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Úvod 

V roce 2020 Institut pro evropskou politiku EUROPEUM pokračoval již 22. rokem ve svém působení  

a úspěšných aktivitách od výzkumu a publikační činnosti přes projekty až po organizaci akcí pro 

odbornou i širokou veřejnost.  

V letošním roce se nám i přes velmi ztíženou situaci podařilo zrealizovat 

16 projektů, 82 seminářů a debat pro veřejnost a řadu workshopů 

a dalších uzavřených akcí, jako jsou například expertní kulaté stoly či akce pro 

studentky a studenty. V roce 2020 naši pracovníci vydali celkem 52 publikací, 

napsali 19 blogových příspěvků a 101krát vystoupili v médiích. EUROPEUM 

také zorganizovalo konference v hybridní formě jako Prague European Summit, nebo plně v online 

prostředí v případě Transatlantic Policy Forum a Visegrad Conference.  

Na základě vývoje pandemické situace v České republice v roce 2020 byl Institut pro evropskou politiku 

EUROPEUM schopen úspěšně přesunout hlavní aktivity do online a využít této příležitosti nejen 

k modifikacím stávajících projektůh, ale také k vytvoření projektů nových, jako například podcastu 

Talking Europe(um), který se věnuje aktuálním politickým tématům z celého světa.  

Díky všem těmto aktivitám Institut pro evropskou politiku EUROPEUM po čtvrté  

v řade potvrdil v rámci celosvětového hodnocení Global Go To Think Tank Index, 

srovnávajícího více než 8 000 think-tanků, pozici nejlepšího think-tanku v České 

republice a obhájil pozici druhé nejlepší instituce v celé střední a východní 

Evropě. S měsíčním průměrem 7 veřejných akcí, 6 publikací či blogových příspěvků,  

8 výstupů v médiích, více než 1 projektu a řady workshopů, jednání a dalších událostí přispěl Institut 

pro evropskou politiku EUROPEUM k demokracii, bezpečnosti, stabilitě, svobodě a solidaritě napříč 

Evropou a k aktivnímu vystupování České republiky v Evropské unii.  

Děkujeme všem našim partnerům za podporu a úspěšnou spolupráci, a ačkoliv rok 2020 přinesl 

bezprecedentní situaci a řadu překážek, věříme, že se nám společně podařilo dosáhnout vytyčených 

cílů, a dokonce zlepšit některé dosavadní aktivity. Doufáme, že se nám bude i nadále dařit naplňovat 

naše společné cíle i v roce 2021 a letech následujících, ať už v online prostoru, hybridní či prezenční 

formě.  

  

https://europeum.org/
https://europeum.org/articles/detail/3945/global-go-to-think-tank-index-2020-europeum-je-poctvrte-v-rade-nejlepsi-think-tank-v-cesku-polepsilo-si-celosvetove
https://europeum.org/partners/
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Uskutečněné projekty 

Prague European Summit – je koncipován jako platforma pro pravidelné strategické diskuse na 

vysoké úrovni týkající se témat spojených s Evropskou unií. Jeho cílem je hledat společné odpovědi 

na klíčové výzvy, kterým Evropa čelí v hospodářské, sociální a zahraniční politice. Šestý ročník 

Summitu proběhl 18.–19. listopadu 2020 v Černínském paláci ve dvou virtuálních 

studiích a v jeho rámci se konalo přes 30 diskusí (tzn. diskuse na hlavním summitu 

vč. side-events), jichž se zúčastnilo přes 800 registrovaných online hostů. Tento 

ročník byla značná pozornost věnována také vyváženosti žen a mužů na panelech. 

Celkově na všech panelových diskusích včetně doprovodných akcí bylo víc než 

110 řečníků z víc než 30 různých států z řad vysokých politických představitelů, odborníků, medií  

i soukromého sektoru. Z tohoto počtu bylo víc než 46 % žen. Neméně důležitou doprovodní součástí 

akce bylo Future European Leaders Forum, které se zaměřuje na mladé lidi a probíhalo celý týden 

ve třetím virtuálním studiu v Černínském paláci. 

 

 

Think Visegrad – EUROPEUM je zakladatelem a aktivním účastníkem v síti think-tanků 

z visegrádských zemí. V rámci projektu Think Visegrad EUROPEUM přispívá ke krátkodobým  

a dlouhodobým analýzám pro vlády zemí V4, přijímá na krátkodobou odbornou stáž experta mimo 

zemí V4 a v neposlední řadě reprezentuje síť v Bruselu.  

 

 

Bruselská kancelář – Aktivity Bruselské kanceláře pokračovaly na velice vysoké úrovni i v roce 

2020 a navázaly tak na činnost zahájenou v roce 2016, kdy EUROPEUM otevřelo jako první český 

think-tank své zastoupení v Bruselu. Cílem kanceláře je posílit vazby mezi debatami v Praze a Bruselu, 

přinášet české perspektivy do Bruselu, a naopak zprostředkovávat bruselské prostředí domácímu 

publiku. Bruselská kancelář v průběhu roku realizovala řadu online akcí pro širokou nebo odbornou 

veřejnost a zároveň v Bruselu reprezentovala síť výzkumných center Think Visegrad. Přispívala také 

velkou měrou k výzkumným a advokačním aktivitám Institutu EUROPEUM. 

 

 

EuropaSecura – v roce 2020 se uskutečnil již 13. ročník unikátní celorepublikové soutěže pro 

studenty středních škol o bezpečnosti, Evropské unii a Severoatlantické alianci a jejich rolích  

v systému mezinárodní bezpečnosti. Tento ročník byl již od prvního kola zásadně poznamenán 

pandemií koronaviru, ale i přes řadu opatření, se podařilo realizovat celý projekt a aktivně do něj 

zapojit 1563 studentek a studentů ze všech krajů ČR, kteří museli v tříčlenných týmech projít složitým 
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online testem, vypracovat bezpečnostní analýzu současného konfliktu a obhájit ji v ústních krajských 

kolech. Nejlepší tým z každého kraje se poté účastnil celostátního finále, které 

vzhledem k pandemii muselo být na poslední chvíli zrušeno v prezenční formě  

v úzké spolupráci s Ministerstvem obrany a Armádou ČR tak, jak bylo plánováno. 

Jeho online alternativa proběhla na podzim, kdy nejlepší týmy v rámci 

několikadenního online kola absolvovali řadu diplomatických simulací  

a workshopů. Nejlepší tým získal možnost účasti na studijní cestě do Bruselu, která je plánována se 

Zastoupení Evropské komise v ČR na druhou půlku roku 2021. 

 

 Debaty Café Evropa – společně se Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského 

parlamentu jsme v roce 2020 pokračovali v sérii pravidelných debat Café Evropa, které mají za cíl 

posílit veřejnou diskusi o vybraných otázkách EU a nových nástrojích  

a mechanismech koordinace politik EU, ale i o domácích tématech s 

mezinárodním přesahem. Tyto debaty probíhající již od roku 2015 byly v první 

části roku organizovány prezenčně, kdy proběhly 4 debaty, 

ale od března byly poznamenány pandemickou situací. 

