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„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“ 
Tomáš Garrigue Masaryk 
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V roce 2012 jsme uspořádali dvě mezinárodní konference, kde si projevy 26 

řečníků poslechlo přes 300 hostů. Pro zájemce z řad politiků, diplomatů a 

novinářů jsme dvakrát organizovali uzavřené diskusní akce. Širší veřejnost se 

pak mohla zúčastnit našich osmi diskusí z cyklu „Debaty o českých zájmech“, 

které celkem navštívilo přibližně 500 lidí.  

 

Široké odezvě se pak těšily naše dvě debaty prezidentských kandidátů, které 

v přímém přenosu na serveru iDnes.cz sledovalo 60 tisíc diváků. Naše 

rozhovory s kandidáty na prezidenta vidělo téměř 50 tisíc lidí.
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O nás 

Evropské hodnoty jsou think-tank, který přináší kvalifikované názory na 
zásadní společenská témata, a pojmenovává české zájmy v evropských a 
globálních souvislostech.  
 
Od roku 2005 usilujeme skrze výzkumné a vzdělávací aktivity o 
informovanou a důstojnou veřejnou debatu zaměřenou na úspěch České 
republiky ve světě. Nevyhýbáme se složitým a dlouhodobým problémům. 
Podporujeme taková řešení, díky nimž bude Česko a Evropa svobodnější, 
silnější a bezpečnější. Jsme nevládní nezisková organizace, která není 
spojena s žádnou politickou stranou. 
 
Vedle vlastní publikační činnosti - vydávání odborných monografií, studií, 
doporučení, glos a komentářů pro média - pořádáme semináře, konference 
a školení pro odbornou a širší veřejnost. Na svých akcích 
zprostředkováváme dialog mezi politiky, odborníky, novináři, podnikateli a 
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 velmocemi jako je Čína, Indie a Rusko.  
 
EVROPSKÁ INTEGRACE  
Životaschopné společenství demokratických států umožňující prosperitu 
uvnitř a ochranu společných zájmů navenek. 
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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, dynamická exportní politika a důraz na úspory 
energie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evropské hodnoty v médiích 
Záznamy našich akcí v psané podobě i naše odborné články si můžete 
přečíst na blogu Evropských hodnot na serveru iHned.cz. Našich šest článků 
si za rok 2012 přečetlo přes 3 500 čtenářů. 
 
O našich akcích psal mimo jiné týdeník Respekt či deník Právo. Česká 
televize vysílala naši debatu v pořadu Politické spektrum, Český rozhlas 6 
odvysílal sedm půlhodinových sestřihů z našich akcí, a na webové stránce 
Youtube našich 46 videí zhlédlo přes 50 000 diváků. Na Facebooku nás 
sleduje přes tisíc fanoušků. 
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http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/


 
 
 
 

 
 

Struktura organizace 
(Platná k 28. srpnu 2012) 
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Naši lidé 
Výkonný ředitel a předseda správní rady: Radko Hokovský 
 
Je předsedou a výkonným ředitelem think-tanku Evropské hodnoty, kde 
působil od roku 2005 postupně jako dobrovolník, projektový manažer, 
koordinátor mezinárodní spolupráce a výkonný tajemník. Mezi lety 2007 a 
2010 vedl mezinárodní výzkumně-vzdělávací program European Values 
Network. Jako dobrovolník se angažoval v Asociaci pro mezinárodní otázky, 
Evropském parlamentu mládeže a Evropském hnutí. 
Odborně se věnuje problematice vnitřní bezpečnosti Evropské unie a 
institucionálním otázkám evropské integrace. Je autorem a spoluautorem 
řady odborných a akademických publikací a příspěvků na mezinárodních 
konferencích. Přednáší na Institutu politologických studií Fakulty sociálních 
věd Univerzity Karlovy a na Katedře 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. Během svého studia absolvoval 
čtvrtletní stáž v Evropském parlamentu v kanceláři poslance Josefa 
Zieleniece a navštěvoval Robinson-Martin Security Scholars Program na 
Pražském institutu bezpečnostních studií. Na pozvání ministerstva 
zahraničí Spojených států amerických absolvoval International Visitor 
Leadership Program „Current U.S. social, political and economic issues for 
young European leaders“. 
 
