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Projektový rámec: Vyhodnocení možných variant budoucího vývoje evropské integrace
(TIRVMZV702)
Jako základ pro zadání projektu ve veřejné zakázce dle §2 odst 2 písmena g) zákona č.130/2002 Sb.
podle podmínek programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní
správy BETA2, který byl schválen usnesením vlády České republiky č. 278 ze dne 30. 3. 2016.
Předběžně uvažovaný typ zadání – Přímé zadání VVI
RESORT : Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 101/5 , 118 00 Praha 10
Zástupce odborného gestora VaV: Michal Černý (ZG)
Výkonný projektový (odborný) zástupce na straně resortu (odborný garant) pro úkony v informačním
systému ISRB: Marek Janovský (MZV)
Projekt bude řízen resortem
Projekt realizuje výzkumné potřeby:
TIMZV0008 Vyhodnocení možných variant budoucího vývoje evropské integrace
Vazba potřeby na resortní strategie a koncepce: Potřeba reflektuje Koncepci politiky ČR v EU,
která sleduje aktivní pojetí členství ČR v Unii a srozumitelnost jejích postojů. Pro plnohodnotné
členství ČR a jednotnou Evropskou unii je naplnění potřeby důležité a to v zájmu získání relevantních
dat, nezbytných pro tvorbu scénářů vývoje evropské integrace v různých časových horizontech.
Realizace potřeby vytvoří výsledky, které budou sloužit jako podklady pro rozhodovací procesy MZV a
ÚV v klíčových otázkách evropské politiky. Naplnění potřeby je dále v souladu s Koncepcí zahraniční
politiky schválené vládou a přispívá k její aktualizaci a též i k realizaci zahraniční politiky České
republiky v dlouhodobém horizontu a též ve střednědobém a krátkodobém horizontu. Realizace
potřeby též odpovídá Koncepci výzkumu MZV na období 2017-2021 z března 2017.
Vazba na podprogram : Výzkum v oblasti mezinárodních vztahů, zahraniční politiky a
zahraničně-politických aspektů bezpečnosti státu
Realizace výzkumné aktivity za účelem kvalitnějšího a efektivního výkonu státní správy s
požadavkem Zdokonalení, Služba, Informační a řídící produkt a postup, V předchozích letech
byly realizovány projekty: [TB010MZV047] Dvourychlostní Evropa a role ČR v ní ,
[TB020MZV031] Možnosti České republiky v rozhodovacích procesech v Evropském
parlamentu, [TB050MZV006] Institucionální rovnováha EU v post-lisabonském a postkrizovém období,které tematicky částečně souvisí s předloženou potřebou.
Potřeba
TIMZV0008 se soustředí na aktuální vývoj v klíčových otázkách evropské integrace za účelem
modelace scénářů vývoje evropské integrace v různých časových horizontech, v čemž lze
spatřovat významnou přidanou hodnotu pro soudobou i budoucí pozici ČR v různých oblastech
směřován EU.
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Předpokládaná hodnota a alokace určená pro řešení projektu z potřeb (plán): 1 800 000,00 Kč
Předpokládaná hodnota a alokace sestavená v projektu (upřesněný plán): 1 749 600,00 Kč
Maximální doba řešení projektu z požadavku potřeb (plán): 24 měsíců měsíců
Maximální doba řešení připraveného projektového rámce (upřesněný plán): 24 měsíců
EN Název projektu
Evaluation of possible options for the future development of European integration.

