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Poslání

„Naší vizí je evropská společnost vědomá si hodnot a civilizační identity,
na kterých stojí. Usilujeme o evropské politické společenství, které
z těchto hodnot čerpá, dokáže je chránit a rozvíjet.

Hlásíme se k hodnotám, které považujeme za základ civilizačního rozvoje Západu. Trváme na osobní svobodě a zodpovědnosti, lidské důstojnosti, solidaritě, aktivní občanské společnosti, tržním hospodářství
a demokratickém právním státě.

Zachování evropského způsobu života, který je na těchto hodnotách založený, není dnes zdaleka samozřejmostí. Evropa se snadno může stát
pouze pasivním objektem globálního vývoje a ztratit tak možnost určovat svůj vlastní osud.

Naším posláním je formulovat a prosazovat řešení, díky nimž bude Evropa
svobodnější, bezpečnější, silnější a bude více prosperovat. Proto se věnujeme výzkumné a vzdělávací činnosti, oslovujeme politiky, odborníky
a širokou veřejnost.“

O asociaci
Evropské hodnoty

Vážení přátelé a zájemci o činnost asociace Evropské hodnoty. Dostává se Vám do rukou
naše další výroční zpráva, ve které bychom Vám rádi představili naše programy uskutečněné v roce 2009.
Evropské hodnoty jsou nevládní proevropskou organizací, která pomocí vzdělávací
a výzkumné činnosti usiluje o rozvoj občanské společnosti a zdravého tržního prostředí.
Zasazujeme se o …
–
–
–
–
–
–

demokratičtější a akceschopnější evropské společenství
liberální a konkurenceschopnou ekonomiku
uchování dědictví a hodnot západní civilizace
rozvoj obnovitelných zdrojů a jaderné energetiky
silnější evropskou obranu
pevné transatlantické partnerství

Naší vizí je Evropa svobodnější, silnější a bezpečnější.
Již od roku 2005 plníme roli unikátní výzkumné a vzdělávací organizace – think-tank,
která aktivně přispívá do veřejné i odborné diskuse o společenském, politickém a ekonomickém vývoji v Evropě.
V České republice zdůrazňujeme, že díky našemu členství v Evropské unii se poprvé
v novodobé historii můžeme účastnit rozhodování o budoucnosti Evropy a nejsme již jen
pasivním objektem vůle velkých států v našem sousedství. Jedním dechem však dodáváme, že naše členství v EU není a nebude bez těžkostí a problémů. Jediným způsobem,
jak plně využít všechny možnosti a příležitosti členství – zvláště po přĳetí Lisabonské
smlouvy, je profesionální a zdravě sebevědomé prosazování zájmů ČR jakožto důvěryhodného, silného a proaktivního partnera.
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Se svým mezinárodním programem European Values Network od roku 2007 přispíváme
i do celoevropské diskuse o výzvách, kterým dnešní Evropa čelí. Domníváme se, že veřejnost i politici si nedostatečně uvědomují, že výdobytky poválečného vývoje na našem
kontinentě nejsou zdaleka samozřejmostí a že celá řada globálních trendů ohrožuje svobodu, bezpečnost a prosperitu Evropy jako celku. Tyto sociální, politické, bezpečností
a ekonomické výzvy analyzujeme a nabízíme řešení problémů s nimi spojených.
Evropské hodnoty jsou také aktivní na různých úrovních evropské spolupráce. Mimo jiné
jsme součástí sítě středo-pravicových think tanků European Ideas Network. V roce 2005
jsme byli jedním z hlavních iniciátorů celoevropské občanské iniciativy Hlas pro Evropu
(Voice for Europe), jež si kladla za cíl podnítit zájem veřejnosti o další směřování a rozšiřování EU a jejíž součástí byl i sběr podpisů pod petici odmítající zahájení přístupových
jednání s Tureckem.
Vedle vlastní publikační činnosti, vydávání odborných monograﬁí, studií, doporučení,
glos a komentářů pro média, pořádáme semináře, konference a školení pro odbornou
a širší veřejnost. Na svých akcích zprostředkováváme dialog mezi politiky, novináři,
podnikateli a akademiky.
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Mezi nejvýznamnější osobnosti, které vystoupili na akcích Evropských hodnot v letech
2005 až 2008, patří:
Elmar Brok – poslanec Evropského parlamentu
Enrique Barón Crespo – poslanec a bývalý předseda Evropského parlamentu
Jiří Dienstbier – bývalý ministr zahraničí Československa
Andrew Duﬀ – poslanec Evropského parlamentu, předseda Unie evropských federalistů
Helmut Elfenkämper – velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR
Franz Fischler – bývalý Evropský komisař pro zemědělství
Andreas Føllesdal – ředitel výzkumu, Norwegian Centre for Human Rights, Univerzita v Oslu
André Glucksmann – francouzský ﬁlosof
Sylvie Goulard – předsedkyně Evropského hnutí ve Francii
Sara Hagemann – politická analytička, European Policy Centre, Brusel
Tomáš Halík – prezident České křesťanské akademie
Klaus Hänsch – poslanec a bývalý předseda Evropského parlamentu
Gunnar Hökmark – poslanec Evropského parlamentu
Jana Hybášková – poslankyně Evropského parlamentu
Jan Kohout – tehdejší velvyslanec ČR při EU
Karel Kovanda – tehdejší zástupce generálního ředitele pro vnější vztahy EU, Evropská komise
Alain Lamassoure – poslanec Evropského parlamentu, bývalý ministr pro evropské záležitosti Francie
Ondřej Liška – tehdejší předseda Výboru pro evropské záležitosti PS ČR
John Palmer – bývalý ředitel a zakladatel European Policy Centre, Brusel
Alojz Peterle – poslanec Evropského parlamentu, bývalý premiér a ministr zahraničí Slovinska
Libor Rouček – poslanec Evropského parlamentu
Cyril Svoboda – tehdejší ministr a předseda legislativní rady Vlády ČR
Jiří Šedivý – bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR
Charles Tannock – poslanec Evropského parlamentu
Alexandr Vondra – tehdejší místopředseda vlády pro evropské záležitosti ČR
Jan Zahradil – poslanec Evropského parlamentu
Josef Zieleniec – tehdejší poslanec Evropského parlamentu a bývalý ministr zahraničí ČR
Jaroslav Zvěřina – poslanec Evropského parlamentu
Michael Žantovský – tehdejší velvyslanec ČR v Izraeli
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Programy
Evropských hodnot

