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Diplomová práce
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Vedoucí práce: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
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Abstrakt
Diplomová práce Evropeizace měst v České republice se věnuje dopadům členství
v Evropské unii na administrativní struktury vybraných měst. Jedná se o komparativní
případovou studii měst různých velikostí a významů, konkrétně práce zkoumá hlavní
město Praha, statutární město Plzeň a město s rozšířenou působností Písek. Cílem práce je
objasnit, které instituce se v rámci vybraných městských administrativ věnují agendě EU.
V práci jsou následovány tři dimenze konceptu evropeizace (top-down; bottom-up a
horizontální), které umožňují sledovat danou problematiku z různých úhlů. Výzkumné
otázky následují logiku těchto tří dimenzí a poslední výzkumná otázka se zabývá
srovnáním evropeizace zkoumaných měst a identifikací rozdílů vyplývajících z jejich
odlišné velikosti. Primárně je v práci čerpáno z rozhovorů s úředníky a politiky vybraných
měst, kteří jsou za unijní agendu zodpovědní.
Výsledky práce potvrzují teoretické předpoklady, že právě velikost měst má do
značné míry vliv na správu unijní agendy. Roli zde hrají především finanční a
administrativní kapacity, nastavení evropských fondů pro dané město a názory místních
politických elit. Zatímco větší města Praha a Plzeň využívají mnoho institucí přímo
určených ke správě unijní agendy na úrovni městských administrativ a v oblasti
prosazování zájmů na půdě EU, Písek v tomto ohledu jako nejmenší z měst zaostává. Ve
spolupráci na evropské agendě s jinými městy v ČR a v zahraničí se Písek naopak ukázal
jako nejaktivnější a využíval nejvíce různých forem této spolupráce.

Abstract
The diploma thesis Europeanisation of Municipalities in the Czech Republic deals with the
effects of membership in the European Union on the administrative structures of selected
municipalities. This is a comparative case study of municipalities of various sizes and
significance, namely the capital city of Prague, the statutory city of Pilsen and the city with
extended powers Pisek. The aim of the thesis is to clarify which institutions in these
municipalities manage the European agenda.
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The thesis follows three dimensions of the concept of Europeanisation (top-down;
bottom-up and horizontal), which allows us to observe this issue from different angles.
Research questions follow the logic of these three dimensions and the last research
question focuses on comparing the Europeanisation of selected municipalities and
identifying differences based on their size. The main source of the information was
interviews with officials and politicians responsible for the European agenda in selected
municipalities.
The results of the work confirm the theoretical assumption that the size of
municipalities has a significant impact on the management of the EU agenda. Financial and
administrative capacities, the setting of European funds for the given city and the opinions
of local political elites play the role here. In the larger cities of Prague and Pilsen, there are
many institutions directly designed to manage the EU agenda at the municipal level and
also in the field of promoting interests in the EU. In this respect, the smallest Pisek has the
least institutions, but in terms of cooperation with other Czech and foreign municipalities
on the EU agenda, Pisek was the most active and used the most forms of this cooperation.
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Úvod
Evropeizace je pojem obecně používaný ve společenských vědách k pojmenování změn,
které nastaly v důsledku evropské integrace. Typicky je evropeizace zkoumána
v souvislosti se vstupem nového členského státu do evropských struktur a nevyhnutelnou
harmonizací na obou stranách. Jedná se o problematiku zkoumanou napříč různými obory
jako je ekonomie, historie, politologie či právo. (Hloušek, Pitrová 2009, s. 16-17)
V politologii se výzkum evropeizace zabývá především vztahem mezi EU a národní úrovní
členských států, zatímco dopady evropské integrace na úroveň lokální jsou ve výzkumu
spíše opomíjeny. Ačkoliv nejvíce interakcí mezi členskými státy a evropskými institucemi
skutečně probíhá v rovině národní, evropská integrace má nezanedbatelné dopady také na
aktéry na nižších úrovních, kterými jsou u nás kraje, města a menší obce, tudíž i mezi
těmito aktéry vznikají vlastní svébytné vztahy s evropskými institucemi.
Města představují v rámci každého členského státu Evropské unie významná
ekonomická, politická, kulturní a vzdělávací centra. Žije v nich více než 70 % evropské
populace a v praxi zde probíhá implementace většiny politik vytvořených evropskými
institucemi. (Kern 2007, s. 1) Pro regionální politiku je vyhrazena třetina finančních
prostředků z celkového rozpočtu EU a více než polovina z těchto peněz směřuje právě do
měst. (European Commission) Je proto v samotném zájmu měst s evropskými institucemi
aktivně spolupracovat, a pokusit se tak ovlivnit směřování těchto peněz. Městské úřady
jsou také nejbližší platformou pro občany, prostřednictvím které mohou uplatňovat svůj
vliv na místní politiku. Vzájemná spolupráce evropských institucí s městy tak může být
hnána i ambicemi na přiblížení evropských struktur občanům za účelem potlačení
demokratického deficitu, se kterým se EU dlouhodobě potýká. (The Pact of Amsterdam
2016)
Přesto však současný výzkum evropské integrace na význam měst a jejich
postavení v rámci EU často zapomíná, zřejmě protože jde o hůře uchopitelné téma, které je
napříč členskými státy velmi diverzifikované a je nutné ho zkoumat s ohledem na národní
specifika. Ucelený obraz evropeizace měst v České republice pak chybí úplně, přičemž by
bylo vhodné tuto situaci zmapovat, nastínit, jak spolupráce mezi českými městy a
evropskými institucemi probíhá, a případně tak přispět ke sdílení dobrých příkladů z praxe.
Ambicí této diplomové práce je částečně vyplnit tuto mezeru ve výzkumu prostřednictvím
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zkoumání institucí zaštiťujících spolupráci s Evropskou unií v praxi tří vybraných českých
měst.
Z teritoriálního hlediska je tedy práce zaměřena na prostředí České republiky, a to
konkrétně na hlavní město Praha, statutární město Plzeň a obec s rozšířenou působností
Písek. Výběr třech měst různých významů a velikostí je záměrný, jeho účelem je odhalit
případné odchylky v institucionální podobě spolupráce s EU vyplývající právě z velikosti
měst a poskytnout tak širší představu o tom, jak může taková spolupráce v praxi probíhat.
Z časového hlediska lze výzkum zasadit do období od vstupu České republiky do EU 1. 5.
2004 po současnost, kdy se spolupráce mezi EU a městy institucionalizovala a městské
administrativy se podřizovaly novému prostředí v rámci členského státu EU. Za pomoci
rozhovorů s odpovědnými pracovníky městských úřadů je pak zkoumán zejména současný
stav institucí zprostředkovávajících spolupráci s EU
Hlavním cílem této diplomové práce je tedy objasnit, jak Praha, Plzeň a Písek
spravuje unijní agendu na úrovni institucí. K naplnění tohoto cíle poslouží dílčí výzkumné
otázky, jejichž výběr bude podrobně vysvětlen v metodologické kapitole. Rozdělení na
menší celky usnadní sběr dat a umožní sledovat problematiku komplexně od teoretického
pohledu na takový druh spolupráce po jeho konkrétní formy.
Jednotlivé výzkumné otázky zní:
VO1: Které orgány v městských administrativách jsou zodpovědné za správu unijní
agendy?
VO2: Jaké instituce města využívají k prosazení svého vlivu na půdě EU?
VO3: Kterých platforem města využívají ke spolupráci s jinými městy v ČR a kterých ke
spolupráci s městy v zahraničí?
VO4: Jak se liší správa unijní agendy, případně spolupráce na unijní agendě s jinými
městy, s ohledem na velikost a význam zkoumaných měst?
Nejprve je vymezen obecný koncept evropeizace, který v práci slouží jako
teoretické pozadí. Představeno je dělení evropeizace do třech dimenzí, jejichž logiku práce
následuje. Každá z dimenzí evropeizace je definována za pomoci děl od autorů, kteří se
této problematice věnují a následně jsou představeny konkrétní formy evropeizace
v kontextu městských administrativ. V teoretické části je rovněž charakterizována
evropeizace z pohledu polity, jenž je užitečný pro vysvětlení institucionálních změn na
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úrovni měst. Na konci teoretické části jsou shrnuty závěry dosavadního výzkumu
evropeizace měst u autorů v českém i v zahraničním prostředí.
Navazuje kapitola věnovaná metodologii diplomové práce, na jejím začátku jsou
vysvětleny a zdůvodněny základní použité metody. Pokračuje formulace dílčích
výzkumných otázek v návaznosti na použitou teorii. Představen je také výběr zdrojů a
způsob, jakým probíhal sběr dat především v analytické části práce.
Následuje empirická část, která je komparativní případovou studií třech českých
měst a jejich institucí, které spravují evropské záležitosti v administrativách těchto měst.
Zkoumán bude přístup k unijní agendě prostřednictvím orgánů města jako jsou rada,
zastupitelstvo, vedení města, městské úřady a další orgány zřizované ke správě města.
Cílem této části je odhalit, které instituce spravují unijní agendu u každého ze zkoumaných
měst a jakým způsobem ji spravují. Dalším cílem je vyzdvihnout odlišnosti v přístupech,
které vyplývají z různých velikostí zkoumaných měst. Na rozdíl od kapitoly teoretické,
empirická část nečerpá pouze z literatury, ale přináší unikátní data získaná z rozhovorů
s odpovědnými představiteli jednotlivých městských úřadů. Pomocí analýzy a následné
interpretace dat získaných z rozhovorů spolu s informacemi získanými ze sekundární
literatury, webových stránek měst a evropských institucí, jsou vyvozovány odpovědi na
výzkumné otázky.
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1.Teoretické ukotvení pomocí konceptu evropeizace
Většina autorů odmítá nazývání evropeizace teorií a shodují se, že jde o pojem, pod kterým
se skrývají různé procesy spojené s evropskou integrací a jejími důsledky, pomocí kterých
lze na tuto pohlížet z různých úhlů pohledu. Zkoumání jednotlivých procesů v rámci
evropeizace pak usnadňuje komplexní pochopení v oblasti evropské integrace. (Bulmer
2007, s. 48; Featherstone, Radaelli 2003, s. 340) Claudio M. Radaelli charakterizuje
evropeizaci jako koncept, který má využití jako analytický rámec, způsob vysvětlení či
v rámci uchopení teorie. (Radaelli 2004, s. 27-28)
Tato diplomová práce následuje v teoretické rovině právě koncept evropeizace,
který je obecně hojně využívaný napříč různými obory sociálních věd. Jedná se o pojem
značně široký, což vede k nejednoznačnosti v jeho chápání. Z toho důvodu je vhodné
vysvětlit, v jakých souvislostech je pojem evropeizace obvykle používán a zejména
objasnit, jakým způsobem je k němu přistupováno v této práci.

