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BEZPEČNOSTNÍ CENTRUM EVROPSKÉ HODNOTY
V roce 2020 jsme pokračovali na vlně dosud nejdynamičtějšího růstu Evropských hodnot za 15 let naší 
existence. Personálně jsme se zvětšili o dvě třetiny a stabilní jádro našeho týmu se ustálilo na 22 lidech. Rozsah 
našich projektů a rozpočet vzrostl více než dvojnásobně – ze 7,2 milionu Kč v roce 2019 na 15,2 milionu Kč 
v roce 2020.

I v Evropských hodnotách jsme museli reagovat na globální pandemii. V České republice jsme v reálném čase 
monitorovali dezinformační kampaně týkající se koronaviru, ale také jsme oslovovali politiky, státní úředníky, 
experty a další aktéry s konkrétními návrhy řešení. Praktickým výsledkem našeho snažení byl například 
pravidelný analytický produkt Vakcína proti dezinformacím monitorující – v případě covidu-19 – až životu 
nebezpečné manipulace a dezinformace v českém veřejném prostoru.

Naše akce a zahraniční cesty jsme plynule nahradili praktickými formáty v online prostoru – ať už se 
jednalo o nový formát online panelových debat EVC Talks, či šestý ročník uzavřené konference STRATCOM 
SUMMIT, vysílaný z přenosového studia v Praze do 35 zemí mezi pozvané bezpečnostní experty a zástupce 
bezpečnostních institucí spojeneckých států.

S programem Kremlin Watch jsme se ale soustředili i na český veřejný prostor, když jsme upozorňovali na 
bezpečnostní rizika vyplývající ze snah ruské společnosti Rosatom získat tendr na dostavbu Jaderné elektrárny 
Dukovany či rozsáhlé zpravodajské aktivity Ruské federace prostřednictvím přebujelé ruské ambasády 
v Praze a dvou konzulátů.

I v programu Red Watch jsme věnovali potřebnou část kapacit na monitorování čínských vlivových aktivit 
v ČR, avšak v této oblasti jsme rok 2020 strávili především vyjednáváním o otevření kanceláře Evropských 
hodnot na Tchaj-wanu, abychom jako první evropský soukromý think-tank mohli do Evropy přenášet místní 
zkušenosti s tím, jak čelit nepřátelskému čínskému vlivu. 

Abychom se plně etablovali a dále rozšířili své aktivity v prostoru Východního partnerství a západního 
Balkánu, spustili jsme na podzim 2020 další dva strategické programy – Východoevropský program 
a program Západní Balkán, v jejichž rámci můžeme nadále analyzovat a pomáhat místním spojencům čelit 
hrozbě ruského a čínského vlivu a předávat jim praktické zkušenosti z České republiky. V rámci Programu 
bezpečnostních strategií jsme pořádali uzavřené diskuse s polskými experty.

Milníkem patnáctileté existence Evropských hodnot jsme v únoru 2020 prošli jako profesionální bezpečnostní 
centrum, které ve své úzce profilované oblasti patří k největším a nejvlivnějším v Evropě. Do této pozice jsme se 
z prapůvodní malé skupiny studentů dostali nejenom díky nasazení desítek motivovaných mladých expertů, 
ale také díky strategické vizi generace zakladatelů, což nám dnes umožňuje realizovat a nadále systematicky 
rozšiřovat aktivity ve střední Evropě, v prostoru Východního partnerství a na západním Balkáně.

Jakub Janda

Výkonný ředitel Bezpečnostního centra Evropské hodnoty
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ÚSPĚCHY PROGRAMŮ:

PROGRAM KREMLIN WATCH
V roce 2020 se nám dařilo udržovat téma dezinformací a nepřátelského vlivu Kremlu na veřejné, politické 
i vládní agendě v České republice a potažmo i ve střední Evropě. Rovněž jsme v českém veřejném prostředí 
upozornili na několik specifických kauz a témat, které byly pro bezpečnost České republiky v roce 2020 
i nadále naprosto stěžejní – snahy ruské společnosti Rosatom získat tendr na dostavbu Jaderné elektrárny 
Dukovany a rozsáhlé zpravodajské aktivity Ruské federace prostřednictvím přebujelé ruské ambasády v Praze.

