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Výzkumná potřeba
• Předsednictví ČR v Radě EU v 2. pol. roku 2022
• Zvýšené nároky na státní správu v oblasti
evropské politiky při omezeném navýšení zdrojů –
potřeba zvýšení efektivity
• Omezená výzkumně-analytická kapacita, avšak
poptávka po evidenced-based rozhodování
• Potřeba faktické opory při realizaci stanovených
priorit a při jejich komunikaci směrem k
veřejnosti
• Expertní příprava na legislativní i nelegislativní
agendu iniciovanou novou Evropskou komisí

Cíle projektu
• Procesní řízení předsednictví – zvýšení kapacity/efektivnosti
českého koordinačního mechanismu na základě best practices
úspěšných zemí a doporučení GS Rady EU
• Faktická opora pro realizaci priorit ČR – tematicky může jít o
oblasti: podpora konvergence, rozvoj konkurenceschopnosti,
digitální agenda, klimatická politika, rozšíření EU a další
• Stanovení podílu ČR na programu předsednického TRIA –
komparativní analýza zkušeností z realizace programů
předcházejících TRIÍ
• Identifikace best practices pro komunikační nástroje CZ PRES
+ Faktická opora pro komunikaci priorit a informování o
dosažených výsledcích
• Základní analytické přehledy k aktuálním problémům/agendě
• Zhodnocení předsednictví – naplnění priorit, prosazení
žádoucí legislativy apod.

Parametry projektu
• Na 24 měsíců nebo do konce trvání programu
BETA2 měsíců (až do roku 2024)
– Přípravná fáze
– Fáze průběhu předsednictví
– Fáze vyhodnocení předsednictví

• Rámcová dohoda – na jejím základě budou
vyhlašovány minitendry
• Výsledek – Souhrnná výzkumná zpráva
(Vsouhrn)

Odborné činnosti – složení týmu
• Interdisciplinární projekt
• Povinné činnosti – expertní činnost v oblasti:
–
–
–
–
–
–

evropských studií (1296 hod.)
sociologického aplikovaného výzkumu (1296 hod.)
mezinárodní ekonomie či ekonomie evropské integrace (1296 hod.)
statistické analýzy ekonomických a sociologických dat (1296 hod.)
evropského práva (1296 hod.)
veřejné správy (648 hod.)

• Doporučené činnosti – expertní činnost v oblasti:
– informatiky (648 hod.)
– public relations či politického marketingu (648 hod.)
– sociální psychologie (648 hod.)

Uvažované odbornosti pro činnosti
• Pro činnosti: evropská studia, sociologie, mez. ekonomie
– VŠ vzdělání magisterského typu příslušného směru
– 3 roky relevantní praxe NEBO Ph.D. vzdělání
– 2 odborné články v odb. rec. časopisu (jeden z nich tematicky ve
vztahu k evropským studiím/EU)

• Pro činnosti: evropské právo, sociální psychologie, veřejná
správa
– pouze 1 oborově relevantní článek v odb. rec. časopisu

• Pro činnosti: statistika, informatika, PR
– není požadována publikační činnost

• Pro činnosti: informatika, PR
– alternativou k praxi není Ph.D. vzdělání

Děkuji za pozornost
(kny.daniel@vlada.cz)