1.1. Vymezení pojmu evropeizace
Kevin Featherstone rozlišuje čtyři různé typy evropeizace, přičemž první dvě chápe jako
maximalistické, které nesouvisí s Evropskou unií a následující dvě jako minimalistické,
které naopak vycházejí z evropské integrace. První je pohled na evropeizaci, jako na
historický fenomén rozšiřování evropských norem a zvyků především mimo Evropu
například v rámci kolonizace. Druhý, tematicky navazující na předchozí, chápe evropeizaci
jako šíření evropské kultury napříč národy, toto však probíhá především v rámci
evropského kontinentu. Na této typologii lze ukázat, že evropeizace nemusí být vždy nutně
vnímána v souvislosti s Evropskou unií, tento způsob chápání však odpovídá spíše pracím
staršího data. Třetí typ již přímo souvisí s evropskou integrací a věnuje se evropeizaci ve
smyslu adaptace národních institucí, která vychází z tlaku souvisejícího se členstvím v EU.
Jde tedy o adaptaci institucí jak v rámci členských států, tak států, které se o členství teprve
ucházejí. Do této kategorie spadají práce, které se věnují například změnám, které nastaly u
politických institucí a chování elit, u politických stran, u nestátních aktérů nebo změnám
v administrativních strukturách. Řadí se sem i práce zabývající se konceptem
víceúrovňového vládnutí a přenosem pravomocí mezi nadnárodní, národní a lokální
úrovní, který nastal v důsledku evropské integrace. Právě do třetí kategorie spadá i tato
diplomová práce, která se věnuje institucionálním změnám na úrovni lokální. Čtvrtá
kategorie, která je dle Feathersonea u badatelů nejoblíbenější, se věnuje evropeizaci
12

z pohledu harmonizace veřejných politik a politických procesů, která je přímým důsledkem
členství v EU. (Featherstone 2003, s. 5-12)
Robert Ladrech vytvořil jednu z prvních koherentních definic evropeizace ve
smyslu evropské integrace. Zdůrazňuje, že jde o proces, kdy se politické a ekonomické
prostředí členského státu přizpůsobuje organizační logice Evropské unie. (Ladrech 1994, s.
69) Lze tedy říci, že chápe evropeizaci jako dopady evropského členství na domácí úroveň.
V podobném smyslu, ale s již propracovanější definicí na něj navazuje Claudio M.
Radaelli.
Ve sborníku, který vydal spolu s Featherstonem se Radaelli zaměřuje zejména na
dopady EU na veřejné politiky členských států a v jednom z článků se objevuje jeho
definice evropeizace, která se díky šíři svého záběru stala pravděpodobně nejpoužívanější.
Radaelli chápe evropeizaci jako „vytváření, rozšiřování a institucionalizaci formálních a
neformálních pravidel, procedur, politických paradigmat, stylů, způsobů̊, jak dělat věci,
sdílení názorů a norem, které jsou nejprve definovány a konsolidovány v politickém
procesu EU a poté inkorporovány do logiky domácího (státního nebo substátního)
diskurzu, politických struktur a veřejných politik“ (Radaelli 2004) Význačné na této
definici je přiznání různých úrovní, ve kterých evropeizace může probíhat, přičemž
předmětem výzkumu v této práci je úroveň susbstátní, a to konkrétně města v České
republice.
Tanja A. Börzel a Thomas Risse na začátku svého článku zmiňují, že prvotní
výzkum evropské integrace a procesů souvisejících s evropeizací se zaměřoval zejména na
úroveň Evropské unie. Tuto perspektivu nazývají jako „bottom up“, kde vznik evropských
institucí je hlavním předmětem výzkumu a zároveň závislou proměnnou. Jednalo se
především

o

debaty

v rámci

paradigmat

neofunkcionalismu,

liberálního

intergovernmentalismu a víceúrovňového vládnutí a jejich pohledy na postavení EU
v systému vládnutí. (Börzel, Risse 2003, s. 57) Autoři, kteří se evropeizaci věnují,
nejčastěji vycházejí z konceptu víceúrovňového vládnutí, který staví na premise, že
vládnutí funguje na principu sdílení různých pravomocí na úrovni nadnárodní, státní i
substátní, a že těmito kompetencemi mohou disponovat státní i nestátní aktéři. (Bache,
Flinders 2004)
Práce novějšího data včetně článku Börzela a Risseho, který navazuje na práci
Cowels, Caporasa a Risseho (2001), zaměřují svoji pozornost na dopady evropské
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integrace na členské státy. Tento pohled na evropeizaci je známý jako „top-down“ a
závislou proměnnou jsou zde změny na úrovni členských států. Autoři definují dvě
podmínky, které musí být splněny, aby docházelo k evropeizaci domácích struktur. První
podmínkou je přítomnost nesouladu („misfit“) mezi evropskou a domácí institucionální
logikou, jenž vytváří tlak na změnu na domácí úrovni. Druhou podmínkou je, že národní
instituce na tento tlak reagují a v důsledku toho dochází k institucionálním změnám na
domácí úrovni. (Börzel, Risse 2003, s. 58) Obvykle platí, že čím větší je míra nesouladu
domácího a evropského nastavení, tím větší změna na domácí úrovni následuje. Autoři
definují různé tři stupně změny: absorpci, akomodaci a transformaci. V rámci absorpce
národní státy včleňují evropské politiky do svých stávajících struktur a dochází tak
k minimální změně. Akomodace představuje střední míru změny, kde se národní úroveň do
určité míry přizpůsobuje evropským politikám, ale zachovává si své základní
charakteristiky. Transformace reprezentuje největší míru změny, kdy jsou domácí politiky
zcela nahrazeny těmi evropskými. (Börzel, Risse 2003, s. 69-70)
Börzel a Risse také definují tři oblasti vycházející z trojdimenzionálního pojetí
politiky, ve kterých lze dopad evropeizace na domácí úroveň sledovat. Zaměření této
diplomové práce na instituce vychází z „polity“, která je spolu a „politics“ a „policy“
jednou ze tří dimenzí evropeizace, které lze zkoumat na domácí úrovni. (Börzel, Risse
2003) „Policy“ tvoří obsahovou dimenzi politiky, „politics“ se zabývá procesy, pomocí
kterých jsou politiky utvářeny a „polity“ se zaměřuje na institucionální pojetí politiky.
Dimenze polity vymezuje právě tu oblast, na kterou se zaměřuje i tato diplomová práce.
Konkrétně sem patří politické instituce, vztahy v rámci vlády, vztahy vlády se společností,
soudní struktury, státní tradice, ekonomické instituce, kolektivní identity a veřejná správa.
(Börzel, Risse 2003, s. 60) Na úrovni měst pak lze vyselektovat především dopady
evropské integrace na politické a ekonomické instituce či veřejnou správu.
Hussein Kassim se věnuje přímo evropeizaci polity a rozlišuje čtyři úrovně,
v kterých mohou institucionální změny na domácí úrovni nastat. Jedná se o národní vlády,
parlamenty, regionální a lokální administrativy a soudy. U všech úrovní s výjimkou
parlamentů hodnotí Kassim dopady evropeizace pozitivně, což odůvodňuje především
posílením moci u institucí na jednotlivých úrovních. Na úrovni regionální a lokální, pak
specifikuje, že evropeizace přinesla mnoho nových příležitostí, na druhou stranu však byla
nutná určitá míra přizpůsobení se nové evropské legislativě. (Kassim 2005)
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1.2. Tři dimenze evropeizace na úrovni měst
Evropeizace představuje komplexní proces, kdy na sebe vzájemně působí různí aktéři, kteří
se na procesu evropské integrace podílejí. (Kern, Bukeley 2009) Pro jednodušší uchopení
evropeizace jako konceptu je vhodné využít jeho dělení do dimenzí. V rámci vertikální
perspektivy jsou pak zkoumány oba již zmíněné směry vztahů top-down a bottom-up,
přičemž jejich společným znakem je, že na jedné straně stojí evropské instituce, zatímco na
druhé stojí městské úřady. V rámci top-down přístupu evropské instituce tvoří nezávislou
proměnnou a jejich působení je příčinou změn u závislé proměnné, v tomto případě tedy u
městských úřadů. V rámci bottom-up přístupu k evropeizaci se situace otáčí, městské úřady
reprezentují nezávislou proměnnou, která působí na závislou proměnnou tedy na evropské
instituce, kde dochází ke změnám. (Havlík, Pšeja 2007, s. 10)
Zatímco u top-down přístupu jsou městské administrativy v pozici „policy takers“ a
pasivně přebírají agendu evropské politiky, u bottom-up přístupu mají města možnost, stát
se „policy makers“ neboli aktivním hráčem na poli evropské politiky. (Kern 2007, s.12) Na
jedné straně tedy přibyla městům agenda například v podobě implementace nadřazených
evropských politik a plnění kritérií pro zisk dotací. Na straně druhé evropská integrace
otevřela pro města možnost, jak obejít národní vlády a za pomocí vlastních kanálů či
lobbingu v omezené míře přímo působit na evropské politiky a přidělování dotací.
(VanBever, Verhelst 2013, s. 3)
Dle Kristine Kern je důležité výzkum evropeizace na úrovni měst doplňovat i o třetí
horizontální dimenzi. S evropskou integrací přibyly lokálním administrativám nové
možnosti navazování vzájemné spolupráce s ostatními městy v podobě dvoustranných
dohod a dalších partnerských sítí zprostředkovávaných či financovaných EU. Horizontální
dimenze se dále nedělí a její perspektivou jsou zkoumány vztahy mezi aktéry na stejných
úrovních. Do spolupráce se mohou zapojovat členské i nečlenské státy, tato práce se
konkrétně zaměří partnerství zkoumaných měst s jinými městy. (Kern 2007, s. 2)
Na obrázku níže jsou znázorněny tři zkoumané dimenze evropeizace z pohledu
městských administrativ. Vertikální pohled na evropeizaci reprezentuje vztahy mezi městy
a EU, dělí se do top-down dimenze, kdy město pouze pasivně přijímá důsledky členství a
bottom-up dimenze, kdy město stojí v pozici aktivního iniciátora spolupráce. Třetí dimenze
je horizontální a představuje vzájemnou spolupráci měst, tedy aktérů na stejné úrovni.
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1.2.1. Top-down evropeizce – jak EU ovlivňuje města
Top-down evropeizace vychází z chápání měst jako objektu evropeizace spíše než
aktivního subjektu. (Kern 2007) Rozhodnutí jsou učiněna nejprve na úrovni EU, následně
prochází skrz národní vlády, které plní funkci strážců brány („gatekeepers“) a v konečné
fázi jsou implementována na úrovni lokální, v tomto případě ve městech. (John 2000, s.
882)
Členství v EU se v rovině institucionální projevilo změnami v administrativních
strukturách měst, které se nově starají o implementaci unijní legislativy a o administrativu
související s projekty hrazenými z evropských fondů. Mezi politiky iniciované EU, které
mají na města největší dopady patří liberalizace trhů s energiemi, environmentální politika,
azylová politika a v první řadě kohezní politika, která se v praxi projevuje právě možností
žádat o evropské dotace. Zatímco města nemají u implementované legislativy důvod
rozlišovat, zda byla iniciována na národní či nadnárodní úrovni, výrazněji se na podobě
jednotlivých orgánů projevují změny v souvislosti s dotační politikou EU. (Kern 2007, s.
8-11)
Havlík, Kotrbová a Špottová definují tři typy proměny městských úřadů v důsledku
evropeizace, které jsou motivované zejména čerpáním z evropských fondů. Liší se
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celkovou mírou proměny, v největších městech může dojít k vytvoření samostatného
odboru pro evropské dotace, dále může docházet k rozšíření o evropskou agendu u již
existujícího odboru, či je přistoupeno k difúznímu řešení, kdy je agenda evropských dotací
přerozdělena různým odborům. Jednotlivé typy nejsou přísně ohraničeny, mohou se
překrývat a v čase proměňovat. Evropeizaci je nutné chápat jako proces, který se neustále
vyvíjí, zkoumání dopadů na městské úřady tedy sleduje jejich aktuální podobu nikoliv
konečnou podobu. (Havlík, Kotrbová a Špottová 2014, s. 61-62)
Studie, která zkoumala vliv evropeizace na organizační strukturu měst
v Nizozemsku ukázala, že jen Eindhoven a Rotterdam přijali nové zaměstnance a založili
sekce zaměřené výhradně na evropské záležitosti, další zkoumaná města včlenila
evropskou agendu do existujících struktur. (Rooij 2002: 462-464) Platí, že za odlišnostmi
v přebírání evropské agendy městskými úřady stojí především velikost měst, s ní
související finanční možnosti a administrativní kapacity, ale také názory místních
politických elit. (Kern 2007, s. 9)

