
„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“
Tomáš Garrigue Masaryk
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NÁŠ ROK 2013 V ČÍSLECH

Do práce think-tanku Evropské hodnoty bylo zapojeno 38 lidí – 19 mužů a 19 žen.

Celkem jsme uspořádali 18 akcí, na kterých vystoupilo 83 politiků a odborníků, v rámci série 
Debaty o českých zájmech jsme uspořádali 5 veřejných debat, které navštívilo zhruba 400 lidí 
a na YouTube a na webu České televize je shlédlo 3 500 diváků.

Pro členy našeho Analytického týmu jsme zorganizovali 7 uzavřených setkání s předními 
odborníky, naše dva odborné semináře a podnikatelské fórum navštívilo přes 300 účastníků. 

Vydali jsme 132 článků, které si na iHNED.cz přečetlo přes 66 000 čtenářů. Před volbami do 
Poslanecké sněmovny jsme ve spolupráci s iHNED.cz uskutečnili sedm rozhovorů s čelními 
představiteli politických stran, které shlédlo na 9 000 lidí. 

Náš web navštívilo 24 196 lidí, kteří si prohlédli 57 548 stránek.

Na YouTube bylo našich 91 videí shlédnuto 79 329krát, celkem na našem YouTube kanálu 
diváci strávili 7 287 hodin.

Za rok 2013 je o nás 72 zmínek v médiích, sami jsme 37krát v různých rolích v médiích vystou-
pili, z toho pětkrát v České televizi a šestkrát v Českém rozhlasu.

Na Facebooku nás sleduje přes 3 650 lidí, z nichž 98 % má volební právo, 1 300 je z Česka, 
700 z Prahy, 40 000 lidí vidělo náš nejoblíbenější post, denně dosahují naše posty sledovanosti 
průměrně 1 500 lidí.

Celkem naše akce v roce 2013 přímo navštívilo zhruba 1 050 lidí. 

To vše jsme zvládli s rozpočtem, který jen lehce přesáhl jeden milion korun.
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NAŠE MISE

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní instituce, která prosazuje zvyšování politické kultury v České 
republice i na evropské úrovni.

Politikům předkládáme odborná doporučení a systematicky sledujeme a hodnotíme jejich práci. Za základní 
prvky vysoké politické kultury považujeme aktivní občany, zodpovědné politiky a soudržnou společnost, 
která sdílí hodnoty svobody a demokracie.

Od roku 2005 se jako nevládní nezisková organizace, která není spojena s žádnou politickou stranou, vě-
nujeme výzkumné a vzdělávací činnosti. Vedle vydávání odborných publikací a komentářů pro média po-
řádáme konference, semináře a školení pro odbornou i širší veřejnost. Na svých akcích zprostředkováváme 
dialog mezi politiky, odborníky, novináři, podnikateli i studenty.

NAŠE TÉMATA

Zaměřujeme se na tematické oblasti, které považujeme za rozhodující pro budoucnost České republiky 
a její působení v Evropské unii a ve světě.

Odpovědné vládnutí
Liberální demokracie založená na důstojné politické kultuře, dodržování principů právního státu i pravidel 
dobré správy a aktivní účasti občanů.

Sebevědomý Západ 
Pevné transatlantické spojenectví usilující o udržitelný světový řád stojící na vzájemném respektu s vel-
mocemi jako je Čína, Indie a Rusko. 

Evropská integrace 
Životaschopné společenství demokratických států umožňující prosperitu uvnitř a ochranu společných 
zájmů navenek.

Vnitřní bezpečnost 
Zachování občanských svobod a společenské soudržnosti zabraňováním extremismu, rozvážnou imigrační 
politikou a účinnou integrací menšin. 

Vitální ekonomika 
Svobodné podnikání podporované svižnou byrokracií, průhledná a férová soutěž o veřejné zakázky, dyna-
mická exportní politika a důraz na úspory energie.
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PROČ DO TOHO POLITIKŮM MLUVIT

V think-tanku Evropské hodnoty vedeme kontinuální debatu o roli občanské společnosti a konkrétněji ne-
vládních organizací v demokratickém politickém procesu. Jsme přesvědčeni, že v české společnosti, která je 
otrávená politikou a v níž politické strany nedostatečně plní roli zprostředkovatele mezi státní mocí a zájmy 
veřejnosti, nestačí, aby se think-tanky a další nevládní odborné organizace omezovaly jen na suché komen-
tování politiky nebo publikování vědeckých prací. To, co české veřejné diskusi chybí, není více odborných 
a vědeckých studií, které politici mohou s lehkostí ignorovat. To, co nám chybí, je více aktivit organizací 
občanské společnosti, jejichž cílem je naše politické představitele přímo a kvalifikovaně konfrontovat.

Jsme přesvědčeni, že je potřeba vytvářet na politiky neustálý tlak tím, že se jich budeme vytrvale dotazovat 
na jejich konkrétní politické vize a programy, tím, že budeme chtít znát jejich názor na doporučení, která 
jim předkládáme, nebo tím, že budeme hodnotit jejich práci.

A to je přesně, o co se v think-tanku Evropské hodnoty snažíme. Nejen že analyzujeme a komentujeme 
směřování České republiky v Evropské unii, chceme také po konkrétních politických představitelích, aby 
veřejnosti sdělovali, v čem vidí české zájmy v EU a jak je hodlají prosazovat. Proto jsme také zrealizovali sérii 
videorozhovorů o evropských tématech s kandidáty na prezidenta či do Poslanecké sněmovny.

Je nezbytné, aby na akademických a odborných pracovištích vznikaly analýzy a studie, které splňují přísné 
vědecké standardy. Je ale zároveň zřejmé, že to nebude tento typ publikací, který bude mít na kvalitu po-
litické kultury v České republice nějaký zásadní vliv. Ostatně sebepropracovanější společenskovědní práce, 
které v posledních dvou dekádách vyšly, na stavu české politiky nic nezměnily.