CS Klíčová slova : european union, multi-speed integration, economic and monetary union, scenario
modelling
EN keywords: european union, multi-speed integration, economic and monetary union, scenario
modelling
Hlavní obor CEP: Společenské vědy (A) : Politologie a politické vědy (AD)
Vedlejší obor CEP: Společenské vědy (A) : Ekonomie (AH)
CS Hlavní cíle projektu
Cílem projektu je modelovat pravděpodobné scénáře dalšího vývoje v krátkodobém, střednědobém a
dlouhodobém horizontu na základě analýz současného vývoje v klíčových unijních otázkách a
politikách. Na základě nich pak vypracovat doporučení pro pozici ČR v různých oblastech dalšího
směřování EU. Předmětem výzkumu bude např. otázka pravděpodobných oblastí rozvoje
vícerychlostní integrace, zejména v oblasti dalšího prohlubování Hospodářské a měnové unie (HMU),
dále naplňování závěrů Římské deklarace nebo analýza tzv. „reflection papers“ EK ke globalizaci, k
prohlubování Hospodářské a měnové unie, k finanční správě EU apod.
EN Main project goals
The aim of the project is to model probable scenarios of further developments in the short, medium
and long term based on analysis of current developments in key Union issues and policies. Based on
them, they will make recommendations for the position of the Czech Republic in various areas of the
EU's further direction. The subject of the research will be, for example, the question of the likely areas
for the development of multi-speed integration, particularly in the area of ??further deepening
Economic and Monetary Union (EMU), the fulfillment of the conclusions of the Rome Declaration or
the analysis of the "reflection papers" of the EC on globalization, the deepening of Economic and
Monetary Union the EU's financial administration,
Bližší popis cíle ve vztahu k potřebě (options)
ČR musí aktivně předvídat a pružně reagovat na další integrační kroky v EU. Cílem výzkumné potřeby
bude tudíž analyzovat současný vývoj v klíčových unijních otázkách a politikách včetně modelace
pravděpodobných scénářů dalšího vývoje v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, a
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na základě nich vypracovat doporučení pro pozici ČR v různých oblastech dalšího směřování EU.
Předmětem výzkumu bude např. otázka pravděpodobných oblastí rozvoje vícerychlostní integrace,
zejména v oblasti dalšího prohlubování Hospodářské a měnové unie (HMU), dále naplňování závěrů
Římské deklarace nebo analýza tzv. „reflection papers“ EK ke globalizaci, k prohlubování Hospodářské
a měnové unie, k finanční správě EU apod.

Vybrané vazby na resortní strategie
Potřeba reflektuje Koncepci politiky ČR v EU, která sleduje aktivní pojetí členství ČR v Unii a
srozumitelnost jejích postojů. Pro plnohodnotné členství ČR a jednotnou Evropskou unii je naplnění
potřeby důležité a to v zájmu získání relevantních dat, nezbytných pro tvorbu scénářů vývoje evropské
integrace v různých časových horizontech. Realizace potřeby vytvoří výsledky, které budou sloužit
jako podklady pro rozhodovací procesy MZV a ÚV v klíčových otázkách evropské politiky. Naplnění
potřeby je dále v souladu s Koncepcí zahraniční politiky schválené vládou a přispívá k její aktualizaci a
též i k realizaci zahraniční politiky České republiky v dlouhodobém horizontu a též ve střednědobém a
krátkodobém horizontu. Realizace potřeby též odpovídá Koncepci výzkumu MZV na období 20172021 z března 2017.

Charakter projektu: Experimentální vývoj
Doplňující informace k projektu - uvažovaný způsob řešení (options):
Dynamický vývoji uvnitř EU po jarních francouzských a podzimních německých parlamentních
volbách v kombinaci s probíhajícími jednáními o ukončení členství Velké Británie staví ČR před
důležitá rozhodnutí, která mohou zásadním způsobem ovlivnit její pozici v rámci EU. Při přijímání
těchto rozhodnutí se musí vedení MZV opírat o kvalifikované výzkumné výstupy, které umožní
formulaci erudovaného stanoviska MZV, potažmo vlády ČR, v klíčových otázkách. Požadované
výzkumné výstupy by měly mít podobu jak souhrnných výzkumných zpráv (scénáře), tak i krátkých
výstupů typu policy paper nebo odborných konzultací.
MZV na základě znalosti relevantního trhu dodavatelů požaduje přímé zadání ÚMV. Ústav
mezinárodních vztahů jako instituce zřízená MZV je jediným výzkumným pracovištěm, s nímž existuje
online komunikace v zabezpečeném režimu - tedy po vnitřní síti, kde lze sdílet klasifikované
informace. Vzhledem k dynamice vývoje uvnitř EU musí mít řešitel během zpracování projektu k těmto
informacím operativní přístup. MZV nemá ani kapacity ani časový prostor k tomu, aby tok
klasifikovaných informací zajistil řešiteli mimo stávající zabezpečené komunikační kanály.
Obdobné projekty (vypořádání podobností):

Pro naplnění cíle jsou požadovány následující výsledky:
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Výsledek č. 1 kód: Vsouhrn
Scénáře vývoje evropské integrace na základě zadaných parametrů a rizika a příležitosti z hlediska ČR
I.
Souhrnná výzkumná zpráva Vsouhrn může být jedním z vyžádaných výsledků projektu aplikovaného výzkumu s
účelovým nebo smluvním financováním. Souhrnná výzkumná zpráva shrnuje výsledky řešení projektu a vyjadřuje
se k naplnění stanovených cílů projektu. Souhrnná výzkumná zpráva může mít utajovaný charakter, tj. nemusí být
veřejně dostupná.