1.2.2. Bottom-up evropeizace – jak se města prosazují na půdě EU
Bottom-up evropeizace se zabývá tím, jak se města pokouší prosazovat svůj vliv na půdě
EU a stávají se tak aktivní součástí evropské integrace. Předpokládá se, že města svého
vlivu využívají především k prosazení zájmů v souvislosti s dotacemi z evropských fondů,
platí, že pro malá města jde často i o motiv jediný. Mezi další možné motivy pak patří
například informační výměna (Marshall 2005, s. 668) či obecně ovlivňování evropských
politik. (VanBever, Verhelst 2013, s. 4) K reprezentaci svých zájmů mohou města využívat
přímé či nepřímé kanály. Nepřímá cesta vede skrz národní vlády a jednotlivá ministerstva,
u nás se v tomto směru obce obrací především na Ministerstvo pro místní rozvoj, které plní
roli centrálního koordinátora využívání evropských fondů v ČR. (MMR ČR 2020 a) Přímá
cesta umožňuje městům národní vlády obcházet a zastupovat své zájmy rovnou na
evropské úrovni. (Kern, Bulkeley 2009: 312) Využívání těchto kanálů v praxi pak opět
závisí na vlastní aktivitě jednotlivých měst, na jejich velikosti a socioekonomickém
postavení, přičemž platí, že větší města mají více možností, jak uplatňovat svůj vliv na
půdě EU. (Kern 2007, s. 14-15)
Kern rozlišuje tři přímé cesty, které města využívají, aby se prosadila na půdě EU.
První je individuální strategie například formou kanceláře v Bruselu, ke obvykle mají
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dostupné kapacity pouze ta největší a nejbohatší města. Patří sem také individuální lobbing
sdružení měst v rámci jednoho státu či regionu, kde je reprezentace reálná i pro menší
města. (Kern 2007, s 13-14) Z českých měst má přímé zastoupení v Bruselu pouze Hlavní
město Praha v rámci Pražského domu. Dům v Bruselu určený k propagaci zájmů vlastní
také Plzeňský kraj, který jej užívá spolu s Jihomoravským a Pardubickým krajem. Ostatní
kraje během posledních deseti let své zastoupení zrušily, a to především z finančních
důvodů. (Králová 2017) Pozitivní přínos krajského zastoupení částečně dokazuje fakt, že
například Středočeský a Moravskoslezský kraj se do Bruselu vrátily prostřednictvím
externích lobbistických agentur. (Hosnedlová 2020)
Druhá cesta, kterou města využívají k prosazení svých zájmů v EU je dle Kern za
pomoci tradičních sdružení místních samospráv, jako příklad uvádí Radu evropských měst
a regionů (CEMR)1 a Výbor regionů. CEMR sdružuje od 50. let 20. století organizace
místních a regionálních samospráv napříč členskými státy na evropské úrovni, a jejich
prostřednictvím zastupuje zájmy měst a obcí. (Kern 2007, s 13-14) Z českých asociací
místních samospráv je aktivním členem Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR),
který hájí zájmy měst a obcí na půdě EU nejen prostřednictvím CEMR ale i
prostřednictvím zmíněného Výboru regionů. (SMO ČR)
Výbor regionů je v rámci evropských struktur nejtradičnějším orgánem, který
zastupuje zájmy měst a regionů členských států EU. (VanBever, Verhelst 2013, s. 3)
Funguje od roku 1994, momentálně má 329 členů, kteří reprezentují obce a regiony 27
členských států a schází se pětkrát nebo šestkrát ročně na plenárním zasedání v Bruselu.
(Evropský výbor regionů a) Výbor regionů je poradním orgánem, jenž musí být Radou a
Komisí konzultován při navrhování politik, které mají dopad na obce a regiony a je
zároveň strážcem subsidiarity. Je často kritizován za to, že poskytuje pouze omezený
prostor pro hájení zájmů obcí a regionů, protože Komise ani Rada nemají povinnost brát na
tyto názory ohled. (Kern 2007, s. 6-7) Zájmy České republiky ve Výboru regionů obhajuje
12 zástupců a 12 náhradníků, podmínkou pro jmenování je zisk voleného mandátu
v některém z regionálních či místních samosprávných celků nebo politická odpovědnost
vůči zastupitelstvu. Jmenování náhradníků je na místě, protože je zvykem do funkce
jmenovat zástupce z pozic hejtmanů, primátorů a starostů, kteří nemají vždy dostatek času
se ke svým funkcím věnovat ještě agendě Výboru regionů. Polovinu členů české delegace
navrhuje Asociace krajů ČR (AK ČR) a polovinu SMO ČR seznam musí být schválený
1 Council of European Municipalities and Regions
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vládou na národní úrovni a Radou EU na evropské úrovni. Funkční období delegace je pět
let, poslední začalo v lednu 2020. (Evropský výbor regionů b)
Třetí cestu, kterou podle Kern využívají města a obce k prosazování svých zájmů
na půdě EU, představují různé nadnárodní sítě založené na přímé účasti jednotlivých měst,
jako příklad uvádí EUROCITIES. (Kern 2007, s.14) Tato organizace funguje od roku 1986
pro velkoměsta nad 250 tisíc obyvatel, kritérium však nemusí být striktně dodrženo, pokud
je město výrazným a přirozeným centrem svého regionu. Nabízí reprezentaci zájmů
velkých měst u hlavních orgánů EU, ale také spolupráci členských měst ve vymezených
oblastech a sdílení dobré praxe, poslední dvě aktivity by se hodilo zařadit spíše do
horizontální dimenze. V České republice jsou v současné době členy pouze Praha, Plzeň a
Brno. (Eurocities 2020)

1.2.3. Horizontální evropeizace – spolupráce mezi městy
V rámci horizontální evropeizace představuje EU prostředí, ve kterém se odehrávají vztahy
mezi aktéry na stejné úrovni, v tomto případě práce sleduje vzájemnou spolupráci měst.
Jedná se o spolupráci na evropské agendě, která je založena na dobrovolnosti. Samotná EU
může pro takový druh spolupráce poskytnout platformu, nesmí do ní však zasahovat
aktivně, aby nedošlo k odklonu od samotné podstaty horizontální dimenze. Účelem takové
spolupráce je především přenos užitečných informací, zkušeností, dobré praxe a dále také
kulturní výměna či spolupodílení se na projektech financovaných z evropských fondů.
Kristine Kern rozlišuje tři typy takové spolupráce, mezi které patří partnerská města
(twinning), nadnárodní sítě měst a spolupráce na konkrétních projektech financovaných
EU. Forma partnerských měst je bilaterální, vyžaduje přímou spolupráci mezi
zúčastněnými a je zaměřena primárně na kulturní výměnu. Nadnárodní sítě měst jsou
multilaterální formou spolupráce, cílem je především informační výměna a jejich
charakteristickým znakem je decentralizace a polycentrismus. Patří sem například již
zmiňované uskupení EUROCITIES či regionální uskupení jako je Svaz baltických měst
nebo Alpská aliance. Na rozdíl od partnerských měst a nadnárodních sítí je spolupráce
mezi městy na projektech financovaných EU časově ohraničená, nikoliv dlouhodobá.
K jejímu ukončení zpravidla dochází realizací daného projektu, která je zároveň motivem
této spolupráce. Kern zmiňuje, že různé formy vzájemné spolupráce měst se mohou
překrývat a navzájem podporovat. (Kern 2007, s.15-18)
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Prostředky proudící z EU do měst, které podporují i jejich vzájemnou spolupráci
pochází především ze strukturálních a investičních fondů (ESIF)2 a z komunitárních
programů3. ESIF jsou řízeny, vypláceny a hodnoceny na úrovni členských států především
z tematických operačních programů (OP) jednotlivými ministerstvy, která jsou v pozici
řídících orgánů. Komunitární programy se liší svým nadnárodním přesahem, vyplácením
přímo z rozpočtu EU a hodnocením na úrovni evropské. (Euroskop 2020 a)
Kern bez jasného vysvětlení uvažuje v rámci horizontální evropeizace pouze
v nadnárodním měřítku. V podobném duchu navazují i VanBever a Verhelst, kteří uvádějí
jako možnost navázání spolupráce mezi městy nástroje Evropské územní spolupráce
(Interreg) a Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). (VanBever, Verhelst 2013,
s. 4) Interreg je soubor několika nástrojů, které umožňují vytvářet a financovat
z evropských fondů projekty zahraniční spolupráce mezi národními, regionálními a
místními aktéry z členských zemí EU. Interreg je tvořen programy přeshraniční spolupráce
s přízviskem Interreg V-A, programy nadnárodní spolupráce Interreg V-B a programy
meziregionální spolupráce Interreg V-C4. (Kubařová 2017, s. 9-10) ESÚS zase umožňuje
vytvářet uskupení pro přeshraniční spolupráci s právní subjektivitou. U obou nástrojů je
podmínkou, že se jedná o spolupráci v rámci alespoň dvou a více členských států EU či
jednoho členského státu a více nečlenských států. (Evropský parlament 2020)
U partnerských měst a nadnárodních sítí vyplývá nutnost přeshraniční interakce
z jejich podstaty, nicméně spolupráce více měst v rámci jednoho členského státu za účelem
čerpání z evropských fondů neodporuje definici horizontální dimenze evropeizace, a proto
bude taková případná spolupráce zařazena i do této práce. V ČR by taková spolupráce
mohla probíhat například přímo mezi zainteresovanými městy, v rámci určitého regionu či
prostřednictvím Dobrovolných svazků obcí (DSO) a Místních akčních skupin (MAS).

2 ESIF tvoří: Fond soudržnosti, Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Evropský
rybářský a námořní fond Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.

3 Mezi nejznámější komunitární programy patří Horizont 2020, LIFE nebo také Erasmus+.
4 V programovém období 2014-2020 má ČR vypsané programy pro přeshraniční spolupráci Interreg V-A
s Polskem, Slovenskem, Rakouskem, Bavorskem a Saskem. Programy pro nadnárodní spolupráci Interreg VB Central Europe a Danube. Programy pro meziregionální spolupráci Interreg V-C: EUROPE, INTERACT
III, ESPON 2020, URBACT III. (Kubařová 2017, s. 9-10)
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Dimenze evropeizace na úrovni měst a obcí:
Perspektivy evropeizace
Vertikální
Top-down

EU a struktury
příležitostí

Bottom-up
Výbor regionů,

Evropská územní

Strukturální fondy

individuální

spolupráce (EÚS),

EU, komunitární

lobbistické úřady a

Evropské seskupení

iniciativy

sítě (CEMR,

pro územní spolupráci

EUROCITIES)

(ESÚS)

Implementace
Podněty pro města

Horizontální

evropské legislativy,
plnění kritérií pro
čerpání dotací

Lobbing v EU
za účelem
ovlivňování politik a
propagací vlastních
zájmů

Vzájemná spolupráce
mezi městy, sdílení
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konzultování

autonomní lokální

brány

lokálních

spolupráce

EU a vztahy s městy

administrativ

(VanBever, Verhelst 2013; inspirováno prací Kern 2010)

