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AKTUÁLNĚ
Závěrečná zpráva z kolokvia "Příčiny, důsledky a možná
vyústění současné krize Evropské unie"
Závěrečná zpráva z mezinárodního kolokvia, které proběhlo 19. května 2017 v Profesním domě, je ke stažení   zde .
K dispozici je i přeložená   verze .

Prof. František Ochrana obdržel významné ocenění
Gratulujeme prof. Františku Ochranovi k ocenění, které mu bylo uděleno

za nejlepší komparativní příspěvek na konferenci NISPAcee 2017!

Pozvánka k účasti na kolokviu "Příčiny, důsledky a možná
vyústění současné krize Evropské unie"
Srdečně vás zveme k účasti na mezinárodním kolokviu, které pořádá Centrum pro sociální a ekonomické strategie ve
spolupráci s Evropským hnutím v ČR
Konání: 19. května 2017 od 9:00 – 17:30 hod. v Aule Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, Malostranské nám.
25, Praha 1
Přihlásit se k účasti je možno vyplněním elektronického registračního formuláře   ZDE .Registrovat se lze i na e-mailu: 
hana.marzova@fsv.cuni.cz , a to nejpozději do 15. května.

  program  a   expozice  problematiky.

Jak a komu slouží elity: pravé elity, anebo toxičtí vůdci?
Doc. Pavol Frič reaguje na příspěvek Petra Robejšeka "Skutečná elita"
článek Petra Robejška   ZDE
reakce Pavola Friče   ZDE

Politika, péče o děti a seniory v měnící se společnosti
Na konferenci "Politiky péče o děti a seniory v měnící se společnosti: zkušenosti České
republiky a Norska", konané dne 30. března 2017 na Masarykově univerzitě v Brně,
vystoupil prof. Martin Potůček s referátem "Překážky a možnosti institucionálních změn
v českém systému sociálního zabezpečení".
Prezentace ke stažení   ZDE(.pdf)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsz9JWwIE-oKQMZ6axncrxBBgjS1qUlPjtt8ZA0yb4TAZFAA/viewform
mailto:hana.marzova@fsv.cuni.cz
http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-robejsek.php?itemid=28952
http://blog.aktualne.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=28960
http://martinpotucek.cz/images/David_Mares_PDF/bariry%20a%20pleitosti%20institucionlnch%20zmn%20pdf.pdf
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Národní konvent na téma: Evropský sociální pilíř v kontextu
dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické a
sociální konvergence

Dne 24. 2. 2017 profesor Martin Potůček na kulatém stole Národního konventu na téma
"Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické
a sociální konvergence" vystoupil se stanoviskem, analyzujícím výzvy, kterým Evropská
unie a Česká republika čelí a bude v budoucnu vystavena.

  Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické
a sociální konvergence(.pdf)

  Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické
a sociální konvergence(.docx)

  Evropský sociální pilíř v kontextu dokončení hospodářské a měnové unie a ekonomické
a sociální konvergence - doporučení(.pdf)

Co je vícerychlostní Evropa a jaké jsou její dopady na ČR?   VIDEO ZDE

Občanský sektor v ohrožení?
V nakladatelství Slon právě vyšla kniha „Občanský sektor
v ohrožení?“. Vedoucím autorského kolektivu je doc. PhDr. Pavol
Frič, Ph.D. Publikace se soustřeďuje na analýzu modernizačních
procesů v občanském sektoru. Autory zajímá profesionalizace
občanských organizací a individualizace občanské participace,
které se prolínají se strategickými procesy evropeizace a budování
participační demokracie.

Česku chybí vize a strategie, bez toho ve světě neuspějeme
Rozhovor redaktora Petra Kaina s vedoucím CESES Martinem
Potůčkem "Česku chybí vize a strategie, bez toho ve světě
neuspějeme" vyšel dne 20. ledna 2017 v Lidových novinách a
následně 22. ledna v Lidovkách.

Vystoupení na Fakultě sociálnych vied Univerzity Sv. Cyrila a
Metóda v Trnavě

CESES-1-version1-narodni_konvent_o_evropske_uni.docx
CESES-1-version1-narodni_konvent_o_evropske_uni.docx
https://www.youtube.com/watch?v=UY6IKPBBjcU


Compiled Jan 8, 2018 10:05:44 AM by Document Globe ®   3

Dne 15. 12. 2016 profesor Martin Potůček na pozvání pana děkana vystoupil
na Fakultě sociálnych vied Univerzity Sv. Cyrila a Metóda v Trnavě s
přednáškou &quot;Krize vládnutí, Evropská unie a veřejná politika&quot;

Diskuze na 2. pracovní konferencis příspěvkem: "Důchodová
reforma - jak dál?"

Dne 30. listopadu proběhla v Praze 2. pracovní konference Odborné komise pro důchodovou
reformu pod názvem "Důchodová reforma - jak dál?". profesor Martin Potůček moderoval několik
jednání a přednesl zprávu o její činnosti za poslední dva roky.

Zpráva o činnosti Odborné komise pro důchodovou reformu ke stažení   ZDE(.pptx)
Program pracovní konference ke stažení   ZDE(.PDF)
Se všemi příspěvky je možno se seznámit na stránkách důchodové komise:   ZDE
Úvodní stránka důchodové komise:   ZDE

Vystoupení před Stolní spoleností: Evropa v Praze
V pondělí 23.11.2016 profesor Martin Potůček na pozvání paní profesorky Lenky Rovné, Jean Monnet

Chair ad personam, vystoupil před Stolní společností Evropa v Praze s příspěvkem "Evropská krize čelí
nejhlubší krizi ve své historii. Příčiny, důsledky a scénáře možné budoucnosti." Následovala bohatá diskuse.