Mezi hlavní programy Evropských hodnot patří na národní úrovni vedle publikační a analytické činnosti výroční mezinárodní konference, letní workshop a veřejné diskuse pod
názvem Evropský klub. Na evropské úrovni pořádají Evropské hodnoty mezinárodní program European Values Network.

Publikace
Kromě dílčích analýz a komentářů vydaly Evropské hodnoty v roce 2009 několik publikací, které se vázaly především k jednotlivým programům.
Nová Evropská komise: Jaké priority pro „post-lisabonskou“ EU?
Reforma rozpočtu Evropské unie a ﬁnanční rámec po roce 2013
Snižování byrokratické zátěže podnikání v EU
Efektivní politická komunikace

Policy Papers

For Europe Freer,
Safer,
Stronger and Mor
e Prosperous

3 x 10 argumentů k Lisabonské smlouvě
– policy brief
Finanční rámec po roce 2013 na startovní čáře
– policy paper
Europe freer, safer stronger and more prosperous
– sborník policy paperů programu European Values Network 2009
Liberalization of pension systems in Central and Eastern Europe
– EVN working paper
Shouting is not enough
– EVN working paper o perspektivách politizace EU
Where is this regime going?
– EVN brieﬁng note o revolučním napětí v Íránu
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European Values Network 2009
European Values Network (EVN) je platformou mladých akademiků a profesionálů, kteří
sdílejí hodnoty, jako jsou svoboda, osobní zodpovědnost a aktivní občanská společnost
a kteří chtějí přispívat do veřejné diskuse návrhy, která povedou k větší svobodě, síle,
bezpečnosti a prosperitě Evropy. EVN vznikl v roce 2007 z iniciativy Evropských hodnot
ve spolupráci s partnery z Německa, Polska a Maďarska. Dnes je EVN největším a nejdůležitějším programem EH, na jehož řízení se podílí mezinárodní organizační výbor.
Každým rokem se otevírá program pro nové účastníky, kteří se stávají členy pracovních
skupin a setkávají se v Praze a Bruselu, aby své návrhy diskutovali s předními evropskými politiky a odborníky. Výstup EVN – závěrečná publikace policy paperů – je následně distribuován mezi institucemi a organizacemi v Evropě.
Programu European Values Network 2009 se účastnilo na 50 mladých profesionálů ze
17 zemí EU. Pracovní skupiny se zabývaly následujícími otázkami, na něž nabídla odpovědi výsledná publikace:
–
–
–
–
–

Single European Market: Liberalization and deregulation as the path to follow?
EU-Russia Relations: How to enhance cooperation beyond the energy agenda?
European Elections: How can European political parties mobilize voters?
European Defence Policy: Opportunities and challenges under the new US administration?
The Successful Integration of Immigrants: What should be the common European standards?

