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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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Úvod
V roce 2021 Institut pro evropskou politiku EUROPEUM pokračoval již 23. rokem ve svém působení
a úspěšných aktivitách od výzkumu a publikační činnosti přes projekty až po organizaci akcí pro
odbornou i širokou veřejnost.
V loňském roce se nám podařilo zrealizovat 28 projektů a 122 akcí, mezi které
patří například semináře, debaty pro veřejnost, workshopy, expertní kulaté stoly či
akce pro studentky a studenty. V roce 2021 naši pracovníci vydali celkem 88
publikací, napsali 20 blogových příspěvků a 142x vystoupili v médiích.
EUROPEUM také zorganizovalo konference jako Prague European Summit,
Transatlantic Policy Forum a Think Visegrad Conference.
Na základě vývoje pandemické situace v České republice v roce 2021 byl Institut
pro evropskou politiku EUROPEUM schopen úspěšně přesunout hlavní aktivity do
online prostoru a využít této příležitosti nejen k modifikacím stávajících projektů,
ale také k vytvoření projektů nových, jako například EngagEU, který vytváří prostor
pro větší zapojení občanů v otázkách Evropské unie a rozšiřuje jejich povědomí
o Evropském parlamentu.
S

měsíčním

průměrem

10

veřejných

akcí,

9

publikací

či

blogových

příspěvků,

12 výstupů v médiích, 2 projektů 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 byl
rok 2021 náročný pokračující pandemií a řadou dalších 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 2022 a v letech následujících, ať už v online prostoru, hybridní
či prezenční formě.
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Projekty realizované v roce 2021
Prague European Summit
Prague European Summit je koncipován jako mezinárodní fórum pro dialog o klíčových otázkách
evropské politiky a budoucnosti Evropy. Jeho cílem je propojit v dialogu zástupce evropské i české
státní administrativy, politické reprezentanty, občanskou společnost, experty, představitele EU
i zástupce byznysu a širší veřejnosti a přenést stěžejní diskuze o Evropě do středoevropského regionu
a přispět k jeho konstruktivnímu zapojení do hledání společných řešení pro současné výzvy.
Sedmý ročník summitu proběhl 12.–14. července 2021 v Černínském paláci a v jeho rámci se konalo
18 hlavních diskusí (panelové diskuse a chaty), 5 kulatých stolů a 2 veřejné diskuse Urban Talks,
kterých se účastnilo přes 600 registrovaných hostů. Jako každoročně, značný důraz byl věnován
vyváženosti zastoupení žen a mužů na panelech, s více než 40% zastoupením žen na hlavních
diskusích. Celkově na všech diskusích, včetně doprovodných formátů, vystoupilo více než 110 řečníků
z řad vysokých politických představitelů, odborníků, medií i soukromého sektoru. Summitu se
zúčastnili hosté z celkově 48 zemí světa. Neméně důležitou doprovodnou součástí akce bylo Future
European Leaders Forum zaměřující se na mladé lidi, které probíhalo celý týden v prostorách
Černínského paláce a jehož vrcholem byla panelová diskuse zástupců mladých lídrů s prezidentem
Slovinska, Borutem Pahorem.
Think Visegrad
EUROPEUM je spoluzakladatelem 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 2021 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 fyzických i 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.
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EuropaSecura
V roce 2021 se uskutečnil již 14. ročník unikátního vzdělávacího projektu pro studentky a studenty
středních škol. Projekt byl realizován formou několikakolové celorepublikové soutěže se zaměřením
na bezpečnost, Evropskou unii a Severoatlantickou alianci a jejich role v systému mezinárodní
bezpečnosti.
Již druhý ročník soutěže byl poznamenán pandemií koronaviru, ale i přes řadu opatření se podařilo
realizovat celý projekt a aktivně do něj zapojit 1089 studentek a studentů ze všech krajů ČR. Soutěžící
absolvovali v tříčlenných týmech vědomostní online test, vypracovali bezpečnostní analýzu
současného konfliktu a obhájili ji v ústních krajských kolech pro každý kraj ČR. Nejlepší tým z každého
kraje se poté účastnil celostátního finále na vojenské základně v Brdech v úzké spolupráci
s Ministerstvem obrany a Armádou ČR. Odměnou pro tři nejúspěšnější tříčlenné týmy byla účast na
studijní cestě do Bruselu s návštěvou institucí EU a NATO.
Debaty Café Evropa
Společně se Zastoupením Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlamentu jsme v roce 2021
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 se vzhledem k pokračující pandemii koronaviru všechny
uskutečnily on-line, čímž jsme ale byli schopni oslovit široké
publikum ze všech regionů Česka. Za rok 2021 jsme tak
zorganizovali 25 debat, které měli v průměru 10 324 zhlédnutí a zpětně jsou
všechny dostupné jako videozáznam i jako podcast. V roce 2021 na debatách
vystoupilo celkem 85 hostů z celé řady oborů a institucí a více než 48 % z tohoto
počtu tvořily ženy.
České zájmy v EU
I v roce 2021 pokračoval projekt České zájmy v EU, který 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. 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 2021 se uskutečnil již čtvrtý ročník tohoto projektu. Konference se uskutečnila 18.–19.
listopadu 2021 v prostorách českého Ministerstva zahraničních věcí. V minulém roce se konference
účastnilo více než 60 lidí z obou stran Atlantiku. Jedná se o uzavřenou akci, které se účastní vysoce
postavení úředníci, odborníci, akademici i zástupci think-tanků. TAPF představoval diskusní platformu,
která umožnila výměnu názorů a poznatků ohledně současných výzev a budoucnosti v oblasti
transatlantické spolupráce.
Prague Climate Talks
Již pátým rokem poskytlo 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 2021 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.
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 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
a v roce 2021 jsme úspěšně realizovali 2 workshopy v hybridní formě. Prezenční forma
workshopů úspěšně pokračuje i v roce 2022.
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Co nám EU dala a vzala?
Spolu s workshopy Mladí a klima pořádalo EUROPEUM také sérii workshopů s názvem „Co nám
EU dala a vzala?“ pro studenty středních škol. Tato série se soustředí na vnímání Evropské unie