Realizace dalších debat se tak z Prahy a krajských i okresních měst po celé 

republice přesunula čistě do online prostoru a celkem se podařilo v roce 2020 

zorganizovat 25 debat Café Evropa. Každá z debata v online formátu měla v 

průměru 10 328 zhlédnutí a zpětně jsou všechny dostupné jako videozáznam i jako podcast. V roce 

2020 na debatách vystoupilo celkem 72 hostů z celé řady oborů a institucí a více než 44 % z tohoto 

počtu tvořily ženy. 

 

 

České zájmy v EU – V květnu 2020 spustil Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci 

s Ústavem empirických výzkumů STEM (iniciátorem projektu), Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) 

a portálem Evropa v datech projekt České zájmy v EU. Jeho cílem je více vtáhnout českou veřejnost 

do toho, jak Češi ovlivňují politiku v Evropě, a zkoumat, zda politici v Evropě skutečně prosazují české 

zájmy. 
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Transatlantic Policy Forum – v roce 2020 se uskutečnil již třetí ročník tohoto projektu. Konference 

se uskutečnila 13. října 2020 ve virtuální formě. Jedná se o uzavřenou akci, které se účastní vysoce 

postavení odborníci z celého světa. TAPF představoval v tomto roce diskusní platformu, která 

umožnila výměnu názorů a poznatků mezi vysokými politiky, odborníky, akademiky a zástupci 

nevládních organizací ohledně současných výzev a budoucnosti v oblasti transatlantické spolupráce. 

 

 

Prague Climate Talks – Prague Climate Talks – již čtvrtým rokem poskytuje EUROPEUM platformu 

pro otevřenou diskusi o klimatické změně, jejích dopadech a způsobech jejího zmírňování. V této sérii 

diskusí zapojujeme zástupce mnoha disciplín z řad akademiků, politiků, úředníků a odborníků  

z relevantních oblastí, stejně jako členy široké veřejnosti, s cílem zapojit do těchto diskusí co nejširší 

spektrum lidí. V roce 2020 se všechny čtyři diskuze uskutečnily online a zájem byl ještě větší než  

v předchozích letech. Ke každé debatě byla vypracována podkladová studie, na jejímž základě se 

následně diskutovalo s odborníky a veřejností. 

 

 Od Varšavy po Tiranu: Společné překonání minulosti – projekt byl zaměřen na identifikaci 

pozitivních příkladů iniciativ a kroků v překonávání bilaterálních sporů a historické zátěže ve vztazích 

mezi zeměmi V4 a západního Balkánu. Cílem projektu byl přenos dobrých 

zkušeností z Visegrádu do regionu západního Balkánu. Projekt byl podpořen 

Mezinárodním visegrádským fondem a partnery v projektu byly Slovak Foreign 

Policy Association ve Slovensku, Institute for Foreign Affairs and Trade  

v Maďarsku, WiseEuropa Institute v Polsku, Evropské hnutí v Srbsku a Academy 

of European Integration and Negotiation v Albánii. V rámci projektu bylo vypracováno pět případových 

studií, společný policy paper prezentovaný na Summitu Berlínského procesu v Poznani, závěrečná 

publikace a uskutečnilo se šest veřejných diskusí v Praze, Budapešti, Poznani, Bruselu, Bělehradě  

a Tiraně. 

 

Vztahy Čechů k EU ze sociologického pohledu – projekt, v jehož rámci probíhal podrobný 

průzkum veřejného mínění kombinující kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu s cílem podrobně 

prozkoumat nálady českého obyvatelstva ve vztahu k Evropské unii, identifikovat hlavní oblasti, které 

Češi požadují, aby EU řešila, a jakým způsobem mají být komunikována evropská témata tak, aby 

jim Češi rozuměli. Projekt byl prezentován na několika konferencích a expertních setkáních a stal se 
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základem pro další činnost Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s výzkumným 

centrem STEM. 

 

Workshopy pro střední školy – Mladí a klima – Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 

společně s Friedrich-Ebert-Stiftung nabízí od podzimu 2020 středním školám workshopy o klimatické 

změně a jejích dopadů na mladou generaci. S ohledem na situaci s pandemií covid-19 se vytvořila 

on-line verze workshopu, kdy jsme ke konci roku 2020 úspěšně realizovali 2 workshopy. On-line 

forma workshopů úspěšně pokračuje do roku 2021.  

 

 Talking Europe(um) – podcast o dění v Evropě a EU – v návaznosti na 

počátek pandemie covid-19 Institut pro evropskou politiku EUROPEUM spustil 

novou on-line aktivitu v podobě podcastu, který komentuje aktuální dění  

v Evropské unii. Talking Europe(um) běží od března 2020 a do konce roku se nám 

podařilo 12 dílů se zajímavými hosty.  

 

The Cooperation Instrument for the Western Balkans Think Tanks – THINK BALKANS – 

Po vzoru mechanismu Think Visegrad – V4 Think Tank Platform a úzké spolupráce s ním si tento 

projekt klade za cíl pilotovat nástroj pro trvalou spolupráci think-tanků západního Balkánu a státních 

institucí odpovědných za zahraniční věci a regionální spolupráci. partneři projektu uspořádají během 

svého předsednictví v Radě Evropské unie 4 akce v regionu Visegrádu a západního Balkánu a také ve 

Slovinsku. Kromě zahajovací akce se budou v Bělehradě a Varšavě konat další propagační akce  

a závěrečná konference se bude konat v Lublani. Kromě těchto akcí se v rámci projektu organizují 

studijní návštěvy think-tanků západního Balkánu a státních zaměstnanců v hlavních městech 

Visegrádské skupiny i studijní návštěvy think-tanků Visegrádské skupiny v hlavních městech 

západního Balkánu. Na základě zkušeností a získaných znalostí ze studijních návštěv se vypracují čtyři 

krátkodobé analýzy a tři dlouhodobé analýzy na témata společného strategického zájmu pro 

Visegrádskou skupinu a perspektivy zahraniční politiky západního Balkánu v kontextu evropské 

integrace zemí západního Balkánu. 

 

Together for EU Enlargement – V4 and WB Strengthening Cohesion of EU Integration and 

Berlin process – Tento výzkumný projekt byl zaměřen na instituce, přístupy, priority, regionální  

a národní mechanismy a specifikace financování, které byly vytvořeny nebo vylepšeny v souvislosti  

https://europeum.org/
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s berlínským procesem. Zvláštní pozornost byla věnována dimenzi propojenosti s ohledem na 

příspěvek konkrétních projektů k růstu a prosperitě v zemi a související možnosti financování – včetně 

dostupných a potenciálních. Nakonec byla vypracována konkrétní doporučení pro každou kategorii 

zúčastněných stran, aby bylo možné z berlínského procesu vytěžit maximum. Zvláštní pozornost byla 

věnována příspěvku konektivity k zapojeným reformám WB6 a pokroku zemí WB6 na cestě k členství 

v EU. Projekt byl ukončen online konferencí, kde byly výzkumy a poznatky z projektu prezentovány 

zúčastněným stranám, komunitě think-tanků a zainteresované veřejnosti. 

