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Evropské hnutí .....

Evropské hnutí je mezinárodní nevládní organizace vycházející z cílů prvního evropského
kongresu, který se uskutečnil v květnu 1948 v Haagu. Zde byla vytyčena cesta k vytvoření
evropské politické, ekonomické a kulturní unie. Následující rok po Haagském kongresu 5.
května 1949 stálo Evropské hnutí u vzniku Rady Evropy a Evropské konvence pro lidská
práva.
Evropské hnutí se po celou dobu své existence podílí na prohlubování integračních procesů
v Evropě a navrhuje konkrétní řešení, jak přiblížit Evropskou unii všem občanům.
Mezinárodní organizace Evropského hnutí má sídlo v Bruselu a své pobočky - Národní rady –
ve všech evropských zemích. Evropské hnutí se stalo názorovou platformou v otázkách
evropské integrace, místem konfrontace rozdílných přístupů jednotlivých států a místem, kde
se hledají a nacházejí východiska ze zásadních evropských problémů.
Evropské hnutí je nadstranickou mezinárodní organizací sdružující zastánce evropské
integrace na demokratických základech bez ohledu na jejich politickou orientaci.
Evropské hnutí v České republice (dále jen EH v ČR) je občanským sdružením jehož cílem je
posilování evropské identity u českých občanů s důrazem na přínos českých zemí
k evropským kulturním a demokratickým tradicím: Podporuje vytváření sjednocené Evropy
založené na respektu lidských a občanských práv, principů svobody, demokracie a právního
státu.
Evropské hnutí v České republice je občanským sdružením, které vzniklo v roce 1991. Má
nadstranický charakter. Členy jsou jednotlivci a právnické osoby.
Evropské hnutí v ČR je aktivním členem Mezinárodního evropského hnutí (dále EMI)se
sídlem v Bruselu. Jeho předsedou je pan Pat Cox, býv. předseda Evropského parlamentu,
místopředsedou za nové členské země EU je předseda EH v ČR pan Edvard Outrata.
Evropské hnutí v České republice ve svých aktivitách spolupracuje s národními organizacemi
mezinárodního Evropského hnutí, s národními organizacemi obdobného zaměření, vysokými
a středními školami, výzkumnými ústavy, institucemi, podnikateli, medii apod. Pořádá
besedy, odborné semináře, konference, veřejné meetingy a výstavy. Zpracovává publikace a
příručky a prezentuje veřejnosti realitu o Evropské unii.
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Identifikační údaje organizace
Název

Evropské hnutí v České republice (anglicky European Movement in the Czech Republic)

Organizační forma: občanské sdružení
Číslo a datum registrace u MV

VSP/1-4409/91-K

23.1.1991

Adresa:
Doručování:

Jilská 1, 110 00Praha 1
P.O.Box 30, Josefská 4, 118 01 Praha 1

www.europeanmovement.cz

IČO

49628895

001-49628895

DIČ

Číslo účtu

1925667389/0800

Peněžní ústav

Česká spořitelna, a.s., Václavské nám.16, Praha 1.

IBAN CZ28 0800 0000 0019 2566 7389 BIC GIBACZPX
Adresa finančního úřadu

FÚ pro Prahu 1 Štěpánská 28, 112 33 Praha 1

Orgány Evropského hnutí v ČR
Předseda:

Edvard Outrata

Místopředsedové:

Judita Štouračová, Ladislav Říha, Jiří Zlatuška

Generální sekretář:

Dana Hůrková

Předsednictvo: Edvard Outrata, Judita Štouračová, Jiří Zlatuška, Ladislav Říha, Roman Pavlík,

Zbyněk Dubský.
Výkonný výbor:

Jan Friedlaender,Dana Hůrková, Ivo Kaplán, Blanka Mouralová, Edvard Outrata, Lumír
Rezek, Ladislav Říha, Jana Šimková, Judita Štouračová, Jiří Zlatuška.
Zbyněk Dubský – Dům Evropy Praha, František Mašek - Brněnský regionální klub, Brno,
Roman Pavlík - Klub mladých Evropanů, Praha, Vratislav Preclík - Masarykovo
demokratické hnutí, Praha, Jan Sedlák - Orel, Brno.
Revizní komise:

Alexandr Svoboda, Leoš Kubový, Jan Kotala,

Rozhodčí komise:

Jan Říčan, Václav Veber, Zdeněk Pavlík
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Naše názory a aktivity
Čtyři roky v Evropské unii.
Čtvrtý rok našeho členství v Evropské unii, který jsem právě uzavřeli, znamenal
jednak pokračování v rychlé integraci naší země do Unie, jednak přinesl řadu nových podnětů
a výzev pro Evropskou unii a pro Českou republiku v ní.
Integrace naší ekonomiky pokračuje. Instituce a formy v obchodě, financích a
managementu se vyrovnávají, takže se blížíme k době, kdy se v těchto oblastech přestaneme
odlišovat od zemí, které nepoznaly komunistické hospodaření. Zároveň s pokračujícím
relativně rychlým růstem se ve čtvrtém roce našeho členství začal prudce zrychlovat proces
vyrovnávání naší a evropské cenové hladiny jak vývojem kurzu měny, tak i růstem inflace. To
ve svém důsledku vede k důležitým změnám v tom, jaké jsou relativní výhody naší
ekonomiky: přestáváme být zemí laciné pracovní síly a musíme klást čím dál větší důraz na
jiné výhody, které jsme si vybudovali. Zatím se nám to daří a vše svědčí tomuto, že tuto
transformaci zvládneme. S tím souvisí i obnovená debata o správnou volbu okamžiku, kdy
přijmeme evropskou měnu: hlavní argument odpůrců jejího brzkého přijetí, totiž potřeba
nezbavovat se možnosti využití kursových změn vedle inflace při dohánění cenových hladin,
se s tímto vývojem oslabuje, zatímco argumenty pro její přijetí, totiž transakční náklady
ekonomických subjektů a udržení co nejlákavějšího prostředí pro investice ve srovnání se
sousedy, nabývají na aktuálnosti.
Evropská unie prochází v této době další fází pokusu o reformu jejího vnitřního
fungování po zamítnutí tzv. ústavní smlouvy v referendech ve Francii a v Nizozemí, totiž
uzavření lisabonské smlouvy a procesu její ratifikace. Nejednoznačnost postoje naší politické
reprezentace v této věci vedlo bohužel od počátku k nejistotě našich partnerů, co se týče
našeho vkladu; a to vede prvoplánově k oslabení našeho vlivu na tento vývoj. Doufám, že se
podaří v pátém roce našeho členství tuto nejednoznačnost překonat.
To je důležité zejména v souvislosti s přípravou našeho předsednictví v Evropské unii,
které je naplánováno na druhou půli pátého roku našeho členství. V okamžiku, kdy toto píši
(po irském referendu), se zdá, že v průběhu našeho předsednictví bude Evropská unie stát
před řadou významných rozhodnutí, takže bude záležet více, než jsme mysleli, na schopnosti
a připravenosti naší politické reprezentace a úředníků. Máme před sebou velkou příležitost
přispět ke konečnému řešení institucionálních změn ve fungování Unie. Navíc však můžeme
přispět i k dalšímu velkému cíli: najít způsob, jak zanechat disputace do vnitřních problémech
Unie za námi a přejít radikálněji k řešení problémů, které před Unií stojí a jejichž řešení se
občané Unie domáhají (např. v odpovědích na otázky posledního Eurobarometru), jako je
společná obrana a bezpečnost (včetně bezpečnosti energetické), společné vystupování v
zahraniční politice a snad i společná imigrační politika. Dotažení čtyř svobod, na nichž Unie
stojí, sem patří též.
Edvard Outrata
předseda Evropského hnutí v ČR
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Přehled vybraných aktivit Evropského hnutí
Od roku 1957 Evropská unie postoupila od hospodářské spolupráce k politické unii,
která má po současném rozšíření na 27 států vliv na životy téměř 500 milionů občanů. Tento
vývoj také přináší pocity občanů o deficitu demokratických nástrojů k ovlivňování politik na
úrovni EU. Akcemi zahrnutými v projektu „Občan a EU“ se realizátoři konferencí,seminářů,
kulatých stolů, mítinků i výstav snažili ozřejmovat procesy, které v Evropské unii probíhají a
z různých úhlů o nich vést nezávislý dialog. Považujeme za úspěch projevený zájmem občanů
o věci veřejné. V rámci projektu byly osvětlovány integrační procesy a úloha národních a
evropských orgánů a institucí a v tomto smyslu podpořena snaha zapojit občany do diskuse ke
společným výzvám. Bylo podpořeno potřebné diskusní fórum na téma integračního procesu.
V rámci projektu Projekt „Občan a EU”realizovaného byly v roce 2008 realizovány
následující dílčí projekty zaměřené na:

Evropský den 2008
Festival - názory občanů a regionálních představitelů na EU. Akce pro děti.