1.2. Dosavadní výzkum evropeizace na lokální úrovni
Adam Marshall zkoumá evropeizaci na úrovni měst na příkladu Birmingham a Glasgow,
přičemž identifikuje přístup k evropským financím jako hlavní motiv pro tuto spolupráci.
Evropeizace v jeho pojetí představuje dvojdimenzionální proces, který se skládá z funkcí
„downloading“ tedy adaptace evropských politik na úrovni měst a „uploading“ schopnosti
měst uplatňovat svoji iniciativu na evropské úrovni. Obě zkoumaná města byla aktivní
v institucionální obměně za účelem lepšího přístupu k EU a v Bruselu zavedla i vlastní
kanceláře jako své zastoupení. V závěrech studie odhaluje, že vyšší aktivita obou měst
měla pozitivní vliv na objem finančních prostředků, která obě města z EU později
obdržela. (Marshall 2005) Marshall ve stejném textu také představil typologii pro
evropeizaci na úrovni měst, kterou na příkladech Birmingahu a Glasgow úspěšně
aplikoval, ta se však při aplikaci v kontextu českých měst příliš neosvědčila. (Havlík,
Kotrbová, Špottová 2014)
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K podobným závěrům jako Marshall došel v českém prostředí Vratislav Havlík,
který zkoumal institucionální proměny v rámci českých velkoměst na příkladu Ostravy a
Olomouce, jako příkladů dobré praxe pro ostatní města. Obě města ve svých
administrativních strukturách zavedly odbory zaměřené přímo na spravování agendy EU,
což sice vedlo k nárůstu počtu zaměstnanců obou magistrátů, na druhou stranu však
zavedení těchto odborů mělo pozitivní efekt na objem financí obdržených ze strukturálních
fondů EU. (Havlík, Kotrbová, Špottová 2014)
Kristine Kern poukazuje na převládající výzkum „top-down“ evropeizace, tedy
dopadů evropských politik na úroveň měst. Argumentuje však, že interakce mezi městy a
EU probíhají obousměrně a důležité je tak zařazovat i výzkum „bottom-up evropeizace“,
protože s postupem času se aktivita měst na poli EU dokonce zvyšuje. Dva zmíněné
přístupy k evropeizaci, které jsou chápáním totožné jako u Marshalla, pak doplňuje o
dimenzi horizontální. Evropské instituce v horizontální dimenzi nevystupují aktivně, avšak
mohou přeshraniční spolupráci za účelem sdílení dobrých příkladů z praxe různými
způsoby podporovat, a to například vytvářením platforem pro spolupráci měst. Intenzita
horizontální spolupráce se napříč evropskými městy liší, přičemž větší města k ní obvykle
mají jednodušší přístup, avšak existují možnosti pro různě velká města. Dle Kern závisí
především na aktivitě samotných měst, zda příležitostí, které meziměstská spolupráce
nabízí, využijí nebo se evropeizace na jejich půdě omezí pouze na top-down perspektivu
v podobě konečné implementace evropských politik. (Kern 2009)
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2. Metodologie výzkumu
Z metodologického hlediska je práce vystavena jako kvalitativní výzkum, který umožní
detailněji nahlédnout do vztahů mezi vybranými městy a evropskými institucemi. Jedná se
o komparativní případovou studii, která zkoumá spolupráci třech různě velkých českých
měst (Praha, Plzeň, Písek) s EU a konkrétně si klade za cíl odhalit, jak je unijní agenda
v jednotlivých městech zaštítěna institucionálně. S ohledem na cíl práce je možné
definovat tento výzkum jako interpretativní, který slouží k pozorování specifických rysů u
několika vybraných případů, nesnaží se tedy vysvětlení kauzálních souvislostí, nýbrž
zkoumá empirickou realitu. Dle Druláka lze tento druh práce označit jako „kontrast
kontextů“. Jedná se o empiricky zaměřený výzkum, který analyzuje několik vybraných
případů za účelem porozumění těmto případům jako takovým, jeho primárním cílem tedy
není zobecnění na další případy ani vyvozování teoretických závěrů. (Drulák 2008, s. 6266)
Hlavním cílem práce je odhalit institucionální ukotvení spolupráce mezi třemi
vybranými městy a Evropskou unií. V následující podkapitole je vysvětlen výběr
výzkumných otázek, které jsou zvoleny tak, aby analyzovaly interakce mezi městy a EU
komplexně. Pomocí těchto otázek jsou zkoumány konkrétní formy spolupráce u vybraných
českých měst z různých úhlů pohledu a to tak, že následují logiku třech dimenzí
evropeizace vysvětlených v teoretické části práce.

Výzkumné otázky:
První výzkumná vychází z top-down evropeizace, kde města jsou v pozici pasivního
přijímatele dopadů členství. V této části práce zkoumá, jak se členství v EU projevilo na
úrovni měst, a to konkrétně na podobě městských administrativ. Spolu s členstvím přibyla
městům nová unijní agenda související zejména s implementací evropských politik a
s přidělováním dotací z evropských fondů. Konkrétně jsou analyzovány personální a
organizační struktury orgánů měst, které spravují evropskou agendu. Z top-down
evropeizace vychází první výzkumná otázka:
VO1: Které orgány v městských administrativách jsou zodpovědné za správu unijní
agendy?
V rámci bottom-up evropeizace je město naopak iniciátorem spolupráce vedoucí ke
změnám či přijetí určitých politik na úrovni EU. Práce tedy sleduje spolupráci s EU, která
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je aktivně iniciována z pozice měst. Pozornost je zaměřena na instituce, které města
využívají k prosazení svých zájmů na půdě EU, předpokládá se, že tyto zájmy nejčastěji
souvisí s žádáním o dotace z unijních fondů. Z bottom-up evropeizace vychází druhá
výzkumná otázka:
VO2: Jaké instituce města využívají k prosazení svého vlivu na půdě EU?
S pomocí horizontální dimenze je zkoumána spolupráce měst s jinými českými či
přeshraničními městy, podmínkou však je, že tato by nefungovala bez členství v EU. Může
se tedy jednat o spolupráci přímo na unijní agendě v rámci ČR, s přeshraničními městy
nebo využívání platforem pro vzájemnou spolupráci měst vytvořených pro členské státy
EU. Třetí výzkumná otázka tedy vychází z horizontální dimenze evropeizace a zní:
VO3: Kterých platforem města využívají ke spolupráci s jinými městy v ČR a kterých ke
spolupráci s městy v zahraničí?
Po analýze vybraných českých měst následuje komparativní část, kde se práce
pokouší zhodnotit rozdíly v praxi jednotlivých měst, které by mohly vyplývat z jejich
rozdílné velikosti. Předpokladem je, že větší města budou ke spolupráci s EU díky větším
kapacitám

přistupovat

aktivněji,

institucionální

podoba

této

spolupráce

bude

organizovanější a bude vyžadovat větší personální zázemí. K ověření tohoto předpokladu
poslouží poslední výzkumná otázka:
VO4: Jak se liší správa unijní agendy, případně spolupráce na unijní agendě s jinými
městy, s ohledem na velikost a význam zkoumaných měst?

Výběr případů a sběr dat:
Pro účely zkoumání byla vybrána města, která se liší svou velikostí i významem, každé
z nich však lze dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. označit jako město. Největší je hlavní
město Praha, jehož působení je z důvodu mnoha specifik právně vymezeno ve vlastním
zákoně č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Plzeň je pak v dříve zmíněném zákoně o
obcích jmenována jako město statutární, které se od menších obcí liší rozsáhlejší
administrativní strukturou a dělením do městských obvodů. Nejmenší město Písek pak dle
zákona č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem odpovídá obci
s rozšířenou působností neboli obci III. stupně, přičemž tyto slouží jako administrativní
mezičlánek mezi krajem a menšími obcemi.
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Města mají na základě velikosti jiné řešení administrativní struktury a disponují
různými pravomocemi. Lze tedy očekávat, že správa unijní agendy probíhá v závislosti na
velikosti zkoumaných měst různými způsoby. Před vyhodnocováním poznatků získaných
na základě rozhovorů bude každé z těchto měst stručně představeno, a to zejména jakým
způsobem je organizována místní samospráva. Vzhledem k tomu, že Praha i Plzeň jsou
města dělená do menších samosprávných celků, pro ilustraci byl u každého z nich vybrán
jeden z těchto celků, jehož přístup k unijní agendě je rovněž zkoumán. Důvodem je, aby
došlo k zachycení co nejkomplexnějšího přístupu ke správě unijní agendy u každého
z vybraných měst. U Plzně byl vybrán městský obvod Plzeň 2-Slovany a u Prahy městská
část Praha 45, výběr proběhl náhodně tak, aby se nejednalo o nepoměrně větší či
významnější část města.
V empirické části hlavní metodu pro sběr dat tvoří rozhovory s pracovníky
zodpovědnými za agendu EU. K této metodě je přistoupeno především z důvodu, že se
jedná o velmi málo prozkoumaný fenomén, a tak téměř neexistují publikace a data, ze
kterých by se v tomto směru dalo vycházet. Ze stejného důvodu byl na začátku proveden
jeden diskurzivní rozhovor s Mgr. Kateřinou Kapkovou, bývalou zaměstnankyní sekce
regionálního rozvoje SMO ČR, který trval necelé dvě hodiny. Diskurzivní rozhovor je
specifický svým volným průběhem, který určují jak tazatel, tak dotazovaný. (Drulák 2008,
s. 190) Cílem tohoto rozhovoru bylo získat větší povědomí o možnostech měst v oblasti
evropských fondů, o jejich diplomacii v evropských záležitostech a způsobu fungování
SMO ČR. Díky tomuto rozhovoru bylo možné lépe sestavit relevantní otázky pro
následující rozhovory se zaměstnanci zkoumaných měst.
V případových studiích jednotlivých měst je využíváno polostrukturovaného
rozhovoru neboli rozhovoru pomocí návodu. Tento typ rozhovoru byl zvolen, protože
nabízí výhodný kompromis mezi striktním nastavením strukturovaného rozhovoru a příliš
volným nestrukturovaným rozhovorem. Výhodou polostrukturovaného rozhovoru je, že
umožňuje komparaci mezi jednotlivými případy. Drží se témat, která jsou předem daná,
aby byly získány potřebné informace ke zodpovězení výzkumných otázek. Zároveň však
umožňuje autorovi upravovat formulaci otázek, měnit jejich pořadí či pokládat doplňující
otázky, a pohotově tak reagovat na nově odhalené skutečnosti v reálném čase. (Hendl
5 V zákoně o obcích 128/2000 Sb. mají městské části a městské obvody rovnocenné postavení a záleží pouze
na daném městě, které pojmenování si zvolí. Praha je pak dle zákona o hlavním městě Praze 131/2000 Sb.
dělena do městských částí.
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2016, s. 178-179) Vzhledem k tomu, že předmětem tohoto výzkumu jsou tři města různých
významů a velikostí, bylo možné předem předpokládat mírně odlišný průběh každého
z rozhovorů, který je však v rámci polostrukturovaného rozhovoru tolerován. Rozhovor je
zaměřený především na zjišťování faktických informací o institucích, které se v rámci
městských administrativ zapojují do evropské agendy. Otázky vyžadující subjektivní názor
zaměstnanců jsou zařazeny minimálně a až na konec rozhovoru tak, aby byla co nejvíce
zachována objektivita získaných informací. Způsob, jakým byl rozhovor tvořen, byl
převzat z knihy profesora Hendla. (Hendl 2016, s. 169-178)
Samotný rozhovor začíná úvodní částí, která slouží k nastolení tématu a rozmluvení
dotazovaného. V této části je respondent dotazován, co pro jeho město představuje unijní
agenda. Prostřední část je zaměřena na získání informací stěžejních pro naplnění cíle této
práce. Otázky v této části jsou rozděleny do třech témat, jež vycházejí z výzkumných
otázek, a zároveň tedy i z logiky tří dimenzí evropeizace. První téma se věnuje
personálnímu a organizačnímu uchopení unijní agendy, dalším tématem je aktivní
prosazování zájmů města na půdě EU a třetí téma se týká spolupráce s dalšími městy na
unijní agendě. V závěru jsou otázky zaměřené na získání dodatečných informací a
zhodnocení praxe uplatňované ve městě. Jednotný tematický návod k rozhovoru
s doplňujícími otázkami, který byl využit pro účely této diplomové práce, tvoří jednu
z příloh na konci práce.
Rozhovoru se účastnili zaměstnanci zodpovědní za evropskou agendu ve vybraných
městech a městských částech. Byli předem osloveni v rámci emailové konverzace, kde
k rozhovoru svolili. Převážně se jednalo o úředníky z městských úřadů a magistrátů, kteří
se během své práce pravidelně potýkají s evropskou agendou. Ve dvou případech proběhl
rozhovor s politiky, kteří mají v daném městě evropskou agendu v kompetenci. Samotné
rozhovory probíhaly nejčastěji online skrz platformy Skype, MS Teams či Webex. Některé
rozhovory byly provedeny telefonicky a ve dvou případech došlo na osobní setkání
v prostorech městských úřadů. Na úvod bylo každému z účastníků představeno téma
diplomové práce, diskutován byl i význam rozhovoru pro tuto práci a možnost zaslání
konečné verze textu po jeho dokončení. Každému z dotazovaných byla, s ohledem na
citlivost informací, představena možnost anonymizace jeho jména v konečném textu práce.
Jeden ze zúčastněných této možnosti využil. Každý rozhovor byl po předchozím souhlasu
nahráván na diktafon za účelem snadnější manipulace s informacemi i po skončení
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rozhovoru. Délka jednotlivých rozhovorů se poměrně lišila v závislosti na časových
možnostech dotazovaného, ale také na množství informací, který byl dotyčný schopen
poskytnout. Většina rozhovorů se pohybovala kolem jedné hodiny, nejkratší měl půl
hodiny a nejdelší necelé dvě hodiny.
Data získaná z nahrávek rozhovorů byla posléze vytříděna a uspořádána tak, aby
zůstaly především informace vedoucí ke zodpovězení výzkumných otázek. Tyto informace
jsou následně zpracovány v kontextu jednotlivých měst a uvedeny v empirické části této
práce s odkazy na jednotlivé rozhovory. V souladu s principem triangulace, tak jak ho
popisuje Drulák, je kromě rozhovoru využívána také analýza primární a sekundární
literatury a volně dostupných informací na oficiálních webových stránkách měst a dalších
institucí. Princip triangulace má zajistit co největší validitu dat principem využití více
alternativních zdrojů k jednomu tématu. (Drulák 2008, s.26)
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3. Evropeizace na úrovni měst
Tato kapitola představuje empirický výzkum diplomové práce. Postupně je v ní analyzován
přístup k evropské agendě u každého z vybraných měst. Každá z podkapitol se věnuje
jednomu městu a začíná obecnou charakteristikou města a představením organizace místní
samosprávy. Plzeň a Praha jsou města rozdělená na menší samosprávné celky, proto je
vždy nejdříve představena organizace na úrovni města a následně specifika vybraného
městského obvodu nebo městské části. Většina informací k obecné charakteristice a
organizaci místní samosprávy je čerpána z literatury či webových stránek měst. Informace
ke spravování unijní agendy pak vycházejí z rozhovorů s odpovědnými zaměstnanci města,
které byly provedeny buď telefonicky, přes online platformu, nebo v rámci osobní
schůzky.

