Roční zpráva o činnosti Institutu pro evropskou politiku
EUROPEUM za rok 2013
Uskutečněné projekty
Dvourychlostní Evropa a role ČR v ní. Projekt zhodnotil, za zohlednění současného
vývoje v EU, pravděpodobné oblasti vzniku dvourychlostní Evropy či dalších projevů
diferenciované integrace, popsal možné scénáře dalšího vývoje v identifikovaných
oblastech a zhodnotil důsledky neúčasti ČR na integraci v jednotlivých oblastech.
Série kulatých stolů k otázkám strategických zájmů ČR v EU. Tento projekt byl zaměřen
na rozvinutí odborné debaty v otázkách strategického působení a zájmů České republiky
v Evropské unii. Cílem bylo umožnění expertní výměny názorů mezi zástupci především
nestátní a akademické sféry na straně jedné a zástupci státní správy, zabývající se
evropskou problematikou, a experty politických stran na straně druhé. Takováto
platforma měla přispět k budování širšího odborného konsensu ohledně klíčových
otázek budoucího vývoje EU a formulaci strategických koncepcí v těchto oblastech na
straně státní správy a politické reprezentace, s cílem jejího etablování jakožto
permanentní iniciativy pro dialog mezi odborníky ze státní sféry, nestátní sféry a
zástupci relevantních politických stran.
V4 Talks East: EU Policies and Experience Sharing. Projekt se soustředil na rozšíření
aktivit Národního konventu (NK) o fungování EU, který je realizován na Ukrajině a v
Moldavsku Slovenskou asociací pro zahraniční politiku ve spolupráci se svými partnery.
NK v obou zemích byl posílen novými aktivitami s cílem identifikovat prostor pro
partnery z Visegrádských zemí rámci Východního partnerství, sdílet zkušenosti ze zemí
V4 a vytvořit strukturovanou a ucelenou platformu pro dialog mezi zeměmi V4 a
Ukrajinou, resp. Moldavskem zaměřený na vztahy těchto zemí s Evropskou unií.
Racionalizace sítě zastupitelských úřadů ČR. Hlavním výstupem projektu je výzkumná
studie hodnotící současnou síť zastupitelských úřadů ČR (ZÚČR) s návrhem na její
průběžnou optimalizaci. Výzkumná zpráva obsahuje metodiku pro tuto optimalizaci a
zároveň analýzu optimalizace zastupitelských sítí dalších zemí. Výzkumná zpráva byla
vypracována pouze pro potřeby Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Národní identity ve střední a východní Evropě. Politický diskurs – vzdělávací řešení.
Hlavním významem projektu bylo na základě pečlivé analýzy vytvořit vzdělávací
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materiály, které mapují způsob komunikace politických stran v politikách národních
identit dohromady s postoji mladé generace. Tyto materiály budou sloužit jako prevence
proti společenské manipulaci politických stran v otázkách národní identity, nacionalismu
a extremismu, 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. Pomocí vzdělávacích seminářů pro české a německé středoškolské
studenty byly aplikovány poznatky výzkumu. 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.
Opportunities for the organized civil society to influence EU decision-making via
national positions. Cílem projektu je vypracování studie, která se bude zabývat
problematikou do jaké míry se podařilo zapojit různým členským státům EU své vlastní
organizace občanské společnosti do procesu přípravy národních pozic k legislativním
návrhům a politickým dokumentům EU. EUROPEUM bude spoluautorem studie spolu
s PROVIDUS Center for Public Policy a Instytut Spraw Publicznych.
New Social Cohesion. V rámci projektu bude uskutečněna kvantitativní analýza sociopolitických aspektů v sedmi členských zemích EU: Bulharsko, Česká republika, Finsko,
Německo, Řecko, Polsko, Španělsko. Na základě výsledků analýz budou napsány tři
policy papery, na základě kterých budou realizovány veřejné debaty v Bruselu, Aténách
a Varšavě. Výstupy z těchto debat pak budou sloužit jako základ k sepsání závěrečné
zprávy, která bude prezentována relevantním institucím a osobám.