Místopředseda správní rady: Jiří Kopal 
 
V roce 1999 se zapojil jako dobrovolník do aktivit nevládní organizace 
Ekologický právní servis a po dvou letech nadesignoval novou organizaci 
Liga lidských práv. V roli předsedy se až do předání Ligy mladším kolegům 
na konci roku 2009 zaměřoval vedle odborných témat především na 
vybudování její značky a rozvíjení jejích vztahů navenek. V letech 2007 – 
2010 byl pověřen, aby v pozici Secrétaire general adjoint pro Evropu a 
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Střední Asii zastupoval mezinárodní nevládní organizaci Fédération 
Internationale des ligues des Droits de l’Homme (FIDH) se sídlem v Paříži v 
zemích tohoto regionu i při jednáních na úrovni Organizaci pro bezpečnost 
a spolupráci v Evropě (OBSE) a dalších mezinárodních organizací. Vedle 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2003) absolvoval rovněž 
semestrální studijní pobyty na Univerzitě v Basileji, v Ústavu Maxe Plancka 
v Heidelbergu a na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. 
Jako místopředseda Evropských hodnot bdí od srpna 2012 nad 
programovým směřováním a publikační činností, zejména přispívá k 
rozvoji nových pilířů Odpovědné vládnutí, Vitální ekonomika a Sebevědomý 
Západ. Ze své dlouholeté činnosti v oblasti vedení lidí a ochrany lidských 
práv přinesl důraz na hodnotu lidské důstojnosti, brand management, 
transparentní financování a udržitelnost. 
Kromě dobrovolnické činnosti v Evropských hodnotách vede rodinnou 
firmu MANOFI, s.r.o. zaměřenou na branding, coaching, projektovou 
evaluaci a manažerské poradenství. 
 
Místopředsedkyně správní rady: Anna Matušková 
 
Na Katedře marketingová komunikace a PR v Praze na Karlove univerzitě 
přednáší o volebních kampaních a politickém marketingu, v současné době 
se také specializuje na výzkum vládní komunikaci 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. 
V rámci prezidentské kampaně působila jako stratég v kampani Karla 
Schwarzenberga. Spolupracovala také s dalšími politickými stranami, jak v 
České republice, na Slovensku, v zemích bývalé Jugoslávie či v Egyptě. 
Zkušenosti s kampaněmi získala také ve Spojených státech. 
V rámci Evropských hodnot se soustředí na současnou českou stranickou 
politiku, financování politických stran a dále se zajímá o vztahy Evropské 
unie a Spojených států. Je autorkou různých vědeckých publikací zkoumající 
problematiku volebních kampaní. 
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Manažer komunikace a projektů: Jakub Janda 
 
Působí jako projektový manažer komunikace a projektů think-tanku 
Evropské hodnoty, dále jako politický komentátor a poradce poslance 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Je studentem Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy a Vysoké školy veřejných a mezinárodních vztahů. V 
minulosti působil v managementu humanitární organizace ADRA 
International, dále jako stážista Ministerstva zahraničních věcí ČR a Úřadu 
vlády ČR. Pravidelně publikuje v českých médiích a zabývá se politickou 
komunikací. 
 
Projektový koordinátor: Petr Nádravský 
 
Studuje pražskou Vysokou školu mezinárodních a veřejných vztahů, 
předtím pracoval ve zdravotnickém sektoru. V think-tanku Evropské 
hodnoty pracuje jako projektový manažer a stará se také o logistiku a 
technické zabezpečení pořádaných akcí 
 
Projektový koordinátor: André Dravecký  
 
Je studentem diplomacie na Vysoké škole mezinárodních a veřejných 
vztahů Praha, má za sebou zkušenosti v mezinárodní logistické firmě, kde 
se naučil flexibilitě a organizačním schopnostem. V akademickém roce 
2011/2012 absolvoval program Parlamentních stáží a v současné době 
spolupracuje s poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V think-
tanku Evropské hodnoty působí od roku 2012. 
 
Předseda dozorčí rady: Václav Lebeda 
 
Václav Lebeda je v současné době zaměstnancem 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) a Carnotovo lyceum v Dijonu. V roce 
2004-2005 studoval v rámci výměnného programu na Varšavské 
univerzitě. Absolvoval řadu stáží ve státní a veřejné správě, mj. na 
Zastupitelském úřadě ČR v Belgii, v Evropském parlamentu, ve 
francouzském Národním shromáždění či tiskové agentuře AFP. 

9 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
Spolupracovníkem Evropských hodnot, o.s. je od roku 2006, odkdy se 
podílel zejména na tematické přípravě jednotlivých projektů. Od září 2007 
je výkonným programovým ředitelem a od června 2008 také 
místopředsedou Evropských hodnot, o.s. Zajímá se o mezinárodní vztahy, 
historii a evropskou integraci, s důrazem na zahraniční a sousedskou 
politiku EU, vztahy s Ruskem, rozšiřování EU, rozhodovací a institucionální 
mechanismy unie. 
 
Členové dozorčí rady: Jana Holcová, Petr Holec 
 
 

Evropské hodnoty v roce 2012 

 

1) Konference 
Dvě naše mezinárodní odborné konference navštívilo 300 hostů a 
vystoupilo na nich 26 odborníků z 9 zemí. 
 
Imigrace, integrace a sociální soudržnost v Evropě  
(16. 2. 2012, Malostranský palác) 

Ve čtvrtek 16. února uspořádal think-tank Evropské hodnoty 
mezinárodní odbornou konferenci „Imigrace, integrace a sociální 
soudržnost v Evropě“ v refektáři Malostranského paláce v Praze. Partnery 
konference bylo Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR, Velvyslanectví 
Nizozemského království v ČR, Zastoupení Evropské komise v ČR a nadace 
Konrad-Adenauer-Stiftung. Mediálním partnerem byl zpravodajský portál 
EurActiv.cz.  