ve společnosti a na vhodnou komunikaci témat s EU spojených. V roce 2021 se uskutečnilo
celkem 8 workshopů v prezenční i on-line formě.
Talking Europe(um)
V návaznosti na počátek pandemie covid-19 Institut pro evropskou politiku
EUROPEUM spustil podcast, který komentuje aktuální dění v Evropské unii.
Talking Europe(um) běží od března 2020. Za rok 2021 se nám podařilo nahrát
dalších 19 dílů se zajímavými hosty a experty na vybraná témata.
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, za účelem rozvíjet
jejich porozumění procesům EU a dát jim prostor k diskusi o budoucnosti Evropy. V roce 2021 jsme
uspořádali diskuse například na téma Brexit, Konference o budoucnosti Evropy, V4, Afghánistán nebo
evropská politika nové české vlády.
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 2021 jsme
uspořádali debaty například na témata evropská zdravotní unie, evropská obchodní politika, nový
migrační pakt a evropská obrana.
EngagEU
V roce 2021 vznikl nový projekt EngagEU (Zapojse.eu), který si klade za cíl smysluplné zapojení
občanů České republiky do otázek zelené transformace a postpandemické obnovy skrze poskytnutí
relevantních informací o těchto tématech a aktuálním vývoji v řešení těchto otázek na úrovni Evropské
unie. Skrze interaktivní webové prostředí nabízí široké veřejnosti možnost získání povědomí
o Evropském parlamentu, jeho činnosti a aktuálních aktivitách, které mají dopad na každodenní život
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občanů. Za rok 2021 vzniklo 10 rozhovorů s europoslanci z různých členských zemí EU a rozhovory
pokračují i v roce 2022.
Dekarbonizace automobilového průmyslu
Cílem projektu Dekarbonizace automobilového průmyslu je umožnit rychlou a spravedlivou
dekarbonizaci automobilového průmyslu v České republice díky překlenutí mezery v komunikaci mezi
politiky, rozhodovacími orgány vlády a podniky. Klíčové aktivity se opírají o výstupy výzkumu
a následné spolupráci s příslušnými zainteresovanými stranami automobilového průmyslu v České
republice. Cílem je mimo jiné nejen prohloubit porozumění veřejnosti, ale také zvýšit společenské
přijetí nadcházejících změn v dopravním sektoru, které se zdají být nevyhnutelné. Projekt vede
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM za finanční podpory Evropské klimatické nadace.
EU-Pacific Talks
Cílem této série debat je spojit odborníky, zúčastněné strany, státní úředníky a
akademickou obec a diskutovat o nejaktuálnějších tématech, včetně globálních
aktérů, jako jsou Čína a Spojené státy. V průběhu následujících šesti měsíců
budou na stole nejlákavější témata, jako je rostoucí vliv Číny, klimatická agenda,
ekonomické vztahy nebo nová administrativa Spojených států. V roce 2021 se
Institutu podařilo zorganizovat celkově 4 debaty z této série.
Youth Conference in Prague
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Kanceláří Evropského parlamentu v České
republice organizoval v rámci Konference o budoucnosti Evropy pro studenty českých středních a
vysokých škol první ročník konference Youth Conference in Prague 2021, která se konala od 3. do 5.
listopadu 2021. Cílem konference bylo poskytnout mladým lidem platformu a prostor být součástí
celoevropských diskuzí o budoucnosti Evropy. Institut plánuje s touto konferencí pokračovat i
v dalších letech.
European Summer School
European Summer School (ESS) je intenzivní osmidenní program v Praze se zaměřením na evropskou
integraci organizován Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM pod záštitou Zastoupení Evropské
komise v České republice a ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Letní
škola se koná již od roku 2003 a je určena pro studenty vysokých škol či čerstvých absolventů
z celého světa. Každý ročník má svá specifická témata reflektující aktuální dění v Evropské unii i ve
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světě, ale společným jmenovatelem přednášek a workshopů je vždy evropská integrace. 18. ročník
letní školy probíhal od 24. do 31. července 2021.
Podpora svobody médií v Srbsku s ohledem na přístupový proces do EU
Cílem projektu je podpora nezávislých novinářů reportujících o integračním procesu Srbska do EU se
zaměřením na jeho aktuální nejzávažnější překážky, kterými jsou stav demokracie, lidská práva
včetně práv menšin a vláda práva. Projekt reaguje na zhoršující se svobodu médií v Srbsku a zvyšující
se omezení a ohrožení pro nezávislé novináře působící v Srbsku. Projekt vede také k předání české
zkušenosti s komunikací otázek souvisejících s EU vůči širší veřejnosti informativním a atraktivním
způsobem. Druhým cílem je pak zvýšit povědomí a přístup k objektivním informacím o přístupovém
procesu Srbska a problémech, které proces aktuálně brzdí, včetně kritické situace nezávislých médií
v Srbsku. Navazuje tak na již úspěšně realizovaný jednoletý projekt podpořený ze stejného programu
a rozšiřuje jeho zaměření a aktivity. Jeho realizace dále přispívá k diskuzi o prioritách české zahraniční
politiky a předsednictví ČR v Radě EU v druhé polovině roku 2022, v nichž má rozšiřování EU
a podpora transformace regionu již tradičně své významné místo.
One World Festival in Brussels
Jeden svět v Bruselu je každoroční festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá
Člověk v tísni ve spolupráci s Českým centrem v Bruselu. V roce 2021 se festival konal online.
EUROPEUM, jako partner projektu, uspořádalo v rámci festivalu promítání s navazující diskusí.
Projekt rEUnify
Projekt (rEUnify) se zaměřuje na komparativní analýzu historických vzpomínek a národního vnímání
znovusjednocení Německa jako klíčové události nedávné evropské historie v Německu a v sousedních
státech. V rámci prvního roku projektu zpracovalo EUROPEUM studii českého vnímání a zúčastnilo se
dvou konferencí, v Berlíně a v Groningenu.
Decarbonisation of the Industrial Sector – Sustainable Finance as an opportunity?
Cílem projektu je v spolu s partnery ze všech zemí V4 stanovit priority, které umožní dekarbonizaci
těžkého průmyslu tak, aby byla v souladu se závazky k udržení budoucího oteplení nejvýše do 1,5 °C.
Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022: příprava,
klíčové agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení:
Projekty TAČR v rámci TIRDUVCR932, které byly realizovány během roku 2021:
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-