Na základě nejen výše zmíněných aktivit Ruské federace (a také Čínské lidové republiky) jsme zpracovali 
Audit vztahů České republiky k Rusku a Číně, který obsahuje 50 konkrétních kroků, které jsou nezbytné pro 
ochranu české suverenity před vlivem autoritářských režimů.

Během rozpoutání pandemie covidu-19 v České republice jsme byli jedinou nevládní organizací v Česku, 
která začala v reálném čase monitorovat dezinformační kampaně týkající se koronaviru a také pravidelně 
oslovovat politiky, státní úředníky, experty a další komunikátory s konkrétními návrhy řešení. V rámci těchto 
aktivit vzniknul také nový newsletter s názvem Vakcína proti dezinformacím, který pravidelně poskytoval jak 
ověřené informace, tak tipy pro správnou komunikaci objektivních informací o pandemii a očkování. 

PUBLIKACE:

Russian battles over historical narratives: the case of Prague’s Konev statue 

Jak jedním tahem ochromit ruskou špionáž v Česku

Obchodní zasahování Ruska v Evropě: Případové studie Německa, Ukrajiny, Polska, Rakouska a České 
republiky

Otázky a odpovědi: Jak ruské zpravodajské služby využívají diplomatického krytí na českém území

Co nám kontrarozvědka sděluje? Interpretace závěrů výroční zprávy BIS za rok 2019

Audit vztahů České republiky k Rusku a Číně: 50 opatření pro ochranu české suverenity

Proč nevěřit Rusku

Jednosměrný ruský tunel

Odolnost institucí EU vůči vlivu autoritářských režimů

PROGRAM RED WATCH
Rok 2020 jsme v programu Red Watch věnovali monitorování čínských vlivových aktivit v České republice 
i ve světě, ale také účinnému propojování mezinárodních expertů na čínský vliv z řad sinologů, odborníků na 
bezpečnost i mezinárodní vztahy a politiků či státních úředníků.

Nejdůležitější událostí roku 2020 bylo pro program Red Watch vyjednávání o otevření kanceláře Evropských 
hodnot v Tchaj-peji. Kancelář má za cíl aktivně poznávat prostředí tchajwanských výzkumných institucí 
zabývajících se z různých úhlů Čínskou lidovou republikou a přinášet informace o jejich práci na Západ. 
Zároveň chceme posílit výměnu informací a zkušeností mezi výzkumnými institucemi v Evropě a na Tchaj-
wanu a tím přiblížit tchajwanskou demokracii a její fungování ve stínu hrozby ČLR lidem na Západě.

I tento rok byl stěžejní událostí STRATCOM SUMMIT, v jehož struktuře a složení účastníků se stále více odráží 
rostoucí zájem o čínskou problematiku mezi bezpečnostními i politickými institucemi. Na STRATCOM 
SUMMITu 2020 se osm panelů týkalo témat ryze čínských nebo s Čínou úzce souvisejících. Účastníci debatovali 