Konference, semináře a kulaté stoly
Barrosův plán na prohloubení hospodářské a měnové unie. Seminář na půdě
Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava 25. 3. 2013. Přednášející se věnovali aktuálním
otázkám současného vývoje v Evropské unii a jejich možným důsledkům pro vznik
dvourychlostní Evropy a cesty k politické unii. Akci podpořilo Zastoupení EK v ČR, Úřad
vlády ČR a Heinrich-Böll-Stiftung Praha.
Budoucnost jednotného vnitřního trhu. Seminář ve spolupráci s EuropeDirect Most,
Vysokou školou finanční a správní, o.p.s. (VŠFS) a Eurocentrem Ústí nad Labem 3. dubna
2013 od 13 hodin na Vysoké škole finanční a správní. Konání přednášky bylo podpořeno
Zastoupením Evropské komise v ČR, Úřadem vlády ČR a zastoupením Heinrich-BöllStiftung v Praze.
Bankovní unie. Seminář ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Technické univerzity v
Liberci a Eurocentrem Liberec 23. dubna 2013 na TUL. Konání přednášky bylo
podpořeno Zastoupením Evropské komise v ČR, Úřadem vlády ČR a zastoupením
Heinrich-Böll-Stiftung v Praze.
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Evropský stabilizační mechanismus a Barrosův plán. Seminář ve spolupráci s Katedrou
aplikované ekonomie FF UPOL a Eurocentrem Olomouc 25. dubna 2013 na FF UPOL.
Konání přednášky bylo podpořeno Zastoupením Evropské komise v ČR, Úřadem vlády ČR
a zastoupením Heinrich-Böll-Stiftung v Praze.
Budoucnost Evropské unie. Diskuze ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v
České republice 13. května 2013 v Centru současného umění DOX. Debata se
uskutečnila v rámci diskusního podvečeru o budoucnosti EU „Je EU automat?“, jejž
pořádalo Zastoupení Evropské komise v České republice.
Reforma vysokého školství. Seminář ve spolupráci s Provozně-ekonomickou fakultou
Mendelovy univerzity v Brně a s Eurocentrem Brno 31. května 2013. Konání přednášky
bylo podpořeno Zastoupením Evropské komise v ČR, Úřadem vlády ČR a zastoupením
Heinrich-Böll-Stiftung v Praze.
Východní partnerství: kam po Vilniusu? Kulatý stůl 17. června 2013 na Ministerstvu
zahraničních věcí ČR. Účastníci hodnotili dosavadní aktivitu ČR v rámci Východního
partnerství (VP), na co by se měla zaměřovat do budoucna a co konkrétního může
státům VP nabídnout. Kulatý stůl je součástí projektu Série kulatých stolů k otázkám
strategických zájmů ČR v EU Ministerstva zahraničních věcí ČR a Institutu pro evropskou
politiku EUROPEUM.
Izrael a Palestina: Je vznik dvou států stále možný? Diskuze v spolupráci s IKV Pax
Christi 19. června 2013 na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Akce byla uzavřená a
pracovním jazykem byla angličtina.
Po krizi: hledání možných budoucích hybatelů spolupráce zemí V4. Mezinárodní
konference spoluorganizována International Visegrad Fund ve spolupráci s Institute of
World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of
Sciences (HU), Warsaw School of Economics (PL) a Institute of Economic Research,
Slovak Academy of Sciences (SK) 25. června 2013 v Institutu pro evropskou politiku
EUROPEUM.
Efektivní podpora demokracie: nástroje a aktivity EU. Kulatý stůl 10. října 2013 na
Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Účastníci debatovali o podpoře demokracie a lidských
práv ve vnějších vztazích EU a o efektivitě současných nástrojů, kterými EU disponuje
vůči členským zemím. Uzavřená akce byla součástí projektu Série kulatých stolů k
otázkám strategických zájmů ČR v EU Ministerstva zahraničních věcí ČR a Institutu pro
evropskou politiku EUROPEUM.
Česká politika v EU - Artikulace zájmů a taktika při jejich prosazování. Kulatý stůl
21. listopadu 2013. Jednalo se o součást druhé série kulatých stolů probíhajících v rámci
národního fóra o budoucnosti Evropské unie.
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Semináře o evropských tématech pro širokou veřejnost
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci se Zastoupením Evropské
Komise a Informační kanceláří Evropského parlamentu v České republice zorganizovali
sérii seminářů pro širokou veřejnost s cílem navýšit povědomost o tématech Evropské
unie spojené s každodenním životem občanů. Semináře se konaly každou druhou středu
od 17 do 19 hodin za účasti dvou expertů, jejichž prezentace na dané téma byly
následovány diskuzí s obecenstvem. Témata pro rok 2013:

30. ledna 2013 - Předsednictví v Radě EU po Lisabonu: ještě na něm záleží?
13. února 2013 - Proměny vztahů USA a EU po prezidentských volbách
27. února 2013 – Kdo určuje směrování EU?
13. března 2013 - Post-arabské jaro
27. března 2013 - Ztratí členské státy ekonomickou a fiskální suverenitu?
10. dubna 2013 - Kdo nás bude bránit?
2. května 2013 - Go East: Východní partnerství jako politika EU
22. května 2013 - Jak uspět v EU?
5. června 2013 - Co náš čeká v dalších sedmi letech?
19. června 2013 - Připravte si pasy, prosím, hraniční kontrola: Můžeme očekávat
návrat hranic v Schengenu?
18. září 2013 - Evropské politické strany – zárodek politické Evropy?
10. října 2013 - Ekonomie evropské integrace. Na semináři byla pokřtěna česká verze 4.
vydání knihy autorů Richarda Baldwina a Charlese Wyplosze „Ekonomie evropské
integrace".
24. října 2013 - Wilders, Finové, Národní fronta a spol aneb populismus v EU“
13. listopadu 2013 - EU a Turecko – jaký signál vyslaly protesty v Istanbulu?
27. listopadu 2013 - Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA –
kdo na ní získá víc?
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Publikace
European Foreign Policy´Scorecard 2013. Publikace vydána European Council on
Foreign Relations. Vladimír Bartovic a David Král byli členy výzkumného týmu v
členských státech, odpovědní za Českou republiku. Publikace si klade za cíl ohodnotit
účinnost EU v zahraniční politice v průběhu uplynulého roku.

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

Policy Papery v rámci projektů
Projekt Think Global - Act European IV
Najšlova L., Řihačkova V., Shumylo-Tapiola O. The EU in the East: too ambitious in
rhetoric, too unfocused in action.

Projekt Think Visegrad
Fawn R. External diplomatic perceptions of Visegrad cooperation.

Projekt Trade with Asia - An Opportunity For Visegrad Countries?
Kříž E. Features of foreign trade between the Czech Republic and Asia.

Projekt TRANSWORLD
Schulzová H. Adjustments of US Energy Policy on Climate Change: Trends at the Federal
and State Level.

Projekt Update of the current status of implementation of international/bilateral trade
regimes with ODA recipients and the current role of civil society and private sectors as
development actors in the new EU Member states.
Bartovic V. Úvod do české rozvojové politiky.
Král D. Official Development Assistance: The Case of Nine New EU Member States.
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Král D. et al. Developing Open, Rule-based, Predictable, Non-discriminatory Trade
Relations with Priority ODA Recipients.
Král D. et al. The Role of Civil Society in Development Assistance and Aid Effectiveness.
Král D. et al. The Role of the Private Sector in Development Assistance and Aid
Effectiveness.
Řiháčková V. Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci.
Špok R. Role českého soukromého sektoru v zahraniční rozvojové spolupráci.

