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BEZPEČNOSTNÍ CENTRUM EVROPSKÉ HODNOTY  

Významným momentem pro naši organizaci bylo v roce 2021 založení naší nové Tchajpejské 
kanceláře. Dnes jsme prvním a zatím jediným evropským soukromým think-tankem se stálou 
přítomností na Tchaj-wanu. Spolu s tím se také pojí celkové personální, projektové i finanční 
rozšiřování Evropských hodnot. 

Naše dlouhodobé varování před ruskou hrozbou se potvrdilo: V  dubnu 2021 byla rozkryta 
role ruské vojenské rozvědky GRU na sérii výbuchů ve Vrběticích, což kromě dlouhodobého 
narušení vztahů České republiky a Ruska způsobilo následné snížení počtu ruských 
zpravodajských důstojníků v Česku. Náš tým se naplno věnoval lobování za rychlé a rozsáhlé 
vyhošťování ruských představitelů z českého území, což se nakonec výrazně podařilo.

V programu Kremlin Watch jsme se i nadále věnovali analýzám dezinformačních kampaní 
týkajících se koronaviru, ale spolu s volbami do Poslanecké sněmovny České republiky jsme 
se více soustředili na vytvoření přehledu o tom, zda a jak kandidáti napomáhají šíření ruského 
a čínského vlivu v Česku, případně zda a jak se vůči těmto vlivům vymezují. Tento přehled 
byl publikován pro širokou veřejnost na webové stránce AtlasVlivu.cz. Aktivity čínských 
a  ruských vlivových operací i nadále sledují naši lidé v  rámci projektu Strážci a také naši 
analytici programů Kremlin Watch a Red Watch. 

V rámci východoevropských aktivit jsme rozšířili naši práci o čtyři nové projekty. Důležité je 
zmínit například Česko-ukrajinské fórum, v rámci něhož jsme podpořili 12 česko-ukrajinských 
mini-projektů. Dále s  našimi partnery pravidelně mapujeme ruské ovládání běloruského 
státu nebo pořádáme bezpečnostní a analytické tréninky pro kolegy a kolegyně z Běloruska.

Bezpečnostní akademii úspěšně dokončilo prvních 13 účastníků a rozběhli jsme už druhý 
ročník, který začalo dalších 11 talentů. Tento program také díky podpoře centrály NATO vytvořil 
historicky první e-learning Evropských hodnot, který je dostupný na našem webu. Náš tradiční 
neveřejný STRATCOM SUMMIT proběhl již po sedmé, tentokrát vysílaný z přenosového studia 
v Praze do více než 25 zemí mezi pozvané bezpečnostní experty a zástupce bezpečnostních 
institucí spojeneckých států. Uvítali jsme například tchajwanského ministra zahraničí 
Josepha Wua.

Celý rok jsme se potýkali s  pandemickou situací, nicméně se nám podařilo naše aktivity 
a vliv rozšířit – v nové české vládě a sněmovní koalici nyní sedí řada politiků a političek, kteří 
pravidelně čtou naše doporučení a používají naše analýzy.

Výkonný ředitel Bezpečnostního centra Evropské hodnoty
Jakub Janda

http://www.evropskehodnoty.cz
http://www.AtlasVlivu.cz
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ÚSPĚCHY PROGRAMŮ

PROGRAM KREMLIN WATCH  

V roce 2021 pokračoval program Kremlin Watch s monitoringem a analýzou dezinformační 
scény a ruského vlivu v  České republice. Jedním z  hlavních témat roku 2021 byla kauza 
Vrbětice, která hrála stěžejní roli na poli bezpečnostní analýzy v  České republice. Tato 
kauza byla často vyhledávána a překrucována nejen českým dezinformačními weby a hrála 
tak velkého protivníka v boji proti dezinformacím. Zároveň kvůli této kauze došlo ke zvýšení 
tenzí mezi Českou republikou a Ruskem a k bezprecedentnímu snížení počtu zpravodajských 
důstojníků na ruské ambasádě v Praze. Kromě kauzy Vrbětice byla stále populárním tématem 
dezinformační scény pandemie covidu-19, které posilovalo hlavně kvůli debatám o očkování 
a počtu dávek tohoto očkování.