Ekonomika a EU
Konkurenceschopnost jako aspekt evropské integrace, ekonomika a vnitřní trh EU, ochrana
spotřebitele, výhody a rizika zavedení EURO v ČR, ekonomická krize.

Evropská identita
Občanská a multikulturní společnost, demokracie a společnost, migrace. EU by měla pomáhat
zachování a respektování různosti identit národů, znalostí, zvyků a jazyků - zároveň s
rozpoznáním společných a sdílených evropských hodnot.

Občan a EU
Evropa očima občanů. Představy o Evropě jako reflexe názorů veřejnosti. Hovoříme o
Evropě, její budoucnosti, jednotě a rozmanitosti.

Předsednictví ČR v Radě EU
Předsednictví a nové výzvy. ČR v EU. Komunikace a postoje veřejnosti k EU.
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Přehled akcí realizovaných v rámci dílčích projektů:
I. Evropský den 2008
Evropský den je v celé Evropě slaven 9.května jako den vyhlášení Schumanovy
deklarace. Deklarace se stala projektem mírového uspořádaní sjednocené Evropy po II.
světové válce.
Evropský den 2008 u Zlatého Anděla
Evropské hnutí v České republice pořádalo dne 6.
května 2008 Evropský den v Praze, který byl situován na
pěší zónu u Zlatého Anděla v Praze
5.

Hned

na

odpoledne

úvod

upoutali

krásného
pozornost

diváky členové Traditional jazz
studia

pod

vedením

Pavla

Smetáčka. Výtečné jazzové skladby se sólovými party pro
klarinet a saxofon byly hlavním lákadlem pro kolemjdoucí
chodce.

Poté

předseda

Evropského hnutí v ČR a místopředseda Mezinárodního
evropského hnutí pan Edvard Outrata přivítal návštěvníky
Evropského dne 2008.
Svým vystoupením zaujal pozornost pan starosta MČ
Praha 5, JUDr. Milan Jančík, MBA, který mj. řekl, že tato část Prahy je dobrým příkladem
rozvoje moderního evropského města. Ve svém vystoupení podpořil myšlenky evropské
integrace.
duchu
přítomným

Ve

stejném

promluvil
občanům

k
i

další politik, pan senátor
RNDr. Miroslav Škaloud.
K evropským otázkám poté vystoupila paní Dr. Irena Moozová, vedoucí Zastoupení Evropské
komise v České republice. Mnoho účastníků setkání si odneslo nejen dobrý pocit
z Evropského dne 2008, ale také mnoho užitečných informačních materiálů o Evropské unii.
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Mezi vystoupeními hostů přišla na řadu další
část zábavného programu. Nejúspěšnější byla opět
pěvecká soutěž pro děti. O soutěž byl veliký zájem, a tak
se oproti plánu několikrát opakovala. Vítězové dostali
trička s emblémem Evropského dne 2008, postavičky
Večerníčka

Hajaji

v různých

variantách,

knížky,

leporela, pohlednice a další dárky. Pro ostatní byly k
dispozici pestrobarevné nafukovací balónky, informační materiály, pohlednice či vlaječky
EU. Velkou pozornost účastníků budila živá „Hvězdička“ maskot Evropské unie.
Celá akce skončila až po půl sedmé odpoledne. Po celé odpoledne Traditional jazz hrál a
zpíval populární písničky a podpořil tak dobrou náladu účastníků zábavného odpoledne.

II. Ekonomika a EU
21. března 2008 se konal v Děčíně seminář na téma „EU a národní právní systém“.Seminář
vedl vedoucí regionálního klubu Evropského hnutí v Děčíně
pan Robert Hrabčík. Semináře se zúčastnili, zejména mladší
občané. V následné diskusi byla vedena polemika na témata
právních podmínek dovozu a vývozu zboží z a do zemí EU,
ochrana spotřebitele, možnosti podnikání v jiné zemi apod.