 

Série debat EU± – Platforma pro diskuse o tématech souvisejících s aktuálními problémy EU v očích 

mladé generace. Projekt se zaměřuje na debaty o vybraných politikách EU a postavení České 

republiky v Evropské unii z hlediska problémů vnímaných mladou generací. Cílem je dát mladým 

občanům příležitost učit se a diskutovat o evropských otázkách a aktuálních otázkách, které se jich 

dotýkají, s cílem rozvíjet jejich porozumění procesům EU a dát jim prostor k diskusi o budoucnosti 

Evropy. V roce 2020 jsme uspořádali diskuse například o tématu evropského rozpočtu na období 

2021–2027, dopadech pandemie koronaviru na EU, reakci EU na situaci v Bělorusku, Paktu o migraci 

a azylu, dopadu americké volby do EU nebo nadcházející české předsednictví v Radě EU. 

 

Jakou chceme EU v roce 2025?  – Série debat zaměřených na konkrétní témata související  

s politikou EU. Cílem projektu je poskytnout platformu pro širokou veřejnost k diskusi o budoucí 

podobě Evropské unie. V roce 2020 jsme uspořádali debaty například na témata Sociální Evropa, 

Digitální strategie Evropské unie, Změna institucionálního rámce a Zelená politika a dekarbonizace. 
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Konference, semináře, panelové diskuse a kulaté stoly v roce 2020 

v České republice a jinde v zahraničí 

Akce pořádané Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM se standardně těší hojné návštěvnosti, 

na většině z nich probíhá live-tweeting nejzajímavějších výroků, zároveň je vyhotoven zápis  

a fotografie akce a v některých případech i audiovizuální záznam. V důsledku pandemické situace  

v České republice v průběhu roku 2020 se akce uskutečnili většinově v on-line prostoru a dosáhla 

vysoké sledovanosti. Většina z nich probíhala skrz živý přenos na sociálních sítích, kde měli diváci 

možnost zapojit se přímo do diskuse prostřednictvím dotazů v komentářích.  

 

Skrze sociální sítě, naši databázi kontaktů a spolupráci s partnery, a také díky uživatelsky přívětivým 

procesům propagace, registrací a komunikace, se nám daří oslovit širokou škálu účastníků. Tím jsme 

schopni nabídnout lidem různé platformy a způsoby pro získávání informací a diskusi nad evropskými 

tématy nejen v rámci Prahy, ale i v jiných městech České republiky a v dalších evropských státech. 

 

14. 1. 2020 Debata: Usmíření a urovnání vztahů ve Visegrádské čtyřce a na západním Balkáně   

 

22. 1. 2020 Kulatý stůl: Udržitelné financování a energetická bezpečnost 

 

23. 1. 2020 Debata: EU± // Evropský rozpočet  

 

28. 1. 2020 Debata: Jižní plynový koridor: Vyhlídka a výzvy pro evropskou zahraniční politiku 

 

30. 1. 2020 Debata:  30 let svobody: Jaká je budoucnost pro think-tanky?  

 

3. 2. 2020 Debata: Brexit nastal-a co dál?  

 

25. 2. 2020 Debata: EU± // Nová koalice v Rakousku  

 

26. 2 2020 Debata: Oživení rozšíření EU: Nová příležitost pro západní Balkán  

 

28. 2. 2020 Kulatý stůl: Mezi mírotvorci a porušovateli míru: Evropa v konfliktech Středního Východu 

 

2. 4. 2020 Debata: EU± // Co bude s Evropskou unií po koronavirové pandemii?  

 

14. 4. 2020 Debata:  Jakou chceme EU v roce 2025? Zelená politika a dekarbonizace  

 

29. 4. 2020 Debata: Populismus a nacionalismus v koronavirových časech  

https://europeum.org/
https://www.facebook.com/events/599165387546893
https://www.facebook.com/events/547987945831060
https://www.facebook.com/events/790829294727896
https://www.facebook.com/events/168643477701875
https://www.facebook.com/events/463267721022282
https://www.facebook.com/events/3028988597120628
https://www.facebook.com/events/3586247478084623
https://www.facebook.com/events/3313180465380544
https://www.facebook.com/events/536273437273852
https://www.facebook.com/events/233865247729278
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30. 4. 2020 Debata: EU± // Europeanizace v časech koronavirové pandemie  

 

4. 5. 2020 Debata: Bezpečnost Evropy a covid-19  

 

12. 5. 2020 Debata: Prague Climate Talks: Přinese Zelená dohoda strukturální změny?  

 

19. 5. 2020 Debata: Stáže v institucích EU-jak na ně?  

 

28. 5. 2020 Debata: LIVE: Covid-19 jako příležitost pro vybudování zelenějších ekonomik 

 

28. 5. 2020 Debata: Jakou chceme EU v roce 2025? Digitální strategie Evropské unie  

 

3. 6. 2020 Debata: Víceletý finanční rámec v době (po) koronaviru  

 

16. 6. 2020 Debata: Prague Climate Talks: Fond spravedlivé transformace  

 

23. 6. 2020 Debata: Financování vědy a výzkumu v EU-pohled za horizont  

 

26. 7. 2020 Expertní diskuse o Severoatlantické alianci 

 

17. 9. 2020 Debata: Prague Climate Talks: Klimatická změna a společnost  

22. 9. 2020 Konference: Think Visegrad Conference 

 

23. 9. 2020 Debata: EU± // Jak by měla EU reagovat na situaci v Bělorusku?  

 

30. 9. 2020 Debata: Jakou chceme EU v roce 2025? Sociální Evropa  

 

13. 10. 2020 Transatlantic Policy Forum  

 

14. 10. 2020 Debata: EU± // Nový pakt o migraci a azylu  

 

26. 10. 2020 Debata: Prague Climate Talks: Financování přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku  

 

3. 11. 2020 Workshop: Jak komunikovat o EU, Gymnázium Hranice 

 

5. 11. 2020 Debata: Jakou chceme EU v roce 2025? Změna institucionálního rámce  

 

6. 11. 2020 Debata: Dopad voleb v USA na trans-atlantské vztahy  

 

11. 11. 2020 Debata: Budoucnost EU po pandemii Covid-19  

https://europeum.org/
https://www.facebook.com/events/652188522285299
https://www.facebook.com/events/1116651638700090
https://www.facebook.com/events/1641607712672944
https://www.facebook.com/events/264388418015124
https://www.facebook.com/events/1092455264462710
https://www.facebook.com/events/334856974148818
https://www.facebook.com/events/1374340422766604
https://www.facebook.com/events/1508923522623060
https://www.facebook.com/events/759645598109018
https://www.facebook.com/events/2818069958518104
https://www.facebook.com/events/613752316178356
https://www.facebook.com/events/918427521982541
https://europeum.org/articles/detail/3567/transatlantic-policy-forum-tapf
https://www.facebook.com/events/2786227464922521
https://www.facebook.com/events/735686300360342
https://www.facebook.com/events/837697540366678
https://www.facebook.com/events/400277037640181
https://www.facebook.com/events/366695567934066
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11. 11. 2020 Workshop:  Jaké výhody nám přináší EU?  