Jeden z  nejúspěšnějších projektů byl Kremlin Watchers Movement, který se zabývá 
monitoringem dezinformací a ruského vlivu v  České republice, na Slovensku a v  Polsku. 
V  Čechách je tato komunita autorů píšících o ruských nebo proruských dezinformacích 
a vlivu ve středoevropském prostoru známá pod názvem Strážci. Mezi další úspěšné projekty 
se řadí například Atlas vlivu, který monitoroval a vyhodnocoval ruský a čínský vliv, pod kterým 
byli kandidáti ucházející se o poslanecké křeslo v parlamentních volbách 2021. 

Tým Kremlin Watch také pokračoval v publikaci tří stěžejních newsletterů, a to Bezpečnostní 
brífink, Kremlin Watch Briefing a Guardians, které i nadále informovaly nejen o dezinformační 
scéně v České republice, ale i nepřátelských kremelských aktivitách vůči Evropě.

PUBLIKACE:

Jak česká vláda prohrála se dvěma vlnami dezinformací o koronaviru

Výroční zpráva o stavu české dezinformační scény pro rok 2020

Přehled dezinformačních a pro-kremelských vyjádření o kauze Vrbětice z úst českých 
poslanců

Orbánovo Maďarsko: Spojenec Číny a Ruska oslabující Evropu

Maďarské metro: případová studie ruských aktivních opatření proti městům 

Kremelská finanční chobotnice v Maďarsku – Mezinárodní investiční banka a strategické 
mocenské projekce ve středovýchodní Evropě 

Porovnávání Ruské a České diplomatické přítomnosti po prvním kole vyhošťování

http://www.evropskehodnoty.cz
https://www.facebook.com/StrazciGuardiansCZ/
https://www.atlasvlivu.cz/
https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/03/covid-report50.pdf
https://europeanvalues.cz/cs/annual-report-on-the-state-of-the-czech-disinformation-scene-in-2020/
https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/10/REPORT_CZ_VRBETICE_POSLANCI.pdf
https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/10/REPORT_CZ_VRBETICE_POSLANCI.pdf
https://europeanvalues.cz/cs/orbans-hungary-a-russia-and-china-proxy-weakening-europe/
https://europeanvalues.cz/cs/hungarys-subway-trains-a-case-study-of-russian-active-measures-against-municipalities/
https://europeanvalues.cz/cs/the-kremlins-financial-octopus-in-hungary-the-international-investment-bank-and-strategic-power-projection-in-central-eastern-europe/
https://europeanvalues.cz/cs/the-kremlins-financial-octopus-in-hungary-the-international-investment-bank-and-strategic-power-projection-in-central-eastern-europe/
https://europeanvalues.cz/cs/porovnavani-ruske-a-ceske-diplomaticke-pritomnosti-po-prvnim-kole-vyhostovani-2/
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Ruský vojenský útok na českém území: podrobnosti, důsledky a další kroky

Ruský vliv v Maďarsku: Případ Paks 2 a vliv Kremlu – hledání úsilí prostřednictvím jaderné 
energie 

Bezpečnostní zájmy českého státu v přípravě nového jaderného bloku v Dukovanech

PROGRAM RED WATCH  

Program Red Watch se v roce 2021 věnoval monitorování čínských vlivových operací v České 
republice a po celém světě, zároveň jsme efektivně propojovali odborníky na čínský vliv, 
bezpečnost a mezinárodní vztahy s politiky a vládními úředníky z celého světa.

Nejdůležitější událostí v rámci  Programu Red Watch v  roce 2021 bylo otevření pobočky 
Bezpečnostního centra Evropské hodnoty v  Tchaj-peji. Ředitel Bezpečnostního centra 
Evropské hodnoty Jakub Janda v  následujícím článku vysvětluje, proč jsme se rozhodli 
pro tak významný krok k  potlačení čínských nepřátelských operací. Posláním tchajpejské 
pobočky Bezpečnostního centra Evropské hodnoty je podporovat výměnu mezi především 
středoevropskými a tchajwanskými odborníky na bezpečnost a posilovat spolupráci mezi 
střední Evropou a Tchaj-wanem v  otázkách obrany, zahraniční politiky a bezpečnostní 
politiky.

Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty organizovalo v  minulém roce vícero jednání na 
vysoké politické úrovni mezi Evropou a Tchaj-wanem, mezi nimiž bylo například podepsání 
Memoranda o porozumění mezi Bezpečnostním institutem Evropské hodnoty a Institutem 
pro výzkum národní obrany a bezpečnosti (Institute for National Defense and Security 
Research, INDSR), kde se obě strany v duchu sdílených hodnot zavázaly posílit svou spolupráci 
a komunikaci v oblasti zkoumání a analýzy bezpečnostních a obranných otázek. Mezi další 
aktivity programu patřilo uspořádání série workshopů a kulatých stolů.

PUBLIKACE:

Go vs. Blitz: Analýza rusko-čínského vlivu v Evropě

Howling diplomats: Vybrané příklady čínské “Diplomacie Vlčího Bojovníka”

Jak chránit českou ekonomiku před zahraničními predátorskými praktikami a negativním 
vlivem?

http://www.evropskehodnoty.cz
https://europeanvalues.cz/cs/russian-military-attack-on-the-czech-territory-details-implications-and-next-steps/
https://europeanvalues.cz/cs/russian-influence-in-hungary-the-case-of-paks-2-and-the-kremlins-influence-seeking-efforts-through-nuclear-energy/
https://europeanvalues.cz/cs/russian-influence-in-hungary-the-case-of-paks-2-and-the-kremlins-influence-seeking-efforts-through-nuclear-energy/
https://europeanvalues.cz/cs/bezpecnostni-zajmy-ceskeho-statu-v-priprave-noveho-jaderneho-bloku-v-dukovanech/
https://europeanvalues.cz/cs/press-release-european-values-center-for-security-policy-introduces-its-taiwan-office-with-czech-and-taiwans-foreign-ministers-endorsement/
https://europeanvalues.cz/cs/press-release-european-values-center-for-security-policy-introduces-its-taiwan-office-with-czech-and-taiwans-foreign-ministers-endorsement/
https://europeanvalues.cz/en/why-i-brought-a-czech-think-tank-to-taiwan-opinion/
https://europeanvalues.cz/cs/go-vs-blitz-an-analysis-of-russian-chinese-influence-co-operation-in-europe/
https://europeanvalues.cz/cs/howling-diplomats-select-examples-of-chinas-wolf-warrior-diplomacy-2/
https://europeanvalues.cz/cs/how-to-protect-the-czech-economy-from-foreign-predators-and-malign-influence/
https://europeanvalues.cz/cs/how-to-protect-the-czech-economy-from-foreign-predators-and-malign-influence/
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VÝCHODOEVROPSKÝ PROGRAM  

Hlavními činnostmi programu v roce 2021 byly mapování zahraničního vlivu a monitorování 
dezinformací se zapojením  místních partnerů, podpora bilaterálních vztahů cílových zemí 
s Českou republikou a budování kapacit mladých profesionálů předáváním českého know-
how.

Mezi pokračující iniciativy programu patřil dvouletý́ projekt Posílení odolnosti občanské 
společnosti v Gruzii vůči nepřátelským vlivovým operacím. V rámci tohoto projektu 
Východoevropský́ program pokračoval ve vydávání analytických výstupů mapujících cizí 
vliv a dezinformace v Gruzii. Tyto výstupy byly vydávány ve spolupráci s místními partnery, 
a to v podobě pravidelného zpravodaje Georgia Watch Briefing v angličtině a gruzínštině, 
čtvrtletních zpráv monitorujících aktuální situaci v  Gruzii a pokračování úspěšné studie 
mapující zahraniční vliv z roku 2020. Navzdory restrikcím souvisejícími s pandemií covidu-19 
se v rámci projektu podařilo uspořádat studijní návštěvu gruzínských expertů v Praze a kromě 
desítek online workshopů byly zrealizovány i osobní expertní akce v Praze, Bratislavě a Gruzii.

Jednou z  nově rozšířených iniciativ programu je nedávno vzniklá dvoustranná platforma 
Česko-ukrajinské fórum občanské společnosti, podporující občanský dialog mezi českými 
a ukrajinskými nevládními organizacemi. V  rámci tohoto projektu byl vytvořen finanční 
mechanismus, díky kterému se podařilo podpořit 12 bilaterálních česko-ukrajinských mini-
projektů realizovaných nevládními organizacemi z  obou zemí, který přispěl k  naplňování 
obsahových cílů fóra. Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty uspořádalo šest otevřených 
online debat zaměřených na lepší pochopení hybridních hrozeb pro ukrajinskou, českou 
a evropskou komunitu.