3.1 Praha a agenda EU
Praha je největším a zároveň hlavním městem České republiky. Rozloha města je 496 km2
a dle počtu 1 324 277 obyvatel je 14. nejlidnatějším městem EU. (ČSÚ 2020) Správně
tvoří dle ústavního zákona č. 347/1997 Sb. samosprávný celek a je zároveň krajem i obcí.
V rámci regionů soudržnosti je jako jediné české město samostatným regionem NUTS 2.6
(Euroskop 2020 b) Praha je také správním centrem Středočeského kraje, uvnitř kterého
leží, ale není jeho součástí. Pražská metropolitní oblast vymezená za účelem realizování
integrovaných teritoriálních investic (ITI)7 do Středočeského kraje zasahuje a dohromady
čítá přibližně dva miliony obyvatel. (MMR ČR b)
Praha je centrem země, kde sídlí většina politických institucí, mnoho univerzit,
mezinárodních organizací a firem. Jedná se o velmi bohatý region, a to nejenom na české
poměry. Pražské HDP tvoří 192 % evropského průměru, což z města dělá šestý nejbohatší
region v EU8. (Eurostat 2020) Z toho důvodu má Praha jiné podmínky pro čerpání ze
strukturálních fondů. V programovém období 2014–2020 byl pro Prahu vytvořen vlastní

6 Regiony soudržnosti NUTS 2 jsou celky vytvořené za účelem vypočítávání podpory z evropských fondů.
EK přiděluje určité prostředky danému regionu dle jejich HDP na obyvatele. (Euroskop 2020 b)
7Integrated Territorial Investements (ITI): finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních
fondů, které jdou do rozvoje metropolitních oblastí a aglomerací čítajících nad 300 tisíc obyvatel, jejichž
účelem je efektivně propojit metropoli a k ní přilehlá území. (MMR ČR 2020 c)
8 Pro srovnání HDP na obyvatele v ČR tvoří 121 % evropského průměru. (Eurostat 2020)
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operační program s názvem Praha–Pól růstu ČR, kde je město zavázáno k podmínce 50 %
kofinancování ke zdrojům EU9. (Přichystal 2018, s. 14)
Kromě toho, že je Praha ekonomickým a administrativním centrem, je také
kulturním centrem země i celé střední Evropy. V roce 2000 získala Praha titul Evropské
hlavní město kultury. Jedná se o titul každoročně udělovaný Evropskou unií jednomu nebo
více evropským městům, která po celý rok těží z kulturních investic a představují Evropě
svůj kulturní život. Zisk tohoto titulu je obecně vnímán jako podnět ke kulturnímu,
sociálnímu a ekonomickému rozvoji. (Ministerstvo kultury ČR 2020)
Postavení hlavního města Prahy (HMP) je vymezeno samostatným zákonem č.
131/2000, kde jsou zároveň jmenovány řídící orgány města. Město je samostatně
spravováno Zastupitelstvem HMP, dalšími orgány jsou Rada HMP, primátor HMP,
Magistrát hlavního města Prahy, zvláštní orgány HMP a Městská policie HMP. Praha je
dělena do městských částí (MČ), každá z nich je zvlášť spravována zastupitelstvem MČ,
radou MČ, starostou MČ, úřadem MČ a zvláštními orgány MČ. Jednotlivé městské části a
jejich pravomoci jsou definovány ve statutu města Prahy, který je vydáván a pravidelně
aktualizován jako obecně závazná vyhláška. Dle posledního znění č. 15/2020 Sb. hl. m.
Prahy, je město rozděleno do 22 velkých MČ, které mají rozšířenou působnost a jejich
název tvoří vždy Praha a příslušné číslo. Dále existuje 35 malých MČ, které dohromady
s velkými tvoří celkem 57 MČ Prahy. Velké MČ však vykonávají samosprávu i pro malé
MČ v rámci takzvaných správních obvodů, kterých je tedy také 22. Pro znázornění správy
unijní agendy i u menších samosprávných celků, byla vybrána MČ Praha 4, která leží jižně
od centra hlavního města a čítá 132 tisíc obyvatel. (ČSÚ 2020)
Pro zisk relevantních informací o správě unijní agendy na území HMP byli
vyzpovídáni celkem čtyři lidé. Je to více než v následujících městech, a to z důvodu
rozsáhlejších administrativních struktur, které se věnují unijní agendě, než je tomu u
menších měst. Na úrovni magistrátu HMP poskytnul rozhovor Ing. Martin Bednář, vedoucí
Oddělení udržitelnosti a dokončování programu při Odboru evropských fondů. Rozhovor
proběhl 19. 11. 2020 online a trval 50 minut. Pan Bednář poskytnul velmi cenné informace
především k top-down evropeizaci města. S cílem získat dostatek informací i k bottom-up
a horizontální evropeizaci byl dodatečně osloven k rozhovoru Martin Churavý, cand. soc.,
9 Nutnost kofinancování je při žádání z fondů EU běžnou praxí, obvykle je v ČR nutnost uhradit z vlastních
zdrojů žadatele 15 % z celkových nákladů projektu. Pokud jde o projekty vytvářející příjmy, je podíl žadatele
na kofinancování vyšší. (Přichystal 2018, s. 27)
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který je vedoucím Oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí při Odboru
kanceláře primátora. Rozhovor proběhl 14. 12. 2020 online a trval přibližně 30 minut.
Na úrovni městských částí byl vyzpovídán úředník za Prahu 4, který si přál, aby
jeho jméno nebylo v práci uvedeno. Rozhovor proběhl telefonicky 30. 11. 2020 a trval 45
minut. Doplňující informace k MČ Praha 4 poskytla bývalá místostarostka, radní a
současná zastupitelka Mgr. Iva Kotvová. Rozhovor proběhl 3. 12. 2020 rovněž telefonicky
a trval 25 minut.

3.1.1. Top-down evropeizace v Praze
Nejprve je potřeba definovat, co vlastně pro Prahu jako samosprávný celek představuje
unijní agenda. Podle Bednáře je dle očekávání zásadní právě agenda evropských fondů.
Hlavní město Praha, jako vyspělý region EU, nemůže v současném programovém období
2014-2020 žádat ze všech operačních programů, ale žádá pouze z programu Praha–Pól
růstu ČR, který jí byl vyčleněn10. Investice poskytnuté z tohoto fondu musí také odpovídat
vyšším standardům než ve zbytku regionů, například stavbu nové tramvajové trati z tohoto
fondu uhradit nelze, investice v dopravě musí vždy sledovat cíl udržitelné mobility a
energetických úspor. Kromě evropských fondů a vyjednávání podmínek pro nadcházející
programové období, je stále aktuálnějším tématem nadcházející české předsednictví v
Radě EU, které proběhne ve druhém pololetí roku 2022. Právě Praha se bude podílet na
mnoha aktivitách a také bude poskytovat prostory pro tyto účely, takže je nutné vše včas
vyjednat s příslušnými orgány. (Rozhovor s Martinem Bednářem, 19. 11. 2020)
Postavení Magistrátu HMP je skutečně specifické, protože vůči evropským fondům
vystupuje nejen jako žadatel, ale zároveň jako řídící orgán OP Praha – Pól růstu.
(Rozhovor s Martinem Bednářem, 19. 11. 2020) Implementaci, koordinaci a financování
programu zajišťuje Odbor evropských fondů. Ten je podle fáze v administraci programu
rozdělen do pěti oddělení: Oddělení řízení a koordinace programu, Oddělení projektů,
Oddělení finančního řízení a kontrol a Oddělení udržitelnosti a dokončování programu a
poslední je Oddělení sekretariátu. (Praha.eu 2020 a) V současné době má odbor 67
kmenových zaměstnanců, ale na administraci programu se podílí i zaměstnanci jiných

