VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Demokracie znamená, že každý občan může říct po vzoru
francouzského monarchy: „Stát jsem já“.
Tomáš Garrigue Masaryk
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PROČ TO DĚLÁME

CO SE NÁM UŽ POVEDLO

V think-tanku Evropské hodnoty vedeme kontinuální debatu
o roli občanské společnosti a konkrétněji nevládních organizací
v demokratickém politickém procesu. Jsme přesvědčeni, že
v české společnosti, která je otrávená politikou a kde politické
strany nedostatečně plní roli zprostředkovatele mezi státní mocí
a zájmy veřejnosti, nestačí, aby se think-tanky a další nevládní
odborné organizace omezovaly jen na suché komentování
politiky nebo publikování vědeckých prací. To, co české veřejné
diskusi chybí, není více odborných a vědeckých studií, které
politici mohou s lehkostí ignorovat. To, co nám chybí, je více
aktivit organizací občanské společnosti, jejichž cílem je naše
politické představitele přímo a kvaliﬁkovaně konfrontovat.

Je nezbytné, aby na akademických a odborných pracovištích
vznikaly analýzy a studie, které splňují přísné vědecké standardy.
Ale je zároveň zřejmé, že to nebude ten typ publikací, které na
kvalitu politické kultury v Česku budou mít zásadní vliv. Ostatně
sebepropracovanější společenskovědní práce, které v posledních
dvou dekádách vyšly, na stavu české politiky nic nezměnily.

Usilujeme o zvyšování politické kultury v České republice
i na evropské úrovni. Politikům předkládáme odborná
doporučení a systematicky sledujeme a hodnotíme jejich
práci. Za základní prvky vysoké politické kultury považujeme
aktivní občany, zodpovědné politiky a soudržnou společnost,
která sdílí hodnoty svobody a demokracie.

Proto pokud chtějí think-tanky a nevládní organizace přispívat
ke kultivaci veřejné diskuse v České republice, musejí především
cílit na politické představitele, a to takovým jazykem, kterému
politici rozumějí a jejž není možné ignorovat. Bez toho zůstanou
i ty nejlepší studie a doporučení jen na papíře.

1. Před volbami do Evropského parlamentu jsme vypracovali
jediné komplexní hodnocení českých europoslanců, které
užívala všechna celostátní seriózní média.

Jsme přesvědčeni, že je potřeba vytvářet neustálý tlak na
politiky tím, že se jich vytrvale dotazujeme na jejich konkrétní
politické vize a programy, a také tím, že chceme znát jejich
názor na doporučení, která jim předkládáme, nebo tak, že
hodnotíme jejich práci.
A to je přesně to, o co se v think-tanku Evropské hodnoty
snažíme. Nejenže analyzujeme a komentujeme směřování
České republiky v Evropské unii, ale chceme po konkrétních
politických představitelích, aby veřejnosti sdělovali, v čem vidí
české zájmy v EU a jak je hodlají prosazovat.

2. Už od roku 2011 se věnujeme výzkumu nárůstu extremismu
a radikalismu. Ve středoevropském kontextu pomáháme
politikům mainstreamových stran při hledání odpovědí na
nástup krajních extremistických stran.
3. Spoluiniciovali jsme vznik Národního konventu o EU i přípravy
platformy o strategické debatě Prague European Summit. Obě
iniciativy česká administrativa přijala a dnes se realizují.
4. Mezi klíčovými tvůrci české zahraniční a evropské politiky
není člověk, který by nevystoupil na naší akci.

13. Lidé náš čtou. Náš web ročně navštíví 51 724 lidí, kteří
si otevřou 126 804 stránek. Na Facebooku nás týdně čte
průměrně 28 833 lidí, na blogu Hospodářských novin měly
naše texty v roce 2014 celkem 109 112 přečtení.
14. Politici nás žádají o radu. V roce 2014 jsme konzultovali
s politiky všech demokratických politických stran
zastoupených v Poslanecké sněmovně. Působíme
v externím poradním sboru ministra zahraničí, konzultovali
jsme vznikající Koncepci působení ČR v EU. Pro vládu jsme
v rámci Národního konventu o EU připravili komplexní
doporučení pro českou imigrační strategii, s nimiž
Ministerstvo vnitra dále pracuje.
15. V roce 2013 jsme jako jediní zástupci odborné komunity tvrdě
veřejně kritizovali takzvanou Nečasovu evropskou strategii.
Dnes jí většina politické i odborné komunity považuje za
příklad toho, jak strategická koncepce nemá vypadat.

Radko Hokovský,
výkonný ředitel

5. Veřejně kritizujeme prezidentův odklon na Východ,
obrovský nezájem politických stran o evropskou politiku
nebo absenci zahraniční politiky u hnutí ANO.
6. Na základě našich doporučení byl v srpnu 2014 svolán
sněmovní evropský výbor, aby zpovídal vládu ohledně
podpory kandidátů na šéfa unijní diplomacie.
7. Jsme jediná instituce v Česku, která systematicky monitoruje
jednání obou parlamentních evropských výborů, stejně jako
účast českých ministrů na Radě EU. Před každou Evropskou
radou připravujeme otázky pro premiéra, které poslanci
pravidelně užívají při diskuzích s předsedou vlády.
8. Před volbami do Evropského parlamentu jsme byli nejaktivnějším
českým think-tankem. Na našich jedenácti veřejných debatách
v šesti městech vystoupilo čtyřicet kandidátů.
9. Každý týden naše analýzy a komentáře do svých mailových
schránek dostává 1800 nejdůležitějších aktérů české
zahraniční a evropské politiky.
10. V roce 2014 jsme vydali 223 komentářů a analýz.
11. Jsme nejcitovanějším českým think-tankem v českých
médiích. Jen v roce 2014 nás zmiňovala 348krát.
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12. V roce 2014 jsme uspořádali čtyřicet akcí různých
formátů, na kterých celkem vystoupilo 241 řečníků
a dorazilo na ně 1551 účastníků.