Východoevropský program rozšířil svou činnost dále o projekt Resilience Academy.  Cílem 
tohoto projektu bylo vyškolit a posílit demokratickou občanskou společnost zemí Východního 
partnerství v oblastech kybernetiky, osobní a operační bezpečnosti, analýzy a  boji proti 
zahraničním vlivovým aktivitám, ochraně a revitalizaci životního prostředí a pomoci těmto 
zemím v transformačních procesech prostřednictvím budování personálních kapacit 
mladých profesionálů, nadaných studentů a zástupců občanské společnosti, kteří mají 
potenciál zasednout v budoucích demokratických institucích. Projekt Resilience Academy 
2021 byl zaměřen na Bělorusko.

V  neposlední řadě k  novým aktivitám v regionu patří newsletter Belarus Watch Briefing, 
vydávaný ve spolupráci se skupinou analytiků dlouhodobě sledujících situaci v Bělorusku. 
Tento newsletter vydávaný dvakrát měsíčně přináší exkluzivní shrnutí událostí z Běloruska 
západnímu publiku v angličtině.

http://www.evropskehodnoty.cz
https://europeanvalues.cz/cs/newsletters/georgia-watch-briefing/
https://europeanvalues.cz/cs/newsletters/belarus-watch-briefing/
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PUBLIKACE: 

Mapování ruského a čínského vlivu v Gruzii

Mapování ruského a čínského vlivu v Gruzii 2021 Aktualizace

Čtvrtletní zprávy o politické situaci v Gruzii a souvisejícím zahraničním škodlivém vlivu  
(č. 3, 4, 5, 6, 7)

PROGRAM BEZPEČNOSTNÍCH AKADEMIÍ  

Cílem programu Bezpečnostních akademií je přispět k výchově mladých talentů, kteří 
po absolvování programu  snáze  najdou uplatnění v bezpečnostních institucích či 
státní správě. Rozšiřujeme tak počet odborníků na bezpečnostní hrozby na místech, 
kde se jimi mohou efektivně zabývat. Tematicky se projekty v rámci programu 
zaměřují na: fungování národních a mezinárodních bezpečnostních institucí; 
fungování armády, policie a zpravodajských služeb; praktické aspekty politického 
rozhodování o bezpečnostní politice; ochranu demokratických institucí před 
nelegitimním vlivovým působením autoritářských režimů; energetickou bezpečnost; 
politiku Východního partnerství, boj s dezinformacemi a kybernetickou bezpečnost. 
 
V roce 2021 jsme díky spolupráci s našimi partnery z organizací STRATPOL – Strategic Policy 
Institute, Slovak Security Policy Institute a Zastoupení Evropské komise v ČR realizovali 
v  rámci druhého ročníku Bezpečnostní akademie (krom pravidelných workshopů v Praze) 
i studijní cesty do Bruselu, Brna a Bratislavy a veřejnou akci – online debatu s Vladimírem 
Dzurem (bývalým vyšetřovatelem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii) 
a  Veronikou Krátkou Špalkovou (analytičkou programu Kremlin Watch Bezpečnostního 
centra Evropské hodnoty).

Na konci roku 2021 jsme stejně tak představili e-learning zaměřený na boj proti zahraničním 
vlivovým operacím. Cílem pěti kapitol e-learningu určeného k samostudiu je objasnit 
definice týkající se tématu dezinformací a vlivových operací. Uživatelé se seznámí s teorií 
a případovými studiemi vysvětlenými bývalými diplomaty a zpravodajskými profesionály. 
 
Tento každoroční program je určený vybraným studentům magisterských a doktorských 
programů a také čerstvým absolventům se zájmem o bezpečnost a bezpečnostní politiku.

http://www.evropskehodnoty.cz
https://europeanvalues.cz/cs/mapping-research-comparing-foreign-influence-in-georgia/
https://europeanvalues.cz/cs/russian-and-chinese-influences-in-georgia-2021-update/
https://europeanvalues.cz/cs/quarterly-report-on-the-political-situation-in-georgia-and-related-foreign-malign-influence/
https://europeanvalues.cz/cs/quarterly-report-on-the-political-situation-in-georgia-and-related-foreign-malign-influence-2/
https://europeanvalues.cz/cs/quarterly-report-on-the-political-situation-in-georgia-and-related-foreign-malign-influence-issue-5-2/
https://europeanvalues.cz/cs/quarterly-report-on-the-political-situation-in-georgia-and-related-foreign-malign-influence-issue-6-special-edition-georgian-local-elections/
https://europeanvalues.cz/cs/quarterly-report-on-the-political-situation-in-georgia-and-related-foreign-malign-influence-issue-7/
https://youtu.be/JMQc1f1ikMU
https://europeanvalues.typeform.com/to/iOGnqsBC
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PROGRAM BEZPEČNOSTNÍCH STRATEGIÍ  

V roce 2021 se program Bezpečnostních strategií věnoval převážně advokačním a mediálním 
aktivitám.