10 Běžné operační programy sice nejsou hlavnímu městu k dispozici, nicméně mohou z nich žádat jiné
subjekty na území Prahy jako jsou univerzity, podnikatelské subjekty či například Dopravní podnik HMP.
(Rozhovor s Martinem Bednářem, 19. 11. 2020)
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odborů, například účetní či právníci. Ke kontrolám projektů magistrát využívá také
nasmlouvaných externích hodnotitelů. (Rozhovor s Martinem Bednářem, 19. 11. 2020)
Na magistrátu funguje celkem asi 40 různých odborů, které mohou být žadateli a
zároveň příjemci evropských dotací. Jednotlivé odbory využívají ke zpracování
projektových žádostí služeb Odboru projektového řízení nebo zaměstnávají vlastní
specialisty. „Je to takové zvláštní, protože my jako magistrát schvalujeme jinému odboru
magistrátu projektovou žádost, pak mu jí proplatíme a pak zkontrolujeme, ale takhle to
prostě bylo nastaveno, že jsme součástí magistrátu.“ (Rozhovor s Martinem Bednářem, 19.
11. 2020) Jednotlivé odbory však nejsou jedinými oprávněnými žadateli z programu, těmi
mohou i další právnické osoby, které jsou vždy definované v jednotlivých výzvách11.
V případě OP Praha-Pól růstu ČR připravuje tyto výzvy právě Odbor evropských
fondů a na jejich podobu dohlíží Rada HMP. Odbor evropských fondů pak vybere
projekty, které by měly být realizovány a předá informaci Výboru pro evropské záležitosti
zastupitelstva HMP, který vydá doporučení. (Rozhovor s Martinem Bednářem, 19. 11.
2020) Následuje projednání v Radě HMP a poslední slovo při schvalování projektové
žádosti má Zastupitelstvo HMP. V případě schválení projektu je Odbor evropských fondů
pověřen jeho administrací a informaci obdrží také Odbor rozpočtu, který zajišťuje výdaje
na projekt a Odbor účetnictví, který musí veškeré výdaje evidovat. (Rozhovor s Martinem
Bednářem, 19. 11. 2020) Úspěšnou realizací administrace projektu pro Odbor evropských
fondů nekončí, je potřeba sledovat jeho úspěšné fungování po dobu udržitelnosti, která se
obvykle pohybuje mezi pěti a deseti lety. (Přichystal 2018, s. 28)
Další možností čerpání pro Prahu jsou investice v rámci ITI, přičemž většina těchto
investic neskončí v Praze, ale směřují do okolních obcí a infrastruktury, aby došlo
účinnému propojení s metropolí. Od jara letošního roku ITI spravuje rovněž magistrát, kam
byli za tímto účelem přijati noví zaměstnanci. (Rozhovor s Martinem Bednářem, 19. 11.
2020) Při odboru projektového řízení funguje Oddělení zprostředkujícího subjektu ITI.
Předtím zajišťoval investice v rámci ITI Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
(IPR Praha), který je příspěvkovou organizací zřizovanou HMP12. (IPR Praha)

11 K OP jsou definována konkrétní témata a objemy financí, které jsou pro každé z témat vyčleněny. Podle
toho, jak je program naplňován, jsou většinou řídícím orgánem daného programu vyhlašovány i jednotlivé
výzvy. V těch mohou oprávnění žadatelé předkládat své projektové žádosti. (MMR ČR 2020 d)
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Dalším odborem magistrátu HMP, který spravuje unijní záležitosti, je Kancelář
primátora, která zabezpečuje výkon některých funkcí primátora. Je aktivní právě
v prosazování zájmů města na půdě EU a v oblasti zahraniční spolupráce. Tyto aktivity
vykonává Oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí, které se věnuje
především takzvaným měkkým projektům13. V současné době má oddělení 15
zaměstnanců. (Rozhovor s Martinem Churavým, 14. 12. 2020)
Odbor evropských fondů i Kancelář primátora jsou odbory vykonávající agendu, za
kterou je politicky odpovědný primátor v Radě HMP. Primátor v oblasti evropských fondů
ručí za úspěšné fungování OP Praha – Pól růstu ČR, měl by aktivně vyhledávat jiné
možnosti čerpání z evropských fondů pro Prahu a podílí se na přípravě postavení Prahy v
novém programovém období po roce 2021. V oblasti zahraničních vztahů se zaměřuje na
EU obecně a na zastoupení hlavního města v Bruselu. Kromě těchto oficiálně
jmenovaných pravomocí také primátor v současném období zasedá ve Výboru regionů.
(Praha.eu 2020 b)
V souvislosti s řešením otázek kolem nadcházejícího předsednictví byla vytvořena
Komise Rady HMP pro předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022. Komise je
složená z úředníků pracujících v různých odborech napříč magistrátem a také z politických
zástupců HMP. (Praha.eu 2019 a)
Z pohledu MČ Praha 4 je unijní agenda zcela určována přístupem k evropským
fondům. Když se nejedná o samotné čerpání, jedná se například o participaci na
vyjednávání unijních politik v oblasti fondů. Zajímavé je, že městské části mohou jako
samostatné subjekty na rozdíl od magistrátu čerpat i z běžných operačních programů.
Praha 4 nejčastěji využívá OP Životní prostředí, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP
Praha – Pól růstu ČR. (Rozhovor s úředníkem za Prahu 4, 30. 11. 2020)
Nápad na projekt by však měl vždy vzejít z politické úrovně. Podklady pro
vytvoření projektové žádosti zpracovávají jednotlivé odbory dle zaměření projektu,
nejčastěji se jedná o Odbor sociální a Odbor pro životní prostředí a dopravu. Veškeré
náležitosti v oblasti stavební zpracovává Odbor stavebních investic a oprav, který si
12 „je hlavním koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a
správy města. Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty.“ (IPR Praha)
13 Zatímco tvrdé projekty jsou projekty investiční a jedná se především o novou výstavbu a pořizování
hmotného majetku, měkké projekty jsou zaměřené na sociální služby, vzdělávání, organizaci volnočasových
aktivit nebo také na služby v oblasti cestovního ruchu. (DotaceEU.cz 2020)
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v případě potřeby najímá externího projektového manažera. Ten zajišťuje technickou
dokumentaci, stavební povolení a další potřebné úkony, na které zaměstnancům odboru
nezbývá čas mimo jejich běžnou agendu. Přípravu projektových žádostí zajišťuje Oddělení
evropských fondů při Kanceláři tajemníka. Oddělení má dva stálé zaměstnance, kteří na
základě podkladů dodaných relevantními odbory připravují projektovou žádost
odpovídající evropským kritériím. (Rozhovor s úředníkem za Prahu 4, 30. 11. 2020)
Před podáním žádosti je nutné, aby byl projekt schválen radou MČ, kde jeden
z radních má v kompetenci předkládat návrhy v oblasti evropských fondů celé radě.
(Rozhovor s Ivou Kotvovou z Prahy 4, 3. 12. 2020) Při projektech nad 50 milionů je nutné
získat rovněž souhlas zastupitelstva MČ. Nakonec je potřeba dotázat se Rady HMP na
čerpání těchto prostředků, nicméně zde se jedná pouze o formalitu a rada automaticky
odpovídá pozitivně. (Rozhovor s úředníkem za Prahu 4, 30. 11. 2020) MČ v Praze jsou
tedy v čerpání prostředků z evropských fondů výrazně autonomní, to je pražské
specifikum. Mají své vlastní IČO, a tak mohou i sami podepisovat smlouvy na dotace
z fondů, kde jsou oprávněnými žadateli. (Rozhovor s Martinem Bednářem, 19. 11. 2020)
Obecně vzato je tedy k čerpání z fondů EU nutný pozitivní přístup politiků
zastupujících jednotlivé MČ a úředníci na městském úřadě vykonávají tuto politickou vůli.
To je také jeden z důvodů proč se přístup k evropským dotacím napříč MČ velice liší. „To
je na nastavení politiků, jak tlačí na čerpání z evropských fondů. Jsou MČ, které jsou
schopné dlouhodobě a opakovaně čerpat a vyčerpávají maximum možného a jsou MČ,
které o to prakticky nemají zájem. Nezáleží ani na velikosti MČ, to je spíš, jak to mají
nastavené politici a politici pak s úředníky.“ (Rozhovor s Martinem Bednářem, 19. 11.
2020) Dle dotazovaných zde hraje velkou roli, že pro MČ je mnohem snadnější žádat o
dotace magistrát, který nemá tak náročné podmínky na realizaci projektu jako EU.
(Rozhovor s Martinem Bednářem, 19. 11. 2020; Rozhovor s úředníkem za Prahu 4, 30. 11.
2020) Nicméně finanční prostředky, které mohou MČ dostat od z magistrátu jsou mnohem
omezenější než prostředky, které je možné získat z evropských fondů. „To fakticky je
jednodušší, ale je to limitované. Magistrát vám nedá, kolik si řeknete, když jste šikovní EU
Vám dá cokoliv.“ Svou roli zde hraje také ochota politiků dělat něco navíc. (Rozhovor
s úředníkem za Prahu 4, 30. 11. 2020) Jako další z možných důvodů se nabízí možná
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finanční soběstačnost.14 Rozdílné přístupy jednotlivých městských částí k evropským
fondům a motivy k těmto přístupům by byly zajímavým tématem pro samostatný výzkum.

3.1.2. Bottom-up evropeizace v Praze
Na začátek je nutné zmínit, že Praha 4 jako reprezentant městských částí žádné vlastní
aktivity k obhajobě svých zájmů na evropské úrovni vědomě neprovozuje. Tohle je
v kompetenci především orgánů HMP, které tyto činnosti vyvíjejí pro Prahu jako celek.
(Rozhovor s úředníkem za Prahu 4, 30. 11. 2020) Jistá aktivita může probíhat neformálně,
a to prostřednictvím kontaktů a setkávání politických představitelů městské části
s povolanými osobami. Nicméně k formálnímu prosazování zájmů městské části směrem
k EU nedochází, tyto aktivity jsou provozovány především z pozice hlavního města Prahy.
(Rozhovor s Ivou Kotvovou z Prahy 4, 3. 12. 2020)
V případě zastupování zájmů města skrz nepřímé kanály, tedy skrz národní vládu,
je Praha ve výhodné pozici, protože právě na jejím území sídlí většina institucí státní
správy ČR. Bednář připouští, že blízkost těchto institucí v tomto směru hraje určitou roli.
Navíc Praha je členem více monitorovacích výborů u jednotlivých operačních programů,
tudíž zástupci Prahy jsou v pravidelném kontaktu s lidmi, kteří tuto agendu řeší na národní
úrovni. Zmíněné kontakty tedy mohou neformálně sloužit k prosazování zájmů Prahy na
evropské úrovni skrz úroveň národní. (Rozhovor s Martinem Bednářem, 19. 11. 2020)
Praha využívá také několika různých přímých cest k zastupování svých zájmů.
Hlavní město disponuje vlastní nemovitostí v Bruselu, jmenuje se Pražský dům a funguje
již od roku 2002, jako oficiální zastoupení. Jedná se o stavbu z konce 19. století, která se
nachází přímo v takzvané „evropské čtvrti“, tedy poblíž významných institucí EU. (Prague
House 2020) Činnost zastoupení v Bruselu v současné době zajišťují tři diplomaté a tým,
který řeší administrativu a provozní záležitosti. (Rozhovor s Martinem Churavým, 14. 12.
2020) Zastoupení je úzce propojeno s Magistrátem HMP, kde je vedeno jako Oddělení
zastoupení Prahy v Bruselu při Odboru kultury a cestovního ruchu. (Praha.eu 2020)
Znamená to, že zaměstnanci sídlící v Pražském domě v Bruselu jsou zároveň zaměstnanci
14 Pro ilustraci, zatímco MČ Praha 4 hospodaří s ročním rozpočtem kolem jedné miliardy a má 132 tisíc
obyvatel, MO Plzeň 2-Slovany hospodaří s rozpočtem kolem 130 milionů a má 35 tisíc obyvatel. Je tedy
evidentní, že pražské MČ hospodaří s výrazně bohatšími rozpočty, než je tomu u městských obvodů v Plzni.
(čísla jsou zaokrouhlená a pocházejí z veřejně dostupných schválených rozpočtů na rok 2019 uvedených na
stránkách těchto celků)
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magistrátu. (Rozhovor s Martinem Bednářem, 19. 11. 2020) Z toho také vyplývá, že
Pražský dům úzce spolupracuje s odbory a odděleními magistrátu, se kterými sdílí
společnou agendu. Právě primátor je politicky odpovědný v Radě HMP za unijní agendu,
přičemž například Oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí a Odbor
evropských fondů ji vykonávají na pražském magistrátu a Pražský dům přímo na evropské
úrovni.
Činnost zastoupení je velice pestrá a obecně se jedná především o hájení zájmů
města na evropské půdě. K tomu dochází například prostřednictvím navazování
dlouhodobých kontaktů v Bruselu během aktivit, na kterých Pražský dům participuje.
K jednotlivým činnostem patří průběžný monitoring dění v EU a podávání informací
magistrátu a politickému vedení v Praze. (Prague House 2020) K tomu patří také selekce
pozvánek na určité události a identifikace akcí, které mohou být pro Prahu v Bruselu
přínosné a vyhodnocování toho, kdo by se na nich měl ukázat. Bohaté reprezentační
prostory domu se pravidelně využívají k organizaci různých konferencí a seminářů nebo
k pořádání kulturních a společenských akcí. Nejedná se však pouze o propagaci města za
účelem podpoření turismu a šíření povědomí o Praze a ČR. Jedním z cílů těchto akcí je
také představit Prahu potenciálním investorům. „Nejenom, že tady máme Karlův most a
Pražský hrad, ale že tady například probíhá činnost Evropské vesmírné agentury. Na to
jsou napojeny další případné možnosti, jak podnikat třeba v pokročilých technologiích
nebo smart aplikacích.“ (Rozhovor s Martinem Churavým, 14. 12. 2020) Dále se zde
nachází výstavní síň, kde se mohou prezentovat čeští umělci, a to i z řad studentů.
(Rozhovor s Martinem Churavým, 14. 12. 2020)
Jednou z nejdůležitějších činností Pražského domu je zajišťování aktivit kolem
Výboru regionů, jehož členem je pražský primátor, a kde rovněž dochází k přímé obhajobě
zájmů města. Jeden z diplomatů má činnost VR přímo v kompetenci. Připravuje podklady,
analýzy a odborná stanoviska pro primátora, který jezdí každé dva měsíce na plenární
zasedání, ale nemá dost času na to, aby se sám dostatečně připravil. Také dochází
k průběžnému sledování dění ve VR. Diplomaté se například účastní jako pozorovatelé
jednání v podvýborech, na které primátor jezdit nemůže. (Rozhovor s Martinem
Churavým, 14. 12. 2020) Jeden z diplomatů v Pražském domě je v současné době také
národním koordinátorem činnosti české delegace ve VR. Před pravidelnými plenárními
zasedáními se členové této delegace schází v Pražském domě. Koordinátor připravuje

