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

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)

CESES-467-version1-zprava_o_cinnosti_okdr_2016.pptx
http://www.duchodova-komise.cz/?page_id=1033
http://www.duchodova-komise.cz/
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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)

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.

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3708372/embedded/dark
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/216411058130824/
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
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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/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/