https://www.europeanvalues.cz/cs/russian-battles-over-historical-narratives-the-case-of-pragues-konev-statue/
https://www.europeanvalues.cz/cs/jak-jednim-tahem-ochromit-ruskou-spionaz-v-cesku/
https://www.europeanvalues.cz/cs/russian-economic-interference-in-europe-case-studies-of-germany-ukraine-poland-austria-and-the-czech-republic/
https://www.europeanvalues.cz/cs/russian-economic-interference-in-europe-case-studies-of-germany-ukraine-poland-austria-and-the-czech-republic/
https://www.europeanvalues.cz/cs/questions-and-answers-how-russian-intelligence-services-use-diplomatic-cover-in-czech-territory/
https://www.europeanvalues.cz/cs/what-does-counterintelligence-tell-us-interpretation-of-the-conclusions-of-the-bis-annual-report-for-2019/
https://www.europeanvalues.cz/cs/audit-of-the-czech-republics-relations-with-russia-and-china-50-measures-to-protect-czech-sovereignty/
https://www.europeanvalues.cz/cs/why-not-to-trust-russia/
https://www.europeanvalues.cz/cs/russian-one-way-tunnel/
https://www.europeanvalues.cz/cs/influence-of-authoritarian-third-countries-on-eu-institutions/
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o možnostech obrany proti čínským hrozbám v digitálním prostoru, sdíleli zkušenosti s proměnami čínského 
vlivu v jednotlivých částech světa nebo porovnávali ruské a čínské dezinformační postupy a narativy během 
pandemie covidu-19.

Ve veřejném prostoru Evropské hodnoty prezentovaly témata týkající se čínského vlivu také prostřednictvím 
debat EVC Talks, jež se v pandemickém roce konaly virtuálně.

PUBLIKACE A EVC TALKS:

Huawei’s Geostrategic Role

Howling diplomats: Select examples of China’s “Wolf Warrior Diplomacy” 

Go vs. Blitz: An analysis of Russian-Chinese influence co-operation in Europe 

How is the Chinese Communist Party manipulating global pandemic? 

How are China and Russia manipulating Global Pandemic?

Hidden Hand - Exposing the Chinese Communist Party Hostile Interference against Western Democracies

How to decouple Europe from dependence on China?

How dangerous is Huawei for security of Western democracies?

VÝCHODOEVROPSKÝ PROGRAM
Východoevropský program byl založen v září roku 2020 s cílem podporovat státy a nestátní organizace 
v regionu Východního partnerství. Jeho posláním je neustále budovat celkovou odolnost těchto zemí proti 
vnějšímu působení autoritářských režimů, jako jsou Rusko a Čína. Hlavní činností programu je podpora 
a spolupráce s místními partnery/subjekty prostřednictvím výměny znalostí a budování kapacit. Členy týmu 
byli David Stulík, vedoucí programu, a Kristýna Bagge, projektová koordinátorka.

Východoevropský program významně rozšířil stávající aktivity v cílových regionech a navázal na úspěchy 
z předchozích let. Mezi nové iniciativy patřil dvouletý projekt Strengthening the resilience of civil society 
organizations in Georgia against malign foreign influence (Budování odolnosti gruzínských organizací 
občanské společnosti proti zhoubnému zahraničnímu vlivu) s finanční podporou programu TRANSITION 
PROMOTION Ministerstva zahraničních věcí ČR a programu EMERGING DONORS CHALLENGE 
financovaným USAID. V rámci svých aktivit začal Východoevropský program vydávat pravidelný zpravodaj 
Georgia Watch Briefing v angličtině a gruzínštině.

V průběhu roku se uskutečnilo pět praktických online workshopů pro gruzínské nevládní organizace 
a novináře, které měly za cíl předat středoevropské zkušenosti s bojem proti nepřátelskému vlivu. V rámci 
východoevropského programu se za zavřenými dveřmi uskutečnily také čtyři online brífinky o státní 
bezpečnosti s významnými hosty z řad české vlády a mezinárodních politických institucí, jakož i se zástupci 
orgánů EU věnujících se agendě zemí Východního partnerství. Po prezidentských volbách v Bělorusku 
program inicioval otevřený dopis volající po mezinárodní pozornosti a varující před ruským vměšováním 
v Bělorusku.