Sociální média a weby jako nástroje komunikace předsednictví: inspirace a praktická
doporučení pro CZ PRES 2022

-

Využití digitálních technologií s ohledem na přípravu a řízení CZ PRES 2022

-

Nástroje a využití strategické komunikace v členských státech EU: boj proti dezinformacím a
komunikace krizí v době předsednictví Rady EU a v rámci komunikace evropských záležitostí

-

Příprava výstupů Konference o budoucnosti Evropy v návaznosti na reflexi jejích témat českou
veřejností

Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z
hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR: Projekty TAČR v rámci TITDMZV930, které byly
realizovány během roku 2021:
-

Německo a Střední Evropa v české zahraniční politice: nové výzvy po pandemii

-

Geopolitické dopady změny klimatu

Konference, webináře, workshopy a kulaté stoly organizované v roce
2021
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 2021 se akce uskutečnily většinově v on-line prostoru a dosáhly
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. Navzdory tomu, že
většina veřejných akcí proběhla virtuálně, se Institutu povedlo uspořádat několik konferencí buď
v hybridní nebo fyzické podobě. Jedná se například o Prague European Summit 2021 nebo
Transatlantic Policy Forum 2021.
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.
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27. 1. 2021 Workshop pro studenty: Mladí a klima
29. 1. 2021 Expertní kulatý stůl: Národní konvent o EU: Nový pakt o migraci a azylu a budoucnost
migrační politiky
16. 2. 2021 Konference: A Fair, Green and Digital Recovery of the EU
5. 3. 2021 Expertní kulatý stůl: Národní konvent o EU: Aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví na
evropské úrovni
10. 3. 2021 Konference: Health Challenges in a post-Covid-19 World
17. 3. 2021 Konference: Challenges and Opportunities for European Security, NATO and Defence in
Transatlantic Partnership
23. 3. 2021 Workshop pro studenty: Co nám EU dala a vzala?
9. 4. 2021 Expertní kulatý stůl: Národní konvent o EU: Reforma systému obchodování s emisními
povolenkami EU ETS
21. 4. 2021 Workshop pro studenty: Co nám EU dala a vzala?
21. 5. 2021 Expertní kulatý stůl: Národní konvent o EU: Strategická autonomie Evropské unie
8. 6. 2021 Konference: Southern and Central Europe After the Crisis: Indispensable Partners of the
European Future
12. – 14. 7. 2021 Konference: Prague European Summit
24. – 31. 7. 2021 Letní škola: European Summer School: „Post-pandemická obnova Evropy“
19. 8. 2021 Expertní kulatý stůl: Dekarbonizace automobilového průmyslu
26. 8. 2021 Expertní kulatý stůl: Kulatý stůl ke zprávě o naplňování úkolů spojených CZPRES
12. 9. 2021 Workshop pro studenty: Mladí a klima
1. 10. 2021 Expertní kulatý stůl: Národní konvent o EU: Program předsednického tria Francie – Česká
republika – Švédsko
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15. 10. 2021 Expertní kulatý stůl: Národní konvent o EU: Udržitelná mobilita v kontextu balíčku „Fit
for 55“
20. 10. 2021 Workshop pro studenty: Co nám EU dala a vzala?
3. – 5. 11. 2021 Konference: Youth Conference in Prague
5. 11. 2021 Konference: Summit EU - západní Balkán - ráno poté
9. 11. 2021 Expertní kulatý stůl: Democracy Table: Listen to Europe: Reaching Beyond our Base
Audience
11. 11. 2021 Workshop pro studenty: Co nám EU dala a vzala?
11. 11. 2021 Workshop pro studenty: Co nám EU dala a vzala?
16. 11. 2021 Workshop pro studenty: Co nám EU dala a vzala?
18. – 19. 11. 2021 Konference: Transatlantic Policy Forum
26. 11. 2021 Expertní kulatý stůl: Národní konvent o EU: Vztahy EU s východním sousedstvím
26. 11. 2021 Workshop pro studenty: Co nám EU dala a vzala?
7. 12. 2021 Expertní kulatý stůl: Dvoukolový expertní kulatý stůl v rámci “Renew Europe Citizens
Panels in Slovakia” zaměřený na Konferenci o budoucnosti Evropy
8. 12. 2021 Expertní kulatý stůl: Celodenní expertní kulatý stůl zaměřený na zapojení evropských
občanů do Evropského zeleného údělu v České republice
9. 12. 2021 Expertní kulatý stůl: Expertní kulatý stůl v rámci “Renew Europe Citizens Panels in
Slovakia” zaměřený na Konferenci o budoucnosti Evropy
13. 12. 2021 Expertní kulatý stůl: ECF Roundtable
13. 12. 2021 Expertní kulatý stůl: Transatlantic ties and Czechia
13. 12. 2021 Workshop pro studenty: Co nám EU dala a vzala?
17. 12. 2021 Expertní kulatý stůl: Právo, demokracie a svoboda médií v zemích západního Balkánu
v kontextu integračního procesu
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Veřejné akce organizované v roce 2021
28. 1. 2021 Debata: The EU Sustainable Finance agenda in 2021: Why EU Taxonomy matters
3. 2. 2021 Debata: EU± // Dopady brexitu
11. 2. 2021 Veletrh: Kariéra v EU: Všechno, co jste kdy chtěli vědět, ale neměli možnost se zeptat
16. 2. 2021 Debata: COP26: What climate ambition means for the future of finance
10. 3. 2021 Webinář: Filling the Just Transition finance gap: The role of Private capital
17. 3. 2021 Debata: EU± // Konference o budoucnosti Evropy
30. 3. 2021 Debata: Rewiring economies for sustainable growth
31. 3. 2021 Debata: Central banking & decarbonisation in Europe
17. 4. 2021 Debata: Sousedská slavnost: Jak změnila pandemie covid-19 postavení žen u nás a jinde
v Evropě?
27. 4. 2021 Debata: Rethinking and strengthening NATO / Zhodnocení a posílení NATO
29. 4. 2021 Debata: Prague Climate Talks: USA zpátky ve hře
12. 5. 2021 Debata: EU± // Národní plán obnovy
31. 5. 2021 Debata: Jakou chceme EU v roce 2025? Evropská zdravotní unie
1. 6. 2021 Debata: Prague Climate Talks: Klimatická politika EU – od cílů k realitě
2. 6. 2021 Webinář: A Brave New Digital World: Regional Cooperation on Digital Transformation
7. 6. 2021 Debata: Strengthening the transatlantic relationship
14. 6. 2021 Debata: EU± // Evropská zahraniční politika v kontextu Běloruska
17. 6. 2021 Debata: Jakou chceme EU v roce 2025 – Evropská obchodní politika
8. 7. 2021 Debata: Jakou chceme EU v roce 2025 – Nový migrační pakt
12. 7. 2021 Debata: Urban Talks: EU Space Programme in the Making? Securing the EU's Sovereignty
on Earth and in Space #EU in the world
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14. 7. 2021 Debata: Urban Talks: Green Transition in Practice: Strategy, Funding, Projects #PostPandemic Recovery, In Cooperation with PwC
24. 7. 2021 Brunch: Political brunch - Remember Tour in Bucharest
6. 8. 2021 Happening: Evropský happening na Vltavě | Europa Happening auf der Moldau
20. 8. 2021 Debata: WorldPride in Copenhagen - Remember Tour in Copenhagen
8. 9. 2021 Debata: Jakou chceme EU v roce 2025 – Evropská obrana
9. 9. 2021 Debata: Prague Climate Talks: Klima jako volební téma: Česko vs. Německo
12. 9. 2021 Promítání: Movie Night at Łazienki Park - Remember Tour in Warsaw
21. 9. 2021 Debata: EU-PACIFIC Talks: China: Friend or Foe? China's growing influence and its impact
on the EU
21. 9. 2021 Debata: České předsednictví v Radě EU 2022 – Předvolební debata
5. 10. 2021 Debata: Prague Climate Talks: COP26: Co můžeme očekávat?
6. 10. 2021 Debata: Nakolik ovlivní přístupy stran k Evropské unii parlamentní volby?
12. 10. 2021 Debata: O budoucnosti demokracie v Česku a EU
12. 10. 2021 Debata: Democracy back then and now: What challenges are we facing?
18. 10. 2021 Debata: EU± // Je V4 nejdůležitějším českým spojencem v EU?
21. 10. 2021 Prezentace studie: Minilateral Cooperation in the EU – Internal Cohesion, Group Dynamics,
and Voting Behaviour
26. 10. 2021 Debata: EU-PACIFIC Talks: EU – Japan Economic Partnership Agreement: Strengthening
economic ties as a way out of recession
3. 11. 2021 Debata: EU politika 2020/21 – co se událo, co se změnilo a co jsme se naučili?
4. 11. 2021 Debata: EU± // 20 let spojenecké mise v Afghánistánu – jaká ponaučení z ní vyplývají pro
NATO a EU?
5. 11. 2021 Prezentace výsledků: Závěrečný panel Youth Conference in Prague
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11. 11. 2021 Debata: Norway and the Czech Republic – Challenges on the Way to Sustainability and
Decarbonization
18. 11. 2021 Debata: Transatlantic Relations in Review: Shared Values and Challenges
25. 11. 2021 Debata: EU± // Evropská politika nové vlády