Na konferenci mimo jiné vystoupil francouzský velvyslanec Pierre 
Lévy, profesor Oxfordské univerzity David Coleman či Tomáš Haišman 
z českého Ministerstva vnitra. Konference byla zakončena recepcí 
v Buqoyském paláci Velvyslanectví Francouzské republiky. Po konferenci 
následoval uzavřený kulatý stůl na Katedře sociální geografie a 
regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
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Diskuze se soustředila na otázky spojené s problémy integrace imigrantů 
různého původu. 
Samotná konference se skládala ze čtyř panelů: Integrace přistěhovalců 
v kontextu výzev v Evropě, Současné demografické a imigrační trendy 
v Evropě, Výzvy pro integraci přistěhovalců v Evropě a Hledání 
efektivních politik pro úspěšnou integraci přistěhovalců. 
Záznam celé konference můžete zhlédnout na našem Youtube kanálu.. 
 
Politický extremismus v době hospodářské krize v Evropě a ČR  
(20. 11. 2012, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR) 

 Dne 20. listopadu 2012 uspořádal think-tank Evropské hodnoty ve 
spolupráci s nadací Konrad Adenauer Stiftung konferenci na téma Politický 
extremismus v době hospodářské krize v Evropě a ČR. Dopolední 
program byl uzavřen pro veřejnost a dal prostor poslancům a expertům, 
aby neformálně debatovali o možnostech demokratických států v boji proti 
extremismu. Druhá, odpolední část, se konala na půdě Poslanecké 
sněmovny za přítomnosti expertů, poslanců, zástupců vládních agentur i 
nevládních organizací a pěti desítek diváků v publiku. Hlavním tématem 
dne byla ochrana demokracie v kontextu extremistických ideologií.  Záštitu 
akci poskytla poslankyně Jitka Chalánková. 
 
Snídaně s poslanci 

Na dopolední schůzku byli kromě českých expertů pozváni i odborníci 
na problematiku extremismu z několika zemí Evropy: Martin Klamt působí 
jako výzkumný pracovník na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově a 
na Leuphana Universität v Lüneburgu; Krisztian Szabados je zakladatelem 
Political Capital Institute a členem Communications First Consulting Ltd. v 
Budapešti; a finská komentátorka a výzkumná pracovnice Mari K. Niemi 
působící v Centru parlamentních studií na Universitě v Turku. Za českou 
stranu se snídaně zúčastnili Lenka Andrýsová z platformy LIDEM, Václav 
Kubata z TOP 09, Werner Böhler působící jako ředitel zastoupení Konrad 
Adenauer Stiftung v Praze, Martin Šimáček ředitel vládní Agentury pro 
sociální začleňování, Radko Hokovský, ředitel think-tanku Evropské 
hodnoty a další zástupci Evropských hodnot. Diskuse probíhala v režimu 
Chatham House Rule.  
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http://www.youtube.com/playlist?list=PLVPVACPBEa381G4DPFBzxznMUXNW_hAA2


 
 
 
 

 
 

Na začátku dopolední diskuze experti debatovali nad konceptem 
„militantní demokracie“, což je demokratický režim, který disponuje 
právními nástroji umožňující přijetí aktivních kroků k ochraně svobody. 
Militantní demokracie je přítomna ve většině evropských zemí, ale liší se 
nástroji a způsoby prosazování v každém státě. Účastníci diskuse se 
zaměřili také na prevenci extremismu. Hlavní problém podle nich 
představuje nedostatečné vzdělání mladých lidí v problematice extremismu 
a demokracie. V médiích a rodinách převládají pesimistické názory na 
současný vývoj, pozitivní události lidé nevnímají tak silně a v mladých se 
probouzí názor, že za dřívějšího režimu byla životní úroveň vyšší.  

Nejdůležitějším výstupem expertního setkání bylo, že výrazný podíl 
na vzestupu extremismu mají velké strany, které se nedokážou efektivně 
vymezit proti agresivní rétorice extremistických skupin a poskytují jim tak 
prostor pro jejich vzestup. Vážné nebezpečí představuje i nedostatečná 
historická výuka mládeže na školách a tzv. skrytý extremismus, jenž je 
složitější potírat než jeho otevřenou podobu.  

 
Konference 

Odpolední konferenci zahájil Radko Hokovský, ředitel think-tanku 
Evropské hodnoty, který zdůraznil dlouhodobý zájem think-tanku o 
problematiku integrace imigrantů v evropském kontextu a komunikace 
těchto témat ve veřejné debatě. Následujícího úvodního slova se ujala Jitka 
Chalánková, poslankyně a mimo jiné místopředsedkyně Výboru pro 
sociální politiku, která v úvodním projevu zavzpomínala na své působení 
v Olomouckém kraji, kde se řešila kauza vystěhování vsetínských Romů. 
Další úvodní řeč pronesl Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise 
v ČR. Na úvod upozornil, že nárůst extremismu v Evropě nelze výlučně 
spojovat s hospodářskou krizí. Ředitel české pobočky Konrad-Adenauer-
Stiftung, Werner Böhler, poukázal na německou zkušenost 
s extremismem.   