21. dubna 2008

Seminář „Přínosy a rizika zavedení EURO v České republice“ se

konal v prostorách CERGE v Praze 1 za účasti známých expertů: Vladimíra Dlouhého,
bývalého ministra pro ekonomiku, nynějšího experta Goldman Sachs, Oldřicha Dědka,
bývalého viceguvernéra České národní banky a současného vládního zmocněnce pro zavedení
EURO v ČR, pana Tomáše Sedláčka, hlavního ekonoma Československé obchodní banky a
pana Petra Zahradníka, vedoucího sekce pro EU České spořitelny. Jak mezi lektory, tak i
mezi účastníky semináře vznikly dva názorové proudy týkající se zavedení EURO v ČR, což
bylo sice dobré pro diskusi, ale obtížnější pro moderátora.
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Partnerem semináře byl Konrad Adenauer Stiftung, kterému náleží
poděkování za podporu akce.

Dne 7. května 2008 se v Rumburku uskutečnil diskusní seminář
na již ověřené téma „Trvejme na svých právech”. Tentokrát byl
určen pro podnikatele, kteří již mají obchodní spolupráci
s partnery v zemích EU. Seminář byl skutečně velice živý.
Dne 29. května 2008 se v Ústí nad Labem uskutečnil seminář na téma „Trvejte na svých
právech“. Hlavním tématem byla otázka národního a EU právního systému ve vztahu
k ochraně spotřebitelů. Seminář vedl pan Hrabčík, vedoucí Regionálního klubu Evropského
hnutí v Děčíně.
Dne 10.června 2008 se zasedací síni fy LENATRANS, s.r.o. v Děčíně uskutečnil seminář na
téma „Pohled na etiku a podnikání v EU”, který pro zájemce o podnikání lektoroval pan
Hrabčík. Semináře se zúčastnili převážně mladší zájemci o podnikání.
Dne 24.října 2008

Seminář na téma “Práva spotřebitelů“ se konal v Děčíně.

Seminář byl věnována tématu k ochraně spotřebitele
v České republice a v zemích EU, uplatňování
spotřebitelských práv, organizacím působícím v oblasti
ochrany spotřebitele, úloha Sdružení na ochranu
spotřebitelů, možnosti pomoci spotřebitelům. V diskusi
byla vedena polemika na témata reálné ochrany
spotřebitele, úlohy státních dozorových orgánů, znalostí
občanů o svých spotřebitelských právech, označování výrobků apod.
Dne 13.listopadu 2008 se v Mostě konal diskusní seminář na téma „Vnitřní trh EU“.
Diskutována byla témata Politika EU k ochraně spotřebitele,
Evropské spotřebitelské centrum, základní spotřebitelská práva,
organizace

působící

v oblasti

ochrany

spotřebitele,

úloha

Sdružení na ochranu spotřebitelů, dozorové orgány, možnosti
pomoci spotřebitelům.
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Dne 15.prosince 2008 se v rámci projektu Občan a EU
konal v kulturním klubu Brno-střed workshop na téma
„Možnosti obrany při globální finanční krizi“.
Tématem byla globální finanční krize a způsoby jejího
řešení ve státech Eurozony, přínos EU a Eura pro
finanční stabilitu a pokus o nalezení způsobu,jak se občan
může bránit a jak mu v tom může pomoci stát a EU.
Přednášejícím a moderátorem byl Prof.ing.Oldřich Rejnuš, CSc. z Podnikatelské fakulty
Vysokého učení technického v Brně.
V diskusi se většina účastníků přiklonila k jednoznačnému závěru,že v tomto případě EURO
je výhodnější než samostatné měny států mimo Eurozónu.
Dne 19. prosince 2008 se ve Velké Bíteši konal seminář konaný na téma "Vnitřní trh EU".
Lektor pan Rodrigo Morales na příkladech uváděl vlastní zkušenosti z fungování vnitřního
trhu v jeho rodné zemi Španělsku. Dotazy směřovaly zejména cenovou politiku a praktiky
obchodních řetězců, ochranu spotřebitele, dovoz nekvalitního zboží a možností jeho
reklamace atd.

III. Evropská identita
5.-10.května 2008 se uskutečnila výstavních prostorách Vaňkovka v Brně výstava
„Z Bavorska do Brna, z Brna do
Bavorska“.

Výstava

připravena
Evropským

byla

regionálním
hnutím

v Brně

ve

spolupráci s partnery z Bavorska.
Hlavním organizátorem akce byl
pan Mašek.