30. 11. 2021 Debata: Fiers d’être Européens / Hrdí, že jsme Evropané
1. 12. 2021 Debata: EU-PACIFIC Talks: EU – Japan Strategic dialogue: climate change cooperation as
a pathway to the future
2. 12. 2021 Debata: České předsednictví v Radě EU – jaké doprovodné a propagační akce se chystají?
9. 12. 2021 Webinář: Norwegian, British and CEE Organisations in Sustainability: Finding Partners for
Projects & Grants
20. 12. 2021 Debata: EU± // Rok 2021 v Evropské unii
21. 12. 2021 Debata: Progress Reports on the Western Balkans: Is the EU enlargement lost?
21. 12. 2021 Prezentace průzkumů: Prezentace průzkumů – Postoj Čechů k pandemii, klimatickým
opatřením a Evropské unii
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Série veřejných debat Café Evropa organizovaných se Zastoupením
Evropské komise v ČR a Kanceláří Evropského parlamentu v roce 2021
20. 1. 2021 Café Evropa online: Vakcína proti koronaviru – mýty a fakta
28. 1. 2021 Café Evropa online: Osobní zodpovědnost v boji proti klimatické změně
9. 2. 2021 Café Evropa online: Evropská strategie pro rovnost LGBTIQ+ občanů
24. 2. 2021 Café Evropa online: Vztahy EU a Číny – co přinese investiční dohoda?
8. 3. 2021 Café Evropa online: Ženy ve 21. století: proč přetrvávají nerovnosti?
11. 3. 2021 Café Evropa online: Vláda práva v EU – jak najít společnou řeč
31. 3. 2021 Café Evropa online: Život v on-line době
6. 4. 2021 Café Evropa online: Očkování proti koronaviru
20. 4. 2021 Café Evropa online: Vztahy EU s Ruskem – rival, nebo partner?
10. 5. 2021 Café Evropa online: Evropa dnes a zítra
20. 5. 2021 Café Evropa online: Spolupráce EU - Afrika
24. 5. 2021 Café Evropa online: Národní plán obnovy – pilíř restartu ekonomiky?
15. 6. 2021 Café Evropa online: Budoucnost železniční dopravy v Česku
22. 6. 2021 Café Evropa speciál: Covidpasy – jak budeme cestovat v létě?
31. 8. 2021 Café Evropa online: Následky ekologických zátěží – jak odstranit stopy po chemickém a
těžkém průmyslu?
15. 9. 2021 Café Evropa online: Projev o stavu Evropské unie 2021 – jak hodnotí směřování Unie
mladá generace?
30. 9. 2021 Café Evropa online: Občanská výchova v českých školách – priorita všech, či
„Popelka“ v rámci školních rozvrhů?
14. 10. 2021 Café Evropa online: Elektromobily – jasný trend budoucnosti, či zkáza pro
automobilový průmysl v Evropě?
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19. 10. 2021 Café Evropa online: Pozice Česka v EU po volbách – jakým směrem se bude ubírat?
1. 11. 2021 Café Evropa online: Česko centrem kosmického výzkumu EU – jak si vede Evropa
v objevování vesmíru?
18. 11. 2021 Café Evropa online: Rostoucí ceny energií – jak se s nimi vypořádat v Česku a co
může udělat EU?
6. 12. 2021 Café Evropa online: Zavedení eura v Česku – kdy bude ten správný čas?
9. 12. 2021 Café Evropa online: Umělá inteligence – proč jí regulovat a jaký dopad budou mít
regulace na evropské občany a podniky
13. 12. 2021 Café Evropa online: Očkování proti Covidu – jak se vyvíjí proočkovanost v Česku a
jinde v Evropě?
15. 12. 2021 Café Evropa online: Společná evropská obrana
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Mediální výstupy ze série veřejných debat Café Evropa
organizovaných v roce 2021
Luboš Palata: Debata o vakcíně: Podle českého vědce by očkování mělo být povinné (20.1.2021)
Lukáš Palata: Osobní zodpovědnost v boji s klimatickou změnou – čím můžeme přispět? (28.1.2021)
Luboš Palata: Situace LGBTI+ se v Unii někde lepší, jinde ale roste diskriminace (9.2.2021)
Luboš Palata: V jedné zemi EU jste manželé, v jiné ne. Brusel chce diskriminaci zamezit (12.2.2021)
Luboš Palata: Debata o vztazích EU a Číny – co přinese nová investiční dohoda (24.2.2021)
Luboš Palata: Investiční dohoda EU s Čínou: Smlouva se potýká s problémy (2.3.2021)
Luboš Palata: Ženy jsou v Česku dál obírány. Debata s Magdalénou Vašáryovou a dalšími (8.3.2021)
Luboš Palata: Magda Vášáryová: Pandemie strašně vyčerpává ženy-matky (10.3.2021)
Luboš Palata: Vláda práva v EU – jak udržet demokracii s hostem Věrou Jourovou (11.3.2021)
Luboš Palata: Věra Jourová: Zemím, které nedodržují právní stát, zastavíme přísun peněz z EU
(18.3.2021)
Luboš Palata: Debata o tom, zda Česko zvládá digitální transformaci (31.3.2021)
Luboš Palata: Debata o očkování proti koronaviru. Kdy nás vrátí k normálnímu životu? (6.4.2021)
Luboš Palata: Marcel Kolaja: V digitální sféře jsou služby českého státu na chvostu EU (6.4.2021)
Luboš Palata: Debata o vztazích EU s Ruskem. Rival, nebo strategický partner? (20.4.2021)
Luboš Palata: Evropská unie hledá po covidu novou tvář. Pojďte ji hledat s námi (10.5.2021)
Luboš Palata: Evropská Unie má na to, aby v Africe porazila Čínu. Poslechněte si debatu (20.5.2021)
Luboš Palata: EU nám dává 200 miliard na obnovu ekonomiky. Český plán ale není dobrý (24.5.2021)
Luboš Palata: Migrační vlnu z Afriky způsobil malý mobil se solárním panelem (25.5.2021)
Luboš Palata: Půjčujeme si 200 miliard a ani nevíme, co s nimi, říká rektorka Danuše Nerudová
(1.6.2021)
Luboš Palata: Vlakem z Prahy do Brna za hodinu. Podívejte se na debatu s odborníky (15.6.2021)
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Luboš Palata: Vše o covid pasech. V debatě se dozvíte, co potřebuje na prázdniny (22.6.2021)
Luboš Palata: Ekologické zátěže. Jak na škody po chemickém a těžkém průmyslu (31.8.2021)
Luboš Palata: Jak vidí stav Evropské unie mladá generace. Podívejte se na debatu (15.9.2021)
Luboš Palata: Výchova k demokracii? V Česku zadní kolo u vozu (30.9.2021)
Luboš Palata: Jsou elektromobily šance, nebo zkáza Česka? (14.10.2021)
Luboš Palata: Česká evropská politika na rozcestí. Potýká se s roky Babiše (19.10.2021)
Luboš Palata: Manažer Škody Kadera: V roce 2030 chceme v EU prodávat většinově elektromobily
(25.10.2021)
Luboš Palata: Z Prahy se bude řídit kosmický program EU. Co to Česku přinese? (1.11.2021)
Luboš Palata: Profesor Ivo Šlosarčík: O Evropské unii se nová vláda bude uvnitř hádat (4.11.2021)
Luboš Palata: Rostoucí ceny energií. Jak se s nimi vypořádat v ČR, co může udělat EU? (18.11.2021)
Luboš Palata: Nedávejte soláry na střechu, ale zateplete dům. Jen tak ušetříte, říká expert
(23.11.2021)
Luboš Palata: České koruně zvoní hrana. Kdy přijme Česko euro? (6.12.2021)
Luboš Palata: Umělá inteligence nás začíná ohrožovat. EU navrhuje opatření (9.12.2021)
Luboš Palata: Rakousko má už očkování povinné. Česko má k tomu nakročeno (13.12.2021)
Luboš Palata: Francie chce společnou armádu EU. Co chtějí Češi? (15.12.2021)
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Multimediální projekty organizované v roce 2021
1. 2. 2021 Podcast: Díl 13. – Konference o budoucnosti Evropy (Talking Europe(um))
15. 2. 2021 Podcast: Díl 14. – Ekonomika vs. bezpečnost: jaká je budoucnost vztahu EU s Čínou?
(Talking Europe(um))
1. 3. 2021 Podcast: Díl 15. – Napjaté vztahy s Ruskem: geopolitika, Navalnyj a nadcházející volby
(Talking Europe(um))
15. 3. 2021 Podcast: Díl 16. – Jak hodlá Česko využít peníze z evropského fondu na post-pandemickou
obnovu? (Talking Europe(um))
29. 3. 2021 Podcast: Díl 17. – Vedlejší účinek ruské vakcíny: pád slovenské vlády? (Talking Europe(um))
12. 4. 2021 Podcast: Díl 18. – Proti útlaku nad Ujgury: Jak chápat aktuální spor mezi EU a Čínou?
(Talking Europe(um))
26. 4. 2021 Podcast: Díl 19. – Slovinský premiér v záři reflektorů – po boji s médii snaha o změnu hranic
na Balkáně? (Talking Europe(um))
10. 5. 2021 Podcast: Díl 20. – Sedmnáct let od vstupu ČR do EU (Talking Europe(um))
17. 5. 2021 Rozhovor: Ptejte se europoslankyně: Dita Charanzová (Zapojse.eu)
25. 5. 2021 Rozhovor: Ptejte se europoslance: Bas Eickhout (Zapojse.eu)
31. 5. 2021 Podcast: Díl 21. – Odkaz Angely Merkelové: jak změnila Německo a je země připravena na
její odchod? (Talking Europe(um))
17. 6. 2021 Rozhovor: Ptejte se europoslance: Mikuláš Peksa (Zapojse.eu)
21. 6. 2021 Podcast: Díl 22. – 30 let od začátku válek v bývalé Jugoslávii a jejich dopad na země
západního Balkánu (Talking Europe(um))
24. 6. 2021 Rozhovor: Ptejte se europoslankyně: Anna Cavazzini (Zapojse.eu)
5. 7. 2021 Podcast: Díl 23. – Jak může ke snížení uhlíkových emisí přispět systém Carbon Capture and
Storage? (Talking Europe(um))
21. 7. 2021 Rozhovor: Ptejte se europoslance: Tomáš Zdechovský (Zapojse.eu)
