
   

             

 

Patnáct let České republiky v EU 
Místo konání: Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské nám. 5, Praha – Černínský palác 

Datum konání: 16. května 2019 

Moderátoři: Vladimír Bartovic, Jan Kovář, Jan Macháček 

 

8:00 – 9:00 Registrace 

9:00 – 9:15 Přivítání, úvodní slovo 

Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí ČR 

 

9:15 – 10:00 Úvodní slovo 

 Andrej Babiš, premiér ČR  

 Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost, práva spotřebitelů a otázky 

rovnosti pohlaví  

Moderuje: Vladimír Bartovic, ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM 

10:00 – 10:30 Přestávka na kávu 

10:30 – 12:00 Panel 1: „Kterak jsme vstupovali“ - Přípravy vstupu a očekávání aneb 15 let 

přístupového procesu a transformace (1989-2004) 

Pád železné opony a návrat k demokracii automaticky neznamenal i vytoužený "návrat do 

Evropy".  Integrace do evropských struktur však byla relativně pomalá a vyžadovala 

politickou a ekonomickou transformaci, která se dotkla nás všech. Jaká byla tehdejší 

očekávání občanů a byla vstupem do Evropské unie naplněna? 

Vystupující 

 Ramiro Cibrián, vedoucí delegace EK v ČR v letech 1999-2003 

 Ján Figeľ, hlavní vyjednavač pro vstup Slovenska do EU 1998-2003, evropský 

komisař pro výchovu a vzdělávání v letech 2004-2009 

 Josef Kreuter, zástupce vedoucího negociačního týmu ČR během přístupových 

rozhovorů 2000-2002, vedoucí Stálé mise ČR při Evropských společenstvích 

v Bruselu v letech 1993-2000 

 Libor Sečka, vedoucí Stálé mise ČR při Evropských společenstvích v letech 2000-

2002 

 

Moderuje: Vladimír Bartovic, ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM 

12:00 – 13:00 Oběd 

 



   

             

 

13:00 – 14:30 Panel 2: Reflexe členství ČR v EU a na vnitřním trhu – 15 let aktivní 

a srozumitelné ČR v jednotné Evropě? 

Česká republika se od vstupu do EU začala učit, jak prosazovat své zájmy ve společenství 

dalších 27 zemí. A stala se plnohodnotnou součástí vnitřního trhu s výhodami jeho čtyř 

svobod. Česko zažilo masivní příliv investic a české podniky se etablovaly na jednotném 

vnitřním trhu, kam dnes míří 84 % českého exportu. Ale ne vždy bylo pozicím České 

republiky v EU rozumět a dodnes je předmětem diskuzí, zda se má úzce spojit s jádrem EU. 

Během 15 let se evropské prostředí proměnilo, naposledy brexitem, Unie se sama o sobě 

mění v reakci na geopolitické změny. Interakcí s dalšími členy se však vyvíjíme i my sami. 

Víme, čeho chceme v Evropě docílit, jak rozvíjet společný trh a jsme schopni aktivně reagovat 

na nové výzvy? Kde je místo ČR v EU – v jádru nebo na okraji? 

  Vystupující   

 Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy pro hospodářskou politiku 

 Alena Mastantuono, ředitelka České podnikatelské reprezentace při EU 

 Vladimír Bärtl, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR 

 Edita Hrdá, vrchní ředitelka Evropské služby pro vnější činnost pro Ameriku  

 Libor Rouček, poslanec Evropského parlamentu v letech 2004-2014 

 

Moderuje: Jan Kovář, Ústav mezinárodních vztah 

 

14:30 – 15:00 Přestávka na kávu 

15:00 – 16:30 Panel 3: Budoucnost EU a výhody členství pro ČR – Proč být součástí EU? 

Evropa je svědkem turbulentních událostí ve světě i doma. Je nepochybné, že Evropská unie 

musí na nové situace umět reagovat. Jaká je představa ČR o budoucnosti EU a jak nakonec 

bude za dalších 15 let vypadat? 

  Vystupující 

 Milena Hrdinková, státní tajemnice pro EU, Úřad vlády ČR 

 Jakub Dürr, stálý představitel ČR při EU 

 Jacques Rupnik, politolog, profesor College of Europe zabývající se střední a 

východní Evropou 

 Tomáš Weiss, vedoucí Katedry evropských studií, Fakulta sociálních věd Univerzity 

Karlovy 

 

Moderuje: Jan Macháček, Institut pro politiku a společnost 

 

16:30  Závěrečné poznámky, následované číší vína 

Aleš Chmelař, náměstek ministra zahraničních věcí ČR 