6 května 2008 se uskutečnil v komunitním centru Vaňkovka v Brně diskuzní seminář
“Evropská identita - jednota v různosti. Evropský duch jako spojnice mezi minulostí,
přítomností a budoucností“.
Hlavním panelistou semináře byl senátor pan prof. Jiří Zlatuška, pan Ing. František Mašek,
vedoucí Regionálního klubu EH v Brně, paní Dr. techn. Dipl. Ing Sylva Schwarzenneger a
Výroční zpráva Evropského hnutí v České republice za rok 2008
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pan Dipl. Ing. Gerd Hanak z krajanského spolku z Bavorska. Pan Mašek o semináři
publikoval článek v regionálním tisku.

7. května 2008

Kulatý stůl na česko-německé
téma „Tentokráte o Sudetech“
zorganizoval Regionální klub EH
v Brně. Kulatého stolu na Fakultě
sociálních

věd

Masarykovy

university v Brně se zúčastnilo
překvapivě i mnoho mladších
účastníků.

Ve dnech 22. a 23. října 2008 se ve Sněmovním sále na Nové radnici v Brně pod záštitou
primátora města Brna uskutečnila konference
na téma „Aktuálnost hodnot Masarykova
Československa a jeho pojetí evropské
jednoty“. Na konferenci vystoupilo 20
přednášejících. Potěšující byla účast 275
převážně mladých občanů. Přednášky a
panelové diskuse směřovaly k událostem,
hodnotách

a postavení

vznikající

ČSR

v Evropě, účinné pomoci zemí „Dohody“, podílu čs. legií ve Francii, Itálii a Rusku na vzniku
samostatnosti stejně jako role USA při uspořádání
poválečné Evropy.
Zasedání otevřel primátor města Brna pan Roman
Onderka.Úvodní téma „Aktuálnost hodnot Masarykova
Československa a jeho pojetí evropské jednoty“jako
úvahu přednesl předseda ústavního soudu JUDr.
P.Rychetský. O přínosu pro Slovensko hovořil bývalý
velvyslanec SR v ČR L.Ballek. Své příspěvky přednesli další hosté ze Slovenska, Prahy a
Ostravy, učitelé vysokých škol a zástupci Československé obce legionářské, Sokola, a Junáka.
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Součástí akce byl doprovodný program – výstava a promítání dobových filmů. Spolu
s Masarykovou dělnickou akademií zajišťovali konferenci členové Regionálního klubu
Evropského hnutí v Brně.
Dne 11.listopadu 2008 se v České Lípě uskutečnila přednáška na téma „Zborov, slavná
legionářská tradice“.
Přednášku zahájil historik Z. Pokorný úvodem, v němž
připomenul význam tohoto dne, kdy právě před 90ti lety
skončila první světová válka a hodnoty boje čs. legionářů
pro možné nastolení demokracie v tehdejší Evropě.
Následovala

přednáška

„Bitva

u

Zborova-slavná

legionářská tradice“, v níž V. Preclík nejen rozebral technické a vojenské souvislosti vlastní
bitvy u Zborova, ale i politickou činnost T.G. Masaryka, jakožto nejvyššího velitele a
organizátora legií, před bitvou a bezprostředně po ní.
Po ukončení diskuse kolem 22. hod. se přítomní spontánně odebrali na blízké Českolipské
Masarykovo náměstí. U busty T.G. Masaryka na budově radnice, o níž se Z. Pokorný
zasloužil ještě jako starosta Č.Lípy v tiché vzpomínce uctili na závěr tento památný den.

Dne 12.listopadu 2008 se Literární kavárně v Brně u příležitosti 60. výročí vyhlášení
Všeobecné deklarace lidských práv uskutečnily přednášky na téma „Interkulturní dialog –
západní, islámské a konfuciánské perspektivy“
O deklaraci a jejích

dopadech

na společnosti

různých kultur přednášel prof. Jaroslav Šabata.
Porovnání západních, islámských a konfuciánských
představ o fungování společnosti a očekávaných
problémech v rámci migrace a volného pohybu
občanů provedl Dr. Marek Hrubec, autor knihy
„Interkulturní

dialog

-

západní,

islámské

a

konfuciánské perspektivy“. Do knihy přispěli autoři z různých kulturních okruhů např. Jeffrey
Flynn,Yash Ghai, Jürgen Habermans , Craig K.Ihara , Aysuaki Onuma,David B.Wongaj.
24.listopadu 2008

