
Uchopení unijní agendy ve vybraných českých městech/městských částech:

 Poděkovat za souhlas s rozhovorem a požádat o svolení s nahráváním rozhovoru.

 Seznámit s možností anonymizace dotazovaného v konečné verzi práce.

 Před  samotným  pokládáním  otázek  vysvětlit  dotazovanému cíl  diplomové  práce  a  

význam rozhovoru pro tuto práci:

Okruh 1) Všeobecná část:

1. Co pro Vaše město/městskou část představují evropské záležitosti? 

a. Jedná se pouze o čerpání dotací z evropských fondů, či má tato agenda přesah?

Okruh 2) Personální a organizační uchopení unijní agendy (top-down europeanisation):

2. Jak byste popsal/la roli jednotlivých orgánů Vašeho města ve spravování unijní agendy? 

a. Zastupitelstvo města/městské části

b. Rada města/městské části

c. Primátor/starosta

d. Magistrát/městský úřad

i. Jsou zde zaměstnanci zabývající se výhradně evropskou agendou?

ii. Zpracovává  ji  jeden  odbor  či  je  sdílena  mezi  více  odborů?  Jejich 

názvy?

3. Využívá město pomoci externích firem například v souvislosti se zpracováním dotačních 

projektů nebo má město vlastní zaměstnance věnující se této agendě?

4. Pouze Praha a Plzeň: jak řeší městské části dotace: samy/ve spolupráci s magistrátem?

Okruh 3) Prosazování vlastních zájmů města na půdě EU (bottom-up europeanisation):

5. Vyvíjí město vlastní aktivitu k prosazení svých zájmů na půdě EU? 

a. Pokud  ano,  jaké  platformy  k tomu  využívá  a  které  se  nejvíce  osvědčily? 

(nepřímo  skrz  vládu/MMR  či  přímo:  vlastní  zastoupení  v Bruselu  např. 

Pražský dům (je k dispozici i městským částem?), krajské zastoupení, Výbor 

regionů, SMO ČR prostřednictvím Rady evropských obcí a regionů CEMR, 

Eurocities nad 250 tisíc obyvatel, placené lobbistické agentury, jiné…) 

b. Kdo je ve Vašem městě zodpovědný za komunikaci s těmito platformami?

c. Jaké motivy hrají roli při iniciování kontaktu s EU? (směřování a výše dotační 

podpory/propagace města/jiné)



Okruh 4) Spolupráce na unijní agendě s dalšími městy (horizontal europeanisation):

6. Spolupracuje Vaše město na unijní agendě s jinými městy/městskými částmi v rámci ČR? 

a. Pokud ano, prostřednictvím kterých platforem tato spolupráce probíhá? (SMO 

ČR, SMS, v rámci kraje, mikroregiony, MASky, dobrovolné svazky obcí, jiná 

regionální spolupráce, konkrétní projekty)

b. Kdo je v rámci Vašeho města za tuto spolupráci zodpovědný?

c. Jaký  je  motiv  této  spolupráce?  (dotace/společné  projekty/přenos  dobré 

praxe/jiné)

7. Využívá město přeshraniční spolupráce s jinými městy na unijní agendě?

a. Pokud  ano,  prostřednictvím  kterých  platforem  tato  spolupráce  probíhá? 

(programy přeshraniční spolupráce Interreg, URBACT III, partnerská města, 

Eurocities, regionální sdružení, ad hoc spolupráce na konkrétním projektu)

b. Kdo je v rámci Vašeho města za tuto spolupráci zodpovědný?

c. Jaký je motiv této spolupráce? (spolupodílení se na projektech/přenos dobré 

praxe/jiné motivy)

Okruh 5) Závěrečné zhodnocení rozhovoru:

8. Vnímáte nějaký problém v souvislosti  se spravováním unijní agendy ve Vašem městě, 

případně napadá vás, co by se mělo zlepšit?

9. Vyzdvihl/a byste nějakou oblast, ve které by Vaše město mohlo jít se spravováním unijní 

agendy příkladem jiným městům?

PO ROZHOVORU:

 Poděkovat za rozhovor, nabídnout možnost následného zaslání konečné verze práce.