35

program jednání, jehož cílem je formulovat společné postoje ve VR. (Evropský výbor
regionů b) V tomto směru také dochází k součinnosti české a slovenské národní delegace.
(Rozhovor s Martinem Churavým, 14. 12. 2020)
Praha je z pozice hlavního města členem sdružení jako je SMO ČR nebo AK ČR,
které koordinují zájmy i dalších měst a mají své cesty, jak tyto zájmy prosazovat i na
evropské úrovni. Praha je v těchto organizacích členem několika pracovních skupin, které
se podílejí na vyjednávání nového programového období pro evropské fondy. (Rozhovor
s Martinem Bednářem, 19. 11. 2020)
Další

způsob

prosazování

zájmů

Prahy

na

evropskou

úroveň

probíhá

prostřednictvím platformy EUROCITIES. Jedná se o jednu ze třech hlavních aktivit, které
tato organizace vykonává. K prosazování zájmů v institucích EU dochází především za
pomoci lobbingu exekutivního orgánu této organizace, který je každoročně volen na
výročních zasedáních. Během rozhovoru došlo i na konkrétní příklad této činnosti. „Tak
třeba když se loni nově jmenovala EK, tak jedním z cílů bylo tam víc propsat do agendy
nově jmenované EK regionální dimenzi, a to se tenkrát povedlo, že místopředseda EK to
potom vzal více za své, a bylo to díky společnému tlaku členů exekutivního „boardu“
organizace EUROCITIES.“ (Rozhovor s Martinem Churavým, 14. 12. 2020) Další činnosti
města v této organizaci budou podrobněji rozebrány v následující podkapitole o
horizontální evropeizaci.

3.1.3. Horizontální evropeizace v Praze
I v tomto případě je vhodné začít městskou částí, která spoléhá především na zahraniční
aktivity provozované z pozice hlavního města. Dle Kotvové je na Praze 4 zahraniční
spolupráce zcela opomíjená. (Rozhovor s Ivou Kotvovou z Prahy 4, 3. 12. 2020) Co se
týká případné spolupráce na úrovni pražských MČ, k té také nedochází. Dle úředníka
Prahy 4 neexistuje společné téma této spolupráce, protože každá MČ si své školy, školky a
další věci na svém území spravuje sama. Dalším důvodem je, že si MČ při odpovídání na
výzvy především z programu Praha – Pól růstu ČR navzájem konkurují. Spíše než ke
spolupráci, zde tedy dochází k rivalitě. (Rozhovor s úředníkem za Prahu 4, 30. 11. 2020)
Spolupráce hlavního města Prahy v ČR probíhá především s obcemi v rámci
Středočeského kraje, s kterými se spolupodílí na projektech ITI. V případě zahraniční
spolupráce Praha nemá možnost účastnit se přeshraničního programu Interreg. Nicméně
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může na zahraniční spolupráci čerpat z nadnárodních a meziregionálních programů
Interreg a také z komunitárních programů. (Kubařová 2017, s. 9-10) Prostřednictvím
příspěvkové organizace IPR Praha, je město zapojeno do projektu ESPON 2020,
financovaného z meziregionálního programu Interreg. Na projektu město spolupracuje
spolu s dalšími evropskými metropolemi (Oslo, Lyon, Lille, Brusel, Brno, Zurich, Turín,
Vídeň a Akershus) v projektu Spatial Dynamics and Strategic Planning in Metropolitan
Areas (SPIMA). Projekt je zaměřen na vývoj efektivních řešení při strategickém plánování
a řízení metropolitních oblastí. (Kubařová 2017, s. 79)
Praha se na konci roku 2019 stala aktivním spoluzakladatelem Paktu svobodných
měst, jehož členy jsou i další Visegradské metropole Bratislava, Budapešť a Varšava.
Účelem je posílit spolupráci těchto měst, sdílení informací a spolupodílení se na
projektech. (Praha.eu 2019 b) Důležitým impulsem pro založení tohoto paktu byla
nespokojenost těchto měst se současným nastavením evropských fondů. Jedním z cílů této
organizace je tedy posílit a zjednodušit tok evropských financí přímo do metropolí.
Evropská kohezní politika se primárně soustředí na chudší regiony, nicméně velká města
mají pocit, že právě oni jsou v první linii při boji proti klimatickým změnám nebo aktuálně
s koronavirovou krizí. (Rozhovor s Martinem Churavým, 14. 12. 2020)
Od roku 1993 je Praha přidruženým a od roku 2004 řádným členem EUROCITIES.
(Oddělení cestovního ruchu 2012) V loňském roce 2019 město dokonce hostilo výroční
zasedání této organizace, ve které je Praha poměrně aktivní. Agenda EUROCITIES se řeší
v šesti pracovních skupinách, které jsou rozdělené dle témat, jako je například mobilita,
kultura, ekonomika či sociální věci. Obecně má EUROCITIES v kompetenci na úrovni
magistrátu již zmiňované Oddělení zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí. Její
vedoucí pan Churavý dodává, že agenda této organizace podporuje nejen spolupráci na
úrovni politické reprezentace, která se schází na výročních plenárních zasedáních. „Ono to
není ani tolik pro tu politickou reprezentaci, ale to je spíše pro úředníky z těch daných
odborů, aby si mohli v komunikaci se svými protějšky z jiných měst vyměňovat
„knowhow“ a navzájem se informovat o tom, co se v rámci těch jejich agend děje jinde.“
(Rozhovor s Martinem Churavým, 14. 12. 2020) Další aktivita, která z participace na
EUROCITIES vychází, je občasná spolupráce s dalšími členskými městy na společných
projektech. (Rozhovor s Martinem Churavým, 14. 12. 2020)
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3.1.4. Shrnutí:
Top-down dimenze je v případě Prahy obohacena o fakt, že má svůj vlastní OP Praha–Pól
růstu ČR, jehož je řídícím orgánem Magistrát HMP. Odbor evropských fondů má
v kompetenci kompletní administrativu tohoto programu. Ostatní odbory jsou oprávněnými
žadateli v tomto OP a ke zpracování projektových žádostí využívají buď Odbor
projektového řízení nebo vlastních specialistů. Rada HMP dohlíží na vyhlašování výzev a
spolu se Zastupitelstvem HMP schvalují projektové žádosti. Primátor HMP je v radě
politicky odpovědný za unijní záležitosti. Jeho politická vůle je v tomto směru vykonávána
Oddělením zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí a Oddělením zastoupení Prahy
v Bruselu, které tam reálně i sídlí, ale jeho zaměstnanci jsou zaměstnanci magistrátu.
V MČ Praha 4 bylo vytvořeno Oddělení Evropských fondů. Jeho činnost spočívá
v přípravě projektových žádostí na základě podkladů, které dodávají odbory v pozici
žadatelů. Rada MČ schvaluje projektové žádosti do 50 milionů, souhlas Zastupitelstva MČ
je nutný v případě žádostí nad 50 milionů. V Praze obecně platí, že přístupy MČ
k evropským fondům se velice liší. Některé MČ jsou v tomto směru méně aktivní. Mezi
důvody může patřit, že mají pro investice dostatečně velký vlastní rozpočet nebo raději
žádají o dotace magistrát, kde je proces jednodušší. Vzhledem k nastavení schvalování
žádostí je vždy potřebná náklonost politického vedení, které z těchto a pravděpodobně i
dalších důvodů nemá vždy motivaci žádosti z evropských fondů podporovat. Pro tuto práci
z toho vyplývá, že lze očekávat různé institucionální ukotvení unijní agendy, právě dle
přístupu té konkrétní části k evropským fondům.
V případě bottom-up evropeizace jsou zájmy města obhajovány především z pozice
hlavního města a MČ Praha 4 žádnou vlastní činnost neorganizuje. Praha při této činnosti
využívá přímých i nepřímých kanálů. Nepřímá cesta vede skrz ministerstva a další orgány
státní správy, které přímo v Praze sídlí. Nejvýznamější přímou cestou pro zastupování
zájmů je Pražský dům, který funguje jako oficiální zastoupení hlavního města v Bruselu.
Kromě sledování dění v EU a organizace různých typů akcí, mají diplomaté v Pražském
domě na starosti také agendu Výboru regionů. Za prvé připravují podklady pro primátora,
který je členem VR a jezdí každé dva měsíce na plenární zasedání. Za druhé je jeden
z diplomatů národním koordinátorem delegace ve VR. To znamená, že má v kompetenci
přípravu jednání pro celou českou delegaci, která se před zasedáními VR v Pražském domě
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schází, aby sjednotila svá stanoviska. Dále probíhá reprezentace zájmů Prahy na úrovni EU
skrz mezinárodní organizaci EUROCITIES a české organizace SMO ČR a AK ČR.
Horizontální evropeizaci Prahy v prostředí ČR lze spatřit především jako spolupráci
s obcemi Středočeského kraje na společných projektech ITI. V případě zahraniční
spolupráce v současné době probíhá projekt SPIMA, na kterém se Praha podílí spolu
s dalšími evropskými metropolemi. Projekt je financován z programu Interreg ESPON
2020, spolupráci zaštiťuje IPR Praha. V loňském roce se Praha stala spoluzakladatelem
Paktu svobodných měst, jehož členy jsou všechna hlavní města V4. Jedním z důvodů pro
založení iniciativy byl společný postup při vyjednávání intenzivnějšího toku evropských
peněz do metropolí. Praha je také aktivním členem v EUROCITIES, které je kromě
lobbingu půdě EU přínosné pro výměnu zkušeností mezi úředníky členských měst a také
k zakládání spolupráce na společných projektech.
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Současný stav evropeizace v Praze:
Hlavní město Praha