Mezi hosty a řečníky v Bruselu byli:
Roberta Bonazzi – výkonná ředitelka European Foundation for Democracy
António José Cabral – hlavní poradce předsedy Komise, José Manuela Barrosa
Giorgios Dimitrakopoulos – člen podvýboru pro obranu a bezpečnost Evropského parlamentu
Christian Kremer – zástupce generálního tajemníka Evropské strany lidové
Volker Wendt – ředitel bruselské kanceláře agentury Burson-Marsteller
Jacek-Srayuzs Wolski – tehdejší předseda zahraničního výboru Evropského parlamentu
Na závěrečné konferenci v Praze mimo jiné vystoupili:
Stefan Greefs – politický a ekonomický rada Belgického velvyslanectví v Praze
Luděk Niedermayer – bývalý viceguvernér ČNB, konzultant společnosti Delloite
Jiří Rusnok – generální ředitel ING Penzĳního fondu, bývalý ministr ﬁnancí ČR
Jiří Schneider – programový ředitel Prague Security Studies Institute, bývalý velvyslanec v Izraeli
Elsa Tulmets – výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů v Praze
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Výroční mezinárodní konference 2009
Mezinárodní konference je každoročně nejdůležitější domácí akcí Evropských hodnot.
Přední evropští a čeští odborníci a politici přicházejí s reﬂexí a návrhy řešení nejzávažnějších výzev, kterým dnes Evropa čelí.
Výroční konference roku 2009 na téma: Západ v 21. století – odsouzen k úpadku?
S podtitulem Proč a jak posílit transatlantické partnerství, proběhla 5. a 6. listopadu
v Lichtenštejnském paláci v Praze. Konference se konala pod záštitou ministra pro evropské záležitosti ČR, pana Štefana Füleho, který se ujal i hlavního úvodního projevu.
Jednotlivé panely konference se věnovaly spolupráci ve dvou nejdůležitějších a nejdynamičtějších oblastech transatlantických vztahů: hospodářství a obraně. První panel se
zaměřil na základní otázku „Co je Západ dnes a jaké jsou společné strategické zájmy EU
a Spojených států“. Otázce hospodářské spolupráce v době ekonomické krize a výzvám,
jakým čelí EU i Spojené státy v ekonomické oblasti, se věnoval druhý panel. Poslední
panel se zaměřil na možnosti a překážky ve sbližování bezpečnostních a obranných
strategií EU a USA s důrazem na obranné trhy.
Jako řečníci mimo jiné vystoupili:
Erik Best – vydavatel, Fleet Sheet/E.S. Best s.r.o.
Jeﬀrey Gedmin – prezident, Radio Free Europe/Radio Liberty
Jane Gilson – generální ředitelka, Microsoft s.r.o.
Evžen Kočenda – profesor ekonomie, Karlova Univerzita v Praze
Philippe Nemo – profesor na ESCP-EAP European School of Management, Paříž
Clara O'Donnell – výzkumná pracovnice, Centre for European Reform, Londýn
Weston Stacey – výkonný ředitel, Americká obchodní komora v ČR
Jiří Schneider – programový ředitel, Prague Security Studies Institute
Jiří Šedivý – náměstek generálního tajemníka NATO pro obrannou politiku a plánovaní
Alexandr Vondra – senátor, bývalý vicepremiér pro evropské záležitosti
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Letní expertní workshop 2009
Politická komunikace a EU:
Nesnesitelná lehkost komunikace aneb jak na evropská témata