16. V červenci 2014 jsme jako první vystoupili s kritikou vládní
koalice za neschopnost vybrat kandidáta na komisaře
za Českou republiku včas. Byli jsme hlavním odborným
komentátorem této epizody.
17. Za poslední dva roky naši analytici přečetli a sumarizovali
na 450 studií o evropské politice, které ve zjednodušené
formě předkládáme čtenářům každý týden na blogu
Hospodářských novin.
18. V reakci na opakované zahraničněpolitické přešlapy Miloše
Zemana jsme navrhovali snížení rozpočtu Kanceláře
prezidenta republiky. V prosinci 2014 dva poslanci takový
návrh podali. Ten sice neprošel, avšak symbolické gesto
odporu si získalo pozornost.
19. Jako jediný český think-tank na evropské úrovni
spolupracujeme jak s lidovci, tak se socialisty. S jejich
politickými nadacemi – Wilfried Martens Centre for
European Studies a Foundation for European Progressive
Studies – realizujeme společné projekty.
20. Mladí lidé mají zájem o práci u nás a my jim dáváme příležitost
k získání praktických zkušeností v oboru. Jen v roce 2014 se
k nám hlásilo 233 zájemců o stáž, 61 jsme jich přijali.
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NÁŠ ROK 2014 V ČÍSLECH

JAK ROSTEME

NÁŠ TÝM
do práce think-tanku
Evropské hodnoty je zapojeno

AKCE
44 akcí
10 městech
5 státech
241 politiků a odborníků
24 veřejných akcí
1551 účastníků

82 lidí
38 mužů
44 žen



WEB

51 724 návštěvníků webu
126 804 zobrazených stránek
114 našich videí
18 452 zhlédnutí

MÉDIA
348 zmínek v médiích
187 veřejné vystoupení v médiích
18 vystoupení v České televizi
35 vystoupení v Českém rozhlasu

223 článků na iHNED.cz
109 112 čtenářů

FACEBOOK
4300 fanoušků
99 % fanoušků s volebním právem
3751 je z České republiky
1915 z Prahy
Neojblíbenější post – dosah 140 864 lidí
Denní průměrný dosah: 4119 lidí
Týdenní průměrný dosah: 28 833 lidí

Před volbami do Evropského
parlamentu jsme uskutečnili

12 debat s kandidáty a lídry
kandidátních listin
810 účastníků
YouTube kanál zhlédlo 6596 lidí
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ŘEKLI O NÁS
Věra Jourová
komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti
pohlaví od roku 2014:
„V mém portfoliu mám na
starosti mimo jiné dohlížení
na to, aby evropská politika
nezapomněla na základní
hodnoty, z nichž vychází.
Osobně se snažím toto připomínat a zohledňovat při mém
dosavadním bruselském působení. V nadcházejících letech
bude velmi důležité tyto hodnoty říkat nahlas a seriózně
diskutovat, co znamenají pro praktickou politiku a životy lidí,
i těch slabších a znevýhodněných. Základní evropské hodnoty
jako svoboda, zodpovědnost či solidarita jsou tím, na čem naše
civilizace stojí.
Proto si vážím práce think-tanku Evropské hodnoty, jehož
analytici evropské, bezpečnostní i imigrační politice rozumí
a takovou diskuzi umožňují. Pravidelně čtu jejich komentáře
a analýzy, které se zabývají všemi klíčovými evropskými
tématy. Prospěšné jistě také je, že jako jedni z mála otevřeně
a nepopulisticky kritizují nešvary našeho působení v Evropě, což
potřebujeme jako sůl, aby Česká republika dokázala prosadit
své zájmy.“

Štefan Füle
komisař pro rozšíření a politiku sousedství 2010–14:
„Rok 2014 byl pro think-tank
Evropské hodnoty rokem
úspěšným. Za nejdůležitější
považuji další posun ve třech
následujících oblastech.
Za prvé zvýšením analytických
schopností, důrazem na skutečná témata a jejich načasováním
se Evropské hodnoty výrazně posunuly od úlohy spíše
komentující k úloze aktivního zapojení se do vytváření českých
pozic a stanovisek k aktuálním unijním otázkám.
Za druhé se think-tank stal asertivnějším v připomínání
českým politikům jejich míry odpovědnosti za prosazování
českých zájmů v evropském duchu a že tuto zodpovědnost
mají k voličům nejen u hlasovacích uren, ale každý den.
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Za třetí svojí otevřeností a prací zejména s mladými dále rozšířil
okruh lidí, pro které je primárním zájmem hledat to, co nás
v Evropě spojuje a ne rozděluje. Kombinací těchto tří oblastí
posílil think-tank své postavení. Posílil jej ale i tím, že zatímco
v naší společnosti začínají sílit populistické tendence a vytváření
zástupných témat, tak think-tank Evropské hodnoty zdůrazňuje
nebojácně význam základních hodnot a demokratických
principů. A to je dobrá zpráva i pro rok 2015.“

Tomáš Prouza
státní tajemník pro evropské
záležitosti, Úřad vlády ČR:
„Na Evropských hodnotách si
cením především jejich neutuchající aktivity, kterou vynakládají i přesto, že evropská
témata nepatří mezi ta společensky vděčná. Evropské hodnoty se nebojí složitých ani
citlivých témat, kterými Evropa žije. Přesvědčil jsem se o tom,
když jsme spolupracovali na přípravě Národního konventu
k tématu migrace. Zároveň se mi líbí, jak tento think-tank používá sociální sítě a nová média, a tím víří českou debatu o evropských záležitostech. Velkým plusem pro evropskou debatu
jsou semináře Evropských hodnot, interpelace europoslanců
a aktivní sledování evropské debaty v českém parlamentu.“

Pavel Svoboda
předseda Výboru
pro právní záležitosti
Evropského parlamentu:
„Evropské hodnoty mne letos
mile překvapily. Že jde o mimořádně potřebnou aktivitu
jsem nikdy nepochyboval, ale
zaskočil mne jejich systematický a velmi pracovitý styl.
Jejich analytická kapacita a samozřejmost, se kterou si EH
osvojují český i evropský politický prostor, mne mírně řečeno,
příjemně šokuje. Zejména oceňuji jejich odvahu při otevírání
tématu radikálního islámu v Evropě – ačkoli sám ne vždy s tezí
‚radikálního‘ a ‚umírněného‘ islámu souzním. Jejich jazykově
a politicky vybavený přístup je vzorem, ze kterého by si čeští
politikové měli brát příklad – když už ne sami, tak alespoň při
výběru svých poradců, analytiků a spolupracovníků. Mladé

a samostatně uvažující lidi tohoto typu potřebuje naše země
jako sůl. Nejvíc však oceňuji jejich naprosto neservilní postoje
k úrovni české politiky.”