MEDIÁLNÍ VÝSTUPY:

Přichází Joe Biden: Co očekávat od nové americké administrativy ve vztahu k Číně?

Co je to subsidiarita? Módní zaklínadlo, nebo základ evropanství?

USA a NATO v Evropě: Stahují Američané své vojáky, nebo jen přesouvají?

V Pobaltí se bojuje za Prahu

Dění na ukrajinsko-ruské hranici se nás týká, musíme jednat

Co dělat, aby naše demokracie nezůstala bezzubá?

Jaké jsou možnosti a limity bezpečnostní spolupráce V4?

Dění na rusko-ukrajinské hranici se nás stále týká – mrtvý brouk není řešením

Tohle je státní terorismus. Lukašenko se učí od Putina – co přijde dál?

Pondělní summit Severoatlantické aliance byl důležitý pro obě strany Atlantiku

Zemanovy nesmysly o NATO a Afghánistánu aneb „Starý jezevec“ nerozumí světu

Rusko označuje Česko jako nepřítele: Co je vlastně pro Kreml zahraničněpolitickou prioritou?

Proč Zeman „řeší“ Afghánistán? Protože Rusko má problém!

Putin tvrdí, že „společné zájmy“ povedou ke zlepšení rusko-amerických vztahů: Co opravdu 
můžeme očekávat?

Ruská vojska u ukrajinských hranic: Co je vlastně politicko-strategickým záměrem Kremlu?

Ruská vojska u ukrajinských hranic: Také Česko musí jednat okamžitě! Jak?

V zájmu Ruska není jednota EU a NATO. Ví, že jejich slabostí je soudržnost, tvrdí analytik 
Svárovský (rozhovor)

Odstrašování, tedy i jaderné zbraně, pořád potřebujeme k tomu, abychom nemuseli bojovat, 
říká Martin Svárovský (rozhovor)

http://www.evropskehodnoty.cz
https://www.forum24.cz/prichazi-joe-biden-co-ocekavat-od-nove-americke-administrativy-ve-vztahu-k-cine/
https://www.forum24.cz/co-je-to-subsidiarita-modni-zaklinadlo-nebo-zaklad-evropanstvi/
https://www.forum24.cz/usa-a-nato-v-evrope-stahuji-americane-sve-vojaky-nebo-jen-presouvaji/
https://www.forum24.cz/v-pobalti-se-bojuje-za-prahu/
https://www.forum24.cz/deni-na-ukrajinsko-ruske-hranici-se-nas-tyka-musime-jednat/
https://www.forum24.cz/agresivita-ruska-narusta-co-delat-aby-nase-demokracie-nezustala-bezzuba/
https://www.forum24.cz/jake-jsou-moznosti-a-limity-bezpecnostni-spoluprace-v4/
https://www.forum24.cz/deni-na-rusko-ukrajinske-hranici-se-nas-stale-tyka-mrtvy-brouk-neni-resenim/
https://www.forum24.cz/tohle-je-statni-terorismus-lukasenko-se-uci-od-putina-co-prijde-dal/
https://www.forum24.cz/pondelni-summit-severoatlanticke-aliance-byl-dulezity-pro-obe-strany-atlantiku/
https://www.forum24.cz/zemanovy-nesmysly-o-nato-a-afghanistanu-aneb-stary-jezevec-nerozumi-svetu/
https://www.forum24.cz/rusko-oznacuje-cesko-jako-nepritele-co-je-vlastne-pro-kreml-zahranicnepolitickou-prioritou/
https://www.forum24.cz/proc-zeman-resi-afghanistan-protoze-rusko-ma-problem/
https://www.forum24.cz/putin-tvrdi-ze-spolecne-zajmy-povedou-ke-zlepseni-rusko-americkych-vztahu-co-opravdu-muzeme-ocekavat/
https://www.forum24.cz/putin-tvrdi-ze-spolecne-zajmy-povedou-ke-zlepseni-rusko-americkych-vztahu-co-opravdu-muzeme-ocekavat/
https://www.forum24.cz/ruska-vojska-u-ukrajinskych-hranic-co-je-vlastne-politicko-strategickym-zamerem-kremlu/
https://www.forum24.cz/ruska-vojska-u-ukrajinskych-hranic-take-cesko-musi-jednat-okamzite-jak/
https://plus.rozhlas.cz/v-zajmu-ruska-neni-jednota-eu-a-nato-vi-ze-jejich-slabosti-je-soudrznost-tvrdi-8634171
https://plus.rozhlas.cz/v-zajmu-ruska-neni-jednota-eu-a-nato-vi-ze-jejich-slabosti-je-soudrznost-tvrdi-8634171
https://podcasty.hn.cz/c1-66947820-odstrasovani-tedy-i-jaderne-zbrane-porad-potrebujeme-k-tomu-abychom-nemuseli-bojovat-rika-martin-svarovsky
https://podcasty.hn.cz/c1-66947820-odstrasovani-tedy-i-jaderne-zbrane-porad-potrebujeme-k-tomu-abychom-nemuseli-bojovat-rika-martin-svarovsky
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STRATCOM SUMMIT  

