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Roční zpráva o činnosti Institutu pro evropskou politiku 
EUROPEUM za rok 2014 

 
 

Uskutečněné projekty  
 

Cesta Visegrádských zemí do EU: lekce pro Ukrajinu Hlavním cílem projektu bylo 
adresovat předsudky veřejného mínění k evropské integraci ve východních a jižních 
regionech Ukrajiny organizováním veřejných debat o možných řešeních problémů, 
kterým Ukrajina může čelit na své cestě do Evropské unie s využitím zkušeností jí 
sousedících zemí. V rámci projektu proběhlo šest regionálních seminářů na Ukrajině a 
závěrečná konference, na které byl prezentován policy paper, jehož autory jsou 
odborníci z členských zemí V4. 

Posílení bezpečnosti a novinářských dovedností ukrajinských novinářů/ek a 
bloggerů/ek Snahou projektu bylo posílit bezpečnost ukrajinských novinářů/ek a 
bloggerů/ek působících na Krymu (obecně v kyberprostoru a skrze posílení právního 
povědomí o ruských mediálních zákonech) a posílit novinářské dovednosti novinářů/ek a 
bloggerů/ek z jižních a východních regionů Ukrajiny. V rámci projektu proběhl vzdělávací 
seminář v Chersonu na Ukrajině a následně týdenní studijní cesta po České republice, 
která představila skupině 9 ukrajinských novinářů/ek a bloggerů/ek aspekty procesu 
evropské integrace ve vztahu k novým členským státům EU. Zároveň absolvovali školení 
o dalších možnostech profesního rozvoje.  

Transparentnost - nejlepší zkušenosti nových členských států EU pro Moldavii a 
Ukrajinu Hlavním cílem projektu bylo najít nejvhodnější způsoby, jak na základě 
zkušeností zemí V4 posílit roli Evropské unie v procesu zdokonalování právního řádu a 
boje proti korupci v Moldávii a na Ukrajině. Speciální důraz byl kladen na možnosti 
Bruselu zlepšit postavení aktérů občanské společnosti v jednání se státními autoritami. 
Mezi výstupy projektu patřil workshop ve Varšavě, tři semináře v Bruselu, Kišiněvu a 
Kyjevě a závěrečná zpráva z projektu.   

Zlepšování koordinace evropských politik v Gruzii na základě nejlepších zkušeností 
zemí V4 Cílem projektu je podpořit integrační proces Gruzie do struktur EU posilováním 
jejích institucionálních a koordinačních kapacit s přihlédnutím ke zkušenostem zemí V4. 
Součástí projektu bylo vydání publikace, uspořádání kulatého stolu a zorganizování 
studijní cesty do ČR 2.-8.11. 2014.  
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Podpora V4 ekonomické integraci Gruzie a Moldávie do EU Hlavním cílem projektu 
bylo asistovat gruzínské a moldavské vládě v nastavování koordinačních rámců 
s lokálními ekonomickými komunitami. Tím umožnit efektivní začlenění těchto 
ekonomických komunit do procesů vedoucích k podpisu DCFTA s EU. Stejně tak k jejímu 
následné implementaci. V rámci projektu proběhl kulatý stůl v Tbilisi. Byla ustanovena 
pracovní skupina. Dále proběhly prezentace závěrečné zprávy z projektu v Gruzii a 
Moldávii. K výstupům projektu byla vytvořená stejnojmenná publikace.  

Národní identity ve střední a východní Evropě. Politický diskurs – vzdělávací řešení. 
Hlavním cílem/smyslem projektu bylo na základě pečlivé analýzy vytvořit vzdělávací 
materiály, které by mapovaly způsob komunikace politických stran v politikách 
národních identit a postoje mladé generace. Tyto materiály přispějí k prevenci 
společenské manipulace v otázkách národní identity, nacionalismu a extremismu ze 
strany politických stran, se zaměřením na mladou generaci, která je obzvláště vystavena 
tomuto nebezpečí. Projekt přinesl praktickou aplikaci teoretických poznatků ve výzkumu 
politické komunikace ve výše uvedených oblastech a postojů mladé generace 
k politickému životu. Poznatky výzkumu byly aplikovány během vzdělávacích seminářů 
pro české a německé středoškolské studenty. K přípravě vzdělávacích seminářů  byla 
použita metodologie podporující kritické myšlení, např. forma parlamentní debaty a 
další metody využívané především v rámci neformálního vzdělávání v evropském 
kontextu. 