Projekt V4 Talks East: EU Policies and Experience Sharing
Visegrad 4 the Eastern Partnership: Towards the Vilnius Summit. Členkou autorského
týmu byla Věra Řiháčková.
Ostatní
Bartovic V. The Czech Presidential Elections: Return to the past?, napsaný pro Center for
European Policy Analysis (CEPA).
Energy security in Central and Eastern Europe: Towards a common approach. Helena
Schulzová byla členkou autorského týmu.
Favoriser l´émergence d´une identité européenne grâce au sport: réalité ou utopie? s
příspěvkem od Radomíra Špoka. Publikace byla vydána evropským thinktankem Sport
and Citizenship.
Král D. Can the V4 as a Regional Association Play a Constructive Role in the EU.
Král D. Česká politika v EU – artikulace zájmů a taktika při jejich prosazování.
Najšlova L. Foreign Democracy Assistance in the Czech and Slovak Transitions: what
lessons for the Arab world?, napsán pro FRIDE A European think tank for global action
(Španělsko).
Najšlová L. The EU and the Turks: tough times ahead, článek napsán pro
openDemocracy.
Rubešková M., Schulzová H. Two decades on from the break-up of Czechoslovakia:
Departures, diversions and destinations, komentář pro Centre for European Studies v
Bruselu.
Řiháčková V. Great Expectations. Launch of European Endowment for Democracy should
mark the beginning of a new era of EU democracy assistance, Policy Brief pro Pasos
Policy Brief No. 3, 2013.
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Weiss T. Visegrád, the United States and the Future of European Security Cooperation,
článek napsán pro Center for European Policy Analysis (CEPA).

Články (noviny)
Enlargement Process Towards Eastern Europe?, článek napsán pro EuroAtlantic
Quarterly 3-4/2013.
Najšlova L. Turecko a EU 2013: vysoký hřebínek a stažený ocas?, článek pro Zahraniční
politiku (Číslo 4/2012-13).
Schulzova H. Všichni prezidentovi muži a ženy, článek pro časopis Zahraniční politika
(Číslo 4/2012-13).

Vzdělávací aktivity
Evropská letní škola
United States of Europe - Federalization As A Response to EU Crisis? Jedenáctý ročník
Evropské letní školy od 13 do 25. července. Tento rok se zaměřil na perspektivy
evropského integračního procesu v tomto desetiletí s ohledem na současnou politickou
a ekonomickou krizi EU. Kurzy se zabývaly širokou škálou témat od ekonomických po
politické a institucionální otázky. Ve volném čase byly pro účastníky připraveny
různorodé aktivity. Letní školy se zúčastnilo 34 studentů z 18 zemí.
EuropaNostra Jedná se o celostátní soutěž pro studenty a pedagogy středních škol o
Evropské unii a NATO, jejích fungování a jejich rolích ve světě. V prvním kole soutěže
byly testovány znalosti i dovednosti jednotlivých družstev formou testu zaměřeného na
prověření vědomostí o bezpečnostních otázkách, Evropské unii a Severoatlantické
alianci. Krajské kolo se skládalo z části písemné a ústní. Písemné kolo bylo zaměřeno na
vypracování projektu potenciálně podporovatelného vybraným programem. Celostátní
kolo soutěže EuropaNostra proběhlo v termínu od 3. do 7. června 2013 na zámečku Tři
Trubky ve vojenském prostoru Brdy v úzké spolupráci s Armádou ČR a Ministerstvem
obrany ČR. Organizátorem projektu byla Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
v Praze ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM.
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Hospodářský výsledek v roce 2013
Celkové výnosy z dotací: 4.753.000 Kč
Celkové výnosy: 6.469.000 Kč
Celkové náklady: 6.295.000 Kč
Celkový zisk: 174.000 Kč
Příjmy dle donátorů
Evropská komise
MZV
z toho CZPL forum
z toho semináře
z toho TRANS
Mezinárodní Visegradský fond
National Endowment for Democracy
Česko-německé forum
Technologická agentura České
republiky
Henrich Boll Stiftung
vlastní příjmy

1 398 779,70
1 497 039,00
290 928,00
150 000,00
1 056 111,00
1 059 002,79
195 815,91
35 313,00

29,44%
31,50%
6,12%
3,16%
22,22%
22,29%
4,12%
0,74%

199 872,13
40 000,00
326 250,04

4,21%
0,84%
6,87%

4 752 072,57
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