Seminář „Otázky imigrace, ČR, EU a Vietnamci“ se konal ve Farním

Klubu Františkánů na Starém Městě Pražském. Akce byla z těch, které podporují interkulturní dialog o
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integritě a různosti jednotné Evropy. Vietnamská komunita v České republice tvoři podle odhadů
obyvatelstvo středně velkého města - 85 tisíc osob.
Hlavními tématy byly: Hluboké základy na nichž spočívá shoda mezi lidmi,které uvedl pan Dr. V.
Eliáš, Evropské hodnoty ke kterým vytvořit dobré diskusní prostředí pan Dr. Daniel Kroupa.

IV. Občan a EU
Dne 9. května 2008 se podporou Děčínského deníku uskutečnila on-line internetová diskuse
na téma „Historie a současnost
EU“
Online

diskuze

v

regionálním

deníku

vedoucího

Regionálního klubu EH v Děčíně měla u občanů značnou
odezvu. V průběhu diskuse bylo navázáno spojení s 56ti
účastníky. Jedná se prvé ověření využití tohoto způsobu
informování o Evropských záležitostech v regionu. Partnerem akce byl Děčínský deník.
Dne 1.prosince 2008 se konal na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze
odborný seminář na téma “Role parlamentarismu v integračním procesu“. Po úvodních
slovech pana Edvarda Outraty, místopředsedy EMI, předsedy Evropského hnutí v ČR a Judity
Štouračové, rektorky VŠMVV Praha a místopředsedkyně Evropského hnutí v ČR již
následovala vystoupení pana Jana Hamáčka, poslance PSP a předsedy Zahraničního výboru
PSP, pana Tomáše Duba, poslance PSP a místopředsedy Zahraničního
výboru PSP a pana Josefa Zielence, poslance Evropského parlamentu.
Vysoká erudovanost lektorů, aktivita často velmi živě diskutujících a
aktivní účast presidenta a předsedy správní rady VŠMVV pana Aloise
Houdka podpořila úspěch odborného semináře.

Dne 11.prosince 2008 se opakovala online diskuse na téma „Ochrana spotřebitele“
v Děčínském deníku, kterou lektoroval pan Hrabčík, vedoucí Regionálního klubu EH
v Děčíně.
Celkem bylo odpovězeno na 20 dotazů, které byly následně v Děčínském deníku
publikovány.
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Dne 11.prosince 2008 se uskutečnil diskusní seminář na téma „Občan a EU“, který pořádalo
Evropské hnutí spolu s Unií evropských federalistů. Semináře
se zúčastnilo třicet tři osob. Na semináři vystoupili s
příspěvky:

europoslanec

Rouček,
institutu

ředitel
Roman

Libor

Občanského
Joch,

vedoucí

fakulty politologie UJEP Daniel
Kroupa a generální sekretář UEF Ivo Kaplán.
Po úvodních proslovech uvedených řečníků následovala diskuse, která pokračovala i po
skončení semináře.

V. Předsednictví ČR v Radě EU
Dne 4.listopadu 2008 se uskutečnila ve Smetanově síni Studijní a vědecké knihovny
Plzeňského kraje konference na téma „České předsednictví v Radě EU a nestátní
neziskové organizace“.
Základní témata přednášeli pan Bc. Ladislav Krajdl, člen Rady vlády pro nestátní neziskové
organizace a pan Leoš Kubový, vedoucí Regionálního klubu Evropského hnutí v Plzni.
Přítomní uvítali možnost diskuse na tématem právě v souvislosti s nadcházejícím
předsednictvím České republiky v Radě EU. Diskutována byla témata praktických úkolů a
cílů české vlády zastupující předsednickou zemi, tak i možnosti se zapojit do připravovaných
akcí v regionu. Účastníci diskuse se seznámili s procesem přípravy českého předsednictví
v regionu. Zejména pro přítomné zástupce nestátních neziskových organizací a studenty bylo
přínosné diskutovat nad tématy připravovaných akcí, které proběhnou v první polovině roku
2009.
Dne 1.prosince 2008 se konal na Vysoké
škole mezinárodních a veřejných vztahů v
Praze odborný seminář na téma “Předsednictví
ČR v Radě EU – výzvy a příležitosti“. Po
úvodních slovech paní Judity Štouračové,
rektorky VŠMVV Praha a místopředsedkyně
Evropského hnutí v ČR vystoupili se svými příspěvky Edvard Outrata, předseda Evropského
hnutí v ČR Jana Hendrichová, náměstkyně místopředsedy vlády A.Vondry a Vít Beneš z
Ústavu mezinárodních vztahů. Zájem a diskusi vzbudilo zejména vystoupení paní náměstkyně
Výroční zpráva Evropského hnutí v České republice za rok 2008
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Hendrichové k postavení a úkolům předsednické země Radě EU a připravovaným akcím. Po
vlastním semináři následovalo ještě setkání lektorů vedením VŠMVV.
DŮM EVROPY PRAHA
HOUSE OF EUROPE PRAGUE
MAISON DE L´EUROPE DE PRAGUE
EUROPA-HAUS PRAG