 

23. 11. 2020 Debata: EU± // Evropský rozpočet 

 

25. 11. 2020 Debata: Rok nové Evropské komise v úřadě  

 

26. 11. 2020 Webinář: Právo a Covid-19 

 

27. 11. 2020 Debata: Západní Balkán v roce 2020: rozšíření EU v neklidných časech   

 

2. 12. 2020 Debata: Dialog: Názory české společnosti na Green Deal  

 

3. 12. 2020 Debata: EU± // Vliv amerických voleb na vztahy USA a Evropské unie  

 

8. 12. 2020 Debata: Rok české evropské politiky – jak jsme byli úspěšní?  

 

9. 12. 2020 Debata: Dialog: Názory Čechů na evropskou reakci na COVID-19  

 

10. 12. 2020 Debata: Hodnocení EU-NATO spolupráce, České zapojení a vyhlídka zlepšení pod 

vedením USA  

 

15. 12. 2020 Debata: EU± // Portugalské a České předsednictví v Radě Evropské Unie  

 

17. 12. 2020 Debata: Evropa v digitálním věku 

 

  

https://europeum.org/
https://www.facebook.com/events/970288773496897
https://www.facebook.com/events/752420055349426
https://www.facebook.com/events/386021402718855
https://www.facebook.com/events/812108179363131
https://www.facebook.com/events/377482006814508
https://www.facebook.com/events/404805007233790
https://www.facebook.com/events/141388814087395
https://www.facebook.com/events/2830222237249935
https://www.facebook.com/events/380092196779060
https://www.facebook.com/events/380092196779060
https://www.facebook.com/events/4755924614449730
https://www.facebook.com/events/383509996249977
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Konference, semináře, panelové diskuse a kulaté stoly v roce 2020 

organizované bruselkou kanceláří 

20. 1. 2020 Debata: Usmíření a urovnání vztahů ve Visegrádské čtyřce a na západním Balkáně 

23. 4. 2020 Debata: Rozšíření EU během koronavirové krize  

26. 5. 2020 Debata: Těžká obnova Africko-evropských vztahů? 

22. 6. 2020 Debata: Východní partnerství na přelomu nového desetiletí  

6. 10. 2020 Kulatý stůl: Visegradská klimatická politika 

29. 10. 2020 Debata: Zodpovědné vedení – Jak můžou Visegradské země přispět k silnější Evropě 

v globálním měřítku  

12. 11. 2020 Webinář: Česká a slovenská odpověď: národní vnímání cílů 2030 a dopady pro zásady 

obnovení 

30. 11. 2020 Webinář: Co si Češi myslí o „horkých“ otázkách ohledně evropské integrace? 

21. 12 2020 Webinář: EU-Asijská propojovací strategie: role Střední Evropy 

 

  

https://europeum.org/
https://www.facebook.com/events/552086652382521
https://www.facebook.com/events/275184716992668
https://www.facebook.com/events/995538194235908
https://www.facebook.com/events/1786172011532671
https://www.facebook.com/events/1786172011532671
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Série veřejných debat Café Evropa organizovaných se Zastoupením 

Evroské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlamentu 

11. 2. 2020 Café Evropa v Praze: 75 let od osvobození Osvětimi 

20. 2. 2020 Café Evropa v regionech – Hradec Králové: Blízký východ a EU 

24. 2. 2020 Café Evropa v Praze: Blízký východ a EU – jaká má být naše role? 

2. 3. 2020 Café Evropa v regionech – Mladá Boleslav: Brexit 

26. 3. 2020 Café Evropa online: Digitalizace a modernizace českého školství 

7. 4. 2020 Café Evropa online: Koronavirus a reakce Evropské unie 

21. 4. 2020 Café Evropa online: Západní Balkán a EU 

28. 4. 2020 Café Evropa online: Demokracie a hodnoty v čase koronaviru 

7. 5. 2020 Café Evropa online: Ekonomická obnova po koronaviru 

13. 5. 2020 Café Evropa online: Česká věda v boji s koronavirem 

21. 5. 2020 Café Evropa online: Česká a evropská kultura v "karanténě" 

1. 6. 2020 Café Evropa online: Zelený restart ekonomiky po pandemii 

8. 6. 2020 Café Evropa online: Opětovné otevírání hranic v Schengenu 

18. 6. 2020 Café Evropa speciál: Požáry, sucho a dopady klimatické změny – jsme připraveni na 

tyto zásadní výzvy? 

30. 6. 2020 Café Evropa online: Udržitelné zemědělství a potravinová soběstačnost 

3. 8. 2020 Café Evropa online: EU a LGBTI – co dělají evropské instituce v oblasti práv a ochrany 

sexuálních menšin? 

8. 9. 2020: Café Evropa online: Evropský plán obnovy – jak bude vypadat rozpočet EU po 

pandemii? 

16. 9. 2020 Café Evropa online: Projev o stavu Unie 2020 – co čeká EU příští rok? 

21. 9. 2020 Café Evropa online: Konec uhlí v Česku 

https://europeum.org/
https://www.facebook.com/events/189883362083032/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1062304327437279/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/577999803047875/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1051520705195414/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3A%22page_fan%22%7D
https://www.facebook.com/events/1103163440036444/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3A%22page_fan%22%7D
https://www.facebook.com/events/504237456913338/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3A%22page_fan%22%7D
https://www.facebook.com/events/645876296194886/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3A%22page_fan%22%7D
https://www.facebook.com/events/258778672190286/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3A%22page_fan%22%7D
https://www.facebook.com/events/2581885028806312/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3A%22page_fan%22%7D
https://www.facebook.com/events/2628510100758372/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3A%22page_fan%22%7D
https://www.facebook.com/events/552160319019618
https://www.facebook.com/events/172003374241531/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3A%22page_fan%22%7D
https://www.facebook.com/events/199120251132604/
https://www.facebook.com/events/248419453082783/
https://www.facebook.com/events/248419453082783/
https://www.facebook.com/events/589257651707659/
https://www.facebook.com/events/2695662807368164/
https://www.facebook.com/events/2695662807368164/
https://www.facebook.com/events/2059955317481461/
https://www.facebook.com/events/2059955317481461/
https://www.facebook.com/events/1173108956415884/
https://www.facebook.com/events/1119720581775873/
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21. 10. 2020 Café Evropa online: Brexit – jak vypadá budoucnost vztahů s Velkou Británií? 

26. 10. 2020 Café Evropa online: Reakce EU na aktuální mezinárodní dění – jak Evropa obstojí před 

současnými geopolitickými výzvami? 

4. 11. 2020 Café Evropa online: Nová migrační a azylová politika EU – najde Evropa shodu na 

společném řízení migrace? 

12. 11. 2020 Café Evropa online: Jednorázové plasty – co s nimi a jak je omezit? 

24. 11. 2020 Café Evropa online: Transatlantické vztahy – jaká je jejich budoucnost po volbách v 

USA? 

