
8:45 – 9:15 RegistRace účastníků

9:15 – 9:20  úvodní řeč
MaRta sMolíková  – ředitelka, Knihovna Václava Havla

9:20 – 11:00  i. panel: MasaRykovské  
a Benešovské tRadice

Jak si prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk a  Edvard Beneš vyklá-
dali svoje ústavní pravomoci? Jaké tradice prezidentské role u nás 
založili? Chovali se, či mohli být vnímáni, oba českoslovenští prezi-
denti jako monarchové? Jak byli oba prezidenti úspěšní v budování 
státu? Jak se vypořádali s řešením stranických sporů, záležitostmi 
v zahraniční politice a diplomacii? Lze oba prvorepublikové prezi-
denty a jejich výkon funkce umístit na ideologicky pravolevou linii? 
V čem je odkaz první republiky, pokud vůbec, pro nás nyní důležitý? 
Byla první republika z dnešního hlediska plnohodnotná demokra-
cie, a jaký vliv na ni měli prezidenti v konfrontaci s tzv. Pětkou a vli-
vem nepolitických organizací? 

ModeRátoR
vladiMíR kučeRa - novinář a publicista

panelisté
Jana čechuRová – historička, Ústav českých dějin,  
Filozofická fakulta UK
dagMaR háJková – historička, Masarykův ústav a Archiv AV ČR
pavel kosatík – spisovatel a publicista
ivan šedivý – historik, Filozofická fakulta UK

11:00 – 11:30 přestávka na kávu

11:30 – 13:00  ii. panel: pRezidentské  
tRadice václava havla  
a václava klause 

Jakou tradici u nás založili naši dva polistopadoví prezidenti? Jak si 
vyložili prezidentské pravomoci?  Jak ctili českou Ústavu? V čem se 
lišili a podobali? Lze je srovnávat? Lze u obou najít inspiraci v prezi-
dentství první republiky?

ModeRátoR
toMáš něMeček - novinář, Lidové noviny 

panelisté
pavel FischeR – politický ředitel, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Jan kysela – expert na ústavní právo, Právnická fakulta UK
Jan Macháček – novinář a analytik, Respekt
dušan tříska – ekonom a právník

13:00 – 14:00   oBěd

14:00 – 15:30  iii. panel: co čekat  
od příMé volBy?

Zavedení přímé volby prezidenta je velkým zásahem do ústavních 
i  politických tradic naší země. Dá se předpokládat, že přímá volba 
může určitým způsobem změnit rovnováhu mocí v našem ústavním 
systému, každopádně však poskytne hlavě státu jiný mandát, než 
měla dosud. Nabízí se ovšem též otázka, zda varování některých ex-
pertů ohledně přímé volby nejsou přehnaná ve světle dosavadních 
zkušeností s přímou volbou ve 12 dalších zemích Evropské unie, kde 
přímá volba prezidenta ani nezměnila systém parlamentní demo-
kracie v  prezidentské republiky, ani nevedla ke zvolení populistů. 
Panel by se měl pokusit nahlédnout jak možné zápory přímé volby, 
tak i možné klady. 

ModeRátoR
Jiří pehe – ředitel, NYU Prague

panelisté
toMáš klvaňa – ředitel, Globální neziskové programy Zdeňka Bakaly
Jan kudRna – expert na ústavní právo, Právnická fakulta UK
toMáš leBeda – politolog, Katedra politologie  
a evropských studií, FF UP 
petR pithaRt – místopředseda Senátu Parlamentu ČR   
eRik taBeRy – šéfredaktor, Respekt

15:30 – 16:00  přestávka na kávu 

16:00 – 17:20   iv. panel: deBata  
pRezidentských kandidátů 

Každý kandidát vysvětlí, proč by se právě on měl stát historicky prv-
ním přímo zvoleným prezidentem. Bude jako prezident jen primus 
inter pares, nebo se bude pokoušet být nad politikou? Cítí se být mo-
rální autoritou? Jak bude formovat nový ústavní pořádek? Bude dělat 
de facto samostatnou zahraniční politiku? Jaké kandidáty na ústavní 
soudce a členy Bankovní rady ČNB bude upřednostňovat? Jak vidí bu-
doucnost EU a eurozóny, případně roli ČR v nich? Jaká je ideální rovno-
váha mezi obhajobou hospodářských zájmů a lidských práv, například 
ve vztazích s Čínou či Ruskem? Jaký prezident je jejich vzorem? 

ModeRátoR
toMáš klvaňa – ředitel, Globální neziskové programy  
Zdeňka Bakaly

panelisté
Jiří dienstBieR – senátor, ČSSD 
vladiMíR dlouhý – ekonom 
zuzana Roithová – poslankyně Evropského parlamentu, KDU-ČSL 
kaRel schwaRzenBeRg – ministr zahraničních věcí ČR, TOP 09 
přeMysl soBotka – místopředseda Senátu Parlamentu ČR, ODS

17:20 závěRečné slovo

  pozvání na číši vína

pRogRaM konFeRence

československé 
pRezidentské tRadice 
a příMá volBa 
pRezidenta v čR
12. října 2012
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