Dne 17. prosince 2008 se na FF UJEP v Ústí nad Labem uskutečnila přednáška „České
předsednictví

v

Radě EU – co to
obnáší?“ pana Petra
Druláka,

ředitele

Ústavu mezinárodních vztahů, Praha. Úvodní
slovo měl pan Daniel Kroupa, vedoucí Katedry
politologie a filozofie FF UJEP. Živou diskusi
moderovala paní BlankaMouralová, vedoucí Regionálního klubu Evropského hnutí v Ústí nad
Labem a ředitelka Collegia Bohemica, o.p.s.

Dne 11.prosince 2008 se Divadle Dialog v Plzni se uskutečnila konference na téma „Jak
využít témat českého předsednictví k
posílení rozvoje občanské společnosti
prostřednictvím nevládního neziskového
sektoru“, kterou lektoroval pan Ladislav
Krajdl, člen Rady vlády pro nestátní
neziskové organizace a pan Leoš Kubový,
vedoucí Regionálního klubu Evropského hnutí vPlzni.
Po úvodních vystoupeních se téma stalo součástí rozsáhlé neformální diskuse při setkání
občanů, zástupců nestátních neziskových organizací a nově zvolených představitelů
samosprávy Plzeňského kraje. Hlavním hostem byla hejtmanka Plzeňského kraje Doc. MUDr.
Milada Emmerová, CSc. Během diskuse byla na programu i témata postavení nevládních
organizací u nás a v Evropě, možnosti spolupráce zástupců kraje při posilování úlohy NNO ve
společnosti a jak pomoci při realizaci jejich projektů a činností i akce, které mohou nevládní
organizace využít během předsednictví v první polovině roku 2009.
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Dne 18. prosince 2008 se v rámci projektu "Občan a EU" uskutečnila v prostorách kina Flip
přednáška pro středoškolské studenty s doplňující filmovou projekcí na téma "Předsednictví
ČR v radě EU - výzvy a příležitosti“. Téma přednášel a diskusi vedl vysokoškolský pedagog a
novinář pan Rodrigo Morales. V diskusi byly rozebírány otázky týkající se společného
evropského postupu pro řešení současné krize a globálních problémů a možností předsedající
země – České republiky. Partnerem akce byl filmový klub Velká Bíteš.
Dne 19.prosince 2008 se uskutečnil ve Velké Bíteši (Brno – venkov) pro skupinu
středoškolských studentů diskusní seminář na téma "Úkoly českého předsednictví v Radě
EU". Seminář vedl vysokoškolský pedagog a novinář pan Rodrigo Morales a pan Roman
Zmrzlý. Studenti se zajímali například o formu využití práv a možností evropského unijního
občanství i o potenciální aktivní politickou účast v systému - jak se stát europoslancem nebo
jak pracovat pro EU v Bruselu. Jeden z aspektů, který budí zájem studentů, je rezervovaný
postoj prezidenta ČR k současným procesům probíhajícím v Unii. Zabývají se rovněž otázkou
rovnocenného postavení menších států v EU, zejména v kontextu současného předsednictví
ČR a jejího reálného vlivu na proměny a směřování EU.