Pokud tedy chtějí think-tanky a nevládní organizace přispívat ke kultivaci veřejné diskuze v České republice, 
musejí především cílit na politické představitele, a to takovým jazykem, kterému politici rozumějí a není 
jej možné ignorovat. Bez toho zůstanou i ty nejlepší studie a doporučení jen na papíře.
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NAŠI LIDÉ

Náš tým se k poslednímu dni roku 2013 skládal z 38 kolegů, z nichž většina s námi spolupracuje na dobro-
volné bázi. Uvádíme profily nejužšího vedení.

Výkonný ředitel a předseda správní rady: Radko Hokovský
Je předsedou a výkonným ředitelem think-tanku Evropské hodnoty, kde působí od roku 2005.

Odborně se věnuje problematice vnitřní bezpečnosti Evropské unie a institucionálním otázkám evropské 
integrace. Přednáší na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a na Ka-
tedře mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha.

Svou disertační práci o roli politických stran v Evropské unii dokončuje na Katedře mezinárodních vztahů 
FSV UK, kde také absolvoval bakalářský obor Politologie a mezinárodní vztahy v roce 2006. Magisterský titul 

„Master of European Studies“ získal na Center for European Integration Studies (ZEI) při Univerzitě v Bonnu. 

Místopředseda správní rady: Jiří Kopal
Spoluzaložil a do roku 2009 vedl Ligu lidských práv. Nyní podniká – zaměřuje se na posilování značek 
a vnitřního fungování malých a středních firem i dalších institucí. V letech 2007–2010 v pozici Secrétaire 
general adjoint pro Evropu a Střední Asii zastupoval mezinárodní nevládní organizaci Fédération Internati-
onale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH) v zemích tohoto regionu i při jednáních na úrovni Organi-
zace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Vedle Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2003) 
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absolvoval rovněž semestrální studijní pobyty na Univerzitě v Basileji, v Ústavu Maxe Plancka v Heidelbergu 
a na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. 

Místopředsedkyně správní rady: Anna Matušková
Na Katedře marketingová komunikace a PR na Karlově univerzitě v Praze přednáší o volebních kampa-
ních a politickém marketingu. Jako konzultantka se podílela na vedení několika volebních kampaní v ČR 
i v zahraničí. V současné době se také specializuje na výzkum vládní komunikace v ČR. Doktorát získala na 
Masarykově univerzitě, kde také doposud působí. V rámci akademické kariéry je absolventkou prestižního 
Fulbrightova stipendia na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. 

Předseda dozorčí rady: Václav Lebeda
Václav Lebeda je v současné době zaměstnancem tiskového oddělení Evropského parlamentu. V minulosti 
pracoval pro ČEZ a působil jako asistent Josefa Zieleniece v Evropském parlamentu. Absolvoval evropská 
studia na Institutu politických studií v Paříži (Sciences Po). V roce 2004–2005 studoval v rámci výměnného 
programu na Varšavské univerzitě. V think-tanku Evropské hodnoty působil od září 2007 jako výkonný 
programový ředitel a od června 2008 byl také místopředsedou správní rady. Specializuje se na zahraniční 
a sousedskou politiku EU, vztahy s Ruskem, rozšiřování EU, rozhodovací a institucionální mechanismy unie.

Zástupce ředitele: Jakub Janda
V think-tanku Evropské hodnoty působil od roku 2010 postupně jako dobrovolník, projektový koordiná-
tor a manažer komunikace. Je absolventem Vysoké školy veřejných a mezinárodních vztahů a studentem 
politologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V minulosti působil v managementu humanitární 
organizace ADRA International, dále jako poradce poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, stážista 
Ministerstva zahraničních věcí ČR a Úřadu vlády ČR. Jako politický komentátor pravidelně publikuje v čes-
kých médiích a zabývá se politickou komunikací.

Projektový manažer: Lukáš Konečný
Studuje Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Národní hospodářství. V think-tanku Evropské hodnoty 
pracuje jako projektový manažer. Stará se především o logistické a organizační zabezpečení pořádaných 
akcí a komplexní vedení projektů.

Finanční manažer: Štefan Janoušek
Je studentem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Národní hospodářství. Zajímá se o ekonomické 
aspekty evropské integrace a způsob rozhodování v evropských institucích. V think-tanku působí jako 
finanční manažer od roku 2013.

Hlavní analytik: Jan Kovář
V současnosti dokončuje doktorský program Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní 
univerzitě Praha a Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Na katedře International Relations a European 
Studies Metropolitní univerzity Praha přednáší o různých aspektech evropské integrace. Svou disertační 
práci napsal o volbách do Evropského parlamentu v postkomunistických zemích v letech 2004 a 2009. 
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Odborně se věnuje problematice demokracie a demokratizace EU, institucionálním otázkám evropské 
integrace, volbám do Evropského parlamentu a evropeizací.

Koordinátorka lidských zdrojů: Lucie Kalousková
Je studentkou magisterského oboru Mezinárodní politika a diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze. 
V minulosti absolvovala stáž v projektu „Školy přátelské k lidským právům“ Amnesty International ČR 
a environmentální stáž na Mauriciu. Dlouhodobě se zajímá o českou politiku a její pozici v mezinárodních 
vztazích, bezpečnostní dimenzi globalizace a rozvojové země.

Manažer Analytického týmu: Jan Famfule
Absolvoval Masarykovu univerzitu v oborech Ekonomické teorie, Hospodářská politika a Mezinárodní 
vztahy. Zajímá se o ekonomii evropské integrace, pozici eura v mezinárodním měnovém systému a aspekty 
dluhové krize. V minulosti byl členem Amnesty International ČR, absolvoval stáž v Czech Liason Office for 
Research, Development and Innovation (CZELO) v Bruselu.
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NA ČEM JSME V ROCE 2013 PRACOVALI

1. PREZIDENTSKÁ VOLBA
Rozhovory o Evropě s kandidáty na prezidenta České republiky byla série videorozhovorů think-tanku 
Evropské hodnoty, která měla přinést občanům více informací o názorech uchazečů o pozici hlavy státu 
na vybraná témata s celoevropským přesahem

Tento projekt započal již v roce 2012 a skončil v lednu roku 2013. V jeho rámci proběhlo ve spolupráci 
s iHNED.cz 7 rozhovorů s kandidáty na prezidentský post. V roce 2012 proběhly rozhovory s 5 kandidáty – 
Jiřím Dienstbierem, Milošem Zemanem, Karlem Schwarzenbergem, Táňou Fischerovou a Vladimírem 
Franzem.