Koneční uživatelé a popis jejich práce s Konečnými uživateli výsledků jsou MZV a Úřad vlády.
výsledkem
Výsledky poslouží jako podklad pro zaujímání
stanovisek, pro rozhodování MZV a Úřadu vlády v
klíčových otázkách evropské politiky.
Předpokládaný způsob implementace

Podklad pro politickou reprezentaci ČR pro přijímání
rozhodnutí a formulaci pozic při bilaterálních i
unijních jednáních.

Za užití a implementaci výsledku odpovídá v Marek Janovský (MZV)
projektu
Certifikaci zajistí

Není relevantní

Osoby participující na využití výsledku

David Král, ředitel odboru politického plánování

Etapový (kvartální) plán pro dosažení výsledku při řešení projektu (předpoklad vždy na konci
kvartálu) s předpokladem nákladů
1.kvartál

Scénář analýz k vývoji evropské integrace na základě
zadaných parametrů, identifikace rizik a příležitostí z
hlediska ČR, odborná rešerše a zpráva o zajištění
relevantních zdrojů.

2.kvartál

Průběžná zpráva s výsledky analýz a scénářem
kvalitativního výzkumu, dohodnuté množství policy
papers, jejichž obsah bude zadán operativně dle
aktuální situace. Podklady pro konzultace.

3.kvartál

Pracovní verze 1. souhrnné zprávy včetně návrhu
scénářů vývoje evropské integrace na základě
zadaných parametrů a identifikace rizik a příležitostí z
hlediska ČR v požadovaných časových horizontech a
návrhy doporučení, podklady pro konzultace a policy
papers dle operativního zadání

4.kvartál

I. Souhrnná zpráva s návrhy scénáře k vývoji evropské
integrace na základě zadaných parametrů identifikace
rizik a příležitostí z hlediska ČR v požadovaných
časových horizontech, podklady pro konzultace a
policy papers dle operativního zadání

F35 verze 1
Pracovní
Strana 4/15

Vyhodnocení možných variant budoucího vývoje evropské integrace
TIRVMZV702

Datum generování : 22.03.2018

Součet přímých nákladů na výsledek (bez 0,00 Kč
činností)
Trvání činností v hod celkem

630 hod

Celkové předpokládané projektové náklady
na výsledek (činnosti+přímé náklady bez
projektové režie 20% / včetně projektové
režie 20%)

590 000,00 Kč / 708 000,00 Kč

Výsledek č. 2 kód: Vsouhrn
Aktualizace scénáře vývoje evropské integrace na základě zadaných parametrů a rizika a příležitosti z
hlediska ČR (II.)
Souhrnná výzkumná zpráva Vsouhrn může být jedním z vyžádaných výsledků projektu aplikovaného výzkumu s
účelovým nebo smluvním financováním. Souhrnná výzkumná zpráva shrnuje výsledky řešení projektu a vyjadřuje
se k naplnění stanovených cílů projektu. Souhrnná výzkumná zpráva může mít utajovaný charakter, tj. nemusí být
veřejně dostupná.

Koneční uživatelé a popis jejich práce s Konečnými uživateli výsledků jsou MZV a Úřad vlády.
výsledkem
Výsledky poslouží jako podklad pro zaujímání
stanovisek, pro rozhodování MZV a Úřadu vlády v
klíčových otázkách evropské politiky.
Předpokládaný způsob implementace

Podklad pro politickou reprezentaci ČR pro přijímání
rozhodnutí a formulaci pozic při bilaterálních i
unijních jednáních.

Za užití a implementaci výsledku odpovídá v Marek Janovský (MZV)
projektu
Certifikaci zajistí

Není relevantní

Osoby participující na využití výsledku

David Král, ředitel odboru politického plánování

Etapový (kvartální) plán pro dosažení výsledku při řešení projektu (předpoklad vždy na konci
kvartálu) s předpokladem nákladů
5.kvartál

Aktualizovaný scénář pro 2. kolo analýz k vývoji
evropské integrace na základě zadaných parametrů
identifikace rizik a příležitostí z hlediska ČR dle
skutečného vývoje evropské integrace, odborná
rešerše, zpráva o zajištění relevantních dokumentů.