Pavel Telička
europoslanec, místopředseda skupiny ALDE:
„Většina lidí asi zná „deﬁnici“
think tanku, ale z mého pohledu ji k aktuálním otázkám veřejného života dneška
v Česku skutečně naplňují jen
Evropské hodnoty. Evropské
hodnoty si trpělivě budovaly svoji odbornost, nezávislost a přesah do většiny relevantních oblastí, oslovují nemalou množinu
lidí a institucí. V minulosti jsem byl externím poradcem bruselského think tanku, mám tedy srovnání. Evropské hodnoty
hrají velmi slušnou ligu, což platí i pro problematiku EU. Nechť
se daří stále lépe.“

Petr Kolář

řešení‘ hledají a nabízejí východiska opřená o dlouhodobou
perspektivu svobodné, demokratické, tolerantní a solidární
evropské společnosti. A není to žádný naivní idealismus, co je
motivuje. Na představitelích think-tanku Evropské hodnoty
je z mého pohledu kromě jasné vize nejpůvabnější právě
jejich racionalita, dělnost a praktičnost, jakož i profesionalita
a odhodlání, s jakými ke svému poslání přistupují.“

Martin Veselovský
moderátor DVTV:
„Jsme v České republice, kde
tradičně téma EU vzbuzuje
u mnoha lidí únavu, nudu
a zívání. Musím říct, že pro
mě jako pro novináře je práce
think-tanku Evropské hodnoty
velkým přínosem. Protože oni
dělají to, čemu já možná do
značné míry nerozumím, nemám ta data, kterými disponují
oni. A už vůbec je nedokáži, nebo nemám čas na to, abych je
dal do kontextu tak, jak to dělají oni. Takže pro mě bezesporu
velký přínos.“

bývalý náměstek ministra
zahraničí a velvyslanec
v USA a Ruské federaci:
„Think-tank Evropské hodnoty
dle mého názoru představuje
a koná přesně to, co veřejná
debata o Evropě, Evropské
unii a transatlantickém
společenství a spojenectví
potřebuje jako koza drbání. Neúnavně a vytrvale připomíná
a objasňuje, co je evropská vize, co jsou hodnotové kořeny naší
civilizace, na jakých pilířích stojí model liberální demokracie,
proč je tento model nejlepší, proč je třeba jej bránit, proč
jsme a chceme být součástí EU a euroatlantických struktur.
Konfrontuje různá s evropskou integrací spojená klišé, dogmata,
předsudky, ale i jejich nositele a šiřitele, kteří zaměňují úsilí
o vytváření hodnotově orientované sjednocené a svobodné
Evropy za boj s bruselskou byrokracií nebo vnímají EU jen jako
dojnou krávu či pouhý trh.
Think-tank Evropské hodnoty a jeho představitelé bojují
s relativizací pravdy, naší hodnotové orientace a naší vlastní
odpovědnosti. Představují široké veřejnosti naše členství v EU
především jako příležitost, kriticky se vymezují vůči povrchnímu
a lacinému populismu a místo ‚jednoduchých deﬁnitivních

Lenka Zlámalová
Týdeníku Echo:
„Jsou činorodí. Píšou, organizují
semináře a debaty, grilují
politiky. Je celkem spoleh na to,
že když se bude v nějaké televizi
nebo rádiu mluvit o zemi z EU,
s vysokou pravděpodobností
se objeví.“

Alexandr Mitrofanov
v Právu:
„Opak většinového voličstva,
think-tank Evropské hodnoty
se léta snaží vyvolat zájem
o Evropský parlament a fakty
dokázat, že nejen existuje, ale
je také důležitý pro život oné
většiny. Jenže tito nadšenci
narážejí na zpátečnictví na
ještě vyšší úrovni, tedy u českých europoslanců.“ (Před volbami do EP v roce 2014).
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NAŠE HODNOTY
Lukáš Jelínek

Ondřej Kundra

člen komise politických
analýz ČSSD,
komentátor deníku Právo

vedoucí domácího
zpravodajství Respektu:

„Česká společnost nikdy zahraniční politikou příliš nežila.
Dokonce i po vstupu ČR do
EU vidí spousta lidí v našich
partnerech ‚ty druhé‘. O to
je důležitější, aby evropskou
agendu nenastolovali jen politici, ale i novináři nebo občanští aktivisté. Činorodost Evropských hodnot dokázala naléhavě nasvítit nejedno vážné téma už v době nezájmu o dění
mimo zdejší kotlinu. V okamžiku, kdy horkou evropskou půdou pod vlivem nelítostných událostí občané žít začali, již
Evropské hodnoty zaujaly pozici kompetentního analytického a referenčního pracoviště. Právem. V současnosti totiž skutečně nejde o nic menšího než o ‚evropské hodnoty‘.“

V Česku stále není zvykem, aby
tu byli lidé v něčem, o co jim
skutečně jde, vytrvalí. Proto
také může být tak úspěšná
temná strana síly reprezentovaná politiky jako je Václav
Klaus nebo Miloš Zeman. Jim
totiž vytrvalost, například v rozbíjení nebo roztmelování jednoty Evropské unie, rozhodně nechybí. Think-tank Evropské
hodnoty je po dlouhé době institucí, která vytrvalá je. Jeho
lidé systematicky analyzují dění v Evropské unii, politikům
připomínají, v čem ve své evropské politice selhávají a hlavně
soustavě vysvětlují význam a důležitost Společenství, čímž
vytváří důležitý názorový protipól oné temné straně. Díky
Evropským hodnotám je teď daleko těžší přebírat názor, že
EU je upadající, skomírající projekt. Protože Evropa je prostě
součástí řešení, nikoliv jen součást problému, jak se tu často
traduje. Díky Evropským hodnotám a jejich snažení je to zase
o něco více jasné.