European Summer School - Central Europe in the EU - 10 years after V rámci projektu 
letní školy EUROPEA měli její účastníci možnost věnovat se reflexi členství zemí střední 
Evropy v EU. Debatovali také o možnostech a výzvách, které členství v EU přinese zemím 
tohoto regionu v budoucnu. Semináře, přednášky a workshopy pokrývaly témata z 
hlediska ekonomického, politického i institucionálního. Letní škola proběhla v Praze od 
12. června do 23. července 2014. 
 
EuropaSecura EUROPASECURA Jednalo se o celorepublikovou vícekolovou soutěž pro 
studenty středních škol o bezpečnosti, Evropské unii a Severoatlantické alianci a jejich 
rolích v sytému světové bezpečnosti. Celostátní kolo 6. ročníku soutěže Europa Secura 
proběhlo v termínu od 9. do 13. června 2014 v areálu Valdek ve vojenském prostoru 
Brdy v úzké spolupráci s Armádou ČR a Ministerstvem obrany ČR. Soutěžící plnili 
nejrůznější úkoly v terénu i na složitých jednáních, jako diplomaté členských zemí EU  
řešili neklidnou politickou situaci v dormenské provincii Karystánu. Námět diplomatické 
mise prostupoval všemi aktivitami v průběhu týdne. 
 
 

EUROPEUM a Národní konvent o Evropské unii 
 
V roce 2014 EUROPEUM spolupřipravovalo spuštění Národního konventu o Evropské 
unii. Taktéž stálo u jeho prvních aktivit, zahajovací konference a přípravě následných 
odborných seminářů. 11. 12. EUROPEUM organizovalo spolu s Ministerstvem pro místní 
rozvoj seminář s názvem „Kohezní politika v novém programovém období – zkušenosti a 
výzvy“. Institut se i nadále aktivně zapojuje do všech jednání a odborných akcí 
Národního konventu. 
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Konference, semináře, panelové diskuse a kulaté stoly 

Série regionálních veřejných debat o vybraných otázkách 
Strategie Evropa 2020 a nových nástrojích a mechanismech 
koordinace hospodářských politik v EU 

Institut pro evropskou politiku zorganizoval v návaznosti na rok 2013 sérii seminářů, 
které měly za cíl posílit veřejnou debatu o vybraných otázkách Strategie Evropa 2020 a 
nových nástrojích a mechanismech koordinace hospodářských politik v EU. Semináře 
byly vždy zaznamenány a video pak bylo zpřístupněno na kanálu EUROPEA na 
youtube.com. 

 

31.3.2014, Rozvoj příznivého podnikatelského prostředí a možnosti podpory podnikání v 
programovém období 2014-2020 

25.3.2014, Strategie Evropa 2020 se zaměřením na problematiku růstu založeného na 
výzkumu a inovacích  

26.3.2014, Strategie Evropa 2020 a problematika veřejné správy 

11.3.2014, Strategie Evropa 2020 a problematika aktivní politiky zaměstnanosti a 
reforma trhu práce 

19.3.2014, Dvourychlostní Evropa a role ČR v ní 

5.3.2014, Strategie Evropa 2020 a problematika aktivní politiky zaměstnanosti a reforma 
trhu práce 

31.5.2014, Reforma vysokého školství 

 

Semináře o evropských tématech pro širokou veřejnost 

Zastoupení Evropské Komise a Informační kancelář Evropského parlamentu v České 
republice ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM organizovaly 
v průběhu roku sérii seminářů pro širokou veřejnost s cílem zvýšit povědomí o tématech 
Evropské unie spojených s každodenním životem občanů. Semináře se obvykle konaly za 
účasti dvou expertů, jejichž prezentace na dané téma byly následovány diskuzí s 
publikem. Semináře byly vždy zaznamenány a video bylo posléze zpřístupněno na kanálu 
EUROPEA na serveru youtube.com. 

Témata pro rok 2014: 
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15. 1.  2014, Stav české evropské politiky po volbách - bude se dít něco dramatického? 

29. 1. 2014, České kraje v Bruselu - dokáží něco ovlivnit? 

12. 2. 2014, ČR a fiskální kompakt - jak se k němu konečně postavíme? 

26. 2. 2014, EU a Ukrajina - jak (ne)může EU určovat směřování Ukrajiny? 

12. 3. 2014, Stav eurozóny na začátku roku 2014 - jak jsou na tom členské státy? 

26. 3. 2014, Erasmus + - má nějaké skutečné plus? 

9. 4. 2014, Rozpočet EU - víte jak funguje, kdo o něm rozhoduje? 

23. 4. 2014, Jak fungují české politické strany v rámci evropských stran – má je podle 
toho smysl volit? 

7. 5. 2014, Jaké jsou šance euroskeptických stran dostat do Evropského parlamentu – 
bude to mít vliv na další směřování EU? 

