
 

 

CO SE PODAŘILO A CO NE... A PROČ 
 

Pravicové reformy v Česku a na Slovensku – 20 let samostatné existence našich republik 

z pohledu české a slovenské pravice 

 

 

 

S laskavou podporou Konrad Adenauer Stiftung 

 

 

 

Místo konání: jižní Morava; Hotel zámek Čejkovice (http://www.hotelcejkovice.cz/ ) 

Datum: 29.11. - 1.12. 2013 

Registrace: Matyáš Zrno, Občanský institut (zrno@obcinst.cz). 

Počet účastník je omezen, prosíme proto zájemce, aby poslali stručný životopis. Polovina míst 

je rezervována pro studenty vysokých škol. Účast je zdarma a zahrnuje ubytování, stravu a 

program. 

 

Po první vlně transformace počátkem 90. let se pravicové vlády v obou zemích někdejšího 

Československa pokoušely s různou mírou intenzity o ekonomické i další reformy. Došlo ke 

změnám (či pokusům o změnu) v oblasti daňového, sociálního a penzijního systému, došlo k 

reformě zdravotnictví a justice. Někde došlo k razantním změnám (především na Slovensku), 

jinde zůstaly v půli cesty či dokonce přispěly k pádu vlády. Mohli pravicoví politici postupovat 

jinak a lépe? Lze vůbec v poměrně rovnostářských zemích jako je Česko a Slovensko zavádět 

pravicové reformy, aniž by si pravicové vlády pod sebou samy podřezaly větev? Je v pořádku, 

že o klíčových bodech reforem rozhoduje v ČR v konečném důsledku Ústavní soud? O tom 

budou diskutovat přední aktéři české a slovenské politiky posledních dvaceti let, stejně jako 

přední komentátoři a politologové. 

 

Mimo jiné vystoupí: 

 

Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR 

Mikuláš Dzurinda, bývalý premiér SR 

Alexandr Vondra, bývalý vicepremiér ČR, ministr obrany a zahraničí 

Ivan Mikloš, bývalý ministr privatizace a financí SR 

http://www.hotelcejkovice.cz/
mailto:zrno@obcinst.cz


Program: 

 

Pátek 29.11.2013 

 

Příjezd, večeře 

 

Úvodní slovo: 
Roman Joch, ředitel Občanského institutu; 

Zástupce Nadace Konrada Adenauera v ČR a SR 

 

Večeře 

 

Sobota 30.11.2013 

 

Panel ekonomický: ekonomické reformy v ČR a SR po pádu komunismu a 

 

Mikuláš Dzurinda, bývalý premiér SR, nyní poslanec NR SR 

Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR 

Ivan Mikloš, bývalý ministr privatizace, financí SR, nyní poslanec NR SR 

Lenka Zlámalová, šéfanalytička LN 

Peter Gonda, ředitel Konzervatívného inštitútu M.R.Štefánika 

 

Panel justiční: jak se podařilo překonat dědictví komunistické justice, aplikace evropského 

práva před vstupem do EU a boj s korupcí 

 

Daniel Lipšic, bývalý ministr spravedlnosti SR. tbc 

Karel Šimka, soudce Nejvyššího správního soudu   

Jan Mazák, bývalý předseda slov. ústavního soudu tbc 

 

Oběd 

Panel zahraničně-bezpečnostní: ukotvení ČR a SR v NATO a EU, atlantismus kontra vztah 

k Rusku, energetická bezpečnost, další vývoj v rámci EU 

 

Alexandr Vondra, bývalý ministr obrany ČR; 

Roman Joch, ředitel OI 

František Šebej, předseda zahraničního výboru NR SR. tbc 

Ján Čárnogurský, bývalý slovenský premiér, kandidát na prezidenta SR tbc 

 

Večeře, následně neformální diskuse 

 

 

Neděle, 1.12.2013 

 

Snídaně 

Panel mediální: svobodná média, fenomén úpadku tištěných médií a jejich oligarchizace 

 

Štefan Hríb, šéfredaktor týdeníku Týždeň, moderátor pořadu Lampa STV; 

Dalibor Balšínek, šéfredaktor Lidových novin 

 

 

Oběd 



Panel politický: vývoj politické kultury, fenomén „Fico“ v SR, v ČR Zemanův ústavní puč a 

překreslení politické mapy. Budoucnost klasických politických stran ve světle výsledku 

parlamentních voleb v ČR. 

 

Miroslav Novák, politolog, FSV MU; VŠCI 

Bohumil Pečinka, Reflex 

Peter Zajac, prezident Konzervativního institutu M.R. Štefánka 

Grigorij Mesežnikov,  Institut pro veřejné otázky, Bratislava    

 

 

Kulatý stůl všech panelistů: Jak dál Česko a Slovensko? 

 

 

 

 

  

   

 

 