Po úvodních projevech konference se ujala slova moderátorka 
prvního panelu, Anna Matušková, místopředsedkyně think-tanku 
Evropské hodnoty, která nejprve představila všechny řečníky prvního 
panelu s tématem ‚Boj proti extremismu v evropském kontextu‘. Poté 
předala slovo Radku Hokovskému, který ve svém příspěvku s názvem 
Extremismus jako hrozba pro vnitřní bezpečnost Evropské unie 
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konceptualizoval fenomén extremismu a související pojmy: populismus, 
extremismus, radikalizace a terorismus. 

Svou práci o militantních demokraciích představil 
německý výzkumný pracovník Ludwig-Maximilians-Universität a Leuphana 
Universität Martin Klamt v projevu nazvaném „Militantní demokracie? 
Reakce právního státu na politický extremismus v současné Evropě“. David 
Zahumenský, advokát a předseda Ligy lidských práv, se věnoval 
tématu Boj proti extremismu a ochrana svobody projevu: pohled Evropského 
soudu pro lidská práva.  Zahumenský na konkrétních kauzách načrtnul 
základní přístup Evropského soudního dvora k posuzování 
oprávněného omezení svobody projevu. Poslední panelistkou první části 
byla Mari K. Niemi, komentátorka a výzkumná pracovnice z Centra 
parlamentních studií na Univerzitě v Turku, s příspěvkem 
nazvaným Hranice mezi populismem a extremismem: fenomén Praví Finové. 
Její prezentace detailně popisovala vzestup strany Praví Finové, která 
v dubnu 2011 ve volbách získala počet hlasů s nárůstem 34% oproti 
předchozím volbám. Mari K. Niemi též byla hostem pořadu České televize 
Hyde Park, který naleznete ZDE. Jak je zvykem, moderátorka Anna 
Matušková vyzvala, aby publikum ve zbývajícím čase prezentovalo své 
dotazy či komentáře.  

Krisztian Szabados, představitel maďarského think-tanku Political 
Capital Institute a člen Communications First Consulting Ltd. v Budapešti, 
promluvil na téma Nárůst extremismu a téma menšin v Maďarsku. Podle 
Szabadose lze nárůst extremismu v Maďarsku i jinde vyřešit zákonnými 
nástroji, kterými jsou prevence vzděláním, zesměšnění extremistických 
názorů a jejich diskreditace, nikoliv jejich stigmatizace. Další v pořadí 
vystoupil Fabio Wolkenstein, výzkumný pracovník London School of 
Economics and Political Science a Institutu pro strategické analýzy ve Vídni, 
který pomocí diskursivní analýzy zkoumal postoje rakouských stran vůči 
imigraci a integraci přistěhovalců. Český politolog Jan Charvát působící na 
FSV UK v Praze v příspěvku s názvem Současné trendy politického 
extremismus v ČR s ohledem na téma menšin a imigrace vymezil základní 
pojmy problematiky extremismu a posluchačům přinesl přehled české 
pravicově-extremistické scény, které je vlastní jedno společné téma – 
otázka menšin. Posledním mluvčím konference byl Martin Šimáček, ředitel 
Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR. Promluvil na 
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téma Prevence populismu a extremismu vůči romské menšině v ČR: případová 
studie Severní Čechy. Příspěvek rozvinul již dříve zmiňované téma 
latentního extremismu, protože na případu  Severních Čech, kde docházelo 
k mytizaci problémů prostřednictvím lží ve veřejném prostoru, ho lze 
výmluvně ilustrovat.  

Účastníci konference nakonec dospěli k závěru, že současná krize 
není jedinou a patrně ani hlavní příčinou nárůstu extremismu v dnešní 
Evropě. Nepochybně však větší politické a sociální napětí vytváří prostředí, 
které extremistickým stranám a hnutím nahrává. Experti přinesli 
doporučení, pro snížení nárůstu extremismu. Záznam celé konference 
můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu. 
 

2) Veřejné diskuze: 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 první polovině roku 2012 jsme se zaměřili především na 
ekonomická témata, jako je například Evropský fiskální pakt, priority 
českého exportu či 
diskuze nad českými 
příspěvky do 
evropského rozpočtu. 
Tento jarní cyklus se 
konal ve spolupráci s 
Institutem 
ekonomických studií UK 
v Praze a Českým 
rozhlasem 6. 
Následovaly další 
debaty o dostavbě 
Temelína či o českém 
volebním systému. Hlavním tématem podzimu roku 2012 byla historicky 
první přímá volba prezidenta, kdy jsme uspořádali tři debaty, kde všichni 
kandidáti představili svoje evropské vize. Všechny debaty byly přenášeny 
Českým rozhlasem 6. 
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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 konsistentně pojmenovat 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 
diskusí v atraktivním a dynamickém formátu, který umožní přehledný a 
srozumitelný střet argumentů relevantních osobností na témata 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 skončení vyjádřit 
v hlasování svůj názor a 
následně si na internetových 
stránkách ověřit, komu se 
podařilo v diskusi přesvědčit více účastníků. Prostory moderně vybavené 
auly umožňují účast až 200 diváků. 
 