21. 5. 2014, Zájem českých médií a veřejnosti o EU – jak moc nás vlastně zajímá? 

4. 6. 2014, Pomůže ukrajinská krize k hlubší integraci a vyšší akceschopnosti EU? 

18. 6. 2014, Jak chápat výsledek voleb do Evropského parlamentu? 

10. 9. 2014, Jaké jsou výzvy a priority pro nový Evropský parlament? 

19. 9. 2014, Proč je nezaměstnanost v Česku jedna z nejnižších v EU? 

8. 10. 2014, Uprchlíci v Evropě - jak je (ne)řešíme? 

22.10. 2014, Jak lze chápat program nové Evropské komise? 

14.11. 2014, Co definuje vztahy EU a Číny? 

2. 12. 2014, Věda a výzkum v EU - jak moc jsme úspěšní? 

11.12. 2014, EU a USA - doháníme Ameriku? 
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Další 

Kulatý stůl: Jsou Češi a Poláci euroskeptici, nebo eurooptimisté? Komparace 
veřejného mínění a diskurzu euroskeptických stran v kontextu voleb do 
Evropského parlamentu 2014 (11. 12. 2014). 

Prezentace publikace a diskuse s autory: Deset let v Unii: Slovenská a česká 
cesta (1. 12. 2014). 

Panelová diskuse: Ukrajina po volbách: Výzvy, příležitosti a český příspěvek 
(6. 11. 2014). 

Studentská debata:  Visegrad4 Moldova Debate (5. 11. 2015). 

Panelová diskuse: The role of the EU and the Czech Republic in the Western 
Balkans: Perspectives on the Enlargement proces (17. 10. 2014) . 

Panelová diskuse: Evropská občanská iniciativa - I vy můžete určovat směr 
evropské politiky (5. 9. 2014). 

Expertní kulatý stůl: Europe 2020 seen from the V4 perspective (26. 9. 
2015). 

Panelová diskuse: National identity in election campaigns (13. 9. 2014)  
Akce proběhla v rámci Fóra 2000 

Konference: National identities in CEE - Reflection of EP election (28. 5. 
2014). 

Panelová diskuse: PR nebo vize? - Slibují zrušit (už zrušený) roaming, 
nepřijetí (už dohodnutého) Eura či zastavení (nepřicházejících) mas 
migrantů. Co z toho skutečně můžou ovlivnit europoslanci a co je jen 
politická kampaň? (20. 5. 2014). 

Studentská debata:  Visegrad4 Moldova Debate (23. 4. 2015). 

Panelová diskuse: Serbia and Kosovo: One Year After the Brussels 
Agreement (8. 4. 2014). 

Konference: Možnosti organizované občanské společnosti při ovlivňování 
rozhodovacích procesů v EU prostřednictvím tvorby národních pozic (28. 3. 
2014). 
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Publikace 

 
EUROPEUM vydalo 
 
Král D. et al., Možnosti organizované občanské společnosti při ovlivňování rozhodovacích 
procesů v EU prostřednictvím tvorby národních pozic. 
 
Bartovic V. a Král D., Vícerychlostní Evropa a role ČR v ní. 
 
Řiháčková V., Činnost a pracovitost českých europoslanců v období 2009–2014.  
 
Řiháčková V., Taking Stock of EU Civil Society Funding in EAP Countries. 
 
Špok R., Social cohesion in Europe after the crisis. 

Bartovic V., Král D. a Šlosarčík I., Dvourychlostní Evropa a role ČR v ní. 

Bartovic V. a Král D., Dvourychlostní Evropa a role ČR v ní. 

Rubešková M., Schulzová H. a Weiss T., Racionalizace sítě zastupitelských úřadů. 

Bartovic V. a Gabrižová Z. Deset let v EU: česká a slovenská zkušenost. 

Špok R., Kasáková Z. a Volek P., Kohezní politika v novém programovém. 

 
EUROPEUM přispělo 

Bartovic V. et al., European Foreign Policy Scorecard 2014 (London: European Council on 
Foreign Relations, 2014). 

Bartovic V. et al., Lessons Learned for Moldova - Experience of the Visegrad countries on 
the Economic Integration into the EU (Tbilisi, Georgian Institute for Strategic Studies, 
2014). 

Bartovic V. et al., Rozšíření a občanství: pohled do budoucnosti - Česká republika (Praha, 
PASOS, 2014). 

Schulzová H., “Adjustments of US energy policy to climate change: trends at the federal 
and state level“, in The EU, the US and Global Climate Governance, ed. Bakker Ch. et al. 
(London:  Ashgate, 2014), 181–194. 

