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Evropské hnutí v ČR
Občanské sdružení Evropské hnutí v ČR odstartovalo svou roli aktivního člena mezinárodní
Evropského hnutí v roce 1991. Hlavním cílem Evropského hnutí v ČR je prohlubovat integrační
procesy v Evropě a přibližovat problematiku EU i aktuální témata a otázky evropského měřítka české
veřejnosti.
Evropské hnutí v ČR (EH v ČR) podporuje vytváření sjednocené Evropy založené především na
respektu lidských a občanských práv, principech svobody, demokracie a právního státu. Za dobu
svého působení sdružilo Evropské hnutí v ČR již desítky organizací, firem i jednotlivců se zájmem o
evropské dění, což se velmi pozitivně odráží v širším záběru akcí i osloveném spektru veřejnosti
napříč generacemi. Každý rok pořádá desítky akcí, jako jsou besedy, odborné semináře, konference,
veřejné setkání i výstavy. Ze všech těchto aktivit vydává publikace a příručky, prostřednictvím nichž
jsou veřejnosti prezentovány události a zajímavosti týkající se EU.

Mezinárodní Evropské hnutí
Mezinárodní evropské hnutí je nevládní organizace se sídlem v Bruselu, předsedou Pat Cox,
bývalý předseda Evropského parlamentu. Její historie a cíle vycházejí z prvního evropského
kongresu v květnu 1948 v Haagu. Právě tam vznikla myšlenka vytvoření evropské politické,
ekonomické a kulturní unie. Rok poté bylo Mezinárodní evropské hnutí bylo jedním z
iniciátorů vzniku Rady Evropy a Evropské konvence pro lidská práva. MEH ustaveno na
konferenci v Haagu 7.-11. května 1948 a hned se silnou kampaní podpořilo vznik důležitých
orgánů Rady Evropy a Evropské konvence pro lidská práva. Stěžejním dokumentem se stala
Deklarace, přednesená francouzským ministrem zahraničím panem Robertem Schumannem
dne 9.května 1950, která obsahuje základní cíle jednotné, kooperující, demokratické a mírové
Evropy. Den 9. května se všech evropských zemích slaví 9.květen jako den Evropy.
Můžeme být hrdi na to, že zástupci z býv. Československa pan prof. Milan Jirásek a pan
Pavel Tigrid byli zakládacími členy MEH a spolu s řadou známých osobností zakladateli
Evropského hnutí v býv. Československu.
Evropské hnutí se stalo názorovou
platformou v otázkách sjednocené Evropy,
místem diskusí rozdílných přístupů a
místem, kde se hledají a nacházejí
východiska zásadních evropských problémů.
Mezinárodní aktivity
Zleva: generální sekretář EMI Hendrik Kroner,
předseda EMI Pat Cox, předseda EH v ČR
Edvard Outrata a místopředseda EH v ČR
Ladislav Říha
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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