Další zásadní událostí v  roce 2021 byl STRATCOM SUMMIT. Neveřejné konference pro 
profesionály v oblasti bezpečnosti se zúčastnilo 200 vládních činitelů a odborníků z  25 
zemí. Úvodní panelová diskuze na téma „Jak mohou demokratické země posilovat svou 
odolnost vůči dezinformacím?“ tvořila důležitou součást politických sdělení o tchajwanské 
demokracii a jejím místě na světové politické scéně a také pomáhala zvyšovat povědomí 
o její důležitosti. Ministr zahraničních věcí Čínské republiky (Tchaj-wanu) na ní diskutoval 
s náměstkem ministra zahraničí Litevské republiky a náměstkem pro obrannou politiku na 
Ministerstvu zahraničí Estonské republiky.

http://www.evropskehodnoty.cz
https://europeanvalues.cz/cs/press-release-public-debate-with-taiwanese-foreign-minister-estonian-defence-minister-and-lithuanian-foreign-vice-minister-to-be-streamed-in-the-2021-stratcom-summit/
https://europeanvalues.cz/cs/press-release-public-debate-with-taiwanese-foreign-minister-estonian-defence-minister-and-lithuanian-foreign-vice-minister-to-be-streamed-in-the-2021-stratcom-summit/
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INFOGRAFIKA

ATLAS RUSKÉHO A ČÍNSKÉHO VLIVU V ČESKÉ REPUBLICE  

126  lídrů a lídryň krajských kandidátek do voleb do Poslanecké sněmovny

 9  stran a koalic

VÝCHODOEVROPSKÝ PROGRAM  

 11  otevřených debat a workshopů

 46  řečníků na otevřených debatách

 3  uzavřené workshopy s 65 účastníky

 4  setkání v gruzínských regionech s 70 účastníky

 3  studijní cesty s 22 účastníky do 4 měst (Praha, Brno, Ostrava, Bratislava) s celkem  
 25 workshopy a 8 setkáními

 12  podpořených projektů v rámci Česko-ukrajinského fóra

Účast analytiků programu na 35 velkých mezinárodních akcích týkajících se Ruska, Gruzie, 
Ukrajiny a dezinformací.

TCHAJPEJSKÁ KANCELÁŘ  

 10  uspořádaných akcí

 50  setkání s experty a významnými osobnostmi

 15  účastí na akcích

BEZPEČNOSTNÍ AKADEMIE  

 31  workshopů pro 24 vybraných účastníků

 3  studijní cesty do Bruselu, Bratislavy a Brna

 21  zkušených mentorů

http://www.evropskehodnoty.cz
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NÁŠ TÝM  

Do práce Bezpečnostního centra Evropské hodnoty bylo během roku zapojeno: 101 lidí z 17 
zemí, z toho 41 mužů a 60 žen, 43 stážistů, 9 fellows a 13 kontraktorů.

12 lidí bylo placeno za plný úvazek, dalších 24 lidí bylo během roku placeno v částečných 
úvazcích.