V lednu 2013 na ně navázaly další videorozhovory s kandidáty na prezidenta ČR, které jsme vydali ve spo-
lupráci s iniciativou Volba-prezidenta.cz a portálem iHNED.cz.

Naše videorozhovory s kandidáty na prezidenta 
vidělo téměř 50 000 lidí.

2. SNĚMOVNÍ VOLBY
Měsíc před volbami do Poslanecké sněmovny po-
řádal think-tank Evropské hodnoty ve spolupráci 
s iHNED.cz názorové rozhovory s předními politic-
kými stranami v České republice, a ptal se přede-
vším na otázky týkající se Evropské unie a na vztah 
těchto stran k EU.

Proběhly tzv. rozhovory EVROPSKÁ VIZE PRO 
ČESKOU REPUBLIKU se zástupci politických stran 
TOP 09, ANO 2011, ODS, KDU-ČSL, Úsvit, Strana 
zelených, SPOZ a KSČM. 
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Za Stranu zelených vystoupil Jiří Čáslavka, za ANO 2011 Andrej Babiš, za ODS Jan Zahradil, za TOP 09 Marek 
Ženíšek, za KSČM Jiří Maštálka, za KDU-ČSL Pavel Svoboda, za Úsvit Jaroslav Novák a za SPOZ Miloš Adamec.

3. DEBATY O ČESKÝCH ZÁJMECH
Think-tank Evropské hodnoty ve svých debatách používá osvědčený oxfordský diskuzní formát sloužící 
k rozvoji veřejné debaty o směřování České republiky.

V rámci tohoto cyklu proběhly v roce 2013 
čtyři veřejné debaty, kterých se zúčast-
nilo zhruba 400 lidí. První debata se týkala 
české migrační politiky, na ni navázala de-
bata o zbrojení české armády. Třetí debata 
se soustředila na problematiku evropského 
bankovního dohledu a poslední se pak zabý-
vala fiskálním kompaktem.

V první debatě „Zájmem ČR je uvolnit svoji 
migrační politiku“ vystoupil ředitel Občan-
ského institutu Roman Joch, který se spo-
lečně s ředitelem think-tanku Evropské hod-

noty Radkem Hokovským postavili proti uvolnění české imigrační politiky. Naopak senátor za ČSSD František 
Bublan a právnička Eva Holá uvolnění české imigrační politiky podporovali. Debaty se zúčastnilo na 60 lidí. 

Na druhou debatu „Jak nakupovat levnější a kvalitnější výzbroj pro armádu České republiky?“ přijali pozvání 
stínový ministr obrany Jan Hamáček (ČSSD), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu 
ČR Jiří Hynek, redaktor týdeníku Respekt Jaroslav Spurný a bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR 
Jiří Šedivý. Pro zvýšení míry dynamiky debaty byli přizváni jako komentující hosté Jaromír Novotný, bývalý 
první náměstek ministra obrany, a Jaroslav Štefec, bývalý ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování. 

V debatě „Česká republika a evropský bankovní dohled: kde leží hranice zodpovědnosti?“ promluvil před-
seda Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Jan Bauer, stínový ministr financí Jan Mládek, 
guvernér české národní banky Miroslav Singer, ředitel Deloitte counsulting ČR Luděk Niedermayer a státní 
tajemník pro evropské záležitosti Vojtěch Belling.

Problematiku fiskálního kompaktu otevřela pátá veřejná debata „Je v zájmu České republiky podepsat fis-
kální kompakt?“. O této otázce debatoval ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM David Král 
a stínový ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Oba se shodli na tom, že je fiskální kompakt 
pro ČR výhodný a měl by být podepsán, oponovali jim David Šeich (ODS) a ekonom Zdeněk Tůma. 

Cílem cyklu „Debaty o českých zájmech“ je přispět k posílení kvalitní veřejné diskuze o tom, co jsou nebo 
by měly být zájmy České republiky v kontextu Evropské unie a globálních trendů. Česká republika je doma 
i v zahraničí dlouhodobě kritizována za to, že často není schopna jednoznačně a konzistentně pojmenovat 
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své zájmy, priority a cíle, kterých chce v Evropě a ve světě dosahovat. Tento projekt si klade za cíl přispět 
ke kultivaci veřejné debaty v České republice organizací série podvečerních diskuzí v atraktivním a dyna-
mickém formátu, který umožní přehledný a srozumitelný střet argumentů relevantních osobností na téma 
českých zájmů v oblasti ekonomické, sociální a politické.

Pro každou debatu je vybráno 
nové téma a  formulována teze, 
k jejíž obhajobě, respektive kritice 
jsou pozváni odpovídající řečníci. 
Návštěvníci mají navíc možnost 
před debatou a  po jejím skon-
čení vyjádřit v hlasování svůj ná-
zor a následně si na internetových 
stránkách ověřit, komu se podařilo 
v diskuzi přesvědčit více účastníků. 
Prostory moderně vybavené auly 
umožňují účast až 200 diváků.

Formát diskuze je inspirován oxfordským debatním stylem. Dva řečníci vystoupí na obhajobu tvrzení, dva 
proti – jejich vystoupení jsou přesně časově vymezena. Následuje interakce mezi účastníky panelu a dis-
kuze s obecenstvem.

