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„Opravdu věřím ve Forum 2000. Proč? Protože Forum 2000 má kritickou 
povinnost udržovat vznešenou filosofii Václava Havla živou v myšlenkách 
vůdců zítřka.“

Jürgen Hoffmeister, filantrop, zahájení konference Forum 2000

„I truly believe in the Forum 2000. Why? Because Forum 2000 has a critical 
obligation to keep the memory of Havel´s noble philosophy alive in the 
minds of future generations of leaders.“

Jürgen Hoffmeister, Philantropist, opening of the Forum 2000 Conference
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Vážení přátelé,

rádi bychom Vám představili výroční zprávu Nadace Forum 
2000 za rok 2014. Nadace v uplynulém roce úspěšně 
pokračovala v naplňování svého poslání v duchu odkazu 
Václava Havla a rozvíjela své jednotlivé projekty, zamě-
řené především na podporu demokracie, funkční a aktivní 
občanské společnosti, prosazování lidských práv a na roz-
víjení fundované globální diskuse o těchto tématech. 

Hlavním projektem nadace je od jejích počátků tradičně 
výroční mezinárodní konference Forum 2000. Téma osm-
náctého ročníku znělo „Nespokojená demokracie: Čtvrt 
století od železné opony a Tchien-an-menu“. Program se 
soustředil na vize, s nimiž vstupovaly různé země do období 
dramatického politického přerodu před dvaceti pěti lety. 
Témata a náměty diskuzí se vztahovaly zejména k nena-
plněným očekáváním a způsobům, jak se s nimi jednot-
livé společnosti vypořádávají. Mezi řečníky bylo více než 
200 mezinárodních osobností, například kubánská blo-
gerka a disidentka Yoani Sánchez, předseda tibetské exi-
lové vlády Lozang Sengge, španělský expremiér José María 
Aznar či ruský podnikatel a politický vězeň Vladimíra Putina 
Michail Chodorkovskij. Program konference sestával z více 
než čtyřiceti diskuzních panelů a workshopů, které přilákaly 
přes čtyři tisíce návštěvníků. Několik panelů v rámci konfe-
rence se již tradičně věnovalo mezináboženskému dialogu. 

Také jarní NGO Market byl opět velice úspěšný. Na 15. vele-
trhu neziskovek se představilo více než 200 neziskových 
organizací působících v různých oblastech, od podpory lid-
ských práv a demokracie přes vzdělávání až po huma-
nitární pomoc a rozvoj. Program odstartovala debata 
věnovaná důvěryhodnosti neziskových organizací. 

Tento rok jsme rovněž pořádali debaty a kulaté stoly, 
kupříkladu diskuzi na téma demokratické transformace 
ve střední Evropě nebo již tradiční konferenci česko-ně-
meckého diskuzního fora, letos na téma „Kultura vzpomí-
nání pro budoucnost.“

 Nadace Forum 2000 se řídí pravidlem, že celkové roční 
náklady spojené se správou nadace nesmí převýšit 35 % 
hodnoty ročně poskytnutých (a vydaných) nadačních pří-
spěvků. Celkové náklady související se správou nadace 
(zahrnující část osobních nákladů, spotřebu materiálu, 
energie a ostatní náklady vynaložené na správu nadace) 
činily v roce 2014 celkem 1 742 926 Kč*, což předsta-
vuje 6,94 % z nákladů vynaložených na nadační příspěvky 
v souladu se zákonem a statutem.

Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem partne-
rům a dárcům Nadace Forum 2000. Velmi si ceníme pod-
pory, které se nám dostává od firem, jednotlivců a institucí. 
Díky ní můžeme rozvíjet aktivity nadace a také díky ní mohu 

Dear Friends,

We are pleased to present to you the Forum 2000 
Foundation’s 2014 Annual Report. In this past year, the 
foundation has successfully continued to pursue its mis-
sion and remained true to the values of Václav Havel. It 
has expanded several of its projects aimed at democracy 
development, promoting a functioning and active civil soci-
ety, human rights and the building of a global discussion 
on these topics. 

As usual, our main project in 2014 was the annual inter-
national Forum 2000 Conference. The topic of the 18th 
conference was “Democracy and Its Discontents: A Quarter-
Century After the Iron Curtain and Tiananmen“. The pro-
gram focused on the expectations with which different 
countries entered the period of political turmoil twenty 
years ago. The themes and topics of the discussions per-
tained mainly to the unfulfilled expectations and how dif-
ferent societies have dealt with them. 

Speakers included 200 international personalities, such 
as Cuban blogger and dissident Yoani Sanchez, sikyong 
Lobsang Sangay , former Spanish Prime Minister José 
Maria Aznar and Russian businessman, and Vladimir 
Putin´s political prisoner, Mikhail Khodorkovsky . The pro-
gram consisted of over forty panels and workshops, which 
attracted more than four thousand visitors. Several pan-
els within the conference were traditionally devoted to the 
Interfaith Dialogue project.

The spring NGO Market was very successful. The 15th 
annual conference was attended by more than 200 NGOs 
from various fields of interest, from those promoting human 
rights and democracy to those specializing in education, 
humanitarian aid and development. The program began 
with a debate pertaining to the reliability of NGOs. 

This year we organized a number of roundtables and 
debates, for example a discussion on the topic of demo-
cratic transformation in Central Europe or the traditional 
Czech-German Discussion Forum Conference titled „A 
Culture of Remembrance for the Future.“ 

The Forum 2000 Foundation operates in a manner that 
forbids the annual overhead fees to exceed 35% of the 
annual intakes and outputs. In 2014, the total operat-
ing cost was1,742,926 CZK. It was dispersed across the 
entirety of the foundation, including staffing costs, the cost 
of material consumption, energy, and other administrative 
expenses. This number represents 6.94% of expended 
costs of foundation contributions in accordance with the 
law and the Statute.

I would like to take this opportunity to thank all of the 
Forum 2000 Foundation’s partners and donors. We are 

ÚVODNÍ SLOVO INTRODUCTION



5Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report

text CZ | text EN

pevně věřit, že následující rok bude přinejmenším stejně 
tak úspěšný jako ten letošní.

Tomáš Vrba
předseda správní rady

very appreciative of the support we receive from compa-
nies, individuals, and institutions. It gives us the means to 
continue to develop the foundation’s activities and it ena-
bles me personally to hope that the upcoming year will be 
at least just as successful as the past one.