Naší práci pozitivně hodnotí i alternativní média:
„Naše mainstreamová média zřejmě čekají na povel z tábora
toho domnělého think tanku Evropské hodnoty.“ oceňují naší
práci Parlamentní listy.

„Zájmová skupina, která má velmi blízko k hájení amerických
národních zájmů“, označil nás pro Prvnízprávy.cz expremiér
Jiří Paroubek.

Myšlenkový základ pro naši činnost tvoří pět praktických
hodnotových pilířů.
Svobodu potřebujeme pro zachování nikdy nekončícího
proměňování veřejného prostoru do takové podoby, aby se
v něm mohly rozvíjet občanské i politické aktivity, podnikání,
jakož i další projevy lidské tvořivosti. A to pokud možno bez
zbytečných státních či jiných neoprávněných zásahů.

NAŠE MISE

Neprosazujeme ovšem svobodu bezbřehou, ale svobodu
spojenou s patřičnou odpovědností. Ta začíná u každého
jedince a takového jednání, jímž nečiní druhým to, co
sám nechce. Ještě důležitější je tato hodnota ve vztahu
k odpovědnému vládnutí. Proto pro současné i budoucí
generace českých občanů chceme pomoci postupně tvořit
tradici odpovědného vykonávání veřejné správy, politiky
zabraňující vytváření dluhů či trvale udržitelné ochrany
přírodního i kulturního bohatství.

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní instituce, která
prosazuje zvyšování politické kultury v České republice i na
evropské úrovni.

Lidská důstojnost má být intenzivně ústavně a právně
chráněna. Považujeme za velmi důležité, aby si lidé, muži i ženy,
byli rovni v důstojnosti a právech, jak uvádí hned ve svém
prvním článku – po vzoru Všeobecné deklarace lidských práv –
naše Listina základních práv a svobod. My usilujeme o její
rozvoj v každodenním životě v kultuře liberální demokracie.
Důstojného člověka si představujeme jako vzpřímeného
a sebevědomého zejména při kontaktu se státními institucemi,
svobodného a občansky i politicky aktivního. Pod tuto
hodnotu zahrnujeme rovněž obecně prohlubování kultury
důstojného vystupování, vedení veřejných debat a otevřené
diskuse o důležitých otázkách ve společnosti.

Od roku 2005 se jako nevládní nezisková organizace, která není
spojena s žádnou politickou stranou, věnujeme výzkumné
a vzdělávací činnosti. Vedle vydávání odborných publikací
a komentářů pro média pořádáme konference, semináře
a školení pro odbornou i širší veřejnost. Na svých akcích
zprostředkováváme dialog mezi politiky, odborníky, novináři,
podnikateli i studenty.

Chápeme a obhajujeme evropskou ideu solidarity bohatších
států a regionů s chudšími, solidaritu silnějších se slabšími
v tradici sociálně-tržního hospodářství. Solidarita však pro
nás neznamená podporování takového přerozdělování, které
zvětšuje prostor pro korupci, klientelismus či neadresnou
sociální politiku. Jsme si vědomi toho, že společnost zatím
nefunguje na základě dobrovolné solidarity. Proto se díváme
střízlivě na daňovou progresi, evropské dotace, zdravotní či
sociální politiku, která není dobrovolná.
Prosazujeme aktivní občanství na místní, národní i evropské
úrovni. Nikdy nekončící demokratický střet mezi politickými
stranami o převzetí politické odpovědnosti a výměnu vlád
považujeme za důležitý prvek demokracie. Toto střetávání ji
činí cennou pro život i pro rozvoj české politické kultury. Proto
chceme přispět k budoucnosti svobody aktivně a ovlivňovat
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ty, kteří rozhodují, i na úrovni celoevropské. Proto je pro
nás samozřejmé se utkávat s politiky, úředníky i myšlenkami,
doporučeními a koncepcemi dalších evropských think-tanků
a podobných institucí aktivních ve veřejném prostoru.

Politikům předkládáme odborná doporučení a systematicky
sledujeme a hodnotíme jejich práci. Za základní prvky vysoké
politické kultury považujeme aktivní občany, zodpovědné
politiky a soudržnou společnost, která sdílí hodnoty svobody
a demokracie.

NAŠE TÉMATA
Zaměřujeme se na tematické oblasti, které považujeme za
rozhodující pro budoucnost České republiky a její působení
v Evropské unii a ve světě.

Politická kultura
Dodržování pravidel dobré správy, odpovědného vládnutí,
principů liberální demokracie a také nutnost aktivní účasti občanů.

Česko v EU
Důraz na klíčové oblasti, ve kterých by Česká republika měla
umět deﬁnovat a hájit své zájmy, jakož i přispívat ke společným
řešením coby plnohodnotný člen Evropské unie.

Vnitřní bezpečnost
Ochrana občanských svobod a společenské soudržnosti
zabraňováním extremismu, bojem proti radikalizaci, rozvážnou
imigrační politikou a účinnou integrací menšin.
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NAŠI LIDÉ
Radko Hokovský

Anna Matušková

Jakub Kovář

Karolína Trávníčková

výkonný ředitel a předseda
správní rady think-tanku
Evropské hodnoty, působí
v nich od roku 2005

místopředsedkyně
správní rady think-tanku
Evropské hodnoty

hlavní analytik

projektová koordinátorka

• odborně se věnuje
problematice demokracie
a demokratizace EU,
institucionálním otázkám
evropské integrace, volbám
do Evropského parlamentu
a evropeizaci

• zajímá se o českou
politiku a její postavení
v mezinárodních vztazích,
potažmo v EU, vliv malých
států na rozhodovací procesy
v mezinárodních organizacích
a fenomén soft-power

• doktorát získala na
Masarykově univerzitě
a je rovněž absolventkou
prestižního Fulbrightova
stipendia na Kolumbijské univerzitě v New Yorku

• odborně se věnuje
problematice vnitřní
bezpečnosti Evropské unie
a institucionálním otázkám evropské integrace
• přednáší na Univerzitě Karlově i na Metropolitní
univerzitě Praha; mezi lety 2007 a 2010 vedl
mezinárodní výzkumně-vzdělávací program European
Values Network

• spolupracovala s řadou politických stran, jak v České
republice, na Slovensku, v zemích bývalé Jugoslávie či
v Egyptě, tak také ve Spojených státech
• působí na Univerzitě Karlově