4. ZÁJMY ČESKÝCH MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ 
V EVROPSKÝCH HOSPODÁŘSKÝCH POLITIKÁCH

Think-tank Evropské hodnoty organizoval dva expertní semináře a mezinárodní podnikatelské fórum, které 
byly součástí projektu Malí a střední podnikatelé a další klíčové zájmy ČR v evropských hospodářských po-
litikách. Projekt podporovalo Zastoupení Evropské komise v České republice a Konrad Adenauer Stiftung. 
Záštitu nad ním převzal pan Jan Bauer, předseda Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky. Mediálním partnerem byl zpravodajský portál EurActiv.cz. V rámci projektu 
jsme intenzivně spolupracovali s Asociací malých a středních podniků ČR.

Semináře si kladly za cíl diskutovat dobré 
i  špatné příklady spolupráce malých 
a  středních podnikatelů s výstupy vědy 
a výzkumu v České republice a se zeměmi 
západní Evropy. Jak můžeme zlepšovat pod-
poru inovací, vědy a výzkumu na národní 
a regionální úrovni, která podpoří potřeby 
malých a středních podniků? 
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V rámci prvního semináře se do de-
baty se zapojil vedoucí zastoupení 
Evropské komise v  ČR Jan Michal, 
místopředseda think-tanku Evrop-
ské hodnoty Jiří Kopal, investigativní 
novinář České pozice Martin Shabu, 
náměstek ministra financí Miroslav 
Matěj, předseda Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků 
ČR Karel Havlíček, první náměstek 
ministra pro místní rozvoj Daniel 

Braun, ředitel úseku Poradenství, GRANTIKA Česká spořitelna Richard Lev, ekonom z Institutu ekonomic-
kých studií UK a think-tanku IDEA Petr Jánský, Dagmar Vránová z Odboru inovačního podnikání a investic 
Ministerstva průmyslu a obchodu, Martin Babuška z CzechInvestu a ekonom Národní ekonomické rady 
vlády Petr Zahradník. Na samý závěr semináře vystoupil díky pozvání Konrad Adenauer Stiftung expert 
z Horního Porýní-Vestfálska a jednatel Centra pro inovaci a techniku ZENIT Petr Wohlmeyer. 

Debaty v rámci druhého semináře se zúčastnila konzultantka pro inovace z informační kanceláře Swisscore 
Maria Youssefzadeh, poradce a pedagog na Technical University Dresden Hennig Friege, konzultant pro 
malé a střední podniky v Agentschap NL Martijn John Lammers, ředitelka Centra pro podnikání a předsed-
kyně Institutu malých podniků na Manchester Metropolitan University Lynn Martin, ředitel České inovace 
Roman Šiser, Michaela Novotná z Jihočeské agentury pro podporu podnikání (JAIP), generální ředitel firmy 
KB-BLOK Martin Konečný a obchodní ředitel firmy PONAST Ctirad Bryol.

5. VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
19. září 2013 proběhla akce think-tanku Evropské hodnoty nazvaná „Jak se Češi utkají o křesla v Evropském 
parlamentu“. 

V odborné části vystoupili výkonný ředitel Radko Hokovský a docent Pavel Šaradín z Univerzity Palackého 
v Olomouci. Think-tank Evropské hodnoty prezentoval dvě odborné studie – prospektivní studii „Jaká 
rozhodnutí čekají české europoslance v letech 2014–2019?“ a retrospektivní studii „Jak pracovali čeští euro-
poslanci v letech 2009–2013?“. Ta vzbudila silný ohlas médií, jelikož hodnotila práci českých europoslanců. 
Její výstupy jsme komentovali pro Českou televizi i pro 
většinu celostátních médií.

Následné politické debaty se zúčastnili zástupci čtyř po-
litických stran, kteří se pokusili odpovědět na otázku, co 
chystají jejich politické strany v jarní předvolební kampani.

Za ČSSD vystoupil Jiří Dienstbier, za TOP 09 Jaromír 
Drábek, za ODS Jan Zahradil a Pavel Svoboda za KDU-ČSL. 
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6. JAK ČELIT NÁRŮSTU EXTREMISMU?
Think-tank Evropské hodnoty a  Liga lidských práv za pod-
pory Think Tank Fund Open Society Foundations dokončily 
mezinárodní výzkumný projekt Defining Responses to Rise 
of Extremism in Europe, jehož výstupem je čtyřsetstránková 
editovaná monografie. Ta se zabývá dvěma oblastmi: její první 
polovina se zaměřuje na rovinu politického diskurzu týkajícího 
se integrace menšin a  imigrantů, druhá polovina se věnuje 
evaluaci samotných integračních politik. Studie se zaměřují na 
Rakousko, Maďarsko, Dánsko, Českou republiku, samostatné 
kapitoly jsou věnovány analýze unijní úrovně.

V  květnu 2013 jsme ve spolupráci s  Velvyslanectvím 
Nizozemského království v České republice a Zastoupením 
Evropské komise v České republice uspořádali veřejnou dis-
kuzi k výstupům z tohoto projektu za účasti expertů z Dánska, 
Nizozemska a Rakouska.

POLITICS AND POLICIES  
OF INTEGRATION  
IN AUSTRIA, HUNGARY,  
CZECHIA, DENMARK 
AND AT THE EU LEVEL

Radko Hokovský & Jiří Kopal (eds.)
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SEZNAM NAŠICH ČLÁNKŮ ZA ROK 2013

Táňa Fischerová: U fiskálního kompaktu nejsem pro tresty za nenaplňování kritérií

Co vědí prezidentští kandidáti o Evropské unii?

Grilování Miloše Zemana: Debata o zahraniční politice a politické kultuře České republiky

Budoucí český prezident na cestě k Euru i evropské federaci

Grilování Miloše Zemana think-tankem Evropské hodnoty

Proč se politici přou o fiskální kompakt?

Je politický extremismus hrozbou pro českou společnost?

Proč je populismus tak úspěšný?

Je problém populismu řešitelný?