Tomáš Vrba
Chairman of the Board of Directors

ÚVODNÍ SLOVO | INTRODUCTION
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18. ROČNÍK KONFERENCE FORUM 2000:  
NESPOKOJENÁ DEMOKRACIE 
ČTVRT STOLETÍ OD ŽELEZNÉ OPONY 
A TCHIEN-AN-MENU
12.–15. říjen 2014 

Osmnáctá výroční konference Forum 2000 se konala ve 
dnech 12.–15. října v Praze v Ostravě, Plzni, Bratislavě, 
Krakově, Budapešti, Opavě, Liberci, Litomyšli a dalších 
městech. Jednalo se o zatím největší konferenci v historii 
Fora 2000, která přilákala více než 200 delegátů a přes 
4 000 pozorovatelů.

Ústředním tématem konference byla očekávání, s nimiž 
státy vstupovaly do období po pádu železné opony a hodno-
cení aktuálního stavu, čtvrt století poté. Jaká je realita, co 
se podařilo a jakým výzvám čelíme? Je demokracie taková, 
jakou jsme si ji představovali? A neprocházejí i mno-
hem tradičnější demokratické společnosti vážnou krizí? 
Srovnáván byl vývoj v různých částech světa, od střední 
a východní Evropy a tradičních západních demokracií až 
po Latinskou Ameriku, Afriku i východní Asii. Na programu 
byly mimo jiné i otázky jako role náboženství, nárůst extre-
mismu a fundamentalismu, pokles důvěry v demokratické 

18TH FORUM 2000 CONFERENCE 
DEMOCRACY AND ITS DISCONTENTS 
A QUARTER-CENTURY AFTER THE IRON 
CURTAIN AND TIANANMEN 
October 12–15, 2014

The 18th annual Forum 2000 Conference was held 
October 12–15, 2014 in Prague, Ostrava, Pilsen, Bratislava, 
Krakow, Budapest, Opava, Liberec, Litomyšl and other cities. 
It was the biggest gathering in Forum 2000’s history, attract-
ing more than 200 delegates and over 4,000 observers.

The overarching theme of the conference was the explora-
tion of the expectations with which many countries entered 
the period after the fall of the iron curtain and an evalua-
tion of the current state of affairs now, a quarter of a cen-
tury later. What is the reality, what did we do right and what 
challenges are we facing? Is democracy turning out just the 
way we imagined it would? Are more traditional democra-
cies faced with a serious crisis? Discussions compared the 
developments in different parts of the world, from Central 
and Eastern Europe and traditional Western democra-
cies to Latin America, Africa and East Asia. Other issues, 
including the role of religion, the growth in extremism and 

AKTIVITY V ROCE 2014 ACTIVITIES IN 2014
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procesy či různící se názory na tato témata napříč genera-
cemi. Diskutovala se i role autoritativních režimů ve světě, 
jejich posilování a stále důraznější vystupování.

Návštěvníci měli možnost vyslechnout myšlenky a zku-
šenosti řady významných světových osobností, včetně 
kubánské bloggerky a disidentky Yoani Sánchez, polito-
loga Jacquese Rupnika, předsedy tibetské exilové vlády 
Lozanga Sengge, právničky a aktivistky Tamary Sujú či 
venezuelské aktivistky za lidská práva Lilian Tintori. Letošní 
konference Forum 2000 se bohužel nemohli zúčastnit 
někteří z pozvaných delegátů, protože jsou ve svých zemích 
vězněni z politických důvodů. Mezi nimi je venezuelský 
aktivista a opoziční politik Leopoldo López, dalším pak 
Liou Siao-po, čínský literární kritik, nositel Nobelovy ceny 
míru. Zúčastnit se nemohla ani básnířka Liou Sia a egypt-
ský blogger a aktivista Ahmed Maher. Účast byla znemož-
něna i ázerbajdžánské novinářce a aktivistce Chadidže 
Ismailové. 

fundamentalism, declining trust in democratic processes, 
as well as the varying views on such issues among differ-
ent generations were also part of the program. The role of 
authoritative regimes and the rapid increased in power and 
assertive behavior was also discussed.

The conference offered everyone the opportunity to hear 
the ideas and experiences of 200 distinguished world 
personalities, including former Cuban blogger and dissi-
dent Yoani Sánchez, politologist Jacques Rupnik, sikyong 
Lobsang Sangay, human rights lawyer Tamara Sujú and 
human rights activist Lilian Tintori. A number of delegates 
were however not able to attend due to the fact that they are 
imprisoned as a result of their political activities. The list con-
sists of political activist as well as opponents, including pol-
itician Leopoldo López, literary critic and Nobel Peace Prize 
Laureate Liu Xiaobo, poet Liu Xia and blogger and activist 
Ahmed Maher. Access to the conference was also denied to 
journalist and activist Khadija Ismayilova from Azerbaijan.

AKTIVITY V ROCE 2014 | ACTIVITIES IN 2014
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MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG

Mezináboženský dialog je nedílnou součástí konference 
Forum 2000. Usiluje o porozumění mezi světovými 
náboženstvími a sekulární společností a hledá cesty 
k prohloubení vzájemné spolupráce a tolerance. V roce 
2014 projekt Mezináboženský dialog v rámci konference 
obsahoval řadu panelových diskuzí, které se věnovaly 
otázkám role náboženství coby hybné síly demokra-
tických změn a nutnosti mezináboženského dialogu. 
Diskuze se uskutečnily 13. října v Arcibiskupském 
paláci a v Evropském domě a 14. října v paláci Žofín. 

První diskuze s názvem „Partnerství církví a firem při 
rozvoji společnosti“ zdůraznila klíčový význam spolu-
práce mezi církvemi a firmami. Církve zpravidla dispo-
nují aparátem podobným CSR oddělením velkých firem. 
Panelisté vyzdvihli jeho význam a nutnost jej aktivně 
používat pro podporu rozvoje společnosti. Účastníci 
druhého z panelů, „Náboženstvím proti totalitním reži-
mům“, se zamysleli nad důležitostí náboženství jako 
jedné ze základních hybných sil demokratizačních pro-
cesů. Poslední panel s názvem „Konstrukce liberální 
demokracie: role náboženství“ se pozastavil nad nábo-
ženstvím jako důležitým nástrojem demokratizace, 
ale i myšlenkovým systémem, který může být zneužit 
k propagaci násilí a náboženského fanatismu. Všech tří 
panelů se zúčastnili významné osobnosti duchovního 

INTERFAITH DIALOGUE

Interfaith Dialogue is an integral part of the Forum 2000 
Conferences. It seeks to promote dialogue between the 
world’s religions and secular society as well as search for ways 
to increase mutual cooperation and understanding. In 2014, 
the Interfaith Dialogue program at the Forum 2000 Conference 
consisted of a number of panel discussions that dealt with 
questions concerning the role of religion as a force in demo-
cratic movements and the need for interfaith dialogue. The dis-
cussions took place on October 13 at the Archbishop´s Palace 
and the European House and on October 14 at the Žofín 
Palace.

