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Institut pro politiku a společnost se zúčastnil konference 

„Česko: Jak jsme na tom?“ 

 

 V úterý 20. října se pod záštitou Aspen Insitute Prague ve spolupráci s magazínem 

Forbes konal nultý ročník konference s názvem „Česko: Jak jsme na tom?“. Úsilím více než 

půlročního projektu je objektivním a systematickým způsobem zhodnotit dosavadní i budoucí 

úspěchy České republiky a současně rozproudit debatu. Nejedná se však pouze o úspěchy v 

ekonomické sféře, jejíž úroveň není rozhodně jediným kritériem pro úspěch vyspělé země. Na 

konferenci byly představeny tři reporty týkající se i dalších klíčových segmentů pro budoucí 

rozvoj Česka jakými jsou konkurenceschopnost, národní bezpečnost a kvalita života.  

 

 Celodenní program nabízel možnost shlédnout projevy a prezentace mnoha českých 

osobností, ať už z českého politického prostředí, byznysu světa či zástupců působících při 

mezinárodních organizacích a nadacích. Za klíčový výstup konference považuje Institut pro 

politiku a společnost doporučení ekonomické studie pod vedením Oldřicha Bajera a Tomáše 

Víška. V ekonomické oblasti čelí Česko třem domácím úkolům – zlepšení institucionálního 

prostředí, zlepšení vzdělávání a zajištění konkurenceschopnosti trhu práce. Za vize do 

budoucna jsou pak považovány: ekonomika založená na podnikavosti, inovacích a 

technologiích urbanizovanější populace a mobilizace kapitálu. 

 

 Institut pro politiku a společnost dlouhodobě usiluje o otevřenou diskuzi v mnoha 

oblastech politického, ekonomického i společenského charakteru. Proto IPPS plně podporuje 

cíle a vize, které vyplynuly právě z úterní konference. Budeme i nadále přispívat k této debatě 

a pomoci rozšířit ji mezi širší publikum díky odborným výstupům, reportům k jednotlivým 

akcím a především prostřednictvím diskuzí.  

 

 Tento měsíc například proběhla debata zaměřená na inovaci a konkurenceschopnost 

České republiky. V nadcházejících týdnech jsou na pořadu i další akce, mezi kterými stojí za 

vyzdvižení zejména pracovní snídaně s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem. Panelisté 

se budou věnovat tématům, která jsou velmi úzce spojená s hospodářskou kriminalitou a 

transparentností, což jsou neoddiskutovatelně problematické oblasti spojené se situací českých 

institucí i hospodářství. V delším časovém horizontu pak IPPS plánuje uspořádání konferencí 

orientovaných především na vzdělávání a digitalizaci. 
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