Debata: Je v zájmu ČR uvolnit svou imigrační politiku?

Česku se dlouhodobě vyplatí rozvážná imigrační politika

Jak jsme grilovali Miloše Zemana

Jak Evropská unie (ještě) nesměřuje do rozpočtového provizoria

Fakta: Česko a imigranti

DEBATA O ČESKÝCH ZÁJMECH o vyzbrojování Armády České republiky

Kolik peněz dává Česko na svou obranu?

Paper: Jak nejefektivněji vyzbrojit Armádu České republiky?

Debata o vyzbrojování české armády: Stínový ministr obrany za ČSSD chce darovat L-159 a prodloužit 
smlouvu o Gripenech

VIDEOROZHOVOR: Proč se nepříjemná rozhodnutí jednoduše svalují na Brusel?

Česká republika a evropské fondy – efektivně a bez podvodů?

Arabské jaro: Bez funkčních politických stran to nepůjde

„Bojíte se o své peníze v českých bankách?“

Mají se z evropských fondů podporovat podnikatelé? A jak?

(Proč) jsou české banky v ohrožení?

Proč přijíždí do Prahy Herman Van Rompuy?

Hranice zodpovědnosti v bankovní unii? Pořád nevíme, kde jsou.

Zanedbá ČSSD evropské záležitosti (?)

Proč vyhrál Miloš Zeman?

Jak chce český premiér přispět ke stabilizaci eurozóny?

Proč česká vláda potřebuje ministra pro evropské záležitosti?

Proč se v Česku daří populistům?

Výmluvy nad fiskálním paktem

Proč populisté těží z témat imigrace a Romů?

Lubomír Zaorálek: „Nabízíme ODS finanční ústavu za fiskální pakt.“

DEBATA O ČESKÝCH ZÁJMECH: Odvolávat politiky? Okamura pro, Dienstbier proti.

http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59052670-tana-fischerova-u-fiskalniho-kompaktu-nejsem-pro-tresty-za-nenaplnovani-kriterii
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59059010-co-vedi-prezidentsti-kandidati-o-evropske-unii
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59156750-grilovani-milose-zemana-debata-o-zahranicni-politice-a-politicke-kulture-ceske-republiky
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59162190-budouci-cesky-prezident-na-ceste-k-euru-i-evropske-federaci
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59187060-grilovani-milose-zemana-think-tankem-evropske-hodnoty
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59237390-proc-se-politici-prou-o-fiskalni-kompakt
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59259190-je-politicky-extremismus-hrozbou-pro-ceskou-spolecnost
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59266410-proc-je-populismus-tak-uspesny
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59288140-je-problem-populismu-resitelny
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59328180-debata-je-v-zajmu-cr-uvolnit-svou-imigracni-politiku
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59383910-cesku-se-dlouhodobe-vyplati-rozvazna-imigracni-politika
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59459870-jak-jsme-grilovali-milose-zemana
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59504400-jak-evropska-unie-jeste-nesmeruje-do-rozpoctoveho-provizoria
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59518950-fakta-cesko-a-imigranti
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59527700-debata-o-ceskych-zajmech-o-vyzbrojovani-armady-ceske-republiky
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59565770-kolik-penez-dava-cesko-na-svou-obranu
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59565900-paper-jak-nejefektivneji-vyzbrojit-armadu-ceske-republiky
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59606220-debata-o-vyzbrojovani-ceske-armady-stinovy-ministr-obrany-za-cssd-chce-darovat-l-159-a-prodlouzit-smlouvu-o-gripenech
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59606220-debata-o-vyzbrojovani-ceske-armady-stinovy-ministr-obrany-za-cssd-chce-darovat-l-159-a-prodlouzit-smlouvu-o-gripenech
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59592090-videorozhovor-proc-se-neprijemna-rozhodnuti-jednoduse-svaluji-na-brusel
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59659210-ceska-republika-a-evropske-fondy-efektivne-a-bez-podvodu
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59695540-arabske-jaro-bez-funkcnich-politickych-stran-to-nepujde
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59711830-bojite-se-o-sve-penize-v-ceskych-bankach
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59730600-maji-se-z-evropskych-fondu-podporovat-podnikatele-a-jak
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59743800-proc-jsou-ceske-banky-v-ohrozeni
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59744460-proc-prijizdi-do-prahy-herman-van-rompuy
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59774590-hranice-zodpovednosti-v-bankovni-unii-porad-nevime-kde-jsou
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59787490-zanedba-cssd-evropske-zalezitosti
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59788960-proc-vyhral-milos-zeman
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59807740-jak-chce-cesky-premier-prispet-ke-stabilizaci-eurozony
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59820070-proc-ceska-vlada-potrebuje-ministra-pro-evropske-zalezitosti
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59831430-proc-se-v-cesku-dari-populistum
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59866850-vymluvy-nad-fiskalnim-paktem
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59879620-proc-populiste-tezi-z-temat-imigrace-a-romu
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59899030-lubomir-zaoralek-bdquo-nabizime-ods-financni-ustavu-za-fiskalni-pakt-ldquo
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59926450-debata-o-ceskych-zajmech-odvolavat-politiky-okamura-pro-dienstbier-proti
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Dilema: Mají se europoslanci sklonit před premiéry?

Jak se bránit bez peněz?

Vyzpovídali jsme autorku americké strategie kyberbezpečnosti

Nečasova evropská Strategie: počkejme a uvidíme

Česká pozice a Evropská rada

Diskuze by měla Strategii předcházet

Jak podporovat inovace a zároveň „neodklánět“ peníze?

Ptali jsme se na Hradě: Proč by měla česká armáda bojovat v zahraničí?

Nemůžeme špehovat...

O čem se skutečně vážně hovoří v Evropě?

Co si opravdu myslí Hynek Kmoníček?

Co řekne Obama Berlíňanům?

Hynek Kmoníček: Češi a Izrael? A proč se (ne)bát Rusů?