Tento v pořadí druhý expertní workshop, proběhl ve dnech 27.–30. srpna 2009 v Třeboni
a zúčastnilo se ho 25 mladých politiků, zástupců z neziskových a vládních organizací,
akademiků a politicky aktivních členů občanské společnosti. Účastníci si prostřednictvím přednášek, diskuzí a praktických tréninků osvojili komunikační dovednosti. Velká
pozornost také byla věnována metodám speed networkingu, různým současným komunikačním metodám a trendům. Za pomoci připravených simulací si účastníci vyzkoušeli
role politiků a naučili se efektivně obhajovat vlastní stanoviska v debatě na evropská
témata.
Anna Matušková – expert na politický marketing, Masarykova univerzita
Otto Eibl – expert na politickou komunikaci, Masarykova univerzita
Jan Odzgán – mediální coach
Jan Kremláček – experience designer, creative coach
Hana Kůrová – poradkyně pro PR a marketing
Jan Punčochář – zástupce šéfa zpravodajství a publicistiky, TV Prima
Lukáš Macek – ředitel evropského studĳního programu Sciences Po Paris
Daniel Kaiser – novinář, Lidové noviny
Petra Kuchyňková – analytička Centra pro studium demokracie a kultury
Václav Lebeda – programový ředitel Evropských hodnot
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Veřejné diskuse – Evropský klub 2009
Již od roku 2005 pořádáme veřejná debatní setkání pod názvem Evropský klub. Tyto
semináře dávají prostor setkávání veřejnosti s odborníky a politiky k diskusi nad tématy, která považujeme, vzhledem k vývoji naší společnosti a evropského kontinentu,
za důležitá.

03/09 Reforma volebního zákona do Poslanecké sněmovny
Veřejná diskuse na půdě Fakulty sociálních věd v Praze s profesorem Simonem Hixem
z London School of Economics. Vedle veřejné diskuse profesor Hix prezentoval u kulatého stolu svůj koncept rozšířené soutěže politických stran na evropské úrovni jakožto
recept na problémy fungování EU.

04/09 První veřejná diskuse lídrů kandidátek do Evropského parlamentu
Diskusi, na níž vystoupili Jan Dusík (Zelení), Lukáš Macek (SNK-ED), Jiří Havel (ČSSD),
Zuzana Roithová (KDU-ČSL) a Jan Zahradil (ODS), uvedla odborná přednáška o odhadu
výsledku voleb do Evropského parlamentu provedeného agenturou Burson-Marsteller.

09/09 Snižování byrokratické zátěže podnikání v EU
Manuel Santiago dos Santos – poradce ředitelky pro průmyslovou politiku a ekonomické reformy na generálním ředitelství Podniky a průmysl Evropské komise
Štěpán Hošna – ředitel Odboru obchodního prostředí na Ministerstvu průmyslu
a obchodu
Tomáš Rutrle – generální ředitel společnosti Fujitsu Technology Solutions s.r.o.

11/09 Kam potečou evropské peníze po roce 2013
Jiří Havel – poslanec Evropského parlamentu a člen rozpočtového výboru
Jan Gregor – ředitel Národního fondu Ministerstva ﬁnancí ČR
Arnošt Marks – konzultant a expert na problematiku evropských fondů

12/09 Priority nové Evropské komise
Josef Zieleniec – bývalý europoslanec a ministr zahraničních věcí
Marek Mora – náměstek ministra pro evropské záležitosti
Jan Macháček – novinář a komentátor týdeníku Respekt
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Řekli o nás

„
„Asociace
Evropské hodnoty za čtyři roky své existence vyrostla z čistě
občanské iniciativy v respektovaný think-tank, který hraje nezastupitelnou roli v české debatě o evropské integraci. Vytváří prostor pro diskusi
a nastoluje v ní nová témata, jež jsou pro budoucnost našeho postavení
v Evropské unii, ale i samotnou podobu evropské integrace, klíčová. Na
evropské
ké ú
úrovni prostřednictvím svého programu European Values Network Evropské
hodnoty zásadním způsobem přispívají k formování evropské občanské společnosti
a celoevropském povědomí o společných výzvách. Jejich práce si proto právem zaslouží
uznání a podporu.“
Josef ZIELENIEC
Poslanec Evropského parlamentu a bývalý ministr zahraničí ČR

„
„Bylo
pro mě potěšením spolupracovat s týmem Evropských hodnot
a byl jsem ohromen jejich nadšením a kvalitou jejich práce. Jejich příspěvek do evropské debaty je nanejvýš cenný, zvláště v čase, kdy EU
musí najít cestu ven z globální krize a postavit se nebývalým výzvám
tohoto století.“
Alain LAMASSOURE
Poslanec Evropského parlamentu a bývalý ministr pro evropské záležitosti francouzské vlády
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„
„Bylo
mi potěšením spolupracovat s Evropskými hodnotami v uplynulém roce. Jsou jedním z mála think-tanků v Evropě se skutečně evropskou perspektivou na hlavní politiky a politické otázky.“
Simon HIX
Profesor
P
f
evropské
k a komparativní politologie, London School of Economics and Political Science