7. 12. 2020 Café Evropa online: EU jako značka 

 

  

https://europeum.org/
https://www.facebook.com/events/344614190092054/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/4172807809412645
https://www.facebook.com/events/4172807809412645
https://www.facebook.com/events/692553688331949/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/692553688331949/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/354413019122643/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1202916470102718
https://www.facebook.com/events/1202916470102718
https://www.facebook.com/events/380464289728514
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EUROPEUM a Národní konvent o Evropské unii 

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM se i v roce 2020 opět aktivně zapojoval do jednání  

a odborných akcí Národního konventu o EU. EUROPEUM zároveň přímo připravilo odborné podklady 

a shrnutí diskuse s doporučeními pro dva kulaté stoly v rámci Národního konventu o EU: 

18. 9. 2020 Kulatý stůl Národního konventu: Priority předsednictví České republiky v Radě EU 2022 

27. 11. 2020 Kulatý stůl Národního konventu: Konference o buducnosti Evropy z pohledu České 

republiky 

  

https://europeum.org/
http://www.narodnikonvent.cz/2020/09/17/kulaty-stul_predsednictvi20222020/
http://www.narodnikonvent.cz/2020/11/24/kulaty-stul_konferneceobudoucnostievropy/
http://www.narodnikonvent.cz/2020/11/24/kulaty-stul_konferneceobudoucnostievropy/
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Publikace vydané v roce 2020 

Barták, K., EU invests very little in culture but the results are visible  

Michelot, M., Challenges in the Transatlantic Partnership: Are We Drifting Apart? 

Havelka, V., Hořejš, N., Buchtík, M., Boudal, J., Prokeš, V., Rybáček, K., Czechs and the EU brand: How 

do Czechs feel about the EU and what could change their minds? 

Havelka, V., Has the time come for a Czech Regional Policy? 

Piatkiewicz, D., Brexit, now what? Examining the future of Central and Eastern European security post-

Brexit 

Davidová, K., Evropa na cestě k bezemisní dopravě. Česká republika ztrácí čas a příležitosti 

Novotná, T., What’s wrong with the EU policy towards North Korea and how to fix it 

Bartovic, V., Havelka, V., Kasáková, Z., Národní konvent o EU: Konference o budoucnosti Evropy  

z pohledu České republiky 

Piatkiewicz, D., Examining Central and Eastern Europe’s Climate Policy through a Security Lens 

Lassen, Ch. K., Brief on COVID-19: Do Czechs Want a Stronger EU or a Convenient Scapegoat? 

Juzová, J., Western Balkans in the fight against the COVID-19: Another cause for democratic 

backsliding? 

Stuchlíková, Z., The Czech Republic's response to the coronavirus pandemic: A chaotic success story? 

Faktor, Ž., The decline of democracy in Slovenia under the far-right Janez Janša 

Davidová, K., Přinese evropská Zelená dohoda strukturální změny? 
 
Juzová, J., Komentář k Summitu EU a západního Balkánu – Víc financí za více reforem 
 
Havelka, V., Reakce EU na COVID-19: Princip subsidiarity fungoval, nyní je ale čas na změny 
 
Lassen, Ch. K., Davidová, K., Havelka, V., Juzová, J., Piatkiewicz, D., European Elections: A Year In 

Review 

Vondrová, Z., Fond spravedlivé transformace: šance pro české uhelné regiony? 
 
Zeilina, L., Sustainable finance: the road to greater energy security in the Visegrad region 
 
Havelka, V., Premiér chce více ze záchranného balíku EU. To se nám může prodražit 
 

https://europeum.org/
https://europeum.org/data/articles/eumon-kb2.pdf
https://europeum.org/data/articles/policy-paper-challenges-in-the-transatlantic-partnership.pdf
https://europeum.org/data/articles/znacka-eu-summary-report-final-december-2019.pdf
https://europeum.org/data/articles/znacka-eu-summary-report-final-december-2019.pdf
http://europeum.org/data/articles/eumonvh.pdf
https://europeum.org/data/articles/eumondp.pdf
https://europeum.org/data/articles/eumondp.pdf
https://denikreferendum.cz/clanek/30799-evropa-na-ceste-k-bezemisni-doprave-ceska-republika-ztraci-cas-a-prilezitosti
https://www.friendsofeurope.org/insights/whats-wrong-with-the-eu-policy-towards-north-korea-and-how-to-fix-it/
https://europeum.org/data/articles/konvent-podklad-konference-o-eu.pdf
https://europeum.org/data/articles/konvent-podklad-konference-o-eu.pdf
https://europeum.org/data/articles/eumondp03-2020.pdf
https://europeum.org/data/articles/policy-brief-ckl.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/eumonjanaapril-2020.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/eumonjanaapril-2020.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/eumonjanaapril-2020.pdf
https://www.robert-schuman.eu/en/doc/divers/Seen_from_CZ.pdf
https://europeum.org/data/articles/eumonzigaapril-2020.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/pct12-cz.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/komentar-summiteuwb-juzova-2.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/brief-subsidiarity-cs.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/european-parliament-a-year-in-review-commentaries.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/european-parliament-a-year-in-review-commentaries.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/pct-paper-cz.pdf
https://europeum.org/data/articles/paper-sustainable-finance-energy-v4.pdf
https://europeum.blogactiv.eu/2020/06/19/premier-babis-zachranny-balik-eu/
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Havelka, V., Komentář k Evropské radě: Žádný pokrok v otázce víceletého finančního rámce  

a záchranného balíčku 

Lassen, Ch. K., Kovář, J., ‘Coronationalism’ vs a geopolitical Europe? EU external solidarity at the time 
of Covid-19 
 
Lassen, Ch. K., Kovář, J., Member States' expectations of the German Presidency of the Council of the 
EU 
 
Havelka, V., Index českých zájmů v EU: Projednávaná evropská pomoc české ekonomice prospěje 

Havelka, V., Shrnutí Evropské rady (17–21. červenec 2020) 

Pěčková, M., The new Slovak government: An exemplary example of the rest of the V4 in the midst of 

global crises 

Stuchlíková, Z., Conference on the Future of Europe - Another Victim of COVID-19? 

Havelka, V., Odpověď na článek Lenky Zlámalové „Pod Andrejem Babišem se z Česka poprvé stává 

financiér EU“ 

Havelka, V., How the Czech Republic perceives the EU response to COVID-19 

Vinařská, L., Klimatická změna: může sjednotit rozdělenou společnost? 

Havelka, V., Czech perception of EU climate policy 

Lassen, Ch. K., Piatkiewicz, D., Davidová, K., Juzová, J., Stuchlíková, Z., Havelka, V., Projev o stavu 

Evropské unie 2020 

Bartovic, V., Havelka V., Kasáková, Z., Národní konvent o EU: Priority předsednictví České republiky  

v Radě EU 2022 

Piatkiewicz, D., Pisklová, M., The post-pandemic future of transatlantic relations – time to rebuild or 

repair? 

Davidová, K., Evropská zelená cesta - budoucnost Česka? 

Karásková, Z., Havelka, V., Bartovic, V., Národní konvent o EU: Priority předsednictví České republiky  

v rámci předsednictví Rady EU 2022 

Blazquez, A., Identifying the EU’s weaknesses in foreign and defence policy: the struggle to become  

a more effective global actor 

Němeček, D., Jak udržitelně financovat klimatickou neutralitu v České republice? 