6.kvartál

Průběžná zpráva s výsledky analýz a scénářem
kvalitativního výzkumu, podklady pro konzultace a
požadované množství policy papers, jejichž obsah
bude zadán operativně dle aktuální situace
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7.kvartál

Pracovní verze 2. souhrnné zprávy včetně návrhu
scénářů vývoje v požadovaných časových horizontech
a návrhu doporučení, zhodnocení rizik a příležitostí z
hlediska ČR, podklady pro konzultace a požadované
množství policy papers dle operativního zadání

8.kvartál

II. Souhrnná výzkumná zpráva, scénáře vývoje
evropské integrace v krátkodobém, střednědobém a
dlouhodobém časovém horizontu, návrhu doporučení,
zhodnocení rizik a posouzení příležitostí z hlediska
ČR, podklady pro konzultace a policy papers, zajištění
diseminace výsledků projektu uživatelům, ukončení
projektu

Součet přímých nákladů na výsledek (bez 0,00 Kč
činností)
Trvání činností v hod celkem

640 hod

Celkové předpokládané projektové náklady
na výsledek (činnosti+přímé náklady bez
projektové režie 20% / včetně projektové
režie 20%)

610 000,00 Kč / 732 000,00 Kč

Výsledek č. 3 kód: O
Policy papers a konzultace (17+17) - podle zadané specifikace (7+7) a dle akt. potřeby (10+10))
„Ostatní výsledky“ jsou takové výsledky, které nesplňují kritéria pro výše uvedené, přesně definované druhy výsledků.
Mezi tyto výsledky patří také poznatky a dovednosti v souladu s § 2 odst. 2, písmeno k) zákona o podpoře
výzkumu, vývoje a inovací, které se očekávají jako výsledky veřejné zakázky a které tvoří rovněž přínosy programu
BETA2..

Koneční uživatelé a popis jejich práce s Konečnými uživateli výsledků jsou MZV a Úřad vlády.
výsledkem
Výsledky poslouží jako podklad k operativnímu
rozhodování a formulaci stanovisek v bilaterálních a
unijních jednáních v konkrétních oblastech evropské
politiky.
Předpokládaný způsob implementace

Podklad pro politickou reprezentaci ČR pro přijímání
rozhodnutí a formulaci pozic při bilaterálních i
unijních
jednáních.
Specifikace:
- policy papers k reflexním papírům EU: globalizace,
prohlubování HMU, finanční (případně sociální) pilíř
- policy paper k pravděpodobným formám
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diferencované integrace v EU a rizikům a
příležitostem z toho plynoucím pro ČR včetně
doporučení
- policy paper k prohlubování HMU a rizikům a
příležitostem z toho plynoucím pro ČR včetně
doporučení
- policy paper k Římské agendě a doporučení pro
postup
ČR
v
jednotlivých
oblastech
- konzultace ke každému policy paperu (7)
Další ad hoc policy papers dle potřeby (celkem 10)
Další ad hoc konzultace dle potřeby (celkem 10)
Za užití a implementaci výsledku odpovídá v Marek Janovský (MZV)
projektu
Certifikaci zajistí

Není relevantní

Osoby participující na využití výsledku

David Král, ředitel odboru politického plánování

Etapový (kvartální) plán pro dosažení výsledku při řešení projektu (předpoklad vždy na konci
kvartálu) s předpokladem nákladů
2.kvartál

Podklady pro konzultace a policy papers
požadovaném množství dle operativního zadání.

v

3.kvartál

Podklady pro konzultace a policy papers
požadovaném množství dle operativního zadání.

v

4.kvartál

Podklady pro konzultace a policy papers
požadovaném množství dle operativního zadání.

v

5.kvartál

Podklady pro konzultace a policy papers
požadovaném množství dle operativního zadání.

v

6.kvartál

Podklady pro konzultace a policy papers
požadovaném množství dle operativního zadání.

v

7.kvartál

Podklady pro konzultace a policy papers
požadovaném množství dle operativního zadání.

v

8.kvartál

Podklady pro konzultace a policy papers
požadovaném množství dle operativního zadání.

v

Součet přímých nákladů na výsledek (bez 0,00 Kč
činností)
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Trvání činností v hod celkem

480 hod

Celkové předpokládané projektové náklady
na výsledek (činnosti+přímé náklady bez
projektové režie 20% / včetně projektové
režie 20%)

258 000,00 Kč / 309 600,00 Kč

Indikativní údaje pro výsledky a vazbu na požadované činnosti při řešení:

č. 1 - Vsouhrn – Scénáře vývoje evropské integrace na základě zadaných parametrů a rizika a
příležitosti z hlediska ČR I.
Činnost (kód)Povinná?