The first panel titled “The partnership of churches and com-
panies in the development of society” emphasized the impor-
tance of partnership between the church and the corporate 
sphere. The dispositions of the church are in many effects 
similar to those of the CSR division of a large company. The 
panelists highlighted it´s importance and the necessity to use 
these dispositions to the benefit of the development of society. 
The speakers of the second panel titled “Religion against total-
itarianism” pondered religion as one of the key elements in the 
process of democratization. In the last panel, “Constructing lib-
eral democracies: the role of religion”, the panelists discussed 
religion not only as an instigator for democratic change but also 
as a mindset which is prone to being misused to promote vio-
lence and religious fanaticism. 

AKTIVITY V ROCE 2014 | ACTIVITIES IN 2014
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a veřejného života; například sociolog Tomáš Halík, teo-
log Markus Meckel, filosof Ramín Džahánbeglú, Dominik 
kardinál Duka, Arcibiskup pražský, Mons. Václav Malý, 
ekonom Grigorij Javlinskij, tajemník Federace židov-
ských obcí v ČR Tomáš Kraus, bývalá politická vězeň-
kyně, zakladatelka Ženské mírové organizace Wai Wai 
Nu, profesor historie a náboženství William Cook nebo 
polský novinář Konstanty Gebert.

INICIATIVA SPOLEČNÁ STAROST

Iniciativa Společná starost byla založena v roce 2005 
coby volné a otevřené uskupení osobností reprezen-
tujících různé kultury, náboženství a tradice. Členové 
iniciativy se prostřednictvím společných stanovisek 
vyjadřují k nejdůležitějším otázkám dnešního světa. 
V roce 2014 se členové Iniciativy společná starost 
sešli v rámci výroční konference Forum 2000. Iniciativa 
Společná starost měla v roce 2014 13 členů. Jsou jimi 
princ Hassan bin Talal, Jeho svatost dalajlama, Frederik 
Willem de Klerk, André Glucksmann, Vartan Gregorian, 
Grigorij Javlinskij, Hans Küng, Michael Novak, Šimon 
Peres, Yohei Sasakawa, Karel Schwarzenberg, Richard 
von Weizsäcker a Desmond Tutu.

Distinguished personalities from spiritual and public life partic-
ipated in these discussions, including sociologist Tomáš Halík, 
theologist Markus Meckel, philosopher Ramin Jahanbegloo, 
cardinal Dominik Duka, Archbishop of Prague, Mons. Václav 
Malý, economist Grigory Yavlinsky, executive director of the 
Federation of Jewish Communities Tomáš Kraus, former polit-
ical prisoner and founder of the Women’s Peace Network Wai 
Wai Nu, historian William Cook and journalist Konstanty Gebert. 

SHARED CONCERN INITIATIVE

The Shared Concern Initiative (SCI), established in 2005, is an 
open, informal group of recognized personalities representing 
various cultures, historical backgrounds, religions, and tradi-
tions who express shared opinions on topical issues. In 2014 
the members of the Shared Concern Initiative met during the 
Forum 2000 Conference. 

In 2014, the SCI had 13 members: Prince Hassan bin Talal, 
His Holiness the Dalai Lama, Frederik Willem de Klerk, André 
Glucksmann, Vartan Gregorian, Hans Küng, Michael Novak, 
Shimon Peres, Yōhei Sasakawa, Karel Schwarzenberg, 
Desmond Tutu, Richard von Weizsäcker, Grigory Yavlinsky.

AKTIVITY V ROCE 2014 | ACTIVITIES IN 2014
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DEMOKRATICKÁ SOLIDARITA

Demokratická solidarita vznikla coby nový projekt během 
17. výroční konference Forum 2000 „Společnosti v pře-
rodu“. Demokratická solidarita podporuje nenásilný 
přechod k demokracii a prostřednictvím svých aktivit 
napomáhá pravidelné výměně informací a zkušeností mezi 
demokraty, lidskoprávními aktivisty, disidenty, nezávislými 
novináři a blogery z Latinské Ameriky, kteří usilují o demo-
kratické zřízení, úctu k lidským právům, pluralitu politických 
stran, aktivní a nezávislou občanskou společnost, svobodu 
myšlení a projevu, konání svobodných a transparentních 
voleb a boj proti korupci.

V roce 2014 se v rámci projektu Demokratická solidarita 
uskutečnila v Centru Člověka v tísni výstava „Odpor bez 
cenzury“. Expozice fotografií devíti autorů byla věnována 
protestům ve Venezuele a přiblížila události z pohledu stu-
dentů a fotografů, kteří se aktivně účastnili demonstrací 
po celé zemi. Nepokoje, které začaly v polovině února 
2014, si vyžádaly desítky obětí a tisíce lidí byly zadrženy. 
Jediným necenzurovaným prostředkem komunikace jsou 
nyní pro demonstranty ve Venezuele sociální sítě. Výstava 
se proto zaměřila právě na tento aspekt a prostřednictvím 
fotografií zachytila pohledy jednotlivých protestujících na 
dění v zemi. Veřejnost mohla návštěvu vidět mezi 3. červ-
nem a 19. červencem.

DEMOCRATIC SOLIDARITY

Democratic Solidarity is a new project which was established 
during the 17th annual Forum 2000 Conference in 2013. The 
platform seeks a non-violent transition to democracy and 
aims to facilitate a systematic exchange of information and 
experience between democrats, human rights activists, dis-
sidents, independent journalists, and bloggers across Latin 
America. The members of this network advocate for demo-
cratic governance, respect for human rights, the plurality of 
political parties, a thriving and independent civil society, the 
freedom of thought and expression, free and transparent 
elections, and fighting corruption.

