámci Evropské unie v	rámci politických jednání. Konferenci pak uzavře 
diskusní panel představitelů vrcholných soudních institucí, právnické profese a také hlasu 
z	vrcholu evropské soudní pyramidy – Soudního dvora EU.  

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

[registrace od 11:30] 

 
12:00 PŘIVÍTÁNÍ A ZAHÁJENÍ KONFERENCE   

Jan Komárek, předseda ČSESP; 
iCourts, Právnická fakulta, 
Univerzita v	Kodani 

12:15  ÚVODNÍ SLOVO:  
ČESKÁ OTÁZKA V EVROPĚ  

Jan Kysela, tajemník Stálé 
komise Senátu pro Ústavu ČR 
a	parlamentní procedury; 
Právnická fakulta UK 

Komentář:  

Jan Kuklík, děkan  
Právnické fakulty UK   

Zdeněk Kühn, soudce 
Nejvyššího správního soudu ČR; 
Právnická fakulta UK 

Diskuse  

[přestávka na kávu] 
 

14:00 OTISK ČESKÉ REPUBLIKY  
V	EVROPĚ: POLITIKA  

Moderuje Robert Zbíral, 
Právnická fakulta MU   

Tomáš Prouza, ředitel  
EU Politics Advisory, v	letech 
2013-2017 státní tajemník  
pro evropské záležitosti  

Kristýna Najmanová, ředitelka 
Odboru komunitárního práva 
Ministerstva zahraničních věcí ČR 

Věra Honusková,  
Právnická fakulta UK 

Diskuse 

 [přestávka na kávu] 

16:00 REFLEXE ČESKÉ OTÁZKY PRÁVNÍKY  

Moderuje: Zuzana Vikarská,  
Právnická fakulta MU 

Pavel Simon,  
soudce Nejvyššího soudu ČR 

Pavel Molek,  
soudce Nejvyššího správního 
soudu; Právnická fakulta MU 

Blanka Čechová,  
právnička a	spisovatelka 

Petr Bříza,  
partner v AK Bříza a Trubač 

Michal Bobek, generální advokát 
Soudního dvora EU 

Diskuse 

17:45 ZÁVĚREČNÉ SLOVO 

Jan Passer, soudce Tribunálu EU 

[číše vína a občerstvení] 

 