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27. 7. 2021 Rozhovor: Ptejte se europoslance: Michal Šimečka (Zapojse.eu)
3. 8. 2021 Podcast: Díl 24. – Repatriace zahraničních teroristických bojovníků. Existuje společný
evropský přístup? (Talking Europe(um))
6. 9. 2021 Rozhovor: Ptejte se europoslance: Michael Bloss (Zapojse.eu)
27. 9. 2021 Podcast: Díl 25. – Dekarbonizace automobilového průmyslu a elektromobilita. Co je nového
a co to znamená pro Česko? (Talking Europe(um))
27. 9. 2021 Rozhovor: Ptejte se europoslance: Stanislav Polčák (Zapojse.eu)
11. 10. 2021 Podcast: Díl 26. – Dopad voleb na pozici ČR v EU (Talking Europe(um))
25. 10. 2021 Podcast: Díl 27. – New START Treaty: Má Evropská unie šanci ovlivnit podobu nové verze
smlouvy? (Talking Europe(um))
3. 11. 2021 Rozhovor: Ptejte se europoslance: Luděk Niedermayer (Zapojse.eu)
22. 11. 2021 Podcast: Díl 28. – Klimatická konference v Glasgow - Můžeme očekávat po konferenci
COP-26 změny v boji proti globálnímu oteplování? (Talking Europe(um))
1. 12. 2021 Podcast: Díl 29. – Uprchlíci na polsko-běloruské hranici jako nástroj nátlaku na EU (Talking
Europe(um))
16. 12. 2021 Podcast: Díl 30. – Hrozba další ruské agrese na Ukrajině? (Talking Europe(um))
23. 12. 2021 Podcast: Díl 31. – Summit EU a Východního partnerství: příslib budoucího prohloubení
vztahů? (Talking Europe(um))
27. 12. 2021 Rozhovor: Ptejte se europoslance: Andrey Novakov (Zapojse.eu)
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Akce organizované bruselskou kanceláří v roce 2021
23. 3. 2021 Webinář: Perceptions of EU in Central Europe amid COVID-related crisis
21. 4. 2021 Debata: V4 and larger regional platforms: Convergence or competition?
20. 5. 2021 Expertní kulatý stůl: Visegrad perspectives on the "Fit for 55" climate package
29. 5. 2021 Dokumentární festival: One World in Brussels: Connection lost
2. 6. 2021 Dokumentární festival: One World in Brussels: The Foundation Pit + diskuze
13. 10. 2021 Debata: Impact of New Technologies on International Relations: Digital Threats to
Democracy
22. 10. 2021 Debata: New Pact on Migration and Asylum: Breaking the Deadlock
25. 10. 2021 Prezentace: Horká témata EU: Jak jsou klíčová témata vnímána českou veřejností?
26. 10. 2021 Prezentace: Czechs and the EU: How do Czechs feel about the EU and its current topics
in the context of Czech elections?
22. 11. 2021 Konference: 30 Years of Visegrad: Role of the V4 countries in shaping the future of the
EU
24. 11. 2021 Debata: The New Enlargement Methodology: A way to resuscitate the EU Enlargement
process?
8. 12. 2021 Expertní kulatý stůl: Stocktaking and Evaluating EU defence cooperation – expectations and
the role of the V4
14. 12. 2021 Debata: Eastern Partnership Summit 2021 as a new chapter of the EU-EaP relations: Time
for diversification?
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Publikace vydané v roce 2021
Baker, T., AUKUS to torpedo the EU-Australia FTA?
Baker, T., The Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) and its effects on trade with third
countries
Bakiasi, M., Albanian judiciary under construction
Beneš, M., Great Power dynamics in the Taiwan straits: What lies ahead?
Boros, T., Reducing poverty in the Visegrad countrieshttps://europeum.org/data/articles/tamasboros.pdf
Bufano, Ch., USA zpátky ve hře: co čekat od americké klimatické politiky?
Davidová, K., Národní konvent o EU: Reforma systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS
Davidová, K., Reforma systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS
Faktor, Ž., Eastern Partnership Summit 2021 as a new chapter in EU-Eastern Partnership relations: time
to diversify?
Faktor, Ž., New Pact on Migration and Asylum: Breaking the Deadlock
Faktor, Ž., REPORT: 30 years of Visegrad: The role of the V4 countries in shaping the future of the EU
Faktor, Ž., Stocktaking and Evaluating EU defence cooperation – expectations and the role of the V4
Farkačová, L., Long-term Sustainability of Healthy Labour Market in EU Population Development,
Immigration Stress, and their Impact
Freitag, V., Analysing EU’s Sahel strategies: A civilian approach in the era of pragmatism
Freitag, V., EU military involvement in the central Mediterranean - linking the migration crisis and the
arms embargo
Havelka, V., Bartovic, V., Kasáková, Z., Národní konvent o EU: Aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví na
evropské úrovni
Havelka, V., Bartovic, V., Kasáková, Z., Národní konvent o EU: Aktuální výzvy v oblasti zdravotnictví na
evropské úrovni
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Havelka, V., Conference on the Future of Europe: Czech Perspective
Havelka, V., Czech perception of EU climate policy
Havelka, V., Czech perception of the EU response to COVID-19
Havelka, V., Davidová, K., Piatkiewicz, D., Review of the Czech EU Policy in 2020/2021
Havelka, V., MINILATERAL COOPERATION IN THE EU Internal Cohesion, Group Dynamics, and Voting
Behaviour of Selected State Blocks (chapter 4.5 Visegrad Group)
Havelka, V., Tangeland, T., Soukup, P., Hořejš, N., Strandbakken, P., Green Transformation:
reconfiguration of consumption in Norway and the Czech Republic in a more sustainable direction
Havelka, V., Topics: Czech 2022 Presidency to the Council of the EU
Havlíček, P., Czech-Russian Escalation as a Case of Deeper EU-Russia Crisis: Time for a United and
Credible Action
Helluin, A., A “New” pact on Migration and Asylum? The European migration policy path-dependency
Horký-Hlucháň, O., Policy Coherence for Sustainable Development: A troubleshooting guide for
reluctant EU donors
Hrubý, M., Národní konvent o EU: Udržitelná mobilita v kontextu balíčku „Fit for 55“
Hrubý, M., Perspektivy dekarbonizace českého automobilového průmyslu
Hrubý, M., Potential for CCS in V4 – will we seize the momentum?
Hrubý, M., Udržitelná mobilita v kontextu balíčku „Fit for 55“
Jakóbowski, J., Responding to China's connectivity agenda in EU's Neighborhood: a Central European
perspective
Juzová, J., Biden's administration as a chance for a new start in US-EU cooperation in the Western
Balkans
Juzová, J., Handbook for Reporting on EU accession: Czech Lessons for Serbia
Juzová, J., Ilková, A., Pešek, O., EU-Western Balkans Summit –The Morning After
Juzová, J., Klačanský, K., Vztahy EU s východním sousedstvím
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Juzová, J., Media freedom in Serbia and the Western Balkans and its role in democratic society and
European integration
Juzová, J., Should the Western Balkans participate in the Conference on the Future of Europe?
Kasáková, Z., Národní konvent o EU: Program předsednického tria Francie – Česká republika – Švédsko
Kasáková, Z., Program předsednického tria Francie – Česká republika – Švédsko
Klačanský K., China vs. US: The Green Energy Race Overview of China’s and America’s green investment
plan and what that means for the future of fossil fuels
Klačanský, K., How will CBAM affect manufacturing industries in the Czech Republic?
Klingová, K., EU’s Transparency and Targeting of Political Advertising: Good Intentions but Clarifications
and Amendments still Needed
Lassen, Ch. K., Bartovic, V., Nový pakt o migraci a azylu a budoucnost migrační politiky
Lassen, Ch. K., Paving the Digital Path in Central and Eastern Europe: Regional perspectives on
advancing digital transformation and cooperation (chapter Bridging the digital gaps – a Czech
perspective)
Lassen, Ch. K., The effect of Covid on EU democracies
Łoskot-Strachota, A., The future of natural gas in the EU
Metodieva, A., Terrorism, Cryptocurrencies, amd the EU Response
Mindeková, T., Geothermal energy and the Visegrad group
Navrátilová, A., Co je to think tank?
Navrátilová, A., Implications of the 2020 US Presidential Election on the EU and Czech Climate Policy
Navrátilová, A., Přehled: Instituce Evropské unie - Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor
regionů, Evropský veřejný ochránce práv (3. část)
Navrátilová, A., Přehled: Instituce Evropské unie – Komise, Parlament a Rady (1. část)
Navrátilová, A., Přehled: Instituce Evropské unie – Soudní dvůr, Evropská centrální banka, Evropský
účetní dvůr (2. část)