Členové programu byli také pravidelnými hosty několika akcí pořádaných zahraničními vládními orgány 
i mezinárodními institucemi. Jedním z nich byl online brífink konkrétních členů Evropského parlamentu 
za zavřenými dveřmi, kde David Stulík probíral ruské pokřivování historických faktů. Zúčastnil se také série 
online konzultací ukrajinských vládních institucí o sdílení zkušeností a strategií získaných v boji proti ruským 
hybridním hrozbám. Spolupráci s Ukrajinou podpořila také organizace Česko-ukrajinského fóra, kterému na 
české straně spolupředsedá David Stulík.

https://europeanvalues.cz/en/huaweis-geostrategic-role/
https://www.europeanvalues.cz/en/howling-diplomats-select-examples-of-chinas-wolf-warrior-diplomacy/
https://europeanvalues.cz/en/go-vs-blitz-an-analysis-of-russian-chinese-influence-co-operation-in-europe/
https://europeanvalues.cz/en/european-values-talk-1-how-is-the-chinese-communist-party-manipulating-the-global-pandemic-on-line-panel-debate/
https://europeanvalues.cz/en/european-values-talk-2-how-are-china-russia-manipulating-the-global-pandemic-on-line-panel-debate/
https://europeanvalues.cz/en/european-values-talk-5-hidden-hand-exposing-the-chinese-communist-party-hostile-interference-against-western-democracies-on-line-panel-debate/
https://europeanvalues.cz/en/european-values-talk-6-how-to-decouple-europe-from-dependence-on-china-on-line-panel-debate/
https://europeanvalues.cz/en/6-11-2020-european-values-talk-9-how-dangerous-is-huawei-for-security-of-western-democracies-on-line-panel-debate/
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PUBLIKACE: 

Lessons Learned and Best Practices from the Czech Republic: Covid – 19

Questions And Answers: How Russian Intelligence Services Use Diplomatic Cover In Czech Territory

Russian Battles Over Historical Narratives: The  Case of Prague‘s Konev Statue

Russian Economic Interference in Europe: Case Studies of Germany, Ukraine, Poland, Austria and the Czech 
Republic 2020

Mapping Research: Comparing Foreign Influence in Georgia

Lessons Learned from Operational Security of Civil Society Organisations in Georgia

ZÁPADNÍ BALKÁN
Od roku 2019 Evropské hodnoty implementují a vydávají publikace o programech v celém západobalkánském 
regionu. S finanční podporou Mezinárodního visegrádského fondu, organizace National Endowment for 
Democracy a programu Transition Promotion Ministerstva zahraničních věcí České republiky Evropské 
hodnoty pomáhají zákonodárcům a občanské společnosti detekovat a bránit se nepřátelskému vlivu Číny, 
Ruska a dalších regionálních aktérů.

V roce 2020 program Západní Balkán úspěšně uspořádal několik setkání se zástupci institucí EU, včetně 
Evropského parlamentu a Evropské služby pro vnější činnost. V říjnu roku 2020 byl ředitel Jakub Janda 
pozván, aby přednesl projev na téma „Jak zahraniční vměšování narušuje suverenitu“ evropskému Zvláštnímu 
výboru pro zahraniční vměšování ve všech demokratických procesech. Janda ve své prezentaci informoval 
europoslance o našich klíčových zjištěních o nepřátelském zahraničním vlivu.

Ve spolupráci s partnery v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a Severní Makedonii program publikoval 
zpravodaj Balkans Watch Briefing, který čtenáře informoval o stavu antidemokratické dezinformační aktivity 
v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a Severní Makedonii. V letech 2019–2020 měsíční zpravodaj odebíralo 
více než 6 700 odběratelů, s průměrnou čteností 20 procent.

PUBLIKACE:

Malign Foreign Influence in the Western Balkans: The EVC 2020 Review

Foreign Authoritarian Influence in the Western Balkans.

PROGRAM BEZPEČNOSTNÍCH STRATEGIÍ
V roce 2020 Program bezpečnostních strategií realizoval projekt Česko-polského fóra. Probíhala setkání 
českých a polských bezpečnostních expertů s cílem identifikovat oblasti možné spolupráce. Česká republika 
je kvůli současné vládní politické reprezentaci vnímána jako málo důvěryhodný partner, což není pro 
strategické zájmy českého státu výhodné – bezpečnostní spolupráce s Polskem je nutná pro obranu celého 
regionu.

