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8:30 - 9:15 registrace účastníKů

9:15 - 9:20  ZaHájení KonFerence

9:20 - 10:00   úvodní řeč

jacques rupniK - politolog 
martin palouš - ředitel, Knihovna Václava Havla

10:00 - 10:20 přestávKa na Kávu

10:20 - 12:45  i. panel: „Federalismus  
a evropa” 

petr KratocHvíl - zástupce ředitele,  
Ústav mezinárodních vztahů 
jan Kysela - expert na ústavní právo, Právnická fakulta UK 
jan macHáčeK - novinář a analytik, Respekt  
jiří peHe - ředitel, NYU Prague
ivan pilip - bývalý víceprezident Evropské investiční banky 
elišKa Wagnerová - bývalá místopředsedkyně  
Ústavního soudu 
jan ZaHradil - poslanec Evropského parlamentu

Umí se Evropa shodnout na obsahu pojmu federalismus? Mluví 
se o něm jako o politické unii, hlubší integraci, dokonce i centrali-
zaci. Liší se britský, francouzský, německý či americký pohled na 
federalismus? Může existovat “federace uvnitř federace”, třeba 
německá uvnitř evropské? Federalismus stojí a padá s myšlenkou 
vnitřní konkurence. Jeho podstatou je vyvažování mocí, ony 
pověstné brzdy a  pojistky, stejně jako ochrana menšin – nikoliv 
jen etnických – a  prevence tyranie většiny. Kritikové namítají, že 
evropský federalismus je naivní, nebezpečný a  utopický, protože 
neexistuje evropský národ a  společná evropská identita. Jaká je 
česká zkušenost s československým federalismem? Máme Evropě 
co nabídnout?

12:45 - 13:45 oběd

13:45 - 16:15   ii. panel: „myšlenKa  
FederalisticKé evropy  
v Kontextu KriZe” 

petr druláK - ředitel, Ústav mezinárodních vztahů 
jan Kudrna - expert na ústavní právo, Právnická fakulta UK 
lenKa rovná - profesorka, Institut mezinárodních studií UK 
ilona šviHlíKová - ekonomka, Vysoká škola mezinárodních 
a veřejných vztahů Praha 
martin Weiss - novinář, Lidové noviny 
petr ZaHradníK - ekonom, Česká spořitelna

Krize EU může spočívat v  nezavršenosti tohoto politického pro-
jektu, či naopak v jeho přílišné ambici. Evropa prožívá především 
instituční krizi. Přitom jedna ryze federální instituce již byla 
v  Evropě vytvořena – je jí ECB. Máme hledat politickou odpověď 
na ekonomickou výzvu větší kontroly paktu fiskální stability? Čili: 
máme vytvořit druhou komoru Evropského parlamentu, jak to 
nastínil Václav Havel a nedávno zmínila Angela Merkelová? Nebo 
je tato idea nebezpečná. A pokud je nebezpečná, tak proč? 

16:15   Závěrečné slovo

16:30  číše vína

program  
KonFerence