europeum.org

27

Novotná, T., Online Expert Exchange: Visegrad perspectives on the "Fit fo 55" climate package
Novotná, T., Strategická autonomie Evropské unie
Novotná, T., Strategická autonomie Evropské unie
Nowacka, S., Between Pragmatism and Principles – EU and the Consolidation of Authoritarianism in its
Southern Neighbourhood
Ogrodnik, Ł., Czechia’s Policies within the EU in the Context of the Upcoming Presidency to the EU
Council
Peillon-Hartwig, R., Citizenship and residency by investment in the EU
Piatkiewicz, D., 100 days of Biden's new transatlantic strategy - Where does Central and Eastern Europe
stand?
Piatkiewicz, D., Lassen, Ch. K., Havelka, V., Faktor, Ž., Davidová, K., Bufano, Ch., European Council
Summit on 25 and 26 March
Piatkiewicz, D., Lassen, Ch. K., Klačanský, K., Juzová, J., Hrubý, M., Havelka, V., Faktor, Ž., Projev o
stavu Evropské unie 2021
Piatkiewicz, D., Pisklová, M., The Transatlantic To-Do List: Biden's Progress Report
Piatkiewicz, D., The V4 towards a new NATO Strategic Concept and the EU Strategic Compass
Piatkiewicz, D., Visnerová, A., Evaluating Transatlantic Relations – For better or for worse?
Pisklová, M., Evropská letní škola 2021 „Post-pandemická obnova Evropy“
Stepper, P., V4 in Brussels – A reality check of the international perspective on Visegrad cooperation
Stuchlíková, Z., Conference on the Future of Europe has started, questions remain
Stuchlíková, Z., Faktor, Ž., Lux, N., Henkel, S. Ch., Between change and continuity: European
expectations towards Czech and German EU policies after the 2021 elections
Stupková, M., Challenges of regulating innovative technologies
Svitková, K., 2021 - 2027 Horizon Europe: Innovating Higher Education – EIT launches a EUR 27 million
call
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Svitková, K., A 10 billion deal: The European Innovation Council to finance and accelerate breakthrough
technologies across Europe
Svitková, K., EU Horizon 2021-2027 - a driving force for European innovation
Svitková, K., Innovating Culture and Creative Industries: The European Institute of Innovation and
Technology opening doors to a new consortium
Svitková, K., Innovating through knowledge: European Institute of Innovation and Technology 2027 –
and why it matters
Svitková, K., Slova a činy v Glasgow: COP26 jako milník v globální klimatické politice?
Sýkora, J., New START Treaty – State, future and implications for the EU and V4
Tavares, L., Is the EU heading for global change in business and human rights?
Urbaník., M., Health and Public communication in the era of conspiracy theories
Václavík, P., EU – Japan Strategic dialogue: climate change cooperation as a pathway to the future
Van Ginkel, M., Black Sea Synergy: Adopting a Holistic Approach to Maritime Security
Vančevská, J., New methodology for the same problems: Is the future of the enlargement process lost?
Vinařská, L., Co čekat od nového klimaticko-energetického balíčku Fit for 55?
Vinařská, L., Jaké klima přinesou německé a české volby?
Vokálek, M., Lassen, Ch. K., Bartovic, V., Nový pakt o migraci a azylu a budoucnost migrační politiky
Záhořová, J., EU - Japan Economic Partnership Agreement: Strengthening economic ties as a way out
of recession
Záhořová, J., China is no longer ashamed to present its political system as superior to democracy,
experts said during the EU-Pacific Talks
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Blogy vydané v roce 2021
Baker T., The EU's 2021 trade agenda: what to expect in 2021?
Bufano Ch., America back in bussines: What rejoining the Paris Agreement means for EU climate
ambition?
Bufano Ch., Is climate litigation paving the way for a more effective and fair climate governance?
Bufano Ch., What will Draghi's government mean for Italy's climate policy and the European Green
Deal?
Freitag V., EU defence spending amid pandemic budget: budget cuts in challenging times
Gera K., A New Agenda for the EUSouthern Neighbourhood?
Hartwig-Peillon R., "Europe will be made through crises": the limits to the Monnet-Schuman approach
to European construction
Hartwig-Peillon R., Language diversity in a post-Brexit Union: French perspective
Hartwig-Peillon R., Overcoming naivety: the protection of the ruleof law in a post-pandemic Union
Hartwig-Peillon R., Why are CEE countries more prone to democratic backsliding than other EU
member states?
Helluin A., The Czech Prime Minister seeks to renew the old anti-migration strategy and
misinformation campaigns in re-election bid.
Chiocchetti I., Italian MEP's mission to Bosnia Refugee Camps: on the bring of inhumanity
Kotval L., Fighting the COVID-19 Pandemic: Should the Czech Republic Pursue Autonomy from the V4
and Collaborate Closer with the EU?
Piatkiewicz D., A dark day for US democracy
Rubin M., Renewed EU-Southern neighbourhood agenda: is economical aid a right tool to achieve
EU's targets?
Svitková K., Resilience and Urban Governance: Securing Cities
Szabó M., Regional Impact of the Visegrad 4's policies- Entrenchment or Fragmentation?
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Szabó M., The power of a unified foreign policy: Europe’s not so united position
Vancevska J., Decarbonization of Western Balkans: Can Europe become climate neutral by 2050?
Vinokuras T., The right wing dance with free speech online
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Mediální výstupy v roce 2021
Zuzana Stuchlíková: Co je to právní stát? A proč je důležité jej respektovat? (4.1.2021)
Danielle Piatkiewicz: Czechia in the year of 2021: Health, wealth and nuclear to dominate elections
(5.1.2021)
Vladimír Bartovic: V. Bartovic o pandemickém roce 2020 (8.1.2021)
Vít Havelka: Česko rezignuje na vliv v EU. Bez zájmu stojí na konci řady a čeká, co na něj ostatní
přichystají (15.1.2021)
Martin Vokálek: Hokejový šampionát je pro Bělorusko šancí se prezentovat jako pokroková země
(18.1.2021)
Vladimír Bartovic: Analytik V. Bartovic o problémech s dodávkami vakcín (29.1.2021)
Alexandr Lagazzi: Analytik A. Lagazzi o formovaní nové italské vlády (29.1.2021)
Christian Kvorning Lassen, Vít Havelka: Dánsko patří k zemím, které v EU očkují nejrychleji. Jaký je
podle Vás hlavní rozdíl mezi Dánskem a Českem? (29.1.2021)
Vladimír Bartovic: AstraZeneca se snaží maximalizovat zisk. Hádky o vakcíny v EU budou pokračovat
(3.2.2021)
Vladimír Bartovic: Osladí Matovič Macronovi střední Evropu? (4.2.2021)
Christian Kvorning Lassen: Dánský recept na zvládání pandemie: lidé věří vládě, ona věří jim (5.2.2021)
Žiga Faktor: Turecko otepluje vztahy s EU. Co stojí za Erdoganovou otočkou? (5.2.2021)
Kateřina Davidová: Global warming knows no bounds (8.2.2021)
Žiga Faktor: Bohaté státy přeskakují ve frontě na vakcíny, upozorňuje expert. Následky mohou trvat
desítky let (9.2.2021)
Vít Havelka: The Czech Republic wants its own product policy in supermarkets (11.2.2021)
Žiga Faktor: Srbsko si muselo dodávky vakcín samo těžce vyjednat, nemohlo těžit ze společného nákupu
Evropské komise (11.2.2021)
Vít Havelka: Jaký je dánský recept na očkovací úspěch? Důvěra a dobré plánování (12.2.2021)
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Vladimír Bartovic: Maďarsko má dva měsíce na to, aby změnilo zákon o financování nevládních