Formát diskuse 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 diskuze 
s obecenstvem. 
 
PRVNÍ DEBATA O ČESKÝCH ZÁJMECH: ZÁJMEM ČESKÉ REPUBLIKY JE CO 
NEJDŘÍVE SE PŘIPOJIT K EVROPSKÉMU PAKTU O FISKÁLNÍ 
ODPOVĚDNOSTI. 

Veřejná diskuse (12. 4. 2012) na téma českého 
(ne)přistoupení  k Evropskému fiskálnímu 
paktu posadila za jeden stůl dva skeptiky 
s připojením ČR – předsedu senátního Výboru 
pro záležitosti EU Luďka Sefziga a 
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ekonomickou redaktorku Lidových novin Lenku Zlámalovou. Obhájci 
českého přistoupení zastupoval předseda Strany zelených Ondřej Liška 
spolu s ředitelem Deloitte a bývalým viceguvernérem ČNB Luďkem 
Niedermayerem. 
 

Vzrušená debata se ale nevede pouze o tom, zda se má ČR 
přidat k zemím, jejichž finance budou pod přísnějším 
dohledem a jejichž rozpočtová nedisciplinovanost může být 
unijními mechanismy sankcionována. Jelikož premiér Nečas 
vyjednal možnost pozdějšího přistoupení k paktu, hlavním 
bodem sváru v českém prostředí je způsob rozhodnutí o této 
otázce.  
 
 

DRUHÁ DEBATA: MĚLA BY ČR POSILOVAT SVÉ EXPORTNÍ KAPACITY DO 
ZEMÍ MIMO EU? 

O přínosnosti diverzifikace českého exportu diskutovali (3. 4. 2012) dva 
jeho obhájci – Radek Špicar, Michal Mejstřík – a dva odborníci 
s opatrnějším přístupem k odklonu od EU, dnešního primárního importéra 
českého zboží – Vladimír Dlouhý a Miroslav Zámečník.  
 
Od zveřejnění nové exportní strategie ČR na 
období 2012 – 2020, se vedou živé diskuse 
o správnosti vytyčených cílů  
a možnostech jejich naplňování. Vedle 
důrazu na posílení exportního potenciálu 
středních firem, strategie prosazuje 
diverzifikaci českého exportu na rozvojové 
trhy mimo EU. „Cílem není zvýhodňovat, ale efektivně pomáhat“, říká ke 
strategii ekonom a bývalý ministr Vladimír Dlouhý.  
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TŘETÍ DEBATA O ČESKÝCH ZÁJMECH: ZÁJMEM ČESKÉ REPUBLIKY  
JE PŘISPÍVAT MÉNĚ DO EVROPSKÉHO ROZPOČTU  

Evropské hodnoty uspořádaly třetí veřejnou diskusi ze série Debaty o 
českých zájmech. Diskutovalo se o tezi „Zájmem České republiky je platit 
méně do evropského 
rozpočtu“. Obhájci snížení českého 
příspěvku, Jan Zahradil a Pavel 
Kohout, se se svými argumenty střetli 
s kritiky teze, Pavlem Teličkou a 
Janem Březinou. V diskusi byli dle 
závěrečného hlasování účastníků 
úspěšnější obhájci menšího českého 
příspěvku do rozpočtu EU. Debata se 
konala ve čtvrtek 31. května 2012 v aule Institutu ekonomických studií FSV 
UK v Praze za přenosu České televize do pořadu Politické spektrum.  
 
ČTVRTÁ DEBATA O ČESKÝCH ZÁJMECH: JE TŘEBA ZAVÉST VĚTŠINOVÝ 
VOLEBNÍ SYSTÉM? 

Nelichotivý stav na tuzemské politické 
scéně, doprovázený úpadkem politické 
kultury, vyvolává nechuť veřejnosti. 
Karel Janeček, zakladatel Nadačního 
fondu proti korupci a podnikatel, se na 
věc dívá jinak – přichází s návrhem 
upraveného většinového volebního 
systému, který považuje za recept na 
současné problémy. „Jde o unikání 

systém, se kterým nikdo nepřišel dříve, protože demokracie nikdy nebyla 
v tak hluboké krizi hodnot, jako dnes“, vysvětloval Janeček.  
Na Institutu ekonomických studií FSV Univerzity Karlovy o možném 
zavedení většinového volebního systému do Poslanecké sněmovny 
diskutovali: politoložka Univerzity Karlovy Anna Matušková, politolog 
CEVRO Petr Sokol, politolog Masarykovy univerzity Roman Chytilek a 
podnikatel, spoluzakladatel Nadačního fondu proti korupci a iniciátor 
změny volebního systému Karel Janeček.  
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PÁTÁ DEBATA O ČESKÝCH ZÁJMECH: ZÁJMEM ČR JE, ABY SE NA 
ROZŠÍŘENÍ TEMELÍNA NEPODÍLELY RUSKÉ FIRMY. 