• disertační práci o roli politických stran v Evropské
unii dokončuje na Katedře mezinárodních vztahů
FSV UK; magisterský titul „Master of European
Studies“ získal na Center for European Integration
Studies (ZEI) při Univerzitě v Bonnu; absolvoval také
čtvrtletní stáž v Evropském parlamentu v kanceláři
poslance Josefa Zieleniece

Jiří Kopal
místopřeseda správní
rady think-tanku
Evropské hodnoty, v němž
působí od roku 2012
• v roce 1999 se zapojil do aktivit
nevládní organizace Ekologický
právní servis a po dvou letech
nadesignoval novou organizaci Liga lidských práv, kde
působil až do roku 2009 jako předseda
•

na pozici Secrétaire general adjoint pro Evropu a Střední
Asii zastupoval mezinárodní nevládní organizaci Fédération
Internationale des ligues des Droits de l´Homme

•

vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity
a absolvoval rovněž semestrální studijní pobyt
na Univerzitě v Basileji, v Ústavu Maxe Plancka
v Heidelbergu a na Kolumbijské univerzitě v New Yorku

12

• spolupracovala s TOP 09 a ANO 2011 jako
konzultantka politické komunikace a marketingu

• přednáší na katedře International Relations and
European Studies Metropolitní univerzity Praha;
je členem American Political Science Association,
International Political Science Association, Czech
Political Science Association a Euroacademia

• pracovala jako komunikační manažerka a fotografka
• studuje magisterský obor Mezinárodní politika
a diplomacie na Fakultě mezinárodních vztahů při
Vysoké škole ekonomické v Praze

• je absolventem doktorského programu Mezinárodní
vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě
Praha a Ústavu mezinárodních vztahů v Praze

Barbora Petrová
projektová koordinátorka

Jakub Janda

Lucie Kalousková

zástupce ředitele thinktanku Evropské hodnoty

provozní manažerka

• působí jako politický
komentátor, pravidelně
publikuje v českých médiích
a zabývá se politickou
komunikací

• zajímá se o českou politiku
a pozici ČR v mezinárodních
vztazích, bezpečnostní
dimenzi globalizace
a rozvojové země

• působil v managementu humanitární organizace
ADRA International, jako poradce poslance Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, dále jako stážista
Ministerstva zahraničních věcí ČR a Úřadu vlády ČR
• je studentem Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy a absolventem Vysoké školy veřejných
a mezinárodních vztahů

• zajímá se o to, jak si Česká
republika vede v rámci EU
a věnuje se i nadnárodním
tématům spojeným
s procesem evropské
integrace, jako je například
migrace a rozvojová pomoc

• absolvovala stáž na
projektu „Školy přátelské k lidským právům“ Amnesty
International ČR a environmentální stáž na Mauriciu
• je studentkou magisterského oboru Mezinárodní politika
a diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze

• má za sebou účast na mezinárodních dobrovolnických
projektech v Turecku a Řecku
• studuje magisterský obor Mezinárodní vztahy
a evropská studia na Metropolitní univerzitě v Praze;
v rámci bakalářského studia se zúčastnila ročního
studijního pobytu na Nottingham Trent University
ve Velké Británii
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NA ČEM JSME V ROCE 2014 PRACOVALI
Jan Famfule

Lukáš Buřič

manažer Analytického
týmu think-tanku Evropské hodnoty a koordinátor
mezinárodního projektu
zaměřeného na boj proti
nárůstu extremismu
v Evropě

tajemník Analytického
týmu

• odborně se zabývá ekonomickými aspekty evropské
integrace, s konkrétním zaměřením na centrální
bankovnictví a vývoj post-krizové architektury eurozóny
• úspěšně dokončil magisterský obor Hospodářská
politika a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě
• absolvoval stáž v Czech Liason Oﬃce for Research,
Development and Innovation v Bruselu

Jakub Vlasák
výkonný editor
a juniorní analytik
• zabývá se vnějšími vztahy
Evropské unie a právními
a ekonomickými aspekty
demokratizačních
a evropeizačních procesů
na hranicích EU
• studuje na Institutu mezinárodních studií Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy; absolvoval také
studijní pobyt v Nizozemsku na Universiteit Twente

• k jeho hlavním zájmům
patří mezinárodní
bezpečnost, ekonomické
aspekty zahraniční politiky
a ekonomická témata
evropské integrace
• má zkušenosti s business sférou, copywritingem
i akademickou činností
• studuje Mezinárodní politiku a diplomacii s vedlejší
specializací Evropská ekonomická integrace na Fakultě
mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze;
absolvoval semestrální studijní pobyt v Belgii na fakultě
managementu Université Catholique de Louvain