PUBLIKACE:

Geopolitical Competition in Military Domain: How Should Nato Respond to Russia and China?

Huawei’s Geostrategic Role

https://europeanvalues.cz/en/lessons-learned-and-best-practices-from-the-czech-republic-covid-19/?fbclid=IwAR2iOkpdJAUTfkC5GpC0INI93KNK9h2KdWvcD0wkTfYsQEvhKRKzlDP7jA0
https://www.europeanvalues.cz/en/questions-and-answers-how-russian-intelligence-services-use-diplomatic-cover-in-czech-territory/
https://www.europeanvalues.cz/en/russian-battles-over-historical-narratives-the-case-of-pragues-konev-statue/
https://www.europeanvalues.cz/en/russian-economic-interference-in-europe-case-studies-of-germany-ukraine-poland-austria-and-the-czech-republic/
https://www.europeanvalues.cz/en/russian-economic-interference-in-europe-case-studies-of-germany-ukraine-poland-austria-and-the-czech-republic/
https://europeanvalues.cz/en/mapping-research-comparing-foreign-influence-in-georgia/
https://europeanvalues.cz/en/lessons-learned-from-operational-security-of-civil-society-organisations-in-georgia/
https://europeanvalues.cz/en/malign-foreign-influence-in-the-western-balkans-the-evc-review-2020/
https://www.europeanvalues.cz/en/foreign-authoritarian-influence-in-the-western-balkans/
https://europeanvalues.cz/en/geopolitical-competition-in-military-domain-how-should-nato-respond-to-russia-and-china/
https://europeanvalues.cz/en/huaweis-geostrategic-role/


6

Výroční zpráva za rok 2020Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty

INFOGRAFIKA

NÁŠ TÝM

Do práce Bezpečnostního centra Evropské hodnoty bylo během roku zapojeno: 

 

*14 lidí bylo placeno za plný úvazek, dalších 11 lidí bylo během roku placeno v částečných úvazcích. Zbytek 
týmu tvořili stážisté či příležitostní spolupracovníci.

AKCE

Naše akce navštívili fyzicky nebo online pozvaní účastníci z 41 zemí.

Uspořádali jsme celkem 52 akcí, které z naprosté většiny proběhly online a na pozvání. Z toho se konalo 
21 tréninkových sezení, 19 workshopů či 8 panelových debat. V zastoupení našich obvyklých formátů 
realizovaných pouze na pozvání byly také dvě konference, jeden kulatý stůl a jeden brífink. 

28 mužů 39 žen67 lidí* z 12 zemí. Z toho 13 stážistů a 22 stážistek.
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TRÉNINKY PROGRAMU KREMLIN WATCH

Do projektu zaměřeného na odhalování dezinformací bylo zapojeno 15 investigativních novinářů a blogerů 
z České republiky, Polska a Slovenska. Zúčastnili se 19 tréninků v online nebo hybridní formě. Vybraných 
školení se zúčastnilo dalších 30 účastníků z řad partnerských organizací Bezpečnostního centra Evropské 
hodnoty.   

STRATCOM SUMMIT 2020

Pravidelná výroční akce s účastí na pozvání tentokrát konaná online s přenosovým studiem z Prahy.

316 účastníků, 68 řečníků, celkem z 35 zemí.

EVC TALKS 2020

S nástupem pandemie covidu-19 jsme flexibilně změnili formáty našich akcí a zavedli panelové debaty 
konané online.

 
8 EVC Talks, které měly průměrně 368 zhlédnutí a průměrný dosah 6 151 uživatelů Facebooku.

Formátu se aktivně účastnilo 29 řečníků a 8 moderátorů.