In 2014 Democratic Solidarity prepared the “Uncensored 
Resistance” photo exhibition in cooperation with the People in 
Need Center in Prague. The exhibit dedicated to the works of 
nine artists reacted to the current protests in Venezuela and 
portrays the situation from the point of view of the students 
and photographers who are participating actively in demon-
strations across the country. The unrest began in mid-Feb-
ruary 2014 and so far has resulted in dozens of deaths and 
thousands of detentions. At present, social media remains 
the sole uncensored communication tool for protesters in 
Venezuela. Therefore, the exhibit focuses on this aspect and 
captures in photographs the developments in the country 
from the perspective of the individual protesters.The exhibit 
was open to the public from June 3 until July 19. 

AKTIVITY V ROCE 2014 | ACTIVITIES IN 2014
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Demokratická solidarita také podpořila druhé 
Demokratické fórum mezinárodních vztahů a lidských práv, 
které se mělo konat 28. ledna 2014 v Havaně za podpory 
Centra pro otevřenost a rozvoj Latinské Ameriky (CADAL) 
a místních občanských organizací. Toto setkání mělo 
projednávat neslučitelnost politického režimu na Kubě 
se Zvláštní deklarací o obraně demokracie a ústavního 
pořádku ve Společenství latinskoamerických a karibských 
států (CELAC). Kvůli represivním opatřením kubánské vlády 
se však nemohlo uskutečnit. Vlna represí přišla ve dnech, 
kdy Kuba hostila regionální summit CELAC. Demokratická 
solidarita důrazně odsoudila represivní opatření kubán-
ské vlády.

NGO MARKET

Patnáctý ročník veletrhu neziskovek NGO Market se 
uskutečnil v pátek 25. dubna 2014 v Národní technické 
knihovně v Praze. Tato jedinečná jednodenní akce posky-
tuje neziskovým organizacím možnost prezentovat své akti-
vity široké veřejnosti, navázat nová vzájemná partnerství, 
a oslovit potenciální sponzory a dobrovolníky. V letošním 
roce se představilo více než 200 nevládních organizací 
a veletrh navštívilo okolo 3 000 lidí. 

Democratic Solidarity supported the Second Democratic 
Forum of International Relations and Human Rights which was 
due to be held on January 28, 2014, in Havana, Cuba, in coor-
dination with the Centre for the Opening and Development of 
Latin America (CADAL) and local civil society organizations.
The aim of the meeting was to discuss the incompatibility 
of the Cuban political regime with the Special Declaration 
about the Defense of Democracy and the Constitutional Order 
in the Community of Latin American and Caribbean States 
(CELAC), but was subsequently cancelled due to repressive 
measures taken by the Cuban government. The wave of 
repression took place as Cuba hosted a regional summit of 
CELAC. Democratic Solidarity strongly condemned the repres-
sive measures of Cuban government.

THE NGO MARKET

The 15th annual non-profit fair, NGO Market, was in held in 
Prague at the National Technical Library on Friday, April 25, 
2014. This unique event provided NGOs the opportunity to 
present their activities to the general public, to establish 
new partnerships, and to address potential sponsors and 
volunteers. Over 200 NGOs showcased their activities at 
this year’s NGO Market and about 3,000 people attended.

AKTIVITY V ROCE 2014 | ACTIVITIES IN 2014

http://www.forum2000.cz/cz/o-nas/archiv-novinek/detail/nadace-forum-2000-podporuje-druhe-demokraticke-forum-na-kube-a-odsuzuje-represe-kubanske-vlady/
http://www.cadal.org/
http://www.forum2000.cz/en/about-us/news-archive/detail/forum-2000-supports-the-second-democratic-forum-in-cuba-and-condemns-repression-taken-by-the-cuban-government/
http://www.forum2000.cz/en/about-us/news-archive/detail/forum-2000-supports-the-second-democratic-forum-in-cuba-and-condemns-repression-taken-by-the-cuban-government/
http://www.cadal.org/
http://www.cadal.org/
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Bohatý rozsah činnosti představovaných neziskovek zahr-
noval témata od pomoci v krizových situacích přes huma-
nitární a rozvojovou pomoc, sport a volný čas až po lidská 
práva, podporu demokracie, sociální služby, vzdělávání 
či životní prostředí. Samotný veletrh obohatila celá řada 
doprovodných akcí zahrnujících semináře, praktické pre-
zentace, dobrovolnické centrum či program pro děti. 
Součástí doprovodného programu bylo živé hudební vystou-
pení umělecké školy J. L. Dusíka, ukázka tradičního způ-
sobu získávání vlákna z konopných stonků nebo návodná 
ukázka přípravy zdravého party pohoštění s ochutnávkou. 
Diskuze a workshopy byly vždy populární součástí NGO 
Marketu. V průběhu dne proběhlo celkem 13 přednášek, 
kulatých stolů a panelů. Odborníci z neziskové i korpo-
rátní sféry se věnovali tématice dárcovství, důvěryhodnosti 
neziskových organizací nebo tipy pro začínající organizace.

KONFERENCE A KULATÉ STOLY 
DEMOKRATICKÉ TRANSFORMACE 
VE STŘEDNÍ EVROPĚ A BUDOUCÍ 
PERSPEKTIVY PRO DEMOKRACII 
21. březen 2014

V podvečer 21. března se v pražském Hotelu Emblem 
uskutečnila uzavřená diskuse na téma demokratické 
transformace ve střední Evropě a budoucí perspektivy 
pro demokracii.

The work of the exhibiting NGOs covered crisis relief, 
humanitarian aid and development, sport and leisure, 
human rights and democracy assistance, welfare ser-
vices, education, and the environment. A number of related 
events complemented the fair, including workshops, prac-
tical presentations, a volunteer center, and a program for 
children. The accompanying programs consisted of a live 
performance by the J. L. Dusík art school, a workshop on 
how to process cannabis thread by hand, and a demon-
stration of the preparation of healthy snacks. Discussions 
and workshops have always been a popular part of the 
NGO Market. Throughout the day a total of 13 panels and 
discussions were held. Experts from both the non-profit 
and corporate spheres addressed the topics of donors and 
donations, trustworthiness of NGOs and tips and tricks for 
beginners in the field.