Další realizované akce
Akce realizované v rámci projektu „Občan a EU“ byly průběžně anoncovány na webových
stránkách Evropského hnutí v ČR a dalších neziskových organizací. Tím byla podpořena
nejen účast na akcích, rozšířil se počet partnerů pořádaných akcí, ale zejména se zvýšil zájem
části občanů o evropské záležitosti.
V rámci projektu „Předsednictví ČR v Radě EU“ byly vytvořeny nové moderně pojaté
internetové stránky, které mimo jiné umožňují presentace záznamů z nejdůležitějších akcí,
online diskuse, presentaci předsednictví ČR v Radě EU pro zahraničí, vytváření Newsletteru a
dalších produktů.
Mezinárodní akce
Akce jako Evropský den jsou mezinárodního charakteru. Z tohoto důvodu byl tento dílčí
projekt finanční podpořen Evropskou komisí. Jeho hodnocení zástupci národních realizátorů
se uskutečnilo v Haagu ve dnech 23.-26. května 2008. Část témat obsažených v projektu
„Občan a EU“ se v roce 2008 transformovalo do mezinárodního projektu „Občané diskutují o
Evropě“. Jeho součástí jsou diskuse na evropská témata na regionální, národní a mezinárodní
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úrovni. Na setkání realizátorů online diskusí v Bruselu ve dnech 12.-14.prosince 2008 byly
pozitivně hodnoceny i české zkušenosti.
Evropské hnutí v ČR je národním partnerem tohoto projektu Evropské komise
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Hospodaření Evropského hnutí v ČR za rok 2008
Příjmy v roce 2008:
Z toho na :
a) dotace
b)členské příspěvky
c)z prodeje služeb
d) dary
e) úroky
Celkem
Zůstatek k 31.12.2007
závazky k 31.12.2007
pohledávky k 31.12.2007
bilance(pohledávky-závazky)
Zdroje v roce 2008 celkem

plán
0,00 Kč
24 500,00 Kč
0,00 Kč
150 000,00 Kč
0,00 Kč
174 500,00 Kč

(zůst.k 31.12.2007+příjmy 2008)

skutečnost
548 982,50 Kč
6 200,00 Kč
0,00 Kč
145 000,00 Kč
491,34 Kč
700 673,84 Kč
107 728,61 Kč
-57 254,00 Kč
120 627,27 Kč
63 373,27 Kč
808 402,45 Kč

Výdaje v roce 2008:
na projekty
Z toho na služby:
Mzdové náklady:
Členský příspěvek EMI
Administrativní náklady
Z toho na cestovné
WEB page
schůzovní činnost
audit a účetnictví
provozní náklady kanceláře
osobní náklady
poštovné
poplatky P.O.BOX aj.
bankovní poplatky
propagace
kurzové ztráty
Výdaje celkem

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
45 000,00 Kč
112 000,00 Kč
50 000,00 Kč
1 000,00 Kč
5 000,00 Kč
20 000,00 Kč
5 000,00 Kč
15 000,00 Kč
6 000,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
157 000,00 Kč

686 768,70 Kč
555 893,70 Kč
130 875,00 Kč
45 781,00 Kč
20 137,56 Kč
0,00 Kč
355,00 Kč
0,00 Kč
8 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
849,00 Kč
2 640,00 Kč
2 168,30 Kč
0,00 Kč
6 125,26 Kč
752 687,26 Kč

Rekapitulace:
Zdroje celkem:
Výdaje celkem:
Zůstatek k 31.12.2008
Stav ke dni 31.12.2008:
zůstatek na běžném účtu
zůstatek na pokladně
Celkem
Závazky a pohledávky:
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158 114,69 Kč
959,50 Kč
159 074,19 Kč
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a) Závazky dodavatelé
b) Závazky zaměstnanci
c) Závazky EMI
d) Nároky na doplatky dotací
e)Náklady příštích období
g) Daně FO
Pohledávky- závazky

tiskárna
účetní, DPP
čl.přísp. 1700 EUR na rok 2008
na ED 2008 1500 EUR
Občan a EU
PO BOX 2009
DPP 12/08

Výsledek hospodaření:

-30 000,00 Kč
-40 325,00 Kč
-45 781,00 Kč
40 395,00 Kč
-28 113,00 Kč
2 640,00 Kč
-2 175,00 Kč
-103 359,00 Kč
55 715,19 Kč

Přehled poskytovatelů finančních darů Evropskému hnutí v ČR v roce 2008:
1.

MČ Praha 5

15 000,-Kč

2.

Roman Pavlík, Praha

25 000,-Kč

3.

Jan Kotala, Svitavy

20 000,-Kč

Celkem …………………………………............…. 60.000,-Kč

Počet členů Evropského hnutí k 31.12.2008:
Individuální členové……………80
Kolektivní členové…………......33
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