Otázka, jaká firma by měla vyhrát tendr na rozšíření Jaderné elektrárny 
Temelín, je v českém prostředí značně ožehavá.  Souhlasné stanovisko s 
myšlenkou zastával ředitel 
Občanského institutu a dnes qq již 
bývalý poradce premiéra Petra 
Nečase kvůli kritice Václava 
Klause Roman Joch a redaktor 
týdeníku Respekt Ondřej Kundra.  
Druhou stranu barikády a tedy 
myšlenku, že by mělo být ruské 
firmě povoleno ucházet se o zakázku 
rozšíření Temelína, reprezentoval 
stínový ministr financí z ČSSD Jan Mládek a analytik Diplomat Services 
Ondřej Šlechta. 

Mediální výstupy: 
Článek EuroZprávy.cz,  
ČeskáPozice.cz – blog Romana Jocha,  
ČeskáPozice – blog Ondřeje Šlechty  
 
 
ŠESTÁ DEBATA O ČESKÝCH ZÁJMECH (PRVNÍ PREZIDENTSKÁ 
DEBATA): „EVROPSKÁ VIZE KANDIDÁTŮ NA PREZIDENTA ČR 
 

Na debatě vystoupili (v abecedním 
pořadí):  
 
J i ř í D I E N S T B I E R  
J a n F I S C H E R 
Zuzana R O I T H O V Á 
K a r e l S C H W A R Z E N B E R G 
P ř e m y s l S O B O T K A  
M i l o š Z E M A N 
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Cílem debaty bylo poznat podrobnosti evropské vize kandidátů na funkci 
prezidenta ČR. Debata se konala na akademické půdě a byla primárně 
určena pro studenty a zástupce odborné veřejnosti. Debatu živě přenášel 
server iDNES.cz. 
 
Mediální výstupy: 
Respekt - premiéra prezidentů, Právo - Eurovlajka nad Hradem, EurAktiv.cz 
- Co si myslí prezidentští kandidáti o federální EU? 
 
SEDMÁ DEBATA O ČESKÝCH ZÁJMECH: ZÁJMEM ČR JE PODPOROVAT 
LIDSKÁ PRÁVA V ZAHRANIČÍ, I KDYBY TO BYLO NA ÚKOR 
EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ JEDNOTLIVÝCH ČESKÝCH FIREM. 

V reakci na aktuální problematiku 
proběhla dne 6. prosince 2012 
veřejná debata na téma z oblasti 
zahraniční politiky České 
republiky. Zúčastnění se sešli v aule 
Institutu ekonomických studií 
Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy v Praze a tezi obhajoval 
pan Petr Kratochvíl, Zástupce 
ředitele Ústavu mezinárodních 
vztahů a paní Janina Hřebíčková z Ministerstva zahraničí ČR, bývalá 
ředitelka Odporu lidských práv a transformační politiky, která říká: 
„Jedna věc jsou ekonomické zájmy a druhá věc jsou hodnoty. Jenže ty hodnoty, 
i to je tím zájmem státu – to znamená, že my máme zájmy, do kterých spadají 
i ekonomické zájmy. Některé zájmy jsou však vyšší kategorie a tam právě 
spadají ty hodnoty.“  
V opozici stál pan Václav Petříček, Předseda Komory pro hospodářské 
styky se SNS a z účasti se omluvil Lubomír Zaorálek, Stínový ministr 
zahraničních věcí za ČSSD. 
Mediální výstupy: iHNed.cz - Česká zahraniční politika - lidská práva i 
ekonomické zájmy 
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OSMÁ DEBATA O ČESKÝCH ZÁJMECH (DRUHÁ PREZIDENTSKÁ 
DEBATA): EVROPSKÁ VIZE KANDIDÁTŮ NA PREZIDENTA ČR 

Ve středu 12. prosince pořádal 
think-tank již druhou 
prezidentskou debatu na téma 
‚Evropská vize‘. Na debatu byli 
pozváni všichni kandidáti, kteří ve 
stanoveném termínu dodali na 
ministerstvo vnitra 50 000 
podpisů a nebyli hosty první 
debaty. Z pěti kandidátů se 
nakonec dostavili pouze Jana Bobošíková a Vladimír Dlouhý, takže 
z debaty se rázem stal duel. Místem konání byl tentokrát Ballingův sál 
Národní technické knihovny. 

Mediální výstupy: iDNES (video): Jsou plány EU sociálně inženýrský sen?    
 