BEZPEČNOSTNÍ AKADEMIE:

8 online workshopů pro 13 vybraných účastníků

1 úvodní workshop pro 13 účastníků Bezpečnostní akademie + 10 mentorů 

HOMEAFFAIRS – 6TH INTERNAL SECURITY FORUM PRAGUE

Pravidelná výroční akce s účastí na pozvání tentokrát ve formě kulatých stolů streamovaných z Prahy online 
pozvaným účastníkům.

90 účastníků, 14 řečníků, celkem z 34 zemí
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NEWSLETTERY

V roce 2020 jsme vydávali 6 typů newsletterů.

Doporučení Bezpečnostního centra Evropské hodnoty je týdenní publikace v českém jazyce komentující 
aktuální dění, důležité zprávy ze všech strategických programů a nejdůležitější dezinformační kauzy v České 
republice i v zahraničí. Obsahuje také odkaz na týdenní „video explainer“. V roce 2020 měla tato publikace 
více než 3 600 odběratelů, z nichž ji přibližně 580 četlo pravidelně.

Kremlin Watch Briefing je týdenní zpravodaj o prokremelské dezinformační scéně v Evropě. Sleduje přední 
evropské analytiky a nejlepší protiopatření a trendy. Podává relevantní zprávy o politickém vývoji v Evropě 
a USA, stejně jako o současných narativech šířených Kremlem a jeho kanály a zástupci. Jeho publikum tvoří 
převážně novináři, zákonodárci, úředníci, diplomaté a zástupci nevládního sektoru. V roce 2020 měla tato 
publikace více než 6 280 odběratelů, z nichž ji 1 256 četlo pravidelně. Většina z nich byla z USA, Česka, 
Německa, Nizozemska, Belgie, zemí V4, Velké Británie a Ukrajiny.

Georgia Watch Briefing je obtýdenní zpravodaj, který sleduje politické dění, dezinformační kauzy 
a nepřátelský zahraniční vliv v Gruzii. Zpravodaj byl vydáván v angličtině a gruzínštině. Anglická verze byla 
pravidelně posílána přibližně 7 000 odběratelům a byla pravidelně čtena kolem 1 470 z nich. Gruzínská 
verze byla Evropskými hodnotami zasílána 350 odběratelům a pravidelně ji četlo přibližně 105 z nich. 
GWB byl také distribuován partnerskými organizacemi a zveřejněn na gruzínském mediálním webu (On.ge), 
jejichž čtenářství nebylo do těchto statistik započteno.

Balkans Watch Briefing byl měsíční zpravodaj shrnující nejnovější politický vývoj a nevládní aktivity v oblasti 
monitorování, odhalování a potírání nepřátelského zahraničního vlivu na západním Balkáně. Pravidelné 
příspěvky poskytovaly přední organizace na západním Balkáně: Center for Democratic Transitions, MOST 
– Citizen’s Association a Zašto Ne. V roce 2020 měla tato publikace více než 6 700 odběratelů, z nichž 
1 210 byli pravidelní čtenáři.

Bosnia Watch Briefing byl publikován v druhé polovině roku 2020 v šesti vydáních. Cílem tohoto zpravodaje 
bylo nejen informovat širokou veřejnost o největších a nejvýznamnějších dezinformačních kauzách v oblasti 
Bosny a Hercegoviny, ale také upozornit na určité regionální iniciativy v boji proti šíření dezinformací. 
Zpravodaj byl publikován v angličtině a bosenštině. Z 6 300 anglických odběratelů zpravodaj pravidelně 
otevíralo přibližně 1 260. Z 85 bosenských odběratelů jej pravidelně četlo asi 29.

#GUARDIANS newsletter byl vydáván měsíčně od července roku 2020 a obsahuje zprávy a komentáře 
o aktuálním stavu prokremelských dezinformací v České republice, na Slovensku a v Polsku. Vychází z výsledků 
projektu EH věnovanému školení zástupců nevládních organizací, včetně vyšetřovatelů a blogerů ze střední 
Evropy. Tento zpravodaj s více než 6 200 odběrateli pravidelně četlo přibližně 1 315 lidí.
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NAŠI LIDÉ

STAV TÝMU K PROSINCI 2020.