Fiskální unie? Island? Napětí mezi Němci a Francouzi?

Ruský plyn, národní parlamenty a bordel na Kypru?

Jak si vláda v demisi povede na Evropské radě?

VIDEO: Co Evropská komise (opět) vyčítá Česku?

„Jak Česká republika neumí podporovat lidská práva?“

Jak by Evropská unie měla řešit problém s Tureckem a imigrací?

Němci si pomalu rozmýšlejí turecký vstup do Unie

Co za sebou zanechala Nečasova vláda v evropských otázkách?

Proč Češi neumějí inovovat a Švýcaři či Holanďané ano?

Na čem se Evropská rada skutečně shodla? A co Petr Nečas opravdu přivezl?

Co je špatně s Evropskou komisí? A nebude Chorvatsko spíše rizikem?

Evropě nehrozí islám, zní z Hradu.

Analýza: Kam Evropa směřuje po červnové Radě?

Kam nás povede Rusnokova vláda v Evropě? Nikam.

Jsou ústavní zvyklosti idiotské, jak říká náš prezident?

Jak na kyberteroristy? Radila Bushovi i Obamovi

Potřebuje Evropa německý model? A proč je v Irsku tolik referend?

Jak se může Evropa bránit před americkým špehováním? A zachrání nás břidlicový plyn před Rusy?

Řešení krize eurozóny na úkor demokracie?

Jaký lék na krizi eurozóny nabízejí nejlepší think-tanky? A vezmeme Ukrajinu do Unie?

Proč stagnuje Rusko a je ještě Evropa bezpečná?

Vzděláváním proti konfliktům, industrializací proti nezaměstnanosti a co se zeleným Německem?

Miloš Zeman: Euro okolo roku 2017 a potřebujeme evropskou vládu.

Jaký zájem má EU na Arktidě? A měli bychom mít obavy z německé hegemonie?

Mohou za všechny evropské normy i Češi?

http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59898230-dilema-maji-se-europoslanci-sklonit-pred-premiery
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59934370-jak-se-branit-bez-penez
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59942620-vyzpovidali-jsme-autorku-americke-strategie-kyberbezpecnosti
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59949110-necasova-evropska-strategie-pockejme-a-uvidime
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59976430-ceska-pozice-a-evropska-rada
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-59986140-diskuze-by-mela-strategii-predchazet
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60057230-jak-podporovat-inovace-a-zaroven-neodklanet-penize
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60066450-ptali-jsme-se-na-hrade-proc-by-mela-ceska-armada-bojovat-v-zahranici
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60068040-nemuzeme-spehovat
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60071290-o-cem-se-skutecne-vazne-hovori-v-evrope
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60066460-co-si-opravdu-mysli-hynek-kmonicek
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60091720-co-rekne-obama-berlinanum
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60066490-hynek-kmonicek-cesi-a-izrael-a-proc-se-ne-bat-rusu
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60114230-fiskalni-unie-island-napeti-mezi-nemci-a-francouzi
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60119820-rusky-plyn-narodni-parlamenty-a-bordel-na-kypru
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60132400-jak-si-vlada-v-demisi-povede-na-evropske-rade
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60139660-video-co-evropska-komise-opet-vycita-cesku
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60066520-jak-ceska-republika-neumi-podporovat-lidska-prava
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60162840-jak-by-evropska-unie-mela-resit-problem-s-tureckem-a-imigraci
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60169570-nemci-si-pomalu-rozmysleji-turecky-vstup-do-unie
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60174760-co-za-sebou-zanechala-necasova-vlada-v-evropskych-otazkach
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60186790-proc-cesi-neumeji-inovovat-a-svycari-ci-holandane-ano
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60197750-na-cem-se-evropska-rada-skutecne-shodla-a-co-petr-necas-opravdu-privezl
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60200930-co-je-spatne-s-evropskou-komisi-a-nebude-chorvatsko-spise-rizikem
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60066530-evrope-nehrozi-islam-zni-z-hradu
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60200340-analyza-kam-evropa-smeruje-po-cervnove-rade
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60214840-kam-nas-povede-rusnokova-vlada-v-evrope-nikam
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60232560-jsou-ustavni-zvyklosti-idiotske-jak-rika-nas-prezident
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60114450-jak-na-kyberteroristy-radila-bushovi-i-obamovi
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60257690-potrebuje-evropa-nemecky-model-a-proc-je-v-irsku-tolik-referend
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60286520-jak-se-muze-evropa-branit-pred-americkym-spehovanim-a-zachrani-nas-bridlicovy-plyn-pred-rusy
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60327300-reseni-krize-eurozony-na-ukor-demokracie
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60364450-jaky-lek-na-krizi-eurozony-nabizeji-nejlepsi-think-tanky-a-vezmeme-ukrajinu-do-unie
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60403340-proc-stagnuje-rusko-a-je-jeste-evropa-bezpecna
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60440030-vzdelavanim-proti-konfliktum-industrializaci-proti-nezamestnanosti-a-co-se-zelenym-nemeckem
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60448020-milos-zeman-euro-okolo-roku-2017-a-potrebujeme-evropskou-vladu
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60483490-jaky-zajem-ma-eu-na-arktide-a-meli-bychom-mit-obavy-z-nemecke-hegemonie
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60484060-mohou-za-vsechny-evropske-normy-i-cesi
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Mediace – mezi businessem a státem (?)

(Proč) udělají Američané v Sýrii stejnou chybu jako v Iráku?

Zelenou energii nebo jádro? EU řeší svou energetickou budoucnost.

Nezájem o volby do Evropského parlamentu stále stoupá, očekává se historicky nejnižší volební účast

Sýrie – na co jste se styděli zeptat

Společná bezpečnostní a obranná politika by se měla posunout zásadně vpřed

Měla by se Eurozóna rozšířit o země střední Evropy?

STUDIE: Výkonnost českých europoslanců je podprůměrná i ve srovnání s postkomunistickými státy

Datová studie: Jak pracují čeští europoslanci?