Popis činnosti

Uvažovaná
pro činnost

odbornost

ORS001,
povinná,
Odborná
rešerše

Úvodní činnost k
výsledku.
Specifikace
výzkumných otázek
na základě zadaných
parametrů (např.
pravděpodobné
oblasti rozvoje
vícerychlostní
integrace, zejména v
oblasti dalšího
prohlubování
Hospodářské a
měnové unie (HMU),
naplňování závěrů
Římské deklarace,
analýza tzv.
„reflection papers“
EK ke globalizaci, k
prohlubování
Hospodářské a
měnové unie, k
finanční správě EU
dle diskuse v EU),
návrh scénáře pro 1.
kolo analýz k vývoji

VŠ politologie,
mezinárodní vztahy,
sociální vědy 5 let
praxe

Počet hodin/cena

80/500,00

Celkem Kč

40 000,00
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evropské integrace a
identifikace rizik a
příležitostí z
hlediska ČR ,
odborná rešerše,
zajištění dostupnosti
relevantních
dokumentů EU a ČR.
Dokončení sestavení
scénáře analýz k
vývoji evropské
integrace, zpráva o
zajištění
relevantních zdrojů
zahájení analýzy
dokumentů.
AD002,
povinná,
Analýza
dokumentů

2. činnost k
výsledku. Analýzy
dokumentů,
vyhodnocení analýz,
komparace a
syntéza výsledných
zjištění, stanovení
výzkumných otázek
pro kvalitativní
výzkum na základě
zjištění
realizovaných
analýz, tvorba
průběžné zprávy.
Průběžná zpráva s
výsledky analýz.

VŠ 5 let praxe,
mezinárodní vztahy,
politologie, sociální
vědy

140/1 000,00

140 000,00

KVLV003,
povinná,
Kvalitativní
výzkum

3. činnost k
výsledku. Návrh
scénáře
kvalitativního
výzkumu na základě
výsledků analýz
dokumentů. Volba

VŠ sociologie nebo
příbuzné obory,
zkušenosti s
výzkumnou činnosti
kvalitativního
charakteru

210/1 000,00

210 000,00

F35 verze 1
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výzkumných
technik. Organizační
zajištění. Realizace
kvalitativního
výzkumu se zástupci
institucí pro
evropské záležitosti
a politiku a dalšími
evropskými aktéry,
(doporučeno
prostřednictvím
participativních
technik), analýza a
generalizace,
komparace
dosažených
analytických zjištění
a zjištění
kvalitativního
výzkumu,
(doporučena např.
MOSCOW technika).
Průběžná zpráva o
kvalitativním
výzkumu.
SVZ004,
povinná,
Souhrnná
výzkumná
zpráva

Finální činnost k
výsledku.
Kompletace
výzkumných
zjištění. Tvorba
pracovní verze
souhrnné výzkumné
zprávy. Finalizace I.
souhrnné výzkumné
zprávy včetně
vypracování
finálních návrhů
scénářů vývoje a
doporučení.
Konečná verze

VŠ 5 let praxe,
mezinárodní vztahy,
politologie, sociální
vědy

200/1 000,00

200 000,00
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souhrnné zprávy s
návrhy scénáře
vývoje evropské
integrace v
požadovaných
časových
horizontech.

Celkem 630 hodin

590 000,00 Kč

č. 2 - Vsouhrn – Aktualizace scénáře vývoje evropské integrace na základě zadaných parametrů a
rizika a příležitosti z hlediska ČR (II.)
Činnost (kód)Povinná?

Popis činnosti

Uvažovaná
pro činnost

odbornost

ORS0012,
povinná,
Odborná
rešerše 2

Úvodní činnost k
výsledku. Operativní
úprava scénáře pro
2. kolo analýz k
vývoji evropské
integrace na základě
zadaných parametrů
(pravděpodobné
oblasti rozvoje
vícerychlostní
integrace, zejména v
oblasti dalšího
prohlubování
Hospodářské a
měnové unie (HMU),
naplňování závěrů
Římské deklarace,
analýza tzv.
„reflection papers“
EK ke globalizaci, k
prohlubování
Hospodářské a
měnové unie,k
finanční správě EU)