EUROVOLBY 2014 
DEBATY KANDIDÁTŮ
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
V období před konáním voleb do Evropského parlamentu
think-tank Evropské hodnoty uspořádal sérii veřejných debat
s kandidáty na europoslance. Cílem akce bylo představit české
veřejnosti význam voleb do Evropského parlamentu, seznámit
voliče s kandidujícími osobnostmi a jejich názory.
Celkem sedm předvolebních debat se uskutečnilo v Praze a po
jedné v Ústí nad Labem, Ostravě, Brně a Karlových Varech.
Navštívilo je souhrnem přes 800 lidí, moderátorem byl ředitel
think-tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský a jeho zástupce
Jakub Janda.
Debat se dohromady zúčastnilo 33 kandidátů na europoslance:
Dita Charanzová, Ivan Jančárek, Petr Ježek, Lukáš Štěpánek,
Pavel Telička (všichni za ANO 2011), Kateřina Bocianová,
Zuzana Brzobohatá, Miroslav Poche, Libor Rouček (všichni za
ČSSD), Pavel Janeček, Kateřina Konečná, Lubomír Ledl, Esma
Opravilová, Jiří Maštálka (všichni za KSČM), Ivana Majíčková,
Luděk Niedermayer, Marek Polach, Stanislav Polčák (všichni za
TOP 09), Petr Šindelář, Evžen Tošenovský, Radka Trylčová, Jan
Zahradil (všichni za ODS), Ondřej Liška, Michaela Suchardová
(oba za SZ), Petr Mach (Svobodní), Jana Volfová (Česká
suverenita), Ivan Bartoš (Piráti), Milena Vicenová (LES), Klára
Samková, Roman Škrabánek (oba za Úsvit přímé demokracie
Tomia Okamury), Eduard Hulicius, Marie Jílková a Michaela
Šojdrová (všichni za KDU-ČSL).
Čtyři debaty byly zaměřeny na ekonomická témata. Kandidáti se
vyjadřovali k otázce koordinace hospodářský politik členských
zemí EU, rekonﬁguraci eurozóny a rovněž k tomu, zda by Česká
republika měla přijmout Euro. V dalších čtyřech debatách
kandidáti předestřeli svou vizi fungování a celkové podoby
EU. Hovořilo se o rozdělení kompetencí uvnitř EU, modiﬁkaci
Evropské komise na politický orgán, eurovolbách s jednotnými
celoevropskými kandidátkami a o tom, jestli by se EU měla
dále rozšiřovat. Zbývající debaty se věnovaly tématům sociální
politiky, nezaměstnanosti, energetické strategie, imigrace do EU.
Série předvolebních debat byla doplněna mezinárodní
konferencí „Eurovolby: Změní něco?“, jež proběhla v Praze za
účasti Gerta Joachima Glaessnera, profesora z Humboldtovy
univerzity, Henrika Schellera, výzkumníka Postupimské
univerzity, Aleše Chmelaře, analytika Úřadu vlády a Center for
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European Policy Studies (CEPS), Miloše Gragora, výzkumníka
z Masarykovy univerzity, Kateřiny Šafaříkové, redaktorky
Lidových novin a Radka Hokovského, výkonného ředitele thinktanku Evropské hodnoty. Akce byla uskutečněna ve spolupráci
s Informační kanceláří Evropského parlamentu v ČR, Českoněmeckým fondem budoucnosti a politickou nadací Konrad
Adenauer Stiftung.
Výsledky voleb následně shrnula debata „Eurovolby: Co
znamenají pro ČR?“. Do Knihovny Václava Havla, kde se akce
konala, přišli diskutovat státní tajemník pro evropské záležitosti
Tomáš Prouza a výkonný ředitel think-tanku Evropské hodnoty
Radko Hokovský.

INTEGRACE MENŠIN
Dlouhodobým předmětem zájmu think-tanku Evropské
hodnoty je problematika integrace menšin a imigrantů
v evropském politickém diskurzu.
Společně s Ligou lidských práv a za ﬁnančního příspění Think
Tank Fund Open Society Foundations, International Visegrad
Fund, Foundation for European Progressive Studies a Wilfried
Martens Centre for European Studies byl již třetím rokem
realizován mezinárodní projekt „Deﬁning Response to Rise
of Extremism in Europe“. V jeho rámci think-tank Evropské
hodnoty uspořádal v pěti hlavních městech států střední
Evropy – ve Vídni, Praze, Bratislavě, Varšavě a Budapešti –
cyklus veřejných debat, které spojovala otázka „Proč a jak mají
politici hovořit o integraci menšin?“. Před každou debatou
byly představeny výsledky mezinárodní studie publikované
Evropskými hodnotami v roce 2013, z níž vyplývá, že jedním
z důvodů nárůstu popularity protestních populistických
stran v Evropě je fakt, že strany hlavního proudu selhávají
při komunikaci problematiky integrace menšin a imigrantů.
Všechny debaty navštívilo celkem 250 lidí.
Debatu v Bratislavě spolupořádalo Centrum pro evropské
a severoatlantické vztahy (CENAA). Pozvání k diskuzi přijali
slovenský poslanec Miroslav Beblavý, Jarmila Lajčáková z Centra
pro výzkum etnicity a kultury a Andrej Findor z Fakulty
sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského.
Vídeňské části debatního cyklu se zúčastnili Bernhard
Perchinig z Dunajské univerzity v Kremži, Anton Pelinka
ze Středoevropské univerzity Budapešť a Kenan Güngör
z organizace think.diﬀerence.
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INTERPELACE ČESKÝCH EUROPOSLANCŮ

V Praze debatovali ministr pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu Jiří Dientsbier (ČSSD), předsedkyně Podvýboru
pro lidská práva PS PČR Markéta Adamová (TOP 09), předseda
Výboru pro evropské záležitosti PS PČR Ondřej Benešík
(KDU-ČSL) a výzkumný pracovník z Wilfried Martens Centre
for European Studies Vít Novotný.

Po zvolení nového Evropského parlamentu think-tank Evropské
hodnoty zahájil sérii interpelací českých europoslanců. Jedná
se o nově vytvořený formát podvečerních diskusí za rotující
podpory jednotlivých českých stranických delegací. V roce
2014 se za celkové účasti 100 diváků uskutečnily dvě diskuse,
všechny v sídle institutu CERGE-EI v Praze.

Čtvrtým hostitelským městem byla Varšava, kde se konala
debata ve spolupráci s Klubem Jagielloński a Robert Schuman
Foundation in Warsaw. Diskutovali zde Roland Freudenstein
z Wilfried Martens Centre for European Studies, Adam
Bodnar z Varšavské univerzity, předseda Parlamentní komise
pro etnické minority v Polsku Miron Sycz a europoslankyně
a bývalá polská ministryně pro rovné příležitosti Agnieszka
Kozlovska-Rajewicz.

DEBATA SE ŠTEFANEM FÜLEM
Záštitu nad historicky prvními interpelacemi převzala Evropská
lidová strana (EPP), pozvání k debatě pak přijali Pavel Svoboda
(KDU-ČSL), Pavel Telička (ANO 2011) a Jaromír Štětina
(TOP 09). První polovina rozpravy byla věnována procesu
vzniku a personálnímu složení Evropské komise pod vedením
Jean-Claude Junckera. Diskutující se zamýšleli nad tím, jak
by nová Komise měla fungovat, které její priority budou mít
největší dopad na Českou republiku, v čem spočívají přednosti
a slabiny jednotlivých kandidátů na eurokomisaře a jaké jsou
výhody a nevýhody portfolia české nominantky Věry Jourové.
Druhou část interpelací vyplnily reakce na ukrajinskou krizi.
Účastníci debaty se zabývali tím, co může EU udělat pro příměří
a jak do budoucna nastavit projekt Východního partnerství.