Jak zabránit „EUrozi“

Proč Češi nemají vizi a Poláci ano?

Patří Ukrajina (k) Rusku?

Co udělá nová vláda pro české banky?

Jak se Češi utkají o křesla v Evropském parlamentu?

Visegrádská čtyřka může pomoct Bělorusku i Ukrajině

EU: Nárůst žadatelů o azyl a rizika infiltrace extremisty

Václav Klaus zkritizoval sám sebe

Bankovní unie – o čem musí příští česká vláda rozhodnout?

Kam povede Německo po volbách Unii?

Zelení: Do EU chceme všechny, kteří splní kritéria

Evropský rozpočet potřebuje reformu

Andrej Babiš: O přistoupení Turecka k EU ať si rozhodne Německo

Práci europoslanců je potřeba hodnotit

Jak a proč do toho mluvit politikům

Evropská unie: Co nám nabízejí politické strany?

Marek Ženíšek (TOP 09): V Nečasově vládě se v evropských otázkách rozhodovalo podle ODS, teď to 
změníme

Kandidující strany téměř nemají názor na další evropskou integraci

Plán pro moderní a (ne)jadernou Evropu

Jan Zahradil (ODS): Euro jen po referendu

Na co by premiér Rusnok měl znát odpovědi, než pojede na čtvrteční Evropskou radu?

http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60484580-mediace-mezi-businessem-a-statem
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60504950-proc-udelaji-americane-v-syrii-stejnou-chybu-jako-v-iraku
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60509990-zelenou-energii-nebo-jadro-eu-resi-svou-energetickou-budoucnost
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60545580-nezajem-o-volby-do-evropskeho-parlamentu-stale-stoupa-ocekava-se-historicky-nejnizsi-volebni-ucast
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60591600-syrie-na-co-jste-se-stydeli-zeptat
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60634370-spolecna-bezpecnostni-a-obranna-politika-by-se-mela-posunout-zasadne-vpred
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60733200-mela-by-se-eurozona-rozsirit-o-zeme-stredni-evropy
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60753180-studie-vykonnost-ceskych-europoslancu-je-podprumerna-i-ve-srovnani-s-postkomunistickymi-staty
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60785690-datova-studie-jak-pracuji-cesti-europoslanci
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60843790-jak-zabranit-eurozi
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60862960-proc-cesi-nemaji-vizi-a-polaci-ano
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60772960-patri-ukrajina-k-rusku
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60891560-co-udela-nova-vlada-pro-ceske-banky
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60893980-jak-se-cesi-utkaji-o-kresla-v-evropskem-parlamentu
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60914760-visegradska-ctyrka-muze-pomoct-belorusku-i-ukrajine
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60939620-eu-narust-zadatelu-o-azyl-a-rizika-infiltrace-extremisty
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60953160-vaclav-klaus-zkritizoval-sam-sebe
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60968770-bankovni-unie-o-cem-musi-pristi-ceska-vlada-rozhodnout
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60971450-kam-povede-nemecko-po-volbach-unii
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60966800-zeleni-do-eu-chceme-vsechny-kteri-splni-kriteria
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60995780-evropsky-rozpocet-potrebuje-reformu
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60998160-andrej-babis-o-pristoupeni-turecka-k-eu-at-si-rozhodne-nemecko
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-60998760-praci-europoslancu-je-potreba-hodnotit
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61001680-jak-a-proc-do-toho-mluvit-politikum
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61001910-evropska-unie-co-nam-nabizeji-politicke-strany
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61030760-marek-zenisek-top-09-v-necasove-vlade-se-v-evropskych-otazkach-rozhodovalo-podle-ods-ted-to-zmenime
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61030760-marek-zenisek-top-09-v-necasove-vlade-se-v-evropskych-otazkach-rozhodovalo-podle-ods-ted-to-zmenime
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61027560-kandidujici-strany-temer-nemaji-nazor-na-dalsi-evropskou-integraci
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61035570-plan-pro-moderni-a-ne-jadernou-evropu
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61049970-jan-zahradil-ods-euro-jen-po-referendu
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61052330-na-co-by-premier-rusnok-mel-znat-odpovedi-nez-pojede-na-ctvrtecni-evropskou-radu
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Jak kompetentní jsou budoucí poslanci?

Pavel Svoboda (KDU-ČSL): Euro co nejdříve. Ale proč?

Jakou evropskou politiku si tentokrát volíme?

Úsvit: I o EU ať rozhodují referenda

Přehled: Kdo chce euro a kdo ne?

SPOZ: Rozhodování o českém rozpočtu předejme do Bruselu

Ústava: k čemu nám teď bude?

Musíme posílit roli národních parlamentů v rámci EU

Co je v sázce ve volbách 2014

O čem premiér Rusnok jednal na Evropské radě?

Evropská rada a Facebook – o čem se jednalo?

Muslimové v Česku – proč a jak musí politické strany mluvit i o hidžábech?

Jak získat více peněz na vědu a výzkum?

Proč mluvit o muslimech v Česku a nebýt při tom extremistou

Proč je zapotřebí umět definovat své zájmy

Unie nevšemocná: Jak se ubránit nařízením Komise

Evropská integrace bez evropské veřejnosti? Těžko...

Ukrajina – Prehra EÚ, alebo výhra Ruska?

Summit evropské iniciativy Východního partnerství ve Vilniusu: Na východě svítá, proč se nikdo nedívá?

Quo Vadis, Ukrajino?

Je nutné přestavět eurozónu?

Eurozóna má (další) nástroj na hlídání národních rozpočtů

Proč potřebujeme ministra pro evropské záležitosti

Východní partnerství v praxi – co dál?

Jak moc se budou rozpočty řídit z centra a kolik peněz se bude přeposílat slabším unijním zemím?

Nová koalice: zásadní změna postoje České republiky ke členství v EU (?)

Nová česká vláda v Evropské unii: co všechno chybí v koaliční smlouvě?