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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Přehled vybraných aktivit Evropského hnutí v ČR
V roce 2009 pořádalo Evropské hnutí v ČR konference, diskuze, semináře, přednášky,
kulturní setkání, výstavy, fóra a do mnoha akcí se zapojilo jako partner nebo
spoluorganizátor. Cílem všech těchto aktivit byl a je vzbudit zájem české veřejnosti nahlížet
na evropskou integraci vlastním pohledem. Tématicky zaměřené akce udržují a oživují
iniciativu veřejnosti projevit a sdílet názory k otázkám evropské společnosti. V mnoha
ohledech se jedná také o všeobecnou osvětu napříč všemi generacemi, a to jak na místní a
celostátní, tak i na mezinárodní úrovni. O své činnosti pravidelně informuje Evropského hnutí
na vlastních webových stránkách i stránkách dalších neziskových organizací. Evropské hnutí
spolupracuje se sítí organizací, partnerů i médii.
Tématické zaměření akcí:
Rozhovory s občany Evropy
Hlavními náměty pro diskuze byly sociálně-ekonomické aspekty, hospodářská krize,
záležitosti, které by měla EU prioritně řešit, a postavení EU ve světě.
Volby do Evropského parlamentu
Zazněly názory na instituce, deficit demokracie, Lisabonskou smlouva nebo procesy a
řízení evropských institucí. O evropských volbách byli informováni všechny věkové
skupiny, od studentů, až po seniory.
Předsednictví ČR v Radě EU
Především se obsah zaměřil na nové výzvy předsednictví, postavení ČR v EU,
komunikaci a postoje veřejnosti k EU.
Ekonomika a EU
Klíčovými otázkami byl vnitřní trh, finanční krize, ochrana spotřebitele, korupce a
zavádění eura.
Evropský den 2009
U této příležitosti byly pořádány festivaly, diskuzní kluby, semináře, výstavy. Zájemci
vyslechli názory regionálních představitelů na EU.
Občan a EU
Velký prostor pro diskuzi zabrala významná témata jako evropská identita, občanská a
multikulturní společnost, demokracie a společnost, migrace.
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Přehled akcí realizovaných v rámci dílčích projektů:
I. Rozhovory s občany Evropy
Online debata probíhající zároveň po celé Evropě zahájila celoroční projekt s diskuzi o tom, které záležitosti by
měla EU prioritně řešit. Pozornost byla zaměřena například na sociálně-ekonomické aspekty, hospodářskou krizi
nebo postavení EU ve světě. Projekt formou virtuálních diskuzí i osobních sešlostí na konferencích či
doprovodných akcích spojil společnými tématy národy a díky tomu vzniklo srovnání odlišných postojů i
společné prohlášení pro Evropský parlament. První část projektu realizoval v ČR člen Evropského hnutí v ČR
Partners Czech, o.p.s.
1. ledna - 13. března 2009 online diskuze na téma: „Jak může EU ovlivnit naši ekonomickou a sociální
budoucnost v globalizovaném světě?“
14.- 15. března 2009 národní debata „Jak může EU ovlivnit naši ekonomickou a sociální budoucnost
v globalizovaném světě?“, Praha
15. března – 11. května 2009 - online diskuze „Diskutujte o doporučeních občanů!“, Praha
6. dubna 2009 návštěva studentů v Saském sněmu, Drážďany
10. - 11. května 2009 Mezinárodní konference „Které záležitosti by měla EU prioritně řešit?“, Brusel
23. listopadu 2009 festival „Pět let v EU“, Praha
27. - 29. listopadu 2009 České fórum Evropského Parlamentu Mládeže, Hradec Králové
30. listopadu 2009 – mezinárodní konference v rámci projektu Rozhovory s občany na téma „Práce a
zaměstnanost v EU“, Berlín

II. Volby do Evropského parlamentu
S evropskými volbami souviselo mnoho otázek, od kterých se odrazily úspěšné akce Evropského hnutí v ČR. Ať
už to byly pravomoce instituce, deficit demokracie, Lisabonská smlouva nebo procesy a řízení institucí
EU,všechny tyto náměty našly odezvu mezi lektory i účastníky. Základní osvěta o evropských volbách proběhla
prostřednictvím seminářů, kulturních akcí, diskuzí a konference širokou veřejností.
17. března 2009 seminář „Volby do Evropského parlamentu“, Pardubice
2. dubna 2009 seminář „Volby do Evropského parlamentu“, Praha
14. dubna 2009 seminář „Úloha poslance Evropského parlamentu“, České Budějovice
27. dubna 2009 seminář „Volby do Evropského parlamentu, Děčín
25. května 2009 koncert „Koncert pro Evropu - Volby do Evropského parlamentu 2009“, Praha
1. června 2009 panelová diskuse na téma „Evropské hodnoty – silné stránky a hrozby“, Brno
6. června 2009 koncert „Koncert pro Evropu“, Zaječov
23. listopadu 2009 konference „Volby do Evropského parlamentu 2009“, Hradec Králové

III: Předsednictví ČR v Radě EU
Společně s lektory nahlédla česká veřejnost pod pokličku českého předsednictví. Diskuze a příspěvky se týkalo
toho, co českému předsednictví předcházelo, tedy od vstupu ČR do EU až po předání předsednické štafety a
názory na to, jaké má EU vyhlídky a jakým výzvám čelí. Za řečnickými pulty se také hovořilo o tom, jaké
postavení má ČR v EU.
9. ledna 2009 seminář „České předsednictví v Radě EU“, Děčín
4. května 2009 seminář „Od vstupu k předsednictví. Co dále?“, Praha
18. června 2009 seminář „Předsednictví v Radě EU: Co přinesla Francie, co odnesla ČR a co očekáváme od
Švédska?“, Praha
11. června 2009 diskusní seminář „Lisabonská smlouva“, Praha
19. - 20. června 2009 Mezinárodní konference EMI, Praha
19. června 2009 koncert duchovní hudby „Evropa hudební“, Praha