Poslední debata proběhla v Budapešti, a to za organizační
podpory Policy Solutions, Common Sense Society. Svůj pohled
na danou problematiku přišli sdělit Attila Ágh z Korvínovy
univerzity Budapešť, Tamás Boros z Policy Solutions, Angela
Kocze z maďarské Akademie věd a Wake Forest University NC
a Julia Szalai ze Středoevropské univerzity Budapešť.
Think-tank Evropské hodnoty rovněž zorganizoval kulaté
stoly, které plnily funkci uzavřené diskusní a koordinační
platformy pro nevládní organizace se zaměřenín na integrační
problematiku z regionu střední Evropy. Kulaté stoly byly
organizovány v Praze, Varšavě, Budapešti, Vídni a Bratislavě.
Poznatky a závěry vzešlé z uzavřených setkání posloužily
k vypracování odborných podkladů a metodických materiálů,
které byly základem pro uspořádání pracovních seminářů se
středopravicovými a středolevicovými politickými stranami
z České republiky, Rakouska, Slovenska, Polska a Maďarska.
Vzhledem ke skutečnosti, že jednotlivá doporučení jsou
přizpůsobena konkrétní ideové profilaci politických
subjektů, nelze je tedy implementovat oběma směry
hlavního politického proudu, byly uspořádány oddělené
pracovní semináře – jeden se konal v Brně pro představitele
politických stran, jež jsou součástí Evropské lidové strany
(EPP), a druhý v Bratislavě pro zástupce politických stran
sdružených v Party of European Socialists (PES). Účastníci
seminářů byli školeni, jak efektivně komunikovat téma
integrace menšin a imigrantů veřejnosti a jak toto téma zavést
do agendy umírněných politických stran, a tím zmírnit vliv
extrémistů a populistických stran v této tematické oblasti.

zapojili i komentující hosté, jimiž byli šéf Organizace pro
pomoc uprchlíkům Martin Rozumek, odbornice na migraci
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Eva Janská
a šéfredaktorka portálu Euractiv.cz Lucie Bednárová. Hovořilo se
o tom, jak uchopit veřejnou debatu o imigraci a přistěhovalcích,
potažmo zda je česká imigrační politika správná.

V pořadí druhé interpelace byly organizovány ve spolupráci
s Progresivní Aliancí Socialistů a Demokratů (S&D). Diskutovat
mezi sebou, ale i s komentujícími hosty a diváky, přišli
europoslanci Stanislav Polčák (TOP 09), Michaela Šojdrová
(KDU-ČSL) a Miroslav Poche (ČSSD). Jako komentující hosté
vystoupili Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií
Univerzity Karlovy, Adéla Denková z portálu EurActiv.cz
a Michael Lebduška z Asociace pro mezinárodní otázky.
Nejprve se hovořilo o plánech na vybudování energetické
unie. Rozebíral se význam tohoto konceptu pro Evropu a také
některá úskalí, s nimiž bývá jeho realizace spojována. Ve
zbývajícím úseku debaty přítomní vyložili svůj názor na otázku
budoucího vývoje vztahů EU s Ruskem. Trojice europoslanců
představila svůj pohled na rusko-ukrajinský konﬂikt, hodnotila
unijní sankce vůči Rusku a nastínila možnosti sblížení EU
s Ukrajinou.
Další debata s europoslanci byla věnována tématu imigrace
do EU. Klíčová otázka debaty, organizované ve spolupráci
s Informační kanceláří Evropského parlamentu v ČR, zněla:
„Ohrožuje imigrace do EU volný pohyb osob?“. Jako diskutující
se zúčastnili europoslanci Petr Ježek (ANO 2011) a Tomáš
Zdechovský (KDU-ČSL) a dále výkonný ředitel think-tanku
Evropské hodnoty Radko Hokovský a právník Multikulturního
centra Praha Pavel Čižinský. Do debaty se z obecenstva
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V závěru mandátu Evropské komise José Manuela Barrosa
think-tank Evropské hodnoty uspořádal debatu se Štefanem
Fülem, eurokomisařem pro rozšíření a politiku sousedství.
Akce se konala za podpory Zastoupení Evropské komise v ČR
a Ministerstva zahraničních věcí ČR, které pro účely debaty
poskytlo prostory Černínského paláce v Praze.

po rozsáhlé analýzy. Například komentovali vytváření nové
Evropské komise pod vedením Jean-Claude Junckera a českou
pozici při jejím vyjednávání, klíčové události, které hýbaly
(a dodnes hýbají) evropskou politikou, jako například imigrace
či ukrajinský konﬂikt.
Analytický tým v minulém roce také pokračoval ve vydávání
různých doporučení – takzvaných policy paperů, a to zejména
pro české politické strany. Věnovali jsme se doporučením pro
jejich vlastní analytické kapacity, ale i konkrétní kroky v imigrační
politice České republiky či pro jednání české vlády týkající se
ruské agrese vůči Ukrajině. V oblasti analýz jsme vydali například
rozsáhlou datovou studii týkající se práce českých europoslanců
mezi lety 2009 až 2013, která byla jediným relevantním
hodnocením před květnovými volbami do Evropského
parlamentu. Čerpala z ní všechna česká relevantní média.

Debatu, jež byla živě přenášena na webu ČT24, moderoval
výkonný ředitel think-tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský,
úvodní slovo přednesl první náměstek ministra zahraničí Petr
Drulák, role hlavního komentujícího hosta se ujal novinář Luboš
Palata z deníku Mladá fronta DNES. Mezi přítomnými byli dále
zástupci diplomatických kruhů, odborných institucí a široké
veřejnosti. Dohromady se v publiku sešlo 120 osob a jednalo se
tak o nejhojněji navštívěnou akci think-tanku Evropské hodnoty
v roce 2014.

Analytický tým také každý týden monitoruje 66 předních
evropských think-tanků, o jejichž nejzajímavějších studiích
pravidelně vydává krátké shrnutí. Ty v našem newsletteru
Názory v souvislostech dostává každou neděli mailem téměř
2500 klíčových lidí v oblasti české evropské a zahraniční politiky,
včetně všech zákonodárců.