Jak vidí italské think-tanky budoucnost Unie?

Otázky pro premiéra: Dá prosincový summit zelenou ke vzniku jednotné evropské armády?

Má se EU stáhnout z Afghánistánu?

http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61052760-jak-kompetentni-jsou-budouci-poslanci
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61058010-pavel-svoboda-kdu-csl-euro-co-nejdrive-ale-proc
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61058160-jakou-evropskou-politiku-si-tentokrat-volime
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61065230-usvit-i-o-eu-at-rozhoduji-referenda
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61066530-prehled-kdo-chce-euro-a-kdo-ne
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61073980-spoz-rozhodovani-o-ceskem-rozpoctu-predejme-do-bruselu
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61077760-ustava-k-cemu-nam-ted-bude
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61084970-musime-posilit-roli-narodnich-parlamentu-v-ramci-eu
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61135360-co-je-v-sazce-ve-volbach-2014
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61137360-o-cem-premier-rusnok-jednal-na-evropske-rade
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61137370-evropska-rada-a-facebook-o-cem-se-jednalo
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61196580-muslimove-v-cesku-proc-a-jak-musi-politicke-strany-mluvit-i-o-hidzabech
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61197780-jak-ziskat-vice-penez-na-vedu-a-vyzkum
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61226340-proc-mluvit-o-muslimech-v-cesku-a-nebyt-pri-tom-extremistou
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61251180-proc-je-zapotrebi-umet-definovat-sve-zajmy
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61305400-unie-nevsemocna-jak-se-ubranit-narizenim-komise
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61307370-evropska-integrace-bez-evropske-verejnosti-tezko
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61308170-ukrajina-prehra-eu-alebo-vyhra-ruska
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61330000-summit-evropske-iniciativy-vychodniho-partnerstvi-ve-vilniusu-na-vychode-svita-proc-se-nikdo-nediva
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61334770-quo-vadis-ukrajino
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61362560-je-nutne-prestavet-eurozonu
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61372000-eurozona-ma-dalsi-nastroj-na-hlidani-narodnich-rozpoctu
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61396210-proc-potrebujeme-ministra-pro-evropske-zalezitosti
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61417460-vychodni-partnerstvi-v-praxi-co-dal
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61421400-jak-moc-se-budou-rozpocty-ridit-z-centra-a-kolik-penez-se-bude-preposilat-slabsim-unijnim-zemim
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61433800-nova-koalice-zasadni-zmena-postoje-ceske-republiky-ke-clenstvi-v-eu
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61422710-nova-ceska-vlada-v-evropske-unii-co-vsechno-chybi-v-koalicni-smlouve
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61449250-jak-vidi-italske-think-tanky-budoucnost-unie
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61451530-otazky-pro-premiera-da-prosincovy-summit-zelenou-ke-vzniku-jednotne-evropske-armady
http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/c1-61476390-ma-se-eu-stahnout-z-afghanistanu
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HOSPODAŘENÍ

Náklady na projekty v roce 2013

PROJEKTY Náklady (CZK) Podíl

Malé a střední podniky (debaty a semináře – celoroční) 579 139,38 54,43 %

#EUvolby14 (příprava série debat v regionech – podzim) 143 600,00 13,50 %

Kick-off event (konference k tématům voleb do EP – září) 119 445,00 11,23 %

Integration of Imigration (debata a kulatý stůl – květen) 58 668,44 5,51 %

Program pro talentované studenty (vzdělávací projekt – jaro) 51 745,90 4,86 %

Dejme mladým slovo ve veřejné debatě (vzdělávací projekt – podzim) 37 147,00 3,49 %

Debaty v Evropském domě (podzim) 30 695,00 2,88 %

Defining Responses to Rise of Extremism in Europe (mezinár. projekt) 6 000,00 0,56 %

European Think Tank Review (překlady anotací) 2 400,00 0,23 %

Provoz 35 247,96 3,31 %

Náklady celkem 1 064 088,68 100,00 %

Příjmy v roce 2013

PARTNEŘI Příjmy (CZK) Podíl

Zastoupení Evropské komise v Praze 477 934,78 48,03 %

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR 166 907,00 16,77 %

Evropský parlament – GŘ Komunikace 143 359,28 14,41 %

Konrad Adenauer Stiftung 76 977,00 7,74 %

Mládež v akci (Evropská komise) 53 780,48 5,40 %

Open Society Fund 33 302,66 3,35 %

Nizozemské velvyslanectví v ČR 25 161,00 2,53 %

Britské velvyslanectví v ČR 12 426,00 1,25 %

Global Europe (portál EU Bulletin) 3 122,72 0,31 %

Dary a členské příspěvky 2 200,00 0,22 %

Příjmy celkem 995 170,92 100,00 %
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PARTNEŘI
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

PARTNEŘI AKCÍ



23

KONTAKTY

THINK-TANK EVROPSKÉ HODNOTY
Adresa kanceláře (korespondenční adresa)
Evropské hodnoty, o. s.
Vltavská 12 (budova VŠFS) 
150 00 PRAHA 5

Telefon do kanceláře +420 210 088 877
Web www.evropskehodnoty.cz
 www.europeanvalues.net
E-mail info@evropskehodnoty.cz 
Facebook www.facebook.com/Evropskehodnoty
YouTube www.youtube.com/user/evropskehodnoty
Twitter www.twitter.com/EvropskeHodnoty

Fakturační adresa (statutární sídlo)
Evropské hodnoty, o. s.
Ohnivcova 56
147 00 PRAHA 4
IČO: 26987627
DIČ: CZ26987627 (nejsme plátci DPH)

Předseda a výkonný ředitel
Radko HOKOVSKÝ
E-mail: hokovsky@evropskehodnoty.cz
Mobil: +420 775 031 108

Zástupce ředitele
Jakub JANDA
E-mail: janda@evropskehodnoty.cz
Mobil: +420 775 962 643

http://evropskehodnoty.cz/