IV. Ekonomika a EU
Ekonomických témat se Evropské hnutí v ČR zhostilo především spolu s univerzitou v Pardubicích a Ústí nad
Labem. Série akcí na akademické půdě zaznamenala velký zájem i aktivní přístup k diskuzím. Stranou nezůstaly
ani další regiony. Hovořilo se o světové ekonomické a finanční krizi, ochraně spotřebitele v EU a ČR, zavedení
eura v ČR a dalších otázkách. Zajímavé hosty a řečníky přivítalo Evropské hnutí v ČR na konferenci „Korupce a
její podoby v české společnosti“ v Praze.
9. března 2009 seminář„Trnitá cesta ČR k euru: Fakta a mýty o společné evropské měně“, Pardubice
17. března 2009 seminář „Rizika a přínosy zavedení eura v ČR“, Ústí nad Labem
7. dubna 2009 seminář „Ochrana spotřebitele v EU a ČR I.“, Pardubice.
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8. dubna 2009 seminář „Ochrana spotřebitele v EU a ČR II.“, Pardubice.
27. dubna 2009 seminář „Současná světová finanční a hospodářská krize a její řešení v EU“, Pardubice.
15. května 2009 přednáška „Ochrana spotřebitele v ČR a EU“, Náchod
25. května 2009 seminář „ Ochrana spotřebitele“, Olomouc
5. června 2009 seminář „ EURO? kdy je reálné jeho zavedení v ČR“, Praha
12. června 2009 seminář „Vnitřní trh EU“, Děčín
22. září 2009 panelová diskuse „Reforma čerpání peněz z fondů EU“, Praha
21. října 2009 Konference „Korupce a její podoby v české společnosti“, Praha
21.října 2009 přednáška"Světová ekonomická a finanční krize a úloha Eura I." Pardubice
21. října.2009 přednáška"Světová ekonomická a finanční krize a úloha Eura II." Pardubice
5. listopadu 2009 Současná ekonomická a finanční krize a úloha eura, Praha
26. listopadu 2009 panelová diskuse”Podpora malého a středního podnikání“, Praha
15. prosince 2009 přednáška „Světová hospodářská krize a úloha eura“, Ústí nad Labem
17. prosince 2009 panelová diskuse „Světová finanční a hospodářská krize“, Praha

V. Evropský den 2009
Den Evropy připomnělo v květnu Evropské hnutí v ČR více než dvěma tisícům občanů a setkání se účastnili
významné osobnosti. První slavnostní setkání se uskutečnilo v Evropském domě, široká veřejnost byla také
oslovena evropskou problematikou na pražském Smíchově. Ve Valdštejnské zahradě byly honosné oslavy Dne
Evropy podtrženy bohatým kulturním programem. Ani v Brně, Svitavách a Děčíně se na 9. květen nezapomnělo.
Mluvilo se o historii evropské integrace, ale také o tom, co právě hýbalo Evropou, a sice přijetí Lisabonské
smlouvy Senátem PČR.
4. května 2009 Den Evropy, Praha
6. května 2009 festival „Evropský den u Zlatého Anděla“, Praha 5
9. května 2009 celostátní festival „Evropský den 2009“, Valdštejnská zahrada, Praha 1
11. května 2009 diskuzní seminář „Evropský den 2009 v Brně“ na téma Postavení a budoucnost České
republiky v Evropské unii, Brno
11. května 2009 diskuzní semináře „Blíže Evropě“, Svitavy
15. května 2009 kulatý stůl „Evropský den 2008“, Děčín

VI. Občan a EU
Velký rozlet evropských témat do všech stran, tak by se dalo hovořit o tom, jaké komunikační mezery české
veřejnosti vyplnily semináře, diskuze a přednášky projektu „Občan a EU“ v roce 2009. Nejen praktické
informace, ale i abstraktnější evropské smýšlení předložili na akcích lektoři i diskutující. Od kořenů evropského
občanství a integrace přes současnou multikulturní společnost, lidská práva, migraci, bezpečnostní a obrannou
politiku až k postojům k Lisabonské smlouvě...
9. února 2009 kulatý stůl „Reflexe současných česko-německých vztahů v severních Čechách“, Ústí na
Labem
13. února 2009 seminář „Občan a EU“, Děčín
28. února 2009 seminář s Mongoly „Občan a EU“, Praha
13. března 2009 seminář „Evropská identita“, Děčín
20. dubna 2009 Panelová diskuse „Od r. 1933 přes anšlus po přepadení Československa“, Brno
20. dubna 2009 seminář „Česká politika v rámci bezpečnostní, obranné politiky EU a NATO“, Pardubice
27. dubna 2009 seminář/konference „Role občana v evropském integračním procesu. Je Evropa schopna
řešit demokratický deficit?“, Praha
4. - 5. května 2009 Conference: „European Values network 2009“, Praha
5. května 2009 přednáška s diskusí „Pardubický kraj v EU“, Pardubice
12. května 2009 seminář „Moldavsko, těžce zkoušená země v geopolitickém zlomu“, Praha
15. května 2009 Kolokvium „Bratrství-lék pro evropskou společnost v krizi“, Praha
16. května 2009 seminář „Občan a EU“, Náchod
3. listopadu 2009 přednáška „Perspektivy České republiky v procesu evropské integrace“, Praha
5. - 6. listopadu 2009 mezinárodní konference „Západ v 21. století: odsouzen k úpadku? Praha
11. listopadu 2009 přednáška „Sibiřská anabáze – T.G. Masaryk, cesta k demokracii“, Česká Lípa
12. listopadu 2009 panelová diskuse „My a svět v éře neoliberalismu 1989-2009", Praha
12. listopadu 2009 koncert Evropa hudební, Praha
3. prosince 2009 „Postavení občana v Evropské unii po Lisabonské smlouvě“, Praha
16. prosince 2009 přednáška „Postavení občana a ČR v EU po Lisabonské smlouvě", Pardubice
17. prosince 2009 panelová diskuse „Lidská práva: jak si stojíme?“, Praha
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Hospodaření Evropského hnutí v ČR za rok 2009
Výdaje v roce 2009 (v Kč)