VŠ 5 let praxe,
mezinárodní vztahy,
politologie, sociální
vědy

Počet hodin/cena

60/500,00

Celkem Kč

30 000,00

F35 verze 1
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a pro identifikaci
rizik a příležitostí z
hlediska ČR dle
aktuálního vývoje
diskuse v EU,
odborná rešerše,
zajištění dostupnosti
relevantních
aktuálních
dokumentů EU a ČR
AD0022,
povinná,
Analýza
dokumentů 2

2. činnost k
výsledku. Analýza
dokumentů,
vyhodnocení analýz,
komparace a
syntéza analytických
zjištění se zjištěními
z předchozího roku,
tvorba průběžné
zprávy o výsledcích
analýz, nástin
scénářů dle
požadovaných
časových horizontů

VŠ 5 let praxe,
mezinárodní vztahy,
politologie, socální
vědy

120/1 000,00

120 000,00

KVLV0032,
povinná,
Kvalitativní
výzkum 2

3. činnost k
výsledku. Příprava
scénáře 2. kola
kvalitativního
výzkumu na základě
zjištění
realizovaných
analýz z obou let a
výzkumných zjištění
1. roku projektu.
Volba technik.
Organizační
zajištění. Realizace
kvalitativního
výzkumu se zástupci

VŠ 5 let praxe,
sociologie, zkušenosti s
realizací kvalitativního
výzkumu

200/1 000,00

200 000,00

F35 verze 1
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institucí pro
evropské záležitosti
a politiku a dalšími
aktéry evropské
politiky,
(doporučeno
prostřednictvím
participativních
technik), analýza,
generalizace,
zpracování
dosažených zjištění
z analýz a
kvalitativního
výzkumu, porovnání
s výsledky z
předchozího roku
(doporučena např.
MOSCOW technika),
formulace závěrů a
doporučení.
SVZ0042,
povinná,
Souhrnná
výzkumná
zpráva 2

Finální činnost k
výsledku. Příprava
pracovní verze 2.
souhrnné zprávy
včetně návrhu
scénářů vývoje
evropské integrace
na základě zadaných
parametrů a analýza
rizik a posouzení
příležitosti z
hlediska ČR v
požadovaných
časových
horizontech a další
návrhy doporučení.
Finalizace II.
souhrnné výzkumné
zprávy včetně

VŠ 5 let praxe,
mezinárodní vztahy,
politologie, sociální
vědy

260/1 000,00

260 000,00
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zpřesnění a
dotvoření scénářů
vývoje a
závěrečných
doporučení.
Zajištění diseminace
výsledku. Ukončení
projektu.

Celkem 640 hodin

610 000,00 Kč

č. 3 - O – Policy papers a konzultace (17+17) - podle zadané specifikace (7+7) a dle akt. potřeby
(10+10))
Činnost (kód)Povinná?

Popis činnosti

Uvažovaná
pro činnost

odbornost

Počet hodin/cena

Celkem Kč

PP001, povinná,
Policy paper

Tvorba policy
papers na základě
realizovaných
analýz dokumentů a
výsledků
kvalitativního
výzkumu. Finální
verze dohodnutého
množství policy
papers, jejichž obsah
bude zadán
operativně dle
aktuální situace.

VŠ 5 let praxe,
mezinárodní vztahy,
politologie, sociální
vědy

300/500,00

150 000,00

KO002,
povinná,
Konzultace

Konzultace k
aktuálním otázkám
budoucího vývoje
evropské integrace
na základě zadaných
parametrů a rizika a
příležitostí z
hlediska ČR v
kontextu
realizovaných

VŠ 5 let praxe,
mezinárodní vztahy,
politologie, sociální
vědy

180/600,00

108 000,00

F35 verze 1
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analýz a
výzkumných zjištění
pro operativní
potřeby.

Celkem 480 hodin

258 000,00 Kč

Výchozí technické podmínky pro řešení projektu
Žádné podmínky
Výchozí netechnické podmínky pro řešení projektu
Projekt je řízen resortem: Pokyny pro řízení projektu uděluje konečný uživatel.

Finance projektu:

Částka původně
alokovaná z potřeb
Částka určená při stavbě
projektu
Náklady na činnosti
(osobní) v Kč
Přímé náklady
k výsledkům v Kč
Režie projektu 20% v
Kč:

1 800 000,00 Kč

Celkový součet
nákladů projektu v Kč

1 750 000 Kč (zaokrouhleno na desetitisíce nahoru)

1 458 000,00 Kč / zaokrouhleno na 1 460 000,00 Kč
1 458 000,00

Tvoří % rozpočtu

100,00%

0,00

Tvoří % rozpočtu

0,00%

291 600

Schválil:
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