Schulzová H ., “The United States as a Divided Nation“, in The Climate (of) Deadlock in 
the U.S. Congress, ed. Grabowski M. et all. (Frankfurt am Main, Peter Lang, 2014) 203-
224. 
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EUROPEUM blog (ve spolupráci s ihned.cz) 

Mydlilová J., Uprchlíci na referendum nečekají (10. 12. 2014). 

Špok R., Nad eurem si umyjeme ruce (19. 11.2014). 

Špok D., Volit odborníky, nebo politiky? Dobrého člověka! (10. 11. 2014). 

Schulzová H., Orbánismo - tak trochu latinsko-americký režim ve střední Evropě. (4. 11. 
2014). 

Pachta L., Tchajwanské faux pas Miloše Zemana. (29. 10. 2014). 

Vít M., Nepoužitelný fantom národní identity ve volbách (20. 10. 2014). 

Špok R., Jaká lidská práva nás zajímají? (15.10.2014). 

Kříž V., Nostalgie zabíjí lidi (9. 10. 2014). 

Newslettery  

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM vydává každý měsíc Newsletter 
s informacemi týkající se nových projektů, publikací a událostí. 

 

Mediální vystoupení 

Bartovic V., Slovinská expremiérka přes EP neprošla (Česká televize, 9. 10. 2014). 

Kasáková Z., Řetězová reakce. Odejde-li Skotsko, Britové nakročí ven z EU (Aktualne.cz, 
18. 9. 2014). 

Bartovic V., Skotské referendum (Český rozhlas, 19. 9. 2014). 

Šlosarčík I., Věra Jourová eurokomisařkou (Český rozhlas, 11. 9. 2014). 

Bartovic V., Portfolio pro Jourovou je nevýhra české diplomacie (DVTV, 11. 9. 2014). 

Bartovic V., Věra Jourová, Agrofert a střet zájmů? Stěží, úředníci by se vzbouřili (Týden, 
11. 9. 2014). 

Vít M., Ombudsmanka kritizuje podmínky volebního práva a pojištění cizinců (Česká 
televize, 23. 7. 2014). 

Řiháčková V., Évaluer l’activité des eurodéputés : un moyen de contrôle démocratique 
(Český rozhlas, 2. 6. 2014). 
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Bartovic V., Témata evropských voleb v různých zemích EU (Český rozhlas, 23. 5. 2014). 

Řiháčková V., V Bruselu se nepředřeli, ČSSD je znovu posílá do voleb. Těmhle studiím 
nevěřím, vzkazuje Sobotka (Parlamentní listy, 11. 5. 2014). 

Řiháčková V., Europoslanci dostali vysvědčení za pracovitost. Falbr propadl (Lidové 
noviny (Lidové noviny, 17. 4. 2014). 

Řiháčková V., V europarlamentu se nepředřeli. Sobotka s nimi ale problém nemá (Lidové 
noviny, 11. 5. 2014). 

Řiháčková V., Do europarlamentu vysíláme lepší sestavu, slibují si malí podnikatelé 
(EurActive.cz, 29. 5. 2014). 

Šlosarčík I., Volební programy jsou plné přijetí eura. Poslanci europarlamentu to přitom 
zařídit nemohou (Ihned.cz, 24. 4. 2014). 

Špok R., Co říkají experti na evropskou politiku ČR? (Euroskop, 20. 3. 2014). 

Bartovic V., Sondage : manque de confiance envers l’UE ou manque de connaissances ? 
(Český rozhlas, 11. 3. 2014). 

Bartovic V., Evropský den s ČT24 (Česká televize, 26. 2. 2014). 

Bartovic V., La fin de l’exception tchèque du traité de Lisbonne (Český rozhlas, 20. 2. 
2014). 

Král D., Proč Češi v Bruselu nemají v vliv? Vysílají politiky, kteří se nedomluví (Týden.cz, 
16. 1. 2014). 
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Výsledek hospodaření v roce 2014 
 
 
Celkové příjmy:  7.181.000 Kč 
 
Celkové výdaje: 6.890.000 Kč 
 
Výsledek hospodaření: 291.000 Kč 
 
 
Příjmy dle donátorů 
 
Evropská komise 
 2.940.000 Kč 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
 877.000 Kč 
Mezinárodní Visegradský fond 
 1.151.000 Kč 
Účast v mezinárodních projektech (člen konsorcia) 
 637.000 Kč 
Vlastní aktivity 
 745.000 Kč 
Nadace Open Society Fund 
 419.000 Kč  
Česko-německý fond budoucnosti 
 212.000 Kč  
Česko-polské fórum 
 200.000 Kč 

 7.181.000 Kč 
 
 
 