3) Rozhovory o Evropě 

 Think-tank Evropské hodnoty přinesl cyklus rozhovorů, které nesou 
formu diskuse kandidáta na pozici prezidenta ČR s projektovým 
manažerem Think-tanku Evropské hodnoty Jakubem Jandou. Každý den 
jsme publikovali jeden video-rozhovor spolu s doprovodným článkem. Série 
má za cíl přinést občanům více informací o názorech uchazečů na vybraná 
témata s celoevropským přesahem. V souladu s dlouhodobým zaměřením 
Evropských hodnot byly vybrány tyto tematické okruhy: pozice prezidenta 
vůči vládním stanoviskům o evropských politikách, pozice ČR v Evropě, 
euroskeptický odkaz Václava Klause a geopolitická budoucnost EU a role 
České republiky na ni.  
  Jednotlivé rozhovory byly publikovány v pořadí, které bylo náhodně 
vylosováno. Jejich záznamy jsou ke zhlédnutí zde. 
 
Rozhovor o Evropě s Milošem Zemanem  

„Euro okolo roku 2017 a potřebujeme evropskou vládu.“ 
V úvodu rozhovoru Miloš Zeman vyjádřil svoji podporu vůči evropské 
integraci: ''Evropská integrace je cesta jak zvýšit efektivitu všech 
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členských státu a jak zvýšit mezinárodní prestiž EU'' Zároveň však 
Miloš Zeman uvedl svůj nesouhlas s různými nařízeními, které 
přichází z Bruselu: ''Já jako zastánce evropské federace jsem proti 
evropskému superstátu s jednotným sýrem, s jednotným pivem.'' 
 

Rozhovor o Evropě s Karlem Schwarzenbergem  
„Česká republika by jakožto srdce Evropy neměla vystupovat 
jako samostatný ostrov v Atlantickém oceánu, ale jako stát, který 
se nachází v centru Evropy, respektive v centru integračního 
dění“ odpověděl Karel Schwarzenberg na otázku, zda by měla být 
Česká republika součástí hlavního integračního proudu. 

 
Rozhovor o Evropě s Přemyslem Sobotkou  

,,Federace také není možná, kvůli množství bariér. Navíc není 
jasné, o jaký typ federace v rámci EU se jedná'' uvedl pan Sobotka. 
Kandidát na prezidenta dále řekl, že vítá členství České republiky v 
EU, ale stojí si za udržením maximální národní suverenity. Potřeba 
udržovat tuto suverenitu pramení podle pana Sobotky z toho, že 
Evropa v tuto chvíli není zralá na federaci.  

 
Rozhovor o Evropě s Jiřím Dienstbierem  

„Země této velikosti, zcela osamocena v globalizovaném světě a 
v Evropě, nemá šanci cokoliv ze svých zájmů efektivně 
prosazovat. Protože v Evropě se všichni podílí na rozhodnutích, 
každý hlas je slyšet a nikdo není z rozhodnutí vynecháván,“ 
popsal Dienstbier na úvod klíčový argument své evropské vize. 

 
Rozhovor o Evropě s Vladimírem Franzem  

 „Na společný evropský bankovní dohled nemám názor a na 
Evropskou radu budu za Česko jezdit.“ 

 
Rozhovor o Evropě s Janou Bobošíkovou  

„Plnokrevná parlamentní demokracie je možná jen na úrovni 
národního státu… EU si představuji jako území, kde budou 
vládnout ony čtyři svobody bez zbytečných nařízení.“ Jako řešení 
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demokratického deficitu EU navrhuje kandidátka decentralizaci a 
rozvolnění federace.  

 
Rozhovor o Evropě s Táňou Fischerovou  

„Federalizaci EU si představit dovedu, ale za určitých podmínek,“ 
prohlásila kandidátka s tím, že by musel naplno fungovat princip 
subsidiarity a zároveň existovat záruka, že budou prosperovat 
všechny země. Nahoru do Bruselu by měly být předávány jen 
pravomoci, se kterými všechny státy souhlasí. V současné době tyto 
podmínky podle Fischerové splněny nejsou.  

 
Jan Fischer a Zuzana Roithová nenašli termín vhodný k natočení 
videorozhovoru. 
 

4) Program pro talentované studenty o českých 
zájmech v Evropě 
 
Tento program v rámci projektu „Evropské občanství začíná doma“ vznikl v 
návaznosti na dlouhodobou činnost Evropských hodnot, která reflektuje 
evropské dění, zabývá se jím a informuje o něm. Nejasná pozice České 
republiky k životně důležitému regionu a neexistence diskusního formátu, 
jaký přináší tento projekt, nás motivovala a inspirovala k jeho vytvoření. 
 
 V rámci projektu jsme tak zahájili práci v pořadí zahraniční – sociální – 
bezpečnostní politika, každá skupina připravila pod vedením koordinátora 
plán každé ze tří veřejných diskusí a odborný podklad ve formě background 
paperu. 
 