Výkonný ředitel – Jakub Janda

Zástupkyně ředitele pro projektové řízení – Andrea Michalcová

Zástupkyně ředitele pro provozní řízení – Klára Veverka

Zástupkyně ředitele pro obsahové řízení – Veronika Víchová

Provozní manažerka – Andrea Urbancová

Finanční manažer – Jan Vlach

RED WATCH

Vedoucí – Anna Zádrapová

Analytička – Kateřina Urbancová

Non-resident senior Fellow – Charles Burton

PROGRAM ZÁPADNÍ BALKÁN

Vedoucí – Richard Kraemer

Projektový koordinátor – Michael Murad

PROGRAM BEZPEČNOSTNÍCH STRATEGIÍ

Vedoucí – Martin Svárovský

VÝCHODOEVROPSKÝ PROGRAM

Vedoucí – David Stulík

Projektová koordinátorka – Kristýna Bagge 

KREMLIN WATCH

Vedoucí – Veronika Víchová

Projektová koordinátorka – Michaela Löfflerová

Senior Fellow – Nathalie Vogel

Analytička – Veronika Krátka Špalková

Juniorní analytik – Jindřich Přívratský

Externí analytička – Monika Richter 

Non-resident Fellow – Miriam Tsitsikashvili

Výkonný editor – Viliam Kaliňák

Korektoři, překladatelé, kontraktoři, stážisté

Členy správní rady jsou Petr Holec (předseda), Jakub Janda (člen) a Klára Veverka (členka).

Členy dozorčí rady jsou Jan Famfollet (předseda), Jana Holcová (členka) a Kateřina Hamplová (členka).

Nejvyšším orgánem spolku (ve smyslu občanského zákoníku) je valná hromada. 

Statutárním orgánem je výkonný ředitel.
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VÝNOSY PODLE PARTNERŮ (V KČ)

NAŠE HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020

DARY A SPOLUPRÁCE (V KČ)

Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států amerických (zprostředkovatel: DT Institute) 4 739 113

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 2 805 940

National Endowment for Democracy 1 163 674

Dary na činnost Evropských hodnot 965 166

Nadace Konrada Adenauera 861 810

Nadační fond nezávislé žurnalistiky 841 412

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář 462 180

Political Capital Policy Research and Consulting Institute 425 176

Evropská služba pro vnější činnost (zprostředkovatel: European Service Network) 395 661

USAID (zprostředkovatel: Člověk v tísni) 337 992

Mezinárodní višegrádský fond 336 139

Evropská komise: Generální ředitelství - Evropská politika sousedství a jednání o rozšíření 318 574

NATO Public Diplomacy Division 255 269

Taiwan Foundation for Democracy 223 323

American Bar Association 222 008

Ministerstvo zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 
(zprostředkovatel: Open Information Partnership) 

190 658

Velvyslanectví USA v České republice 114 685

Nadace Hannse Seidela 109 023

Provozní výnosy* 107 107

Evropský parlament 97 987

Velvyslanectví Kanady v České republice 86 250

Inštitút strategických politik n.o. 52 430

Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR 39 000

Refundace cestovních nákladů z různých zdrojů 36 312

CELKEM 15 186 889 Kč
* Kurzové výnosy, přeplatky za energie, daňové vratky atd.