CONFERENCES AND ROUNDTABLES 
DEMOCRATIC TRANSITIONS IN CENTRAL 
EUROPE AND BEYOND AND FUTURE 
PROSPECTS FOR DEMOCRACY 
March 21, 2014

This closed discussion was held at the Emblem Hotel in 
Prague. The topic of the debate was democratic transi-
tions in Central Europe and beyond, and future prospects 
for democracy.
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Diskuse poukázala na to, že státy střední a východní Evropy 
patřily po pádu komunismu mezi nejnadšenější zastánce 
a hybatele evropského projektu, neboť učinily trpkou zku-
šenost nejen s komunistickou, nýbrž i fašistickou ideolo-
gií. V současné době se však postoje jednotlivých zemí 
v regionu liší. Odlišnosti vyplývají jednak z nedostatečné 
demokratické tradice, tak z finančních těžkostí vyplývají-
cích z úsporných opatření proti ekonomické krizi. 

Diskuse se také podrobně věnovala krizi na Ukrajině 
a nastolila otázku, zda bude obyvatelstvo Ukrajiny, sym-
bolizované protestujícími na kyjevském náměstí Majdan, 
moci rozhodovat o své budoucnosti svobodně, či bude-li 
pod tlakem Ruska. 

DROGY V ČESKU A NĚMECKU:  
SPOLEČNÝ PROBLÉM,  
SPOLEČNÁ ŘEŠENÍ 
11. duben 2014

Nadace Forum 2000 dlouhodobě spolupracuje s Česko-
německým diskusním fórem (ČNDF) na projektech podpo-
rujících česko-německé vztahy. Nadace Forum 2000, která 
je českým partnerem ČNDF, pomáhá vytvářet a organizovat 

It was remarked that Central and Eastern European coun-
tries were the most ardent pursuers of a European vision 
and identity in the period after 1989, as they have suf-
fered through the devastating ideologies of both Fascism 
and Communism. However, the region is now divided on 
this topic. It was suggested that the reason for this is the 
lack of prior democratic tradition or experience, as well 
as difficulties related to the austerity measures following 
the economic crisis. 

The debate also focused on the tumultuous events in 
Ukraine. The question remains whether Ukrainians will 
be able to make their own democratic choice or whether 
they will be pushed by Russia.

DRUGS IN THE CZECH REPUBLIC AND 
GERMANY: A COMMON PROBLEM, 
A COMMON SOLUTION
April 11, 2014

The Forum 2000 Foundation and the Czech-German 
Discussion Forum have cooperated on projects aimed at 
the development of Czech-German relations. Being the 
Czech partner of the Czech-German Discussion Forum, the 

http://www.diskusniforum.org/
http://www.diskusniforum.org/
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projekty, jež rozvíjejí otevřený dialog mezi Čechy a Němci 
a zároveň podporují vzájemnou spolupráci a porozu-
mění. Diskuse s názvem „Drogy v Česku a Německu: spo-
lečný problém, společná řešení“ se uskutečnila v Café 
Louvre v Praze. 

Debaty se zúčastnili přední čeští i němečtí politici, odbor-
níci z neziskového sektoru i státní správy a také novináři 
věnující se problematice drog v česko-německém pohra-
ničí. Diskuse se soustředila na prudký nárůst výroby a spo-
třeby krystalického pervitinu v České republice a Německu 
a nastínila způsoby, jak tento problém řešit. 

Debatu zahájil německý spolkový ministr zeměděl-
ství Christian Schmidt, který je rovněž spolupředsedou 
Česko-německého diskusního fóra, Luděk Sefzig, bývalý 
senátor a spolupředseda Česko-německého diskusního 

Forum 2000 Foundation helps prepare and organize pro-
jects with the intention to develop open dialogue as well as 
promote further cooperation and understanding. The dis-
cussion titled “Drugs in the Czech Republic and Germany: 
A Common Problem, a Common Solution”was held the 
Louvre Café in Prague. 

The debate brought together leading Czech and German 
politicians, experts in the NGO and state sectors, as well 
as journalists interested in the topic of drugs in the Czech-
German border areas. Among the issues discussed was 
the sharp increase in the transaction and consumption of 
crystal meth among Czech and German producers and con-
sumers as well as possible strategies for tackling this issue. 

The debate was opened by Christian Schmidt, German 
Federal Minister of Agriculture and Co-Chairman of the 

AKTIVITY V ROCE 2014 | ACTIVITIES IN 2014
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fóra, a Tomáš Jelínek, ředitel Česko-německého fondu 
budoucnosti. 

Následovaly příspěvky Marlene Mortler, německé vládní 
pověřenkyně pro otázky drog, a jejího českého protějšku, 
národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila. 
Oba se shodli na tom, že nejdůležitějšími prvky úspěšné 
protidrogové politiky jsou prevence a léčba skupin ohrože-
ných drogami, z nichž nejzranitelnější jsou děti a mládež. 

RUSKO A EVROPA: SOUČASNÉ 
PERSPEKTIVY A DOPORUČENÍ 
11. červen 2014

V dopoledních hodinách se v pražském Hotelu Emblem 
uskutečnila uzavřená diskuse na téma současné situace 
v Rusku. Mezi účastníky setkání byli diplomaté a zástupci 
občanské společnosti.

Debata poukázala na to, že režim v Rusku se v poslední 
době vědomě proměnil z kvazidemokratického systému 
ve větší autokracii. Situace na Ukrajině se v tomto směru 
ukázala být pro prezidenta Vladimira Putina prubířským 
kamenem tohoto přístupu, který pro něj představuje osobní 
výzvu a jakousi „zkoušku ze státnictví“, v níž se domnívá, 
že uspěl. 

Druhá část debaty se soustředila na doporučení, která 
plynou pro Evropu a Českou republiku vzhledem k bouř-
livému vývoji na Ukrajině a současné situaci v Rusku. Ve 
vztahu k Evropě bylo poznamenáno, že Putinova politika 
cíleně využívá mocenského vakua na starém kontinentě 
k prosazení svého vlivu. Rovněž bylo poukázáno na to, že 
nedávným zvratem v zahraniční politice Česká republika 
dost možná ztratila jedinečnou pověst země s ideály, pro 
které byla respektována. Závěrem diskuse zhodnotila, že 
se Rusko v současné době potýká s bolestným společen-
ským a politickým přerodem. 

Zazněl názor, že hlavním problémem nynějšího Ruska 
je skutečnost, že země v praxi zaručuje jen málo z práv 
a základních svobod ukotvených ve všeobecné deklaraci. 
Proto se musí Rusko opět zařadit po bok demokratických 
států. Evropa mu v tom může být nápomocna tak, že dá 
jasně najevo, že lidským právům a základním svobodám 
přikládá zásadní význam a nečiní v této oblasti ústupky. 