organizací (19.2.2021)
Alexandr Lagazzi: Kabinet Draghiho získal důvěru, čeká ho hlasování ve sněmovně (19.2.2021)
Martin Vokálek, Christian Kvorning Lassen, Vladimír Bartovic: EU mění migrační politiku. Reforma bude
trvat roky, musí zohlednit i dopady pandemie (25.2.2021)
Vladimír Bartovic: Evropská léková agentura dělá maximum pro to, aby ztlumila dopady pandemie
Covid19 (1.3.2021)
Kateřina Davidová: Klimatická neutralita? Bez jaderné energie to nepůjde, tvrdí studie iniciovaná
europoslanci (2.3.2021)
Jana Juzová: Kosované dali své zemi poslední šanci. Volební zemětřesení smetlo válečné elity a přineslo
naději na lepší budoucnost (2.3.2021)
Vladimír Bartovic: Slovenská vláda schválila nákup neregistrované ruské vakcíny Sputnik (2.3.2021)
Vít Havelka: České (ne)plánování národního plánu obnovy (5.3.2021)
Kateřina Davidová: Česko téměř neplní cíle své klimatické strategie (10.3.2021)
Vladimír Bartovic: Na západním Balkáně hrozí zvyšování vlivu cizích aktérů (12.3.2021)
Vít Havelka: Konference o budoucnosti Evropy jako hra na zapojení občanů (15.3.2021)
Žiga Faktor: Dá se očekávat zlepšení vztahů mezi Evropskou unií a Tureckem? (22.3.2021)
Martin Vokálek: Nezávislost českého veřejnoprávního televizního vysílání je ohrožena před volbami
(23.3.2021)
Kateřina Davidová: Nechceme další prázdné sliby. Studenti stávkují za klima i online (24.3.2021)
Danielle Piatkiewicz: Brexit - Confusion in the EU institutional framework? (25.3.2021)
Zuzana Stuchlíková: Summit lídrů zemí EU začíná, diskutovat se bude vývoz vakcín i očkování
(25.3.2021)
Vladimír Bartovic: Summit lídrů EU skončil. Jak dopadla jednání? (29.3.2021)
Zuzana Stuchlíková: Vakcína Sputnik, nový trojský kůň mezi východoevropskými zeměmi a EU
(7.4.2021)
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Christian Kvorning Lassen: Returnee Czechs happy to be home after Brexit (12.4.2021)
Jana Juzová: Kosovo má novou vládu, ale staré problémy (12.4.2021)
Vladimír Bartovic: Moscow and Prague expelled diplomats over the 2014 explosion (19.4.2021)
Vladimír Bartovic: Zemanův seznam – Kdo je další na řadě a proč to prezidentovi tak snadno vychází
(20.4.2021)
Kateřina Davidová: České předsednictví v Radě EU: priority a cíle (22.4.2021)
Vít Havelka: Rusové z Prahy řídili celou střední Evropu. Teď tu budou mít miniambasádu (22.4.2021)
Kateřina Davidová: Škodí jaderná energetika klimatu? Brusel zatím nerozhodl, Česko zůstává v napětí
(23.4.2021)
Zuzana Stuchlíková: Jak by se měla Evropská unie změnit? O názory lidí stojí Konference o budoucnosti
Evropy (26.4.2021)
Vladimír Bartovic: Heger má pro Unii návrh na způsob distribuce vakcín (28.4.2021)
EUROPEUM: EUROPEUM se připojuje k otevřenému dopisu na podporu Alexeje Navalného (29.4.2021)
Kateřina Davidová: Nový emisní cíl EU dostane konkrétní obrysy. Pro Česko je to příležitost k
modernizaci energetiky a průmyslu (30.4.2021)
Vladimír Bartovic: EU volá po jednodušším cestování. Dokáží se členské státy shodnout? (4.5.2021)
Vít Havelka: Could the Green Deal be as divisive as migration in Central Europe? (11.5.2021)
Jana Juzová: Balkánské non-papery navrhují řešení mnohaletých sporů. Slouží ale spíš nacionalistům,
říká analytik (11.5.2021)
Vít Havelka: Kellner's Death: The Beginning of the End of an Era (12.5.2021)
Kateřina Davidová: Díky Bidenovi nebude klima v geopolitice ignorováno, zaznělo na Prague Climate
Talks (13.5.2021)
Zuzana Stuchlíková: Stane se Konference o budoucnosti Evropy novým impulsem pro klimatickou
politiku? (13.5.2021)
Jana Juzová: Otázka hranic na Balkáně (20.5.2021)
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Martin Vokálek: Mezinárodní tlak na Lukašenkův režim se bude stupňovat (24.5.2021)
Věra Řiháčková Pachta: Rusko v noci posunuje bariéry v Jižní Osetii o stovky metrů, upozorňuje
gruzínská velvyslankyně (24.5.2021)
Vladimír Bartovic: Co nejlepšího přineslo Česku členství v EU (28.5.2021)
Kateřina Davidová: Klimatická neutralita bude bolet, hlavně ale musí spolupracovat celý svět
(31.5.2021)
Kateřina Davidová: Zelená transformace evropských ekonomik je novou průmyslovou revolucí, zaznělo
na Prague Climate Talks (15.6.2021)
Martin Vokálek: Celostátní kolo EuropaSecura v Brdech. Studenti si sáhli na dno svých sil (15.6.2021)
Martin Vokálek, Andrea Kyselá: EuropaSecura 2021 má své vítěze (15.6.2021)
Zuzana Stuchlíková: Nelze očekávat, že debata o budoucnosti EU vzbudí v ČR masový zájem (17.6.2021)
Žiga Faktor: Do boje za Agrofert (17.6.2021)
Christian Kvorning Lassen: EU nečelí žádné migrační krizi jako v letech 2015 a 2016 (21.6.2021)
Miroslava Pisklová: Biden's European tour returned the US to its Western allies and drew red lines with
Putin (22.6.2021)
Vladimír Bartovic: Senátoři jdou po krku Milošovi Zemanovi. Dělá ostudu a porušuje ústavu (23.6.2021)
Vladimír Bartovic: Kritika maďarského zákona proti LGBT (24.6.2021)
Vladimír Bartovic: Nejednota Evropské unie hraje ve prospěch našich rivalů (28.6.2021)
Vladimír Bartovic: Epicentrum: Zemanovy pobuřující urážky transgender lidí. A proč se Česko nezastalo
homosexuálů? Volume 0% (29.6.2021)
Vladimír Bartovic: Schillerová plánuje škrty. Ohrožuje už tak rekordně podfinancované české
předsednictví Evropské unii (30.6.2021)
Vít Havelka: Kancléřka Merkelová na návštěvě Británie (2.7.2021)
Aneta Navrátilová, Michal Beneš: Recovery after the pandemic highlighted at the Prague European
Summit 2021 (9.7.2021)
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Aneta Navrátilová, Michal Beneš: Debate at the Prague European Summit with the Slovenian President
(13.7.2021)
Vladimír Bartovic: Epidemie covidu-19 v Evropě (13.7.2021)
Vít Havelka: Češi nevidí v evropské klimatické politice hrozbu zdražování. Obecně s návrhy řešení
souhlasí, ale obávají se dopadů na průmysl (14.7.2021)
Vladimír Bartovic: Pirátské plutí do EU čeří domácí vody. Politici tepou jejich návrh, nesouhlasí ani
koaliční partner (15.7.2021)
Kateřina Davidová: Ano, bude to drahé, zelené ekonomice se ale nevyhneme a váhání nás jen stojí
peníze (15.7.2021)
Kateřina Davidová: Návrh zpoplatnit emise v dopravě a vytápění budí rozporuplné reakce (20.7.2021)
Kateřina Davidová: Evropský plán na záchranu klimatu. Jak dopadnou zelená pravidla na Česko?
(28.7.2021)
Kateřina Davidová: Uhlí v Evropě končí, Slovensko a Česko by toho měli využít (12.8.2021)
Martin Vokálek: Využívání digitálních technologií je v EU více etické než v Číně (13.8.2021)
Danielle Piatkiewicz: Strengthening the NATO - US partnership on common values (16.8.2021)
Vít Havelka: O kolik by bylo potřeba navýšit rozpočet pro české předsednictví v Evropské unii, aby bylo
dostatečné? (24.8.2021)
Lenka Farkačová: Přístup ke zdanění a konkurenceschopnost zemí Visegrádské skupiny (31.8.2021)
Kateřina Davidová: Uhlíkové clo (2.9.2021)
Zuzana Stuchlíková: Proč Evropany nezajímá Konference o budoucnosti Evropy – a měla by? (2.9.2021)
Žiga Faktor: The future of EU enlargement is at stake, and it is not just the candidate countries who
are to blame (3.9.2021)
Katharine Klačanský, Michal Hrubý: Proč se nebát elektromobility (8.9.2021)
Vladimír Bartovic: Polsku hrozí milionové pokuty pro činnost komise, která rozhoduje o trestním stíhání
soudců a prokurátorů (8.9.2021)

