
 
 

 
 

Panelová diskuse je realizována v rámci projektu „Bezpečnost občanů a krizové řízení“ (VF20112015018). 
Svoji účast potvrďte do pondělí 3. 12. 2012 na e-mail: sbp@fsv.cuni.cz 

Panelová diskuse kandidátů na funkci prezidenta 
republiky 

Prezident České republiky a bezpečnost a obrana státu 
 

Prezident České republiky má velmi významné místo v rámci vytváření a uskutečňování bezpečnostní a obranné 
politiky státu, mimo jiné je i vrchním velitelem ozbrojených sil. Jeho stanoviska mohou bezpečnostní a obrannou 
politiku výrazně ovlivňovat, což je důležité i s ohledem na členství České republiky v Severoatlantické alianci a 
Evropské unii. Je proto důležité, aby se kandidáti na funkci prezidenta republiky před prvními přímými 
prezidentskými volbami osobně vyjádřili k aktuálním a perspektivním prioritám a problémům bezpečnostní a 
obranné politiky České republiky a aby veřejnosti představili své názory na prezidentské kompetence 
v bezpečnostní oblasti a jejich praktické uplatňování. 
 
Z tohoto hlediska je pozitivní, že všichni hlavní prezidentští kandidáti, kteří byli písemně osloveni počátkem září 
2012, pozitivně reagovali na možnost účasti ve veřejné diskusi k danému tématu. 
 
Panelové diskuse se zúčastní (v abecedním pořadí): 
 Jiří Dienstbier 
 Vladimír Dlouhý 
 Karel Schwarzenberg (předběžně potvrzeno) 
 Přemysl Sobotka 
 Miloš Zeman 
 
 
Datum:   Středa 5. prosince 2012 
Místo konání:  Univerzita Karlova, Karolinum - Ovocný trh 3, Malá aula, 2. patro 
 
 
Program: 
 15:00 – 16:00  Registrace 
 16:00 – 16:05  Úvodní slovo: Miloš Balabán, vedoucí SBP CESES FSV UK (moderátor) 
 16:05 – 17:15 Panelová diskuse prezidentských kandidátů 

 
Tematické okruhy diskuse: 
→ Prezident republiky má jako hlava státu ze zákona nezanedbatelné možnosti aktivně vstupovat do 

bezpečnostní politiky státu, a to jak na legislativní, tak na exekutivní bázi. Jak hodláte s těmito 
pravomocemi při výkonu prezidentské funkce prakticky nakládat? 

→ Jak hodnotíte současný stav Armády České republiky? 
→ Jaké priority v bezpečnostní a obranné politice ČR považujete za klíčové i s ohledem na rozpočtové 

škrty v resortech Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra? 
→ Jak hodnotíte realizaci cílů bezpečnostní politiky ČR vyplývajících z Bezpečnostní strategie ČR z roku 

2011? 
→ Jak hodnotíte aktuální stav a perspektivy NATO a Společné bezpečnostní a obranné politiky EU? 

 
 17:15 – 17:50  Diskuse s účastníky 
 17:50 – 18:00  Závěrečné slovo Miloš Balabán, vedoucí SBP CESES FSV UK 
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