Jan Barta 740 000,00

Fortemix produkce s.r.o. 51 000,00

Richard Kraemer 50 948,25

Miroslava Gribova 41 736,00

Kathleen Head 14 509,95

Petra Kozeuhova 12 607,70

Štěpán Francl 10 000,00

Josef Gattermayer 6 000,00

Igor Zahradníček 6 000,00

Petr Holec 5 880,00

Ostatní drobní dárci pod 5 000 Kč 26 484,38

DARY CELKEM 965 166,28Kč
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GRAF: VÝNOSY PODLE PARTNERŮ (V %)

GRAF: VÝNOSY PODLE ZDROJŮ (V %)
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NÁKLADY PODLE PROJEKTŮ (V KČ)

GRAF: NÁKLADY PODLE PROJEKTŮ (V KČ)

Tréninky programu Kremlin Watch ve střední Evropě 5 290 764

Provozní náklady organizace 1 835 941

Sdílení příkladů dobré praxe a zkušeností mezi Českou republikou a Bosnou a Herzegovinou v oblasti 
mapování zahraničního vlivu autoritářských států a dezinformací

1 307 448

Analýza a reakce na nepřátelský zahraniční vliv 1 112 571

Posílení odolnosti občanské společnosti v Gruzii vůči nepřátelským vlivovým operacím 1 100 723

Systematický monitoring a analýza incidentů týkajících se ruského a čínského vlivu 518 145

Konference STRATCOM SUMMIT 2020 480 563

Workshopy k české a polské bezpečnostní politice – Příprava na virtuální regionální bezpečnostně-
politické fórum

415 148

Posilování demokratické odolnosti Gruzie 337 992

BalkansWatch: Výměna zkušeností z potírání nepřátelského vlivu mezi višegrádskými zeměmi 
a západním Balkánem

261 827

Bezpečnostní akademie 191 412

Virtuální debaty o dezinformacích spojených s Covidem-19 150 605

Audit české zahraniční a bezpečnostní politiky vůči Rusku a Číně 136 462

HOMEAFFAIRS 2020 - Internal Security Forum Prague 132 018

Program Red Watch 126 293

Projekt na podporu digitalizace organizace 125 709

Monitoring české dezinformační scény 96 420

Program Kremlin Watch 48 500

Videoexplainery 42 756

CELKEM 13 711 296 Kč

GRAF: NÁKLADY PODLE PROJEKTŮ (V %)

Evropské hodnoty z.s. skončily za rok 2020 v účetním zisku 1 475 592 Kč.

Zisk pokrývá zbývající ztráty z minulých let a vytváří rezervu do let příštích.
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KONTAKT / JAK PŘISPĚT

Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách:

KORESPONDENČNÍ ADRESA:

FINANČNÍ ÚDAJE:

SÍDELNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Naše práce se neobejde bez individuálních dárců.

Podpořte nás v úsilí za svobodné, bezpečné a prosperující Česko.

Používáme transparentní účet u Fio banky

Bankovní spojení pro platby v EUR

2201258162/2010

IBAN: CZ6920100000002201258162

BIC kód / SWIFT: FIOBCZPPXXX

Evropské hodnoty z.s. 
Sněmovní 174/7 
118 00 Praha 1 
IČO: 26987627 
DIČ: CZ26987627

(nejsme plátci DPH)

Evropské hodnoty z.s. 
Sněmovní 174/7 

118 00 Praha 1

E-mail: info@europeanvalues.cz

Je to jednoduché. Na https://europeanvalues.cz/cs/about-us/support-us/ v sekci „Podpořte nás“ vyberete 
typ programu, na který chcete finančně přispět, výši finančního obnosu a kliknete na tlačítko „daruj“. Můžete 
si přesně vybrat, kterou naši aktivitu podpoříte. Jednoduchá aplikace Vás přesměruje do platební brány, kde 
bezpečně zadáte své osobní a bankovní údaje a následně odešlete svůj dar.

Po odeslání platby dostanete ihned potvrzení o jejím provedení.

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR

2300405420/2010

IBAN: CZ3320100000002300405420

BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

www.europeanvalues.czwww.twitter.com/_EuropeanValues www.facebook.com/EvropskeHodnoty

Fio banka, a.s. 
V Celnici 1028/10 

110 00 Prague 1

https://europeanvalues.cz/cs/about-us/support-us/
https://europeanvalues.cz/cs/
http://www.twitter.com/_EuropeanValues
http://www.facebook.com/EvropskeHodnoty