52 271,30
44 990,50

náklady na projekty
členský příspěvek IEM
administrativní náklady
1 433 534,40

Výsledek hospodaření 2009 (v Kč)

2 500 000,00
2 000 000,00

376 546,19

238 169,70

zůstatek na účtu
zdroje celkem

1 500 000,00

závazky a pohledávky

1 000 000,00

1 669 173,19

1 530 796,20

výdaje celkem

500 000,00
0,00

Příjmy v roce 2009:
Z toho na :
a) dotace
b)členské příspěvky
c)z prodeje služeb
d) dary
e) úroky

plán

Celkem

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

skutečnost
1 117 965,50 Kč
3 900,00 Kč
412 261,00 Kč
77 000,00 Kč
2 331,50 Kč

0,00 Kč

1 613 458,00 Kč

Zůstatek k 31.12.2008
závazky k 31.12.2008
pohledávky k 31.12.2008
bilance(pohledávky‐závazky)
Zdroje v roce 2009 celkem

55 715,19 Kč
‐45 000,00 Kč
0,00 Kč
‐45 000,00 Kč
(zůst.k 31.12.2008+příjmy 2009)

1 669 173,19 Kč

Výdaje v roce 2009:
na projekty
Z toho na služby:
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Mzdové náklady:
Členský příspěvek IEM
Administrativní náklady
Z toho na cestovné
WEB page
schůzovní činnost
audit a účetnictví
kancelářské potřeby
poštovné
poplatky P.O.BOX aj.
bankovní poplatky
kurzové ztráty

0,00 Kč
46 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

343 530,00 Kč
44 990,50 Kč
52 271,30 Kč
19 046,00 Kč
355,00 Kč
17 326,00 Kč
8 000,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
2 940,00 Kč
2 168,30 Kč
2 436,00 Kč

Výdaje celkem

46 000,00 Kč

1 530 796,20 Kč

Rekapitulace:
Zdroje celkem:
Výdaje celkem:

1 669 173,19 Kč
1 530 796,20 Kč

Zůstatek k 31.12.2009

138 376,99 Kč

Stav ke dni 31.12.2009:
zůstatek na běžném účtu
zůstatek na pokladně

370 989,19 Kč
5 557,00 Kč

Celkem

376 546,19 Kč

Závazky a pohledávky:
a) Závazky(dodavatelé)
b) Závazky zaměstnanci
Pohledávky (odběratelé)
c)Výdaje příštích období
d)Nároky na doplatky dotací
e)Náklady příštích období
f) Přijaté zálohy
g) Daně FO

příspěvek 3400 EUR 2008+9
na ED 2009 1500 EUR
PO BOX 2010+ web 2010
SD aZD za DPP 12/09

Pohledávky‐ závazky

‐174 501,70 Kč
‐19 525,00 Kč
17 350,00 Kč
‐90 771,50 Kč
39 697,50 Kč
0,00 Kč
5 496,00 Kč
0,00 Kč
‐15 915,00 Kč
‐238 169,70 Kč

Výsledek hospodaření:

138 376,49 Kč

Přehled poskytovatelů finančních darů Evropskému hnutí v ČR v roce 2009:
1. MČ Praha 5

49 000,-Kč

2. Společnost přátel Mongolska

10 000,-Kč

3. Michaela Kudláčková, České Budějovice

10 000,-Kč
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4. František Mašek,Brno

5 000,-Kč

5. Akademie Jana Amose Komenského, Česká Lípa

3 000,- Kč

Celkem …………

…………………............….........................77.000,-Kč

Počet členů Evropského hnutí k 31.12.2009:
Individuální členové……………80
Kolektivní členové…………......37
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Hlavní partneři:

FONTES RERUM
družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia

Mediální partner:
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