Czech-German Discussion Forum, Luděk Sefzig, former 
Czech Senator and Co-Chairman of the Czech-German 
Discussion Forum, and Tomáš Jelínek, Director of the 
Czech-German Fund for the Future. 

Opening remarks were followed by contributions of Marlene 
Mortler, German Commissioner on Drug-related Issues, 
and her Czech counterpart, Jindřich Vobořil. They agreed 
that an effective anti-drug policy is primarily based on pre-
vention and treatment of the potentially susceptible pop-
ulations, among which children and youth represent the 
most vulnerable group. 

RUSSIA AND EUROPE: CURRENT 
PROSPECTS AND RECOMMENDATIONS 
June 11, 2014

A closed discussion took place on the current situation 
in Russia at the Emblem Hotel. Among the participants 
were representatives from the diplomatic community and 
civil society.

It was pointed out that we have recently witnessed a quali-
tative change in the nature of the Russian political regime, 
a conscious evolution from a quasi-democratic model to 
a much more autocratic one. Putin saw the Ukrainian cri-
sis as a personal challenge, an “examination in statecraft” 
in which he believes he succeeded.

The second part of the discussion focused on what Europe 
and the Czech Republic can do about the turbulent events 
in Ukraine and the current situation in Russia. In relation to 
Europe it was mentioned that Putin´s foreign policy uses 
the absence of power in Europe in order to broaden his 
area of influence. One speaker believed that, because of 
the recent turn in its foreign policy, the Czech Republic may 
have lost its unique image of moral integrity, and therefore 
some respect among the international community. 

Russia’s central problem is that its citizens enjoy very 
few of the basic rights and freedoms guaranteed in the 
Universal Declaration of Human Rights. Russia’s first pri-
ority should be therefore to return to a democratic course. 
To assist Russia’s transition, Europe must demonstrate 
that basic values and human rights are essential and 
non-negotiable.

AKTIVITY V ROCE 2014 | ACTIVITIES IN 2014
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JAKÝM SMĚREM BY MOHLA STŘEDNÍ 
EVROPA POSUNOUT EVROPSKOU UNII 
V NÁSLEDUJÍCÍCH 25 LETECH?
13. listopad 2014

Projekt New Europe 100 si klade za cíl podporovat ino-
vace ve střední a východní Evropě a zvyšovat povědomí 
o těch, jež jsou hybnou silou pozitivních změn nejen v digi-
tálním světě.

Představení projektu se konalo v Hrzánském paláci v rámci 
debaty „Jakým směrem by mohla střední Evropa posunout 
Evropskou unii v následujících 25 letech?“ Projekt vznikl 
ve spolupráci s Visegrádským fondem, nakladatelstvím 
Res Publica, společností Google a Financial Times a na 
jeho slavnostním představení v České republice se podí-
lela i Nadace Forum 2000. 

Mezi řečníky vystoupili Taťána le Moigne, ředitelka české 
pobočky společnosti Google, Lucie Brešová, provozní ředi-
telka startupu Skypicker, Ivana Sendecká, zakladatelka 
Next Generation Leaders of Slovakia, Pavel Fischer, bývalý 
politický ředitel Ministerstva zahraničních věcí, a Radek 
Špicar, ředitel Aspen Institute Prague. Akci moderoval 
Martin Ehl z Hospodářských novin.

Panelisté nejčastěji naráželi na nedostatky v českém 
vzdělávacím systému, který neučí mladé lidi myslet ino-
vativně a podnikat a také na přemíru byrokratické zátěže 
pro nejen začínající podnikatele. Všichni z přítomných řeč-
níků se shodli na tom, že inovace jsou klíčem k budoucímu 
úspěšnému vývoji v České republice i celé střední Evropě

IN WHAT DIRECTION CAN CENTRAL 
EUROPE DEVELOP THE EUROPEAN UNION 
IN THE NEXT 25 YEARS?
November 13, 2014

The New Europe 100 project aims to inform about innova-
tions that are a driving force of positive change, not solely 
in the digital world. 

The introduction of the project took place at the Hrzánský 
palace during a panel titled “In what direction can Central 
Europe develop the European Union in the next 25 years?” 
The project was brought about in cooperation with the 
Visegrad Fund, the Res Publica publishing house, Google 
and the Financial Times. Its formal introduction in the 
Czech Republic was executed in cooperation with the 
Forum 2000 Foundation.

Among the speakers were: Taťána le Moigne, director of 
the Czech branch of Google, Lucie Brešová, chief opera-
tions officer of the Skypicker startup, founder of the Next 
Generation Leaders of Slovakia Ivana Sendecká, former 
political director Pavel Fischer and the director of the Aspen 
Institute Radek Špicar. The event was moderated by Martin 
Ehl of the Hospodářské noviny newspaper.

The panelists reflected on the inadequacies of the Czech 
education system which does not encourage creative and 
innovative thinking. Another concern that came up was the 
overzealous bureaucratic system that discourages not only 
young businesses. All the speakers came to an agreement 
that innovation is positively crucial for the further devel-
opment of both the Czech Republic and Central Europe 
as a whole.

AKTIVITY V ROCE 2014 | ACTIVITIES IN 2014
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VÝROČNÍ KONFERENCE ČESKO-
NĚMECKÉHO DISKUSNÍHO FÓRA:  
ČESKO-NĚMECKÉ SOUSEDSTVÍ:  
KULTURA VZPOMÍNÁNÍ PRO 
BUDOUCNOST
22. listopad 2014

Výroční konference Česko-německého diskusního fóra, jejíž 
název zněl „Česko-německé sousedství: Kultura vzpomí-
nání pro budoucnost“ se konala v Litoměřicích. Politici, 
spisovatelé, odborníci, představitelé občanské společ-
nosti a další pozvaní hosté se zabývali různými aktuál-
ními odstíny historické paměti, která má ve vztazích mezi 
Čechy a Němci i v současnosti mimořádně velký význam. 
Konference byla završena nedělním setkáním v Památníku 
Terezín, které se výrazně dotklo rovněž otázky očištění 
vzpomínání od politických nánosů po pádu komunismu.