STRATCOM SUMMIT 2021  

Pravidelná výroční akce s účastí na pozvání tentokrát konaná online z přenosového studia 
v Praze. Účastnilo se jí přes 250 účastníků, 65 řečníků, celkem z více než 25 zemí.

EVC TALKS 2021  

10 EVC Talks, které měly průměrný dosah 1 535 uživatelů Facebooku. Formátu se aktivně 
účastnilo 46 řečníků a 10 moderátorů. 

http://www.evropskehodnoty.cz
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NEWSLETTERY  

V roce 2021 jsme vydávali 6 typů newsletterů.

Doporučení Bezpečnostního centra Evropské hodnoty je týdenní zpravodaj 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 2021 měla tato publikace více než 3 200 odběratelů.

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 2021 měla tato publikace více než 5 800 
odběratelů. 

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 6 680 odběratelům. Gruzínská verze byla 
Evropskými hodnotami zasílána 330 odběratelům. 

Bosnia Watch Briefing byl publikován v roce 2021 v 5 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 pro 
6 300 a 90 odběratelů resp.

#GUARDIANS newsletter je vydáván každý měsíc 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 má více než 6 200 odběratelů.

Belarus Watch Briefing je obtýdenní zpravodaj monitorující ruský vliv na běloruskou 
ekonomiku, média, církev, veřejnou správu a bezpečnostní aparát, a to jak v soukromém 
sektoru, tak v rámci občanské společnosti. Tento zpravodaj vyšel v roce 2021 celkem v 17 
vydáních a odebíralo jej 6 600 lidí.

http://www.evropskehodnoty.cz
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KREMLIN WATCH  

V provozní části naší organizace dále působí kolegyně a kolegové v oddělení lidských zdrojů 
(na pozicích Personalistka a Asistentka), v oddělení provozu kanceláře (Koordinátorka chodu 
kanceláře) a ve finančním a fundraisingovém oddělení (Finanční manažer a Koordinátorka 
finančních procesů). Programovou část organizace tvoří přes 10 analytiček a analytiků, více než 
5 projektových koordinátorek a koordinátorů. Osobní údaje těchto kolegyň a kolegů z důvodu 
bezpečnosti a ochrany osobních údajů neuvádíme.

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.

NAŠI LIDÉ

STAV TÝMU K PROSINCI 2021   

Vedoucí    Veronika Víchová

Senior Fellow   Nathalie Vogel 

Analytička   Veronika Krátka Špalková 

Analytik   František Marčík

Analytik   Adam Sybera

Juniorní analytik   Jindřich Přívratský

Spolupracovnice programu 
Kremlin Watch   Zuzana Činčerová

Spolupracovník programu  
Kremlin Watch   Matěj Pastír

Výkonný ředitel   Jakub Janda 

Zástupkyně ředitele pro programové řízení   Andrea Michalcová

Zástupkyně ředitele pro provozní řízení   Klára Veverka 

Zástupkyně ředitele pro obsahové řízení   Veronika Víchová

RED WATCH  

Analytik   David Plášek 

VÝCHODOEVROPSKÝ PROGRAM  

Seniorní analytik   David Stulík

PROGRAM BEZPEČNOSTNÍCH AKADEMIÍ  

Vedoucí   Michael Murad

PROGRAM BEZPEČNOSTNÍCH STRATEGIÍ  

Vedoucí   Martin Svárovský

http://www.evropskehodnoty.cz
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NAŠE HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021

VÝNOSY PODLE PARTNERŮ (V KČ) 

PARTNEŘI VÝNOS
Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států 
amerických (zprostředkovatel: DT Institute) 6,520,671

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 3,376,807

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář 2,624,520

Dary na činnost Evropských hodnot 1,799,991

USAID (zprostředkovatel: Člověk v tísni) 1,547,775

Nadační fond nezávislé žurnalistiky 1,308,588

Nadace Konrada Adenauera 850,754

The Center for International Private Enterprise 591,904

DT Institute 436,080

NATO Public Diplomacy Division 291,294

Evropská služba pro vnější činnost (zprostředkovatel: European Service Network) 266,616

Internews Ukraine 254,677

Charles Burton 240,798

Velvyslanectví USA v České republice 218,259

Nadace Hannse Seidela 171,562

Texty.org.ua 140,771

Ministerstvo zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska (zprostředkovatel: Open Information Partnership) 136,865