Jelikož jsme získali dobrý nápad po poradě ve skupině, že by bylo vhodné 
zapojit se do právě probíhající prezidentské kampaně, v rámci tohoto 
projektu jsme spustili sérii video-rozhovorů „ROZHOVORY O EVROPĚ 
S KANDIDÁTY NA PREZIDENTA ČR“. Jelikož klíčovou tezí projektu je, že 
evropské občanství začíná doma, považovali jsme za vhodné oslovit všech 
devět kandidátů a natočit s nimi strukturované rozhovory o jejich evropské 
vizi. Studenti z pracovních skupin se podíleli na přípravě otázek a obsahu 
rozhovorů, podařilo se nám získat několik sponzorských darů, abychom 
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pokryli náklady. Videa shlédlo přes 40 000 diváků na našem YouTube 
kanálu. 
 
Chronologicky se projekt vyvíjel takto: 
 
1. fáze: Výběr účastníků projektu 
Na obvyklých internetových serverech (jobs.cz, práce.cz, staze.cz, weby 
relevantních českých vysokých škol, zájmové diskusní skupiny na sociální 
síti Facebook a přes kariérní centra jednotlivých vysokých škol) bylo 
zveřejněno výběrové řízení na účastníky projektu (call for participants). 
Kritériem výběru byla esej o rozsahu 1800 znaků na libovolné téma 
jednoho ze tří okruhů pracovních skupin, kterou si uchazeč vybral. 
Komunikace probíhala elektronicky. Přihlášené účastníky vybíral 
pětičlenný organizační tým, zaznamenali jsme přes 150 zájemců o účast 
v projektu.  
 
2. fáze: Skupiny, workshopy a příprava odborných podkladů pro 
debatu 
Dohromady bylo vybráno 21 mladých studentů zainteresovaných do třech 
programových pilířů projektu. Všichni se zúčastnili jednodenního 
workshopu za účasti zkušených lektorů a koučů. Účastníci projektu se 
zúčastnili interaktivního školení, jednotliví koučové je zaškolili přínosnými 
workshopy týkající se prezentačních dovedností, mediálního a debatního 
tréninku.  
 
3. fáze: Veřejné debaty a publikační výstup 
Pracovními skupinami vytvořené materiály byly podkladem pro debatu s 
odborníky. Tyto diskuze byly součástí cyklu DEBATY O ČESKÝCH ZÁJMECH. 
V rámci neformálních setkání s diplomaty a předními experty jsme rozšířili 
náš program o několik dalších setkání. Dne 29. listopadu jsme na pozvání 
Nizozemské ambasády navštívili pana Christophera Jonkera, zástupce 
vedoucího mise Nizozemského království. Dne 10. prosince jsme se 
v uzavřeném kruhu setkali s prvním náměstkem ministra zahraničních věcí 
Jiřím Schneidrem,  
18. prosince s ekonomem a analytikem Petrem Robejškem. Dne 5. března 
2013 jsme byli pozváni francouzským velvyslancem Pierrem Lévym, dne 6. 
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března jsme diskutovali se zástupcem vedoucího mise USA Joem 
Penningtonem. 
 
Hospodaření v roce 2012  

1.) příjmy v roce 2012 
Příjmy 2012 dle účetních kategorií CZK 

Tržby z prodeje služeb + Kursové zisky 173 932,68 

Přijaté příspěvky (dary) + Přijaté členské příspěvky 46 200,00 

Dotace ze státního rozpočtu a evropských institucí  228 039,51 

Celkem: 448 172,19 

 

 

 

Příjmy 2012 dle zdroje CZK 
EU - Evropská komise (grant) 103 240,00 
Dary + Kurzové zisky 46 913,51 
Glopolis  7 000,00 
Konrad Adenauer Stiftung 135 999,81 
Velvyslanectví v ČR 124 799,51 
Vlastní zdroje 30 219,36 
Celkem: 448 172,19 
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2.) výdaje v roce 2012 

Výdaje 2012 dle účetních kategorií CZK 
Spotřebované nákupy 20 912,20 
Služby 368 664,05 
Osobní náklady 69 040,00 
Ostatní náklady + Daně a poplatky 17 815,00 
Celkem: 476 431,25 

 

 

Výdaje 2012 dle projektů CZK 
Program pro studenty o EU 142 588,85 
Konference nevládní platformy 5 000,00 
Debaty o českých zájmech 8 159,82 
Konference o imigraci 183 349,25 
Konference o extremismu 106 658,40 
Provoz + Kurzové zisky 30 674,93 
Celkem: 476 431,25 
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Kontakty 

 
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) 
 
Manažer komunikace a projektů  
Jakub JANDA 
E-mail: janda@evropskehodnoty.cz 
Mobil: +420 775 962 643 
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Předseda a výkonný ředitel  
Radko HOKOVSKÝ 
E-mail: hokovsky@evropskehodnoty.cz        
Mobil: +420 775 031 108 
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