„
„Aktivity
asociace Evropské hodnoty a jejich program European Values
Network významně přispívají k podpoře a uchování hodnot, na nichž
naše evropské společenství je a nadále by mělo být založeno.“
Elmar BROK
Poslanec
P
l
a bývalý
bý
předseda Zahraničního výboru Evropského parlamentu

„
„Velice
si cením své účasti na konferenčních aktivitách Evropských hodnot. V době, kdy rozporuplné hlasy vrhají nejasné světlo na oddanost
České republiky hodnotám více integrované a demokratičtější Evropské
unie, organizace jako jsou Evropské hodnoty jsou o to důležitější pro
občany v České republice a po celé EU.“
John PALMER
Spoluzakladatel a dlouholetý politický ředitel předního evropského think-tanku European
Policy Centre v Bruselu
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Partneři našich projektů
v roce 2009
Naším nejdůležitějším partnerem, který se podílel na všech našich programech, byla
nadace Konrad Adenauer Stiftung. Program European Values Network 2009 byl spoluﬁnancován programem Europe for Citizens Evropské komise. Většinu projektů pro české
publikum jsme uspořádali v rámci projektu „European Parliament and Current Challenges of the EU“ podpořeného Evropským parlamentem a projektu „Činnost evropských
institucí a čeští občané“ podpořeného Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. Další partneři se podíleli na dílčích projektech. Primárně na provozní náklady směřovala zásadní podpora Nadačního fondu MAITREA. Za zázemí pro
kancelář vděčíme Vysoké škole ﬁnanční a správní.

Mediální partner:
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Hospodaření

Příjmy 3 306 841 Kč
Struktura příjmů
Vládní dotace
7%

Nadace
10 %

Velvyslanectví
5%
Soukromé zdroje
28 %

Granty EU
45 %

Vlastní zdroje
5%

Nadace
Nadace Konrada Adenauera
Soukromé zdroje
Nadační fond MAITREA
Mladá fronta
Fujitsu Technology Solutions
Evropské hnutí v ČR
Velvyslanectví
Francouzské velvyslanectví v ČR
Německé velvyslanectví v ČR
Belgické velvyslanectví v ČR
Granty EU
Evropská komise – Evropa pro občany
Evropský parlament
Vlastní zdroje
Účastnické poplatky
Členské příspěvky
Drobné dary
Vládní dotace
Úřad vlády ČR – Odbor informování
o evropských záležitostec

Výdaje 3 338 362 Kč
Provozní náklady
4%

European Values Network
46 %

Výroční konference
24 %

Letní workshop
12 %

Veřejné diskuse
14 %
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Tým
Evropských hodnot

Radko Hokovský
předseda a výkonný ředitel

Správní rada

Dozorčí rada

Anna Matušková – místopředsedkyně

Jana Kadeřábková

Alena Falathová – místopředsedkyně

Renata Křivánková

Václav Lebeda – programový ředitel

Eva Palatová

Tým
Michaela Trakslová – vedoucí kanceláře a projektová manažerka
Linh Nguyen – projektový asistent
Anna Pokorná – projektová koordinátorka EVN 2009
Jan Schubert – projektový koordinátor
Hana Dovinová – graﬁčka

16

Kontakt

Kancelář Evropských hodnot o.s.
Vltavská 12 (budova VŠFS)
150 00 Praha 5
Česká Republika
www.evropskehodnoty.cz
www.europeanvalues.net
Telefon: +420 210 088 877
E-mail: info@evropskehodnoty.cz
Facebook: Evropské hodnoty
Skype: european.values
ICQ: 477 824 244
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Fotogalerie

Evropský klub na téma: Snižování byrokratické zátěže podnikání v EU.
Hosté tohoto klubu byli: Štěpán Hošna, Manuel Santiago dos Santos,
Jan Žižka (moderátor) a Tomáš Rutrle.

Prosincový Evropský klub na téma: Priority nové Evropské komise.
Hosté tohoto klubu byli: Josef Zieleniec, Radko Hokovský (moderátor),
Marek Mora a Jan Macháček.
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Výroční konference Evropských hodnot na téma: Západ v 21. století: Odsouzen k úpadku?
Na fotce hosté posledního panelu – Clara O'Donnell, Alexander Vondra, Jiří Schneider
a Jiří Šedivý.

Výroční konference Evropských hodnot na téma: Západ v 21. století: Odsouzen k úpadku?
Na fotce hosté prvního panelu – Štefan Füle, Radko Hokovský, Jeﬀ rey Gedmin
a Philippe Nemo.

Letní Expertní workshop na téma: Politická komunikace a EU.
Na fotograﬁi lektor Ján Odzgan.
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