Samotná debata byla rozdělena do tří tématických bloků.
V rámci prvního bloku došlo na diskusi ohledně evropské
politiky rozšiřování, přičemž hlavní otázka se týkala toho,
zda je EU pro kandidátské země inspirací. Tématem druhého
bloku byla problematika úspěšnosti vztahů EU s jejími sousedy,
v tomto ohledu byl nejvíce rozebírán unijní postoj ke konﬂiktu
na Ukrajině. Nakonec přišla na řadu třetí tematická oblast,
a sice reﬂexe toho, jak Česká republika působí v EU.

V listopadu jsme v rámci Národního konventu o EU spolu
s Úřadem vlády ČR pořádali kulatý stůl na téma azylové
krize. Akce se účastnili zástupci státní správy, obou komor
Parlamentu ČR, evropských institucí a sociálních partnerů
a neziskových organizací. Výstupem této akce bylo doporučení
pro pozici ČR ve světle současné azylové krize. Většina námi
vypracovaných doporučení byla přijata do příprav dlouhodobé
imigrační strategie ČR, kterou má do léta 2015 představit
Ministerstvo vnitra.

Spolupracujeme s vládou na Národním konventu o EU

Náš Analytický tým
Pořádáme další debaty
Klíčovou roli pro fungování think-tanku Evropské hodnoty
plní Analytický tým, který má na čtyři desítky členů. Většina
z nich působí v Praze, přičemž část dojíždí z Brna a dalších
regionů Česka. Máme spolupracovníky v Londýně, Bruselu,
Moskvě a v Jeruzalémě. Ve čtyřech pracovních skupinách se
věnujeme institucionálním otázkám EU, vnitřní bezpečnosti,
ekonomickým záležitostem a vnějším vztahům – zejména
Ukrajině a ISIS. Naši analytici vydávají řadu komentářů pro
média, jen za rok 2014 to bylo přes 200 textů – od komentářů

V rámci oslav připomínajících 10 let od vstupu České republiky
do Evropské unie jsme v rámci festivalu United Islands pořádali
interaktivní debaty pro středoškoláky „Proč a jak grilovat
politiky“ a následné debaty „10 let v EU: Co se změnilo?“. Ve
spolupráci s pražským Goethe Institutem jsme uspořádali
debatu „Potřebuje Evropa Evropany?“, kde jsme například se
zástupcem šéfredaktora Die Zeit diskutovali nutnost existence
společné evropské identity pro další integraci EU.
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HOSPODAŘENÍ
PŘÍJMY PODLE PARTNERA

Příjmy

VÝDAJE PODLE PROJEKTŮ

Výdaje

Liga lidských práv

675 418,97

Výzkumný projekt o nárůstu extremismu v otázce menšin a imigrantů

910 487

Evropský parlament

501 757,50

Deset debat kandidátů do Evropského parlamentu a odborná konference

739 670

Informační kancelář Evropského parlamentu

232 800,00

Prezidentské debaty

117 122

Konrad Adenauer Stiftung

172 557,00

Série debat Interpelace českých europoslanců

39 464

International Visegrad Fund

145 190,08

Provoz

106 117

Série videorozhovorů s kandidáty do Evropského parlamentu

105 873

Dary 2014

100 000,00

Program Evropské komise Mládež v akci
Zastoupení Evropské komise v ČR
Foundation for European Progressive Studies

97 477,12

Debaty v Evropském domě

16 200

94 400,00

Konference ke dni žen 2014

51 122

89 877,01

Vládní projekt Národní konvent o EU

17 000

Česká národní delegace EPP v EP

66 000,00

Debata s komisařem Fülem

Česká národní delegace S&D v Evropském parlamentu

66 000,00

Debaty na Střeleckém ostrově

20 070

Česko-německý fond budoucnosti

60 000,00

Workshop pro kandidátky do Evropského parlamentu napříč politickým spektrem

10 000

Úřad vlády ČR

35 000,00

Překlady

Vlastní zdroje

28 655,41

PP production

20 000,00

Forum 50

10 000,00

EU Bulletin

2 373

9 300

Výdaje celkem

2 144 798

9 523,88

Příjmy celkem

2 404 656, 97
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NAŠI PARTNEŘI
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KONTAKTY
Pokud nás můžete podpořit, neváhejte prosím. Velmi si ceníme jakýchkoliv ﬁnančních
příspěvků. Pokud však přemýšlíte, jaká forma peněžitého daru je pro naši práci
nejvhodnější, uvítáme zejména pravidelné měsíční dary.

THINK-TANK EVROPSKÉ HODNOTY
Adresa kanceláře (korespondenční adresa)
Evropské hodnoty, o. s.
Vlkova 36
130 00 PRAHA 3

Web
E-mail
Facebook
YouTube
Twitter

www.evropskehodnoty.cz
www.europeanvalues.net
info@evropskehodnoty.cz
www.facebook.com/Evropskehodnoty
www.youtube.com/user/evropskehodnoty
www.twitter.com/EvropskeHodnoty

Fakturační adresa (statutární sídlo)
Evropské hodnoty, o. s.
Ohnivcova 56
147 00 PRAHA 4
IČO: 26987627
DIČ: CZ26987627 (nejsme plátci DPH)

Je to snadné. Stačí na email dary@evropskehodnoty.cz zaslat následující informace:

 Jméno a příjmení
 Bydliště
 Kontaktní údaje (email, mobil)
 Výše Vašeho daru
a dále prostřednictvím Vašeho internetbankingu či při návštěvě banky nastavit trvalý příkaz
či zaslat jednorázový příspěvek na TRANSPARENTNÍ bankovní účet:

 číslo účtu: 2300405420/2010 (Evropské hodnoty o.s.)

pro zahraniční platby: IBAN CZ3320100000002300405420, BIC FIOBCZPPXXX,
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

 variabilní symbol: 2015
 detail platby: Vaše jméno a příjmení

Předseda a výkonný ředitel
Radko HOKOVSKÝ
E-mail: hokovsky@evropskehodnoty.cz
Mobil: +420 775 031 108

Zástupce ředitele
Jakub JANDA
E-mail: janda@evropskehodnoty.cz
Mobil: +420 775 962 643
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