Příspěvěk ke stažení   ZDE(.pdf)

Omezení provozu Knihovny CESES
Půjčování publikací z knihovny CESES FSV UK je dočasně pozastaveno z důvodu stěhování a přesunu knihovního
fondu pod správu knihovny Hollar.

Vystoupení na semináři o ustavování záchranné sociální sítě
v průběhu transformace
Dne 9. listopadu 2017 vystoupil prof. Martin Potůček na semináři o ustavování záchranné sociální sítě v průběhu
transformace, organizovaném Ministerstvem zahraničních věcí Korejské republiky ve spolupráci s VŠE Praha přednesl
příspěvek"Czech welfare reform: what babies did we pour out of the bath water?"

Program semináře ke stažení   ZDE(.pdf)

Diskuze v radiofóru na stanici ČR Plus na téma: České
důchody a jejich valorizace
Dne 21. 9. profesor Martin Potůček diskutoval v pořadu Radiofórum stanice Český rozhlas Plus s moderátorkou a
posluchači o českých důchodech a jejich valorizaci.
  Možnost poslechu zde

Diskuze v pořadu 90' ČT24 na téma: "maximální věk pro
odchod do důchodu a zabezpečení příslušníků náročných
povolání"
Dne 24. srpna 2016 diskutoval profesor Martin Potůček s prezidentem Konfederace zaměstnavatelských a
podnikatelských svazů Janem Wiesnerem a místopředsedou Rady seniorů Oldřichem Pospíšilem, o zastropování
důchodů a o problémech důchodového zabezpečení příslušníků náročných povolání.
  90' ČT24 (vystupení od 65. minuty)

CESES-1-version1-zprava_o_cinnosti_okdr_2016.pptx
http://www.duchodova-komise.cz/?page_id=1033
http://www.duchodova-komise.cz/
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3708372/embedded/dark
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/216411058130824/
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Diskuze v pořadu Události, komentáře na téma: "maximální
věk pro odchod do důchodu"
Dne 23. srpna 2016 od 22:00 diskutoval prof. Martin Potůček s místopředsedou senátu Zdeňkem Škromachem (ČSSD)
a místopředsedkyní sněmovního výboru pro sociální politiku Radkou Maxovou (Ano) o zastropování věku odchodu do
důchodu.
  Události, komentáře

Rozhovor v MF Dnes na téma: Zvyšme důchody, jinak nás to
přijde draho
Dne 15.6. 2016 vedla redaktorka MFDNES Jitka Vlková, rozhovor s vedoucím CESES, prof. Martinem Potůčkem, který
vyšel pod názvem "Zvyšme důchody, jinak nás to přijde draho“
  Rozhovor s prof. Martinem Potůčkem

Diskuse Diskuse v pořadech studio 6 a studio ČT24: změna
valorizace penzí a komunikace s politiky
Vedoucí CESES Martin Potůček hovořil dne 2. 6. 2016 ve dvou pořadech stanice ČT 24 o činnosti Odborné komise
pro důchodovu reformu, kterou vede. Předmětem rozhovoru v  pořadu Studio 6 i tiskové konference po skončení
jednání zmíněné komise byly zejména návrhy na změnu valorizace penzí a komunikace s politiky o pokračování české
důchodové reformy:
  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/216411010100602/
  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/216411058310602/ .

Výhled budoucí činnosti Odborné komise pro důchodovou
reformu
Redaktor Ondřej Tůma zveřejnil dne 18. 5. 2016 na serveru Peníze.cz v rubrice Analýzy podrobný přehled dosavadní
a výhled budoucí činnosti Odborné komise pro důchodovou reformu, kterou vedu.   Odkaz zde

Veřejná politika
V nakladatelství C. H. Beck právě vyšla nová učebnice veřejné politiky   "Veřejná politika"  Martina Potůčka
a kol.Výtisky se studentskou slevou 35 %, tedy za 384,- Kč byly již na CESES vyprodány, ale omezený
počet těchto výtisků je stále možné zakoupit v Jinonicích u Dr. Tomandlové, budova B, kancelář 3009.

Článek o knize CESES "Vize České republiky do roku 2015"
V sobotu 7. května 2016 vyšel v příloze Lidových novin, "Orientaci" článek "Řekni, kde ty vize jsou" Jana Balcara, který
se v něm vrací ke knize Vize České republiky do roku 2015, vydané Centrem pro sociální a ekonomické strategie v
roce 2001. Jan Balcar v článku popisuje jednotlivé scénáře vývoje, které byly v knize nastíněné, a hodnotí, na které
z předpovědí došlo.

Studio ČT24: Legislativní úprava důchodového věku a další
postup důchodové reformy
Dne 10. 3. 2016 v pořadu Studio ČT24 od 14:30 Martin Potůček odpovídal na otázky redaktorky k připravované
legislativní úpravě důchodového věku a k dalšímu postupu přípravy důchodové reformy.   odkaz zde

Pokusy a omyly důchodových reforem
Vedoucí CESES Martin Potůček vystoupil s poslancem Evropského parlamentu Luďkem Niedermaierem v diskusním
pořadu ČT 1 a ČT 24 "Otázky Václava Moravce" dne 14. února 2016 od 12:50 do 13:37 hodin na téma "Pokusy a omyly
důchodových reforem". Odkazy:   1. část  a   2. část

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/216411000370823/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/216411010100602/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/216411058310602/
http://www.penize.cz/starobni-duchod/311501-jak-dal-reformovat-penze
http://aktuality.fsv.cuni.cz/upload/Potucek_kniha.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/216411058290310/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/216411030500214/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/216411030510214-otazky-vaclava-moravce-2-cast/