Lassen, Ch. K., Americké volby: Optimistický pohled na nejhorší možný scénář 

https://europeum.org/
https://europeum.org/data/articles/euco-commentary-1906-cz.pdf
https://europeum.org/data/articles/euco-commentary-1906-cz.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/epin-report-coronationalism-versus-geopolitical-europe-formatted.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/epin-report-coronationalism-versus-geopolitical-europe-formatted.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/member-states-u2019-expectations-towards-the-german-council-presidency.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/member-states-u2019-expectations-towards-the-german-council-presidency.pdf
https://europeum.org/data/articles/index-ceskych-zajmu-v-eu-17.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/shrnuti-evropske-rady-07-2020.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/eu-monitor-mp-july.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/eu-monitor-mp-july.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/eu-monitor-zs-august-2020.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/odpoved-na-clanek-lenky-zlamalove-edit.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/odpoved-na-clanek-lenky-zlamalove-edit.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/vh-covid-brief.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/pct-14-cz.pdf
https://europeum.org/data/articles/green-deal-public-opinion-2020.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/komentare-soteu-2020-cz.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/komentare-soteu-2020-cz.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/konvent-czpres-podklad.pdf
https://www.europeum.org/data/articles/konvent-czpres-podklad.pdf
https://europeum.org/data/articles/tapf-2020-dp-mp.pdf
https://europeum.org/data/articles/tapf-2020-dp-mp.pdf
https://ikdp.cz/wp-content/uploads/2020/08/bro%C5%BEura-final-cz-online.pdf?fbclid=IwAR2hklC7x0w--hbwV_MFsy2INmb1rfBwTl-ePwP0twoqh8smXe-tLkJYJD0
https://europeum.org/data/articles/doporuceni-priority-predsednictvi-ceske-republiky-v-rade-eu.pdf
https://europeum.org/data/articles/doporuceni-priority-predsednictvi-ceske-republiky-v-rade-eu.pdf
https://europeum.org/data/articles/eu-monitor-october-ab.pdf
https://europeum.org/data/articles/eu-monitor-october-ab.pdf
https://europeum.org/data/articles/pct-cz-15.pdf
https://europeum.org/data/articles/komentar-us-ckl-cz.pdf
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Mediální výstupy 

Jana Juzová, Vít Havelka: Chorvatsko se stalo předsedou Rady Evropské unie (14.1.2020) 

Zuzana Stuchlíková: Značka a pozice V4 v EU (17.1.2020) 

Michal Vít: Summit V4 a Rakouska (18.1.2020) 

Vladimir Bartovic: Řecká vláda plánuje umístit do moře plovoucí plot. Měl by zastavit migraci (30.1.2020) 

Vít Havelka: Evropský parlament o brexitové dohodě (30.1.2020) 

Zuzana Stuchlíková: Schválení brexitové dohody (30.1.2020) 

Vladimir Bartovic: Den v 60 minutách – Jak se odvíjí britský a evropský postoj ke vzájemné obchodní 

dohodě po brexitu? (6.2.2020) 

Zuzana Stuchlíková: Návštěva Josepa Borrela v USA (7.2.2020) 

Vladimir Bartovic: Summit Evropské Unie o rozpočtu (24.2.2020) 

Vít Havelka: Babiš chce z Bruselu miliardy na stavbu dálnic. Požadavky jako z 80. let, zní z EU 

(25.2.2020) 

Christian Kvorning Lassen: Is the European Union guarding borders better now than it was five years 

ago? (9.3.2020) 

Alexandr Lagazzi: Den v 60 minutách - A. Lagazzi o dopadech COVID-19 na Itálii (9.3.2020) 

Zuzana Stuchlíková: Sliby, chyby? Komise své ambiciózní plány pro prvních sto dní nestíhá (10.3.2020) 

Kateřina Davidová: According to Eastern European politicians, Greta Thunberg is the number one threat. 

(12.3.2020) 

Alexandr Lagazzi: Strata imunity talianskeho exministra Salviniho (13.3.2020) 

Zuzana Stuchlíková: S úderem krize chránil každý stát jen sebe a své občany. „Neosobní“ summit může 

oživit opomíjenou solidaritu (26.3.2020) 

Christian Kvorning Lassen: Think tank: EU warned Member States in vain about coronavirus (6.4.2020) 

Christian Kvorning Lassen: Státy či EU? Kdo opravdu zaspal přípravy na koronavirovou krizi. (10.4.2020) 

Vladimir Bartovic: Ředitel Europeum V. Bartovič o uvolňování krizových opatření EU (22.4.2020) 

Alexandr Lagazzi: Analytik A. Lagazzi o vstupu Itálie do druhé fáze (4.5.2020) 

Vladimir Bartovic: Eastern European countries are defending early and drastic measures to stop the 

virus (4.5.2020) 
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Jana Juzová: Lídři podpořili směřování západního Balkánu do EU. Konkrétní sliby ale chybí (7.5.2020) 

Vladimir Bartovic: Hledá se vakcína. Unie vybrala na výzkum přes sedm miliard eur (11.5.2020) 

Danielle Piatkiewicz: New action against Poland: "Virus cannot threaten democracy" (11.5.2020) 

Kateřina Davidová: Zelená dohoda pro Evropu (14.5.2020) 

Vladimir Bartovic: V. Bartovic pokroku zemí EU v boji s pandemií a novém záchranném balíčku 

(19.5.2020) 

Vladimir Bartovic: Odpolední Plus – Česká diplomacie v orgánech Evropské unie se rozrostla. Diplomat 

Tomáš Syunyok bude zastupovat EU v Kosovu (25.5.2020) 

Vít Havelka: Další kapitola rozpočtové odysey. Evropská komise představila nový návrh (28.5.2020) 

Danielle Piatkiewicz: Discussion of the alliance with NATO and the future of the post-pandemic world 

(28.5.2020) 

Vít Havelka, Nikola Hořejš: Babiš v sobě probudil šetřivého člověka v nevhodnou chvíli (29.5.2020) 

Danielle Piatkiewicz, Christian Kvorning Lassen, Jana Juzová, Vít Havelka, Kateřina Davidová: Jak 

vypadá Evropská unie rok od voleb? Větší důraz na životní prostředí i složitá vyjednávání (1.6.2020) 

Vladimir Bartovic: Pandemie zastínila brexit, jednání ale stále drhnou. Británie s EU se řítí k odchodu 

bez dohody, říká expert (1.6.2020) 

Vít Havelka: Česko by mělo dostat téměř 20 miliard eur z krizové pomoci státům EU. Babiš s rozdělením 

nesouhlasí (1.6.2020) 

Vít Havelka: V obchodech je zhruba čtvrtina potravin českého původu. Poslanci chtějí jejich podíl zvýšit 

(2.6.2020) 

Vít Havelka: Česko dostane stovky miliard, ani je nezvládne vyčerpat, chválí unijní rozpočet Jourová. 