Center for the Study of Democracy 117,855

European Choice 101,780

Taiwan Foundation for Democracy 83,902

Velvyslanectví Kanady v České republice 67,837

Erasmus+ 55,000

Prague Civil Society Centre 51,104

Inštitút strategických politík n.o. 41,902

Provozní výnosy* 36,645

Warsaw Institute 6,271

Centre for European Perspective 5,129

CELKEM 21,345,354 Kč
*Finanční podpora zaměstnavateli podle § 36, odst. 1., zákona 45/2016 Sb. o službě vojáků v záloze - Armáda ČR, kompenzace 
Covid testů ze stran zdravotních pojišťoven, kurzové rozdíly apod. Výnosy podle partnerů (v Kč)

http://www.evropskehodnoty.cz
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DARY A SPOLUPRÁCE (V KČ)  

DARY NA ČINNNOST EVROPSKÝCH HODNOT (V KČ) ČÁSTKA

Jan Barta 1,500,000

Fortemix produkce s.r.o.                                        101,000

PentaGen s.r.o. 150,000

Drobní dárci (pod 5 000 Kč ročně) 21,491

Michal Osuský 9,500

Petr Holec 6,000

Josef Gattermayer 6,000

Lucie Worms 6,000

DARY CELKEM 1,799,991 Kč

GRAF: VÝNOSY PODLE PARTNERŮ (V %)
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http://www.evropskehodnoty.cz
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NÁKLADY PODLE PROJEKTŮ (V KČ) 

PROJEKTY NÁKLAD
Kremlin Watchers Movement: Workshopy pro mladé analytiky v Česku, 
Slovensku a Polsku a investigace ruského vlivu ve střední Evropě 5,798,246

Provozní náklady organizace 3,602,250

Posílení odolnosti občanské společnosti v Gruzii 
vůči nepřátelským vlivovým operacím 3,007,809

Akademie pro posilování odolnosti občanských aktivistů z Běloruska 1,159,946

Podpora Česko – ukrajinského fóra občanské společnosti 1,154,278

Program Bezpečnostních akademií 1,153,850

Monitoring a analýza české dezinformační scény 1,051,593

Konference STRATCOM SUMMIT 2021 716,325

Kancelář v Tchaj-pej 707,458

Program Red Watch 699,897

Pilotní mapování možností prevence nepřátelského ekonomického 
vlivu v klíčových průmyslových odvětvích v Česku 608,004

Atlas ruského a čínského vlivu v České republice 500,000

Program Kremlin Watch 341,094

Videoexplainery 265,600

Zpravodaj Belarus Watch 209,350

Interaktivní e-learningový kurz čelení vlivovým operacím 133,293

Východoevropský program 86,178

Sdílení zkušeností mezi tchajwanskými a evropskými experty 83,685

Pobytové stipendium pro experta z běloruské občanské společnosti 53,513

Lepší porozumění hybridním hrozbám v ukrajinském, 
českém a evropském společenství 12,985

CELKEM 21,345,354 Kč

Evropské hodnoty z.s. skončily za rok 2021 s vyrovnaným rozpočtem.

http://www.evropskehodnoty.cz
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GRAF: NÁKLADY PODLE PROJEKTŮ (V %)
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http://www.evropskehodnoty.cz
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KONTAKT / JAK PŘISPĚT

FINANČNÍ ÚDAJE  

Používáme transparentní účet u Fio banky

KORESPONDENČNÍ ADRESA  SÍDELNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE  

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

www.evropskehodnoty.cz

www.twitter.com/_EuropeanValues

www.facebook.com/EvropskeHodnoty

ADRESA BANKY PRO MEZINÁRODNÍ PLATBY A PLATBY V CIZÍCH MĚNÁCH  

Fio banka, a.s. 
V Celnici 1028/10 
110 00 Prague 1

BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO PLATBY  
V CZK V ČR  

Číslo účtu:   2300405420/2010 

IBAN:   CZ3320100000002300405420 

BIC kód/SWIFT:   FIOBCZPPXXX

BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO PLATBY  
V EUR  

Číslo účtu:   2201258162/2010 

IBAN:   CZ6920100000002201258162 

BIC kód / SWIFT:   FIOBCZPPXXX

http://www.evropskehodnoty.cz
http://www.twitter.com/_EuropeanValues
http://www.facebook.com/EvropskeHodnoty
http://www.evropskehodnoty.cz