europeum.org

36

Vladimír Bartovic: Východ nestíhá Západ. Linie mezi starými a novými státy EU je patrná i v tempu
vakcinace (9.9.2021)
Vladimír Bartovic: Většinu akcí při předsednictví EU bude hostit Praha, regionům zůstanou jen nedůležité
drobky (14.9.2021)
Vladimír Bartovic: Odchod Polska z Evropské Unie prý vyloučený není, tvrdí Ryszard Terlecki (15.9.2021)
Vít Havelka: Jsou dny volného globalizovaného trhu sečteny? Von der Leyenová volá po soběstačné
Evropě (15.9.2021)
Vít Havelka: Příští premiér a jeho jedinečná šance. Jak využít Evropu? (16.9.2021)
Kateřina Davidová: Zelená dohoda pro Evropu a střední třída (16.9.2021)
Zuzana Stuchlíková: Konference o budoucnosti Evropy se zatím příliš nedaří. Pomůže její „horká fáze“?
(27.9.2021)
Kateřina Davidová: Jak pokročila česko-polská jednání o dole Turów (27.9.2021)
Vladimír Bartovic: Jamajka, nebo Semafor? Německo čekají po volbách měsíce nejistoty (29.9.2021)
Kateřina Davidová: Do jaké míry je Polsko energeticky závislé na dole Turów a na přiléhající elektrárny?
(29.9.2021)
Martin Vokálek: V Německu poblíž hranice s Polskem v uplynulých dnech zadrželi stovky
blízkovýchodních migrantů, ti se do EU dostali přes Bělorusko (5.10.2021)
Žiga Faktor: Turecko pod Erdoganem má jen malé šance na dobré vztahy s EU. Migraci ale musí řešit
společně (5.10.2021)
Jana Juzová: EU summit se západním Balkánem ve Slovinsku – Jaká je současná situace? 6.10.2021)
Jana Juzová: Summit Evropské unie: Jaký je plán vstupu do EU pro Balkán? (6.10.2021)
Jana Juzová: Z rozšiřování Evropské unie se stává toxické téma. Dokáže summit lídrů EU a západního
Balkánu prolomit krizi? (6.10.2021)
Martin Vokálek: Favorité voleb na půdě EP: ANO prosazuje odlišnou politiku, než doma Babiš hlásá
(7.10.2021)
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Vít Havelka: Babišovi dělá růst cen pořádný průvan v jeho vlastní peněžence a kdo je klíčový partner
Česka (7.10.2021)
Vít Havelka: Konec mýtu o „zlé“ EU. Málokdy se stane, že je Česko přehlasováno (7.10.2021)
Jana Juzová: Amid Pandora Papers fallout, can Pirates take over the Czech Republic? (8.10.2021)
Vít Havelka: Bez V4 se neobejdeme, tvrdí Babiš i opozice. Nová analýza ale ukazuje, že spojenectví ve
skutečnosti nefunguje (8.10.2021)
Kateřina Davidová: Jak promění bezemisní ekonomika český průmysl a dopravu? (12.10.2021)
Jana Juzová: Další zklamání a deziluze pro Západní Balkán. Summit ve Slovinsku zašlapal naděje na
průlom, EU se chová jako „chytrá horákyně“ (13.10.2021)
Zdeněk Beránek: "Babiš's defeat will weaken the link between Prague and Budapest" (13.10.2021)
Zdeněk Beránek: Despite new Warsaw-Brussels feud, there will be no Polexit (14.10.2021)
Vít Havelka: Nová vláda znamená konec příklonu k Orbánovi, ale ne radikální změnu. Předsednictví v
EU bude klíčové (14.10.2021)
Zdeněk Beránek: Nizozemský premiér chce Polsku sebrat evropské peníze. Jejich zmrazení je reálné
(14.10.2021)
Žiga Faktor: Evropská komise navrhla odstranit část kontrol zboží v obchodu mezi Severním Irskem a
zbytkem Spojeného království (15.10.2021)
Žiga Faktor: Jak budoucí vláda přistoupí k V4? Petr Fiala bude pod tlakem z několika stran (15.10.2021)
Kateřina Davidová: Konference COP26 je poslední šancí zmírnit oteplování, shodly se účastnice Prague
Climate Talks (15.10.2021)
Zdeněk Beránek: Spojování maďarské opozice (18.10.2021)
Christian Kvorning Lassen: Vyzbrojování bezpečnostních sil v souvislosti s terorismem v Norsku
(18.10.2021)
Zuzana Stuchlíková: Co si o EU myslí skladník z Vrútok nebo IT auditor ze Žiliny? Unie vyzývá občany k
diskusi o budoucnosti (19.10.2021)

europeum.org

38

Zdeněk Beránek: Following the closure of diplomatic missions by Lavrov, NATO opposes Russian
complaints (19.10.2021)
Zdeněk Beránek: Analýza: Méně protiunijní rétoriky a odstup od Orbána. Podstata zahraniční politiky
zůstává (22.10.2021)
Zdeněk Beránek: Jednání Joe Bidena s Emmanuelem Macronem po francouzsko-americké diplomatické
roztržce a jejich další spolupráce (29.10.2021)
Kateřina Davidová: Začíná klimatický summit. „Je poslední šance se změnami klimatu něco udělat. A
není to na dobré cestě,“ říká výzkumnice (1.11.2021)
Kateřina Davidová: Klimatická konference (2.11.2021)
Kateřina Davidová: Co nepočká. Experti radí vládě, jaké úkoly musí řešit v prvních sto dnech (4.11.2021)
Zdeněk Beránek: Five parties agreed on a new pro-European government: Orbán lost a close ally
(9.11.2021)
Vít Havelka: Podpis nové koaliční smlouvy (9.11.2021)
Zdeněk Beránek: Fiala government will be pro-Western, but a shift on migration is unlikely (15.11.2021)
Kateřina Davidová: Svět se pomalu posouvá k bezuhlíkové ekonomice. Klimatická konference v Glasgow
ukázala, že EU není na klima sama (18.11.2021)
Kateřina Davidová: Konec uhlí se pomalu blíží (18.11.2021)
Zdeněk Beránek: Zemanovi vadí, diplomaté ho chválí. Čím Lipavský upoutal ve světě pozornost?
(19.11.2021)
Kateřina Davidová: ‚Pokud cíle nedosáhneme, budeme mít co vysvětlovat.‘ Státy si uvědomují, že
planeta potřebuje záchranu (24.11.2021)
Zdeněk Beránek: According to the incoming government, Germany will continue to host US nuclear
weapons (25.11.2021)
Michal Hrubý: Hledání koncensu? Zelená dohoda vs. žlutá karta (25.11.2021)
Kateřina Davidová: Ekologické plány příští německé vlády (25.11.2021)
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Tereza Novotná, Zdeněk Beránek: Co chystají nástupci Merkelové: zvýšení mezd, digitalizaci i
pokračování Nord Streamu 2 (2.12.2021)
Zdeněk Beránek: VISEGRAD BLOG: Zeman tries to show he is still in charge of Czech foreign policy
(6.12.2021)
Kateřina Davidová: Scholzův kabinet je experiment usilující o nový začátek. Chce modernizaci i tvrdší
postup vůči Rusku a Číně (9.12.2021)
Kateřina Davidová: Priority francouzského předsednictví a schůzka s V4 (14.12.2021)
Danielle Piatkiewicz: It is time to "change the brand" or terminate the idea of a European defense
projects (17.12.2021)
Žiga Faktor: Domino efekt ve středovýchodní Evropě? EU kritizuje útoky na média ve Slovinsku
(17.12.2021)
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Tým EUROPEUM (k 31. 12. 2021)
Vedení a organizační tým
Vladimír Bartovic, prezident
Martin Vokálek, výkonný ředitel
Christian Kvorning Lassen, zástupce ředitele a vedoucí výzkumu
Žiga Faktor, vedoucí bruselské kanceláře
Barbora Genser, komunikační manažerka
Filip Sidó, komunikační koordinátor
Alexandra Ilková, manažerka kanceláře
Kristína Chlebáková, projektová manažerka
Alexandra Visnerova, projektová manažerka
Veronika Soporská, projektová manažerka Prague European Summit
Michal Beneš, komunikační manažer Prague European Summit
Andrea Kyselá, projektová koordinátorka EuropaSecura
Réka Sulyok, manažerka projektu Decarbonisation of the Industrial Sector

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
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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

Michal Hrubý, výzkumný pracovník
-

zelená ekonomika EU, těžký průmysl a doprava

Milan Urbaník, juniorní výzkumný pracovník
-

vzdělávání, klimatické změny, důležitosti studia lidského chování pro tvorbu veřejných politik

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, francouzská 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
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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

Katharine Klačanský, výzkumná pracovnice
Katarína Svitková, výzkumná spolupracovnice
-

klimatická politika, udržitelnost, městské vládnutí a politika resilience měst, bezpečnostní politika,
mezinárodní vysokoškolské vzdělávání

Eva Rybková, výzkumná spolupracovnice
Gentiola Madhi, výzkumná spolupracovnice
Lenka Farkáčová, výzkumná spolupracovnice
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Výsledek hospodaření v roce 2021
Celkové výnosy: 20.652 tis. Kč
Celkové náklady: 20.532 tis. Kč
Výsledek hospodaření po zdanění: 120 tis. Kč

Příjmy dle největších donátorů
Donátoři

Částka v tisících Kč

Evropská komise

8527

Mezinárodní Visegradský fond

4321

Technologická agentura ČR

1750

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

820

Evropská investiční banka

395

Hanns-Seidel-Stiftung

510

Heinrich-Böll-Stiftung

196

Ministerstvo obrany ČR

148

Vlastní aktivity a projekty v konsorciích s partnery

europeum.org

3985