Babišovi se návrh nelíbí (4.6.2020) 

Vít Havelka: Von der Leyenová: V novém rozpočtu EU bude více peněz na kohezi i obnovu ekonomik 

(4.6.2020) 

Vít Havelka: Chce po nás Evropská komise, abychom se zaručili za půjčky zemím, které byly 

neodpovědné? (4.6.2020) 

Vladimír Bartovic: V. Bartovic o otevírání hranic v Evropě (8.6.2020) 

Vít Havelka: Babiš drží s Orbánem. V4 se neshodne ohledně rozdělení evropských bilionů, řešení bude 

hledat v Lednici (11.6.2020) 
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Vít Havelka: Premiéři se chystají na jednání o podobě příštích unijních rozpočtů (15.6.2020) 

Vít Havelka: The European Union's plan to rebuild the European economy will distribute billions across 

Central Europe (17.6.2020) 

Christian Kvorning Lassen: Dissatisfaction with governments' response to coronavirus is growing in 

Europe (17.6.2020) 

Vladimír Bartovic: Hlasování o Babišovi: Ve střetu zájmů je i český stát, když premiéra brání, míní 

politolog (20.6.2020) 

Christian Kvorning Lassen: EU a migrace (21.6.2020) 

Vít Havelka: Když chce premiér víc, nemusí mít nic (24.6.2020) 

Vít Havelka: Zvládnout pandemii, posílit Evropu – s tím se Merkelová po 13 letech vrací za volant EU. 

Velké plány ale omezil virus (29.6.2020) 

Vladimír Bartovic: Řízení EU přebírají Němci. Ostatní země se už těší. Věří, že zkušení vyjednavači 

Merkelové dohodnou rozpočet i brexit (1.7.2020) 

Vladimír Bartovic: Balíček EU na záchranu ekonomiky (1.7.2020) 

Vít Havelka: Německo přebírá předsednictví EU (2.7.2020) 

Zuzana Stuchlíková: Ochrana právního státu dosud spočívala v prázdných deklaracích. Komise to chce 

změnit (8.7.2020) 

Tereza Novotná: Health, trade and North Korea: EU-South Korea summit and future ties (14.7.2020) 

Jana Juzová: Primátoři V4 lobbují v Bruselu za peníze z fondu obnovy. Má aliance metropolí šanci na 

úspěch? (4.8.2020) 

Vít Havelka: Jak se chrání klima? (14.8.2020) 

Žiga Faktor: Stane se Slovinsko dalším Maďarskem? (17.8.2020) 

Vladimír Bartovic: Neobvyklý summit, který má přesvědčit Lukašenka i Rusko. Co čekat od jednání lídrů 

EU k Bělorusku? (19.8.2020) 

Martin Vokálek: Současná situace v Bělorusku (21.8.2020) 

Martin Vokálek: Demonstrace v Bělorusku, jejich vliv na tamní situaci a postoj EU (27.8.2020) 

Kateřina Davidová: Zelená dohoda pro Evropu: Zabije nás to, nebo bez toho zemřeme? (31.8.2020) 

Vladimír Bartovic: Brexit a pandemie posilují skotské nacionalisty. Nové referendum však brzy nebude 

(2.9.2020) 
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Kateřina Davidová: Česko v zelené politice propadá (7.9.2020) 

Martin Vokálek: Běloruská opozice, demonstrace a pohled EU (17.9.2020) 

Kateřina Davidová: Boj proti skleníkovým plynům. Unie chce rychlejší snižování emisí (17.9.2020) 

Kateřina Davidová: Není to ideologie, ale nutnost, brání Jourová tlak Bruselu na co největší snížení emisí 

(17.9.2020) 

Zuzana Stuchlíková: Společné zadlužení EU může být modelem pro budoucnost, zásadní je však vyřešit 

vlastní zdroje rozpočtu (22.9.2020) 

Vít Havelka: Evropská integrace se prohlubuje. Díky vyššímu rozpočtu bude mít EU větší vliv (22.9.2020) 

Kateřina Davidová: Zodpovědnost za naši budoucnost musíme převzít sami, Evropa nám jen ukazuje 

cestu (23.9.2020) 

Vít Havelka: EU odhalila plán na nový azylový systém (23.9.2020) 

Martin Vokálek: Bělorusko a Lukašenkova inaugurace (29.9.2020) 

Žiga Faktor: Summit lídrů EU – napětí ve Středomoří a sankce vůči Bělorusku (3.10.2020) 

Danielle Piatkiewicz: The US election divides Central Europe (3.11.2020) 

Christian Kvorning Lassen: Trump požaduje předčasné ukončení sčítání hlasů (4.11.2020) 

Vladimír Bartovic: Jak vnímá EU vítězství Bidena (10.11.2020) 

Vladimír Bartovic: Vítězství Joe Bidena v amerických volbách (10.11.2020) 

Christian Kvorning Lassen: Poland and Hungary on course for defeat in EU conflict (23.11.2020) 

Jana Juzová: Další šrám na pověsti. Bulharské „vydírání“ obnažuje neschopnost EU vystupovat jednotně 

(23.11.2020) 

Vladimír Bartovic: Blokování evropského rozpočtu (23.11.2020) 

Kateřina Davidová: Kolem Evropy vzniká „uhlíková zeď“. Jak by mohla vypadat a co na ni říká český 

průmysl? (23.11.2020) 

Jana Juzová: O peripetiích, kterými musí projít Severní Makedonie, aby se stala součástí sjednocené 

Evropy (24.11.2020) 

Vít Havelka: Spor Polska a Maďarska se zbytkem Evropské unie: Boj o právní stát i rozpočet 

(24.11.2020) 

Vladimír Bartovic: Blokování Fondu obnovy (26.11.2020) 
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Zuzana Stuchlíková: Rozdílné postoje V4 mohou mít nyní dramatičtější důsledky (27.11.2020) 

Vít Havelka: Kde brát peníze? Unii se připomnělo letité dilema (27.11.2020) 

Vladimír Bartovic: Vzniká v Evropské unii nový neformální blok? (30.11.2020) 

Vít Havelka: 56 procent Čechů by znovu hlasovalo pro vstup do EU, ukazuje průzkum (2.12.2020) 

Vladimír Bartovic: EU zvažuje záchranný balík bez Polska a Maďarska. Rebelové by tak přišli o desítky 

miliard eur (4.12.2020) 

Kateřina Davidová: Emisní cíl EU je to nejmenší, co může vláda udělat (10.12.2020) 

Christian Kvorning Lassen: Rýsuje se dohoda o evropském rozpočtu. EU ustoupila Orbánovi 

(10.12.2020) 

Vladimír Bartovic: Summit lídrů EU o víceletém rozpočtu (10.12.2020) 

Zuzana Stuchlíková: Zuzana Stuchlíková o summitu lídrů EU v Bruselu (10.12.2020) 

Vít Havelka: Peníze jen pro členy respektující demokracii a právní stát. Co vlastně dohoda evropských 

lídrů znamená? (14.12.2020) 

Kateřina Davidová: Členské státy EU odsouhlasily vyšší klimatický cíl. Česká republika bude muset přidat 

(15.12.2020) 

Žiga Faktor: Přijetí sankcí vůči Turecku je výstražný signál. Co čeká klíčové vztahy EU s Ankarou? 