Předsedové Rady Česko-německého diskusního fóra – 
bývalý senátor Luděk Sefzig a spolkový ministr Christian 
Schmidt – se pochvalně vyjádřili o stavu česko-německých 
vztahů: narostla vzájemná důvěra, Češi a Němci překonali 
rozdílné vnímání minulosti a dospěli až do stavu partner-
ského porozumění. Spolupředsedové rady se shodli, že 
události roku 1989, tisíce východoněmeckých uprchlíků 
na německém velvyslanectví v Praze a období sametové 

ANNUAL CONFERENCE OF THE CZECH-
GERMAN DISCUSSION FORUM: THE 
CZECH-GERMAN NEIGHBORHOOD: 
A CULTURE OF REMEMBRANCE FOR THE 
FUTURE
November 22, 2014

The annual Czech-German Discussion Forum confer-
ence was held in Litoměřice, this time with the title of 
“The Czech-German Neighborhood: A Culture of 
Remembrance for the Future.” Politicians, writers, 
experts, representatives of civil society and other invited 
guests considered different, up-to-date nuances of the his-
torical memory, something which has extraordinary sig-
nificance in relations between Czechs and Germans even 
now. The conference culminated in a Sunday gathering at 
the Terezín Memorial, with the issue of peeling away the 
politically-applied layers from recollections following the 
fall of communism.

The chairmen of the Council of the Czech-German 
Discussion Forum – former senator Luděk Sefzig and 
Federal Minister Christian Schmidt – praised the condi-
tion of Czech-German relations: mutual trust had grown 
and Czechs and Germans had overcome differences in 
their view of the past and reached a situation in which they 

AKTIVITY V ROCE 2014 | ACTIVITIES IN 2014
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revoluce tvoří svorník mezi oběma společnostmi a musejí 
být nedílnou součástí společného, do budoucna směřují-
cího vzpomínání. 

Z debat mimo jiné vyplynulo, že mezi Čechy a Němci se 
stále mohou objevovat různá tabu či třecí plochy. 

Na konferenci vystoupili i zástupci občanských sdružení, 
kteří se snaží oživovat oblasti dříve obývané Němci, třeba 
opravou sakrálních památek.

Diskutující vícekrát zmínili Česko-německou deklaraci 
z roku 1997, která velkým podílem přispěla k nynějším 
vynikajícím vztahům mezi oběma státy. V současných 
nestabilních poměrech na starém kontinentu je podle řady 
panelistů patrné, že spolupráce mezi Českem a Německem 
musí být postavena na evropském základě. Bývalý před-
seda Senátu Petr Pithart, někdejší státní tajemník spolko-
vého ministerstva zahraničí a vyjednavač Česko-německé 
deklarace Peter Hartmann společně s bývalým vicepremi-
érem a hlavním vyjednavačem Česko-německé deklarace 
na české straně, Alexandrem Vondrou, hovořili o aspektech 
evropské budoucnosti Čechů a Němců. Pithart mimo jiné 
uvedl, že těžiště starostí Evropanů se nyní posunuje na 
východ – směrem k Rusku.

Ve světle současné bezpečnostní situace v Evropě, 
zejména s ohledem na konflikt na Ukrajině, se oba před-
sedové dohodli na jarním bilaterálním setkání k tomuto 
tématu za účasti vysoce postavených politiků, odborníků 
a médií. 

could understand each other as partners. The chairmen of 
the Council agreed that the events of 1989, thousands of 
East-German refugees at the German embassy in Prague, 
and the Velvet Revolution are key events in relation to the 
two societies and must be a part of common recollections 
aimed at the future. 

On the other hand, it emerged from the debate that there 
are still certain taboos between Czechs and Germans, 
certain points of friction. Representatives of civic initia-
tives that are trying to revitalize areas formerly inhabited 
by Germans, perhaps by restoring religious monuments, 
spoke about these issues.

Those involved in the discussions mentioned the Czech-
German Declaration of 1997 on more than one occasion. 
This declaration largely contributed to the excellent rela-
tions that now exist between the countries. A number of 
panelists are of the opinion that it is clear from the unsta-
ble relations on the Old Continent right now that cooper-
ation between the Czech Republic and Germany must be 
built on European foundations.  said the German chairman 
of the Council of the Czech-German Discussion Forum, 
Federal Minister Christian Schmidt. Former President 
of the Senate of the Czech Republic Petr Pithart, former 
State Secretary of the Federal Ministry of Foreign Affairs 
and negotiator of the Czech-German Declaration Peter 
Hartmann and former Deputy Prime Minister and main 
negotiator of the Czech-German Declaration for the Czech 
Republic Alexandr Vondra all spoke about aspects of the 
European future of Czechs and Germans. Among other 
things, Mr Pithart said that the main concerns among 
Europeans were now moving eastwards, towards Russia.

In light of the security situation in Europe at present, in 
particular considering the conflict in Ukraine, both chair-
men agreed on a bilateral meeting on the subject in the 
spring, to be attended by high-ranking politicians, experts 
and the media.
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O NADACI FORUM 2000 ABOUT THE FORUM 2000  
FOUNDATION

POSLÁNÍ

Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla pro-
střednictvím podpory demokratických hodnot a respektu 
k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posi-
lování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Vůdčím 
světovým osobnostem, myslitelům a odvážným jednotliv-
cům ze všech oblastí života poskytuje prostor, kde mohou 
tato zásadní témata sdílet a otevřeně o nich diskutovat.

SPRÁVNÍ RADA

Tomáš Vrba
Lucie Pilipová
Martin Radvan
Ivo Šilhavý
Ivana Štefková
Martin Vidlák
Jiří Oberfalzer
Alexandr Vondra

MISSION

The Forum 2000 Foundation pursues the legacy of Vaclav 
Havel by supporting the values of democracy and respect 
for human rights, assisting the development of civil society, 
and encouraging religious, cultural, and ethnic tolerance. It 
provides a platform for global leaders, as well as thinkers 
and courageous individuals from every field of endeavor, 
to debate openly and share these critical issues.