(15.12.2020) 

Zuzana Stuchlíková: The State of Central Europe after the December EU Summit (18.12.2020) 

Zuzana Stuchlíková: Očkování v EU začne po Vánocích (18.12.2020) 

Vladimír Bartovic: Brexit v souvislosti s koncem přechodného období (21.12.2020) 

Vladimír Bartovic: Skotská nespokojenost se setrváním ve Velké Británii v důsledku Brexitu a pandemie 

roste (27.12.2020) 

Vladimír Bartovic: Dohodu o Brexitu schválily členské státy, schválí ji i Evropský parlament? 

(28.12.2020) 
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Tým EUROPEUM (k 31. 12. 2020) 

Vedení a organizační tým  

Vladimír Bartovic, ředitel 

Christian Kvorning Lassen, zástupce ředitele a vedoucí výzkumu  

Martin Vokálek, zástupce ředitele 

Žiga Faktor, vedoucí bruselské kanceláře 

Tereza Masopustová, manažerka kanceláře 

Jiří Lacina, komunikační manažer  

Filip Sidó, komunikační koordinátor 

Alexandra Ilková, koordinátorka sekretariátu 

Aneta Navrátilová, komunikační specialistka 

Adriana Lenkavská, manažerka Prague European Summit 

Andrea Kyselá, projektová koordinátorka EuropaSecura 

Výzkumní pracovníci a spolupracovníci (a jejich expertíza) 

Kateřina Davidová, výzkumná pracovnice 

- energetická a klimatická politika EU, ochrana životního prostředí, vztahy mezi EU a USA 

Vít Havelka, výzkumný pracovník  

- institucionální vztahy EU se členskými státy, europeizace, transformativní role Evropské unie 

Jana Juzová, výzkumná pracovnice 

- regionalismus, Visegrádská spolupráce, demokratizace a evropská integrace zemí Západního 

Balkánu, rozšiřování EU 

Danielle Piatkiewicz, výzkumná pracovnice 

- transatlantická, středoevropská a východoevropská bezpečnost, NATO, Východní partnerství 

Milan Urbaník, juniorní výzkumní pracovník 

- vzdělávání, klimatické změny, důležitosti studia lidského chování pro tvorbu veřejných politik 
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Piotr Maciej Kaczyński, výzkumný spolupracovník 

- instituční a politické záležitosti EU, domácí a zahraniční politiky EU 

Zuzana Kasáková, výzkumná spolupracovnice 

- politický vývoj a historie Velké Británie (zejména tzv. keltského okraje), historie a instituce EU, 

regionální politika EU, regionalismus a nacionalismus tzv. „národů bez státu“ v Evropě 

Alexandr Lagazzi, výzkumný spolupracovník 

- diplomacie, zahraniční politika EU, Itálie, Čína, mezinárodní bezpečnost, terorismus 

Martin Michelot, výzkumný spolupracovník 

- NATO a transatlantická bezpečnost, evropská zahraniční politika a obrana, francouszká politika, 

volby a společnost, Visegrádská skupina a střední Evropa, institucionální problémy EU 

Tereza Novotná, výzkumná spolupracovnice 

- zahraniční politika EU, European External Action Service, delegace EU, instituce EU, TTIP  

a transatlantické vztahy, rozšiřování EU a střední Evropa, Severní Korea, Německo 

Věra Řiháčková Pachta, výzkumná spolupracovnice 

- zahraniční politika EU, východní partnerské země, EU asistence demokracii a EU prostředky pro 

vnější akce, kooperaci v rozvoji, bezpečnost a protiteroristická politika 

Marko Stojić, výzkumný spolupracovník 

- evropská integrace, rozšíření EU, politické strany na Západním Balkáně, euroskeptické politické 

strany 

Zuzana Stuchlíková, výzkumná spolupracovnice 

- instituce EU, střední Evropa, právní stát 

Ivo Šlosarčík, výzkumný spolupracovník 

- právní aspekty Evropské unie, transformace politických a správních struktur (na mezinárodní, 

národní a regionální úrovni) v kontextu evropské integrace 

Nelly Tomčíková, výzkumná spolupracovnice 

- zahraniční politika EU, EU vztah k Rusku a zemím Východního partnerství, přeshraniční 

spolupráci EU a okolních států 

Eva Rybková, výzkumná spolupracovnice 

Gentiola Madhi, výzkumná spolupracovnice 
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Naše mise 

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nepolitický a nezávislý think-tank, který se 

zaměřuje na evropskou integraci a soudržnost. EUROPEUM přispívá k posilování demokracie, 

bezpečnosti, stability, svobody a solidarity napříč Evropou a aktivnímu vystupování České republiky  

v Evropské unii. EUROPEUM provádí původní výzkum, organizuje veřejné akce a vzdělávací aktivity  

a formuluje nové názory a doporučení ke zlepšení domácí a evropské politiky. 

 

Naše hodnoty 

NEZÁVISLOST 

EUROPEUM je nepolitický think-tank, který není spojen s žádnou českou ani evropskou politickou 

stranou či hnutím. Finanční zdroje jsou transparentní a veškeré aktivity jsou prováděny bez zásahu 

sponzorů. Největšími donátory jsou Evropská komise, Mezinárodní visegrádský fond, Technologická 

agentura ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Více informací naleznete ve výročních zprávách níže. 

SPOLUPRÁCE 

EUROPEUM realizuje své aktivity v úzké spolupráci s podobně smýšlejícími partnery, zvláště pak  

s ostatními českými a evropskými think-tanky, nevládními organizacemi, dalšími aktéry občanské 

společnosti a médii.  

ODPOVĚDNOST 

EUROPEUM přistupuje odpovědně k závazku poskytovat prostor pro diskuse a zajistit nová stanoviska 

týkající se EU. Činí tak vůči zainteresovaným subjektům, české společnosti jako celku a také Evropské 

unii jakožto komunitě občanů a hodnot. 

DŮVĚRYHODNOST 

EUROPEUM ručí za vysokou úroveň veškerých výstupů a celkovou důvěryhodnost své práce díky 

spolupráci s expertními pracovníky, (vzájemné) kontrole kvality, neustálé výměně know-how s ostatními 

think-tanky a partnery a prováděním výzkumu a analýz založených čistě na dostupných faktech  

a důkazech. 
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Výsledek hospodaření v roce 2020 

Celkové výnosy: 13.492 tis. Kč 

Celkové náklady: 12.798 tis. Kč 

Výsledek hospodaření po zdanění: 694 tis. Kč 

 

 

Příjmy dle největších donátorů  

Donátoři Částka v tisících Kč 

Evropská komise 6.375 

Mezinárodní Visegradský fond 3.200 

Technologická agentura ČR                  558 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR            555 

Evropská investiční banka                  395 

Hanns-Seidel-Stiftung                  510 

Heinrich-Böll-Stiftung                  196 

Ministerstvo obrany ČR                  147 

  Vlastní aktivity a projekty v konsorciích s partnery                 1.556 
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