BOARD OF DIRECTORS

Tomáš Vrba
Lucie Pilipová
Martin Radvan
Ivo Šilhavý
Ivana Štefková
Martin Vidlák
Jiří Oberfalzer
Alexandr Vondra
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DOZORČÍ RADA

Ivan Fišer
Daniela Hátleová
Stanislav Janoch

KONTAKT

Nadace Forum 2000
Pohořelec 6, 118 00 Praha 1
Česká republika

tel. +420 224 310 991
fax +420 224 310 989
secretariat@forum2000.cz

www.forum2000.cz

BANKOVNÍ ÚDAJE

Bankovní účty:

USD: 942211970217/0100
IBAN: CZ8401000000942211970217

EUR: 512725850247/0100
IBAN: CZ1101000000512725850247

CZK: 4753370207/0100
IBAN: CZ7101000000004753370207

Bankovní účty jsou vedeny u Komerční banky,  
Pohořelec 3, 118 00 Praha 1, SWIFT: KOMBCZPP

SUPERVISORY BOARD

Ivan Fišer
Daniela Hátleová
Stanislav Janoch

CONTACT

Forum 2000 Foundation
Pohořelec 6, 118 00 Prague 1
Czech Republic

tel. +420 224 310 991
fax +420 224 310 989
secretariat@forum2000.cz

www.forum2000.cz

BANK DETAILS

Bank Accounts:

USD: 942211970217/0100
IBAN: CZ8401000000942211970217

EUR: 512725850247/0100
IBAN: CZ1101000000512725850247

CZK: 4753370207/0100
IBAN: CZ7101000000004753370207

The accounts are held at Komerční banka,  
Pohořelec 3, 118 00 Prague 1, SWIFT: KOMBCZPP

O NADACI FORUM 2000 | ABOUT FORUM 2000 FOUNDATION
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Partneři | Partners 

Generální partneři | General Partners

Jürgen a Helena Hoffmeister 
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PODPOROVATELÉ

ČSOB
Embassy of France
ESF
European Parliament
Heinrich Böll Stiftung
Karel Schwarzenberg
Marek Lehečka 
Vamed Health Projects
Vodafone Foundation
Zaostřeno
Plavec & Partners, Law Office (nefinanční plnění)

 
Přátelé
Adla Theodor, Avratová Jarmila, Baloun Václav, Beňová  
Barbora, Bížová Edita, Bocková Romana, Brada 
Viktor, EUROFFICE PRAHA - BRUSEL A.S. , Císařová 
Hana, Ďásek Petr, Doudová Jana, Dubská  Veronika, 
Džakovová Michaila, Emrová  Marcela, Feldek Matěj, 
Hainz Philip Armin, Hnízdil Aleš, Horčicová Milena, 
Hromádka Zdeněk, Illner Michal, Ivanova Nadiia, Janků 
David, Jelínková Veronika, Jirsová Barbora, Johnson 
Marshall Leo, Kalous Jaroslav, Klepal Jakub, Klíma 
Josef, Krausová Noemi, Kričková Darina, Křížková 
Eliška, Kubesa  Adam, Lochman Ondřej, Loučková Ivana, 
Machač  Stanislav, Mančál Tomáš, Marlinová Olga, 
Miltová Alena, Nasadil  Pavel, Novák Jakub, Nováková 
Lucie, Outrata Edvard, Outratová Jana, Pavelka Richard, 
Pečeňa  Michal, Pokorný Lukáš, Pražák Pavel, Ptáček 
Pavel, Ramadani Laura, Rindová Eva, Růžičková 
Kristýna, Schwank Petr, Slepičková Alena, Soukup  
Aleš, Soyková Vivienne, Stejskal  Libor, Strnad Matyáš, 
Svetlíková Monika, Šimůnková Monika, Šišková  Jana, 
Štědroň  Bohumír, Šuráňová Dorota, Tázlar Tomáš, 
Tomšíčková Jana, Trnka Jan, Volencová Dagmar, Zvěřina 
Josef, Žáčková Motalová Tereza

 
Dále děkujeme

Jan Bárta
Tania le Moigne
Tomáš Sedláček
Jan Žůrek
Mamacoffee
Sanek

INDIVIDUAL DONORS

ČSOB
Embassy of France
ESF
European Parliament
Heinrich Böll Stiftung
Karel Schwarzenberg
Marek Lehečka 
Vamed Health Projects
Vodafone Foundation
Zaostřeno
Plavec & Partners, Law Office (nefinanční plnění)

 
Friends
Adla Theodor, Avratová Jarmila, Baloun Václav, Beňová  
Barbora, Bížová Edita, Bocková Romana, Brada 
Viktor, EUROFFICE PRAHA - BRUSEL A.S. , Císařová 
Hana, Ďásek Petr, Doudová Jana, Dubská  Veronika, 
Džakovová Michaila, Emrová  Marcela, Feldek Matěj, 
Hainz Philip Armin, Hnízdil Aleš, Horčicová Milena, 
Hromádka Zdeněk, Illner Michal, Ivanova Nadiia, Janků 
David, Jelínková Veronika, Jirsová Barbora, Johnson 
Marshall Leo, Kalous Jaroslav, Klepal Jakub, Klíma 
Josef, Krausová Noemi, Kričková Darina, Křížková 
Eliška, Kubesa  Adam, Lochman Ondřej, Loučková Ivana, 
Machač  Stanislav, Mančál Tomáš, Marlinová Olga, 
Miltová Alena, Nasadil  Pavel, Novák Jakub, Nováková 
Lucie, Outrata Edvard, Outratová Jana, Pavelka Richard, 
Pečeňa  Michal, Pokorný Lukáš, Pražák Pavel, Ptáček 
Pavel, Ramadani Laura, Rindová Eva, Růžičková 
Kristýna, Schwank Petr, Slepičková Alena, Soukup  
Aleš, Soyková Vivienne, Stejskal  Libor, Strnad Matyáš, 
Svetlíková Monika, Šimůnková Monika, Šišková  Jana, 
Štědroň  Bohumír, Šuráňová Dorota, Tázlar Tomáš, 
Tomšíčková Jana, Trnka Jan, Volencová Dagmar, Zvěřina 
Josef, Žáčková Motalová Tereza

 
Further Thanks

Jan Bárta
Tania le Moigne
Tomáš Sedláček
Jan Žůrek
Mamacoffee
Sanek



23Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA



24Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



25Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



26Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



27Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



28Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



29Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



30Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



31Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY



32Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



33Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



34Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



35Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



36Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



37Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



38Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



39Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



40Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



41Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



42Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



43Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



44Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT



45Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



46Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



47Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



48Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



49Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



50Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



51Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



52Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



53Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS



54Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



55Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



56Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



57Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



58Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



59Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



60Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



61Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



62Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



63Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



64Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



65Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



66Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2014 | Forum 2000 Foundation 2014 Annual Report



NADACE FORUM 2000
POHOŘELEC 6, 118 00 PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA
SECRETARIAT@FORUM2000.CZ
WWW.FORUM2000.CZ

FORUM 2000 FOUNDATION
POHOŘELEC 6, 118 00 PRAGUE 1, CZECH REPUBLIC
SECRETARIAT@FORUM2000.CZ
WWW.FORUM2000.CZ
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