Městská část Praha 4

Rada HMP

Rada MČ
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Odbor evropských fondů



Kancelář primátora
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o Oddělení zahraničních

Top-down

vztahů a protokolárních

evropeizace

záležitostí


Odbor kultury a cestovního ruchu
o Oddělení zastoupení Prahy
v Bruselu



Odbor projektového řízení



Další odbory jako žadatelé



Okrajově:
o Odbor rozpočtu
o Odbor účetnictví

Pražský dům v Bruselu
Bottom-up

Výbor regionů – pražský primátor členem delegace

evropeizace

EUROCITIES
SMO ČR
ČR:
Spolupráce s obcemi v rámci Středočeského kraje na projektech ITI

Horizontální Zahraničí:
evropeizace

Meziregionální program Interreg: ESPON 2020 – projekt SPIMA
Pakt svobodných měst
EUROCITIES
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3.2. Plzeň a agenda EU
Město Plzeň leží na západě České republiky a je zároveň metropolí a správním centrem
Plzeňského kraje. Rozloha města činí 137 km2 a žije zde 171 tisíc obyvatel, dle počtu
obyvatel je Plzeň čtvrtým největším městem v zemi. (Město Plzeň 2018 a) V rámci regionů
soudržnosti město spadá spolu s Jihočeským krajem do NUTS 2 Jihozápad. (Euroskop
2020 b) Plzeň má stejně jako Praha vymezenou metropolitní oblast v rámci ITI strategie,
která zasahuje do Plzeňského kraje. (MMR ČR 2020 d)
Město je význačné svým průmyslem a pivovarnictvím, sídlí zde známé společnosti
Škoda Transportation a Plzeňský Prazdroj. Jedná se také o významné historické a kulturní
centrum kraje, přičemž v roce 2015 se město Plzeň jako druhé české město po Praze stalo
Evropským hlavním městem kultury. Plzeň je také známá jako univerzitní město, sídlí zde
Západočeská univerzita, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni a pobočka
Metropolitní univerzity Praha. (Zahn 2018)
Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Plzeň definována jako město statutární,
které může být členěno do městských obvodů nebo městských částí s vlastními orgány
samosprávy. Na základě obecně závazné vyhlášky č. 8/2001 je město děleno do deseti
městských obvodů. Městský obvod (MO) je organizační jednotkou města a zároveň
správním obvodem pro výkon přenesené působnosti. Na centrální úrovni funguje
zastupitelstvo města, rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města. Podobně je
každý obvod zvlášť spravován zastupitelstvem MO, radou MO, starostou, úřadem MO a
zvláštními orgány MO. Pro znázornění komplexní podoby správy unijní agendy městem
Plzeň se práce věnuje, jak centrální úrovni, tak vybranému MO, kterým je v této práci
Plzeň 2-Slovany. Slovanský obvod, jak se mu v Plzni obyčejně říká, se nachází
v jihovýchodní části města a jeho počet obyvatel činí přibližně 32 500 obyvatel. (Město
Plzeň 2018 b)
Pro zisk relevantních informací ke správě unijní agendy byl na centrální úrovni
vyzpovídán Ing. Petr Osvald, který v současné době pracuje jako zmocněnec pro evropské
záležitosti v kanceláři primátora města Plzeň. Zároveň vede skupinu pro kohezní politiku
v rámci SMO ČR, kde působí celkově asi 20 let. Je také členem Expertní poradní skupiny
pro budoucnost kohezní politiky (EPOS) při Ministerstvu pro místní rozvoj. Důležité je
však zmínit i jeho bývalé funkce, protože byly bezpochyby přínosné, co se týká informací,
které mi během rozhovoru poskytnul. Petr Osvald byl od roku 2002 do roku 2018
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Zastupitelem města Plzeň. Celkem 13 let působil ve Výboru regionů, kde se stal
místopředsedou, do výboru byl jmenován za SMO ČR15. Od roku 2009 do roku 2010 také
působil ve vládě Jana Fischera jako náměstek pro evropskou a kohezní politiku na
Ministerstvu pro místní rozvoj. Rozhovor s Petrem Osvaldem proběhl telefonicky 16. 11.
2020 a trval 72 minut. Na úrovni MO byl vyzpovídán místostarosta Plzeň 2- PhDr. Jan
Fluxa, který zároveň působí jako předseda komise Rady města Plzně pro partnerská města
a evropské záležitosti. Rozhovor s Janem Fluxou proběhl 20. 11. 2020 osobně na radnici
MO a trval přibližně hodinu.

3.2.1 Top-down evropeizace v Plzni
Nejprve je vhodné definovat, jak je unijní agenda v Plzni vnímána. Petr Osvald unijní
agendu rozdělil do samostatných tematických celků, přičemž na první místo zařadil agendu
evropských fondů, dále vnější vztahy a přeshraniční spolupráci. „V Plzni bychom od
vstupu do EU téměř nebyli schopni udělat žádnou akci, kdybychom neměli evropské fondy.
Veškeré větší akce, co v Plzni děláme, jsou financované z evropských fondů.“ (Rozhovor
s Petrem Osvaldem, 16. 11. 2020) V obecném měřítku Osvald dodává, že to
pravděpodobně bude stejné pro většinu měst s výjimkou Prahy. Běžné příjmy do rozpočtu
obcí se totiž odvíjí od počtu obyvatel a koeficientu, který vychází z velikosti města.
Zmíněný koeficient pak nahrává větším obcím, protože vykonávají více služeb pro občany.
(4 odst. zákona č. 243/2000 Sb.) To dle Osvalda vede k tomu, že obce jsou
podfinancované, a proto jsou často závislé na čerpání dotací, pokud chtějí aktivně
uskutečňovat větší projekty. (Rozhovor s Petrem Osvaldem, 16. 11. 2020)
V oboru evropských fondů je nejvíce aktivní Magistrát města Plzně a Ústav pro
koordinaci evropských projektů (ÚKEP), které se věnují zpracování projektů a dotačních
žádostí. Na celém procesu se zároveň účastní rada a Zastupitelstvo města Plzně. Pokud se
kdokoliv na městě rozhodne realizovat projekt z evropských fondů, je důležité, aby
naplňoval koncepční rozvojový záměr města. Následně je pak nutné daný projekt prosadit
u rady města, respektive u jednotlivých radních a jejich náměstků podle zaměření projektu.
Pokud se jedná o projekt ITI, je nutné najít podporu u rady města jako celku, protože tyto
typy projektů zpravidla zasahují do více oblastí zároveň. Následně je nutné, aby projekt
schválilo rovněž zastupitelstvo města a pak teprve je možné podat žádost o financování
z evropských fondů. (Rozhovor s Petrem Osvaldem, 16. 11. 2020)
15 Funkci musel opustit, když v roce 2018 ztratil zastupitelský mandát.
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Na magistrátu se na přípravě evropských projektů podílejí různé odbory podle
zaměření, většinou se však jedná o Odbor investic, Odbor rozvoje a plánování, Odbor
sociálních služeb nebo Odbor životního prostředí. V kanceláři primátora města Plzně se na
unijní agendě účastní Odbor protokolu, který zajišťuje diplomatické a zahraniční vztahy
města. (Rozhovor s Petrem Osvaldem, 16. 11. 2020) Zajímavým prvkem v organizační
struktuře plzeňského magistrátu je samotná pozice Petra Osvalda. Působí v Kanceláři
primátora jako zmocněnec pro evropské záležitosti, za které je primátor politicky
odpovědný v radě města. Sám svou funkci popisuje tak, že k odborům a ÚKEPu, které
zajišťují evropské projekty a žádosti o dotace administrativně, funguje paralelně jako
diplomat v evropských záležitostech. Tuto pozici Osvald označuje za unikátní, protože
vychází především z jeho letitého působení ve Výboru regionů, kde navázal vztahy a
poznal prostředí do takové míry, že na úrovni lobbingu v EU za Plzeň jsou jeho zkušenosti
pro město stále velmi užitečné. (Rozhovor s Petrem Osvaldem, 16. 11. 2020)
Plzeň je zároveň nositelem strategie ITI, v rámci své aglomerace zodpovídá za
naplňování strategie, která musí odpovídat investičním prioritám operačních programů EU.
Řídící orgán, který vydává a posuzuje výzvy je složen ze zástupců magistrátu, přilehlých
obcí, kraje a dalšími, mezi které patří například i zástupce Západočeské univerzity.
Zprostředkujícím subjektem je pak Magistrát města Plzně. (Plzeňská metropolitní oblast
ITI)
Nejpověřenější institucí v procesu žádání o dotace je v Plzni Ústav pro koordinaci
evropských projektů (ÚKEP). Zajímavé na něm je především, že nestojí přímo ve
strukturách plzeňského magistrátu. Funguje od března 2005 jako příspěvková organizace
statutárního města Plzně. Kancelář primátora je pověřena řízením této organizace, která má
však vlastní budovu i vlastní IČO. Náplň činnosti představuje především administrativní
zpracování dotačních žádostí, ale i příprava projektů, optimalizace jejich řízení a
financování. Tyto služby poskytuje ÚKEP magistrátu, jednotlivým MO, ale k dispozici
slouží i dalším subjektům, které v rámci města Plzně žádají o dotační podporu
z evropských fondů. ÚKEP se zaměřuje na realizaci větších projektů, k tomu zaměstnává
odborníky na zpracování dotačních fondů a projektové manažery. (Útvar koordinace
evropských projektů města Plzně 2020)
Jan Fluxa potvrdil, že pro obvod Plzeň 2-Slovany jsou evropské dotace primárním
tématem v rámci unijní agendy. Zásadní je však také implementace evropské legislativy do
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směrnic města, která v poslední době zásadně ovlivnila například odpadové hospodářství.
Nejenom, že její implementace vyžaduje jisté administrativní kroky, které je nutné zajistit,
ale v konečném důsledku zasáhne každého občana města, takže by neměla být opomíjena.
(Rozhovor s Janem Fluxou, 20. 11. 2020) Unijní agenda v Plzni se tedy neomezuje pouze
na čerpání z evropských fondů, zasahuje také do vnějších vztahů města, přeshraniční
spolupráce či přípravy nových vyhlášek, nicméně právě evropské fondy jsou jejím
nejčastějším tématem.
V případě MO Plzeň 2-Slovany je celý proces čerpání z evropských fondů
složitější. Nápad, který předchází samotnému projektu, obvykle vychází z volebního
programu vládnoucí koalice a respektuje plán investic města. Zároveň je nutné nalézt
odpovídající výzvu, které jsou vyhlašovány řídícími orgány operačních programů. Jakmile
je nalezen tento průsečík, je potřeba zpracovat projektový záměr, zajistit předfinancování,
nechat projekt schválit příslušnými orgány, a pak je teprve možné podat samotnou žádost.
(Rozhovor s Janem Fluxou, 20. 11. 2020)
Následuje příprava samotného projektu, kterou zajišťuje Odbor majetku a investic
na úřadě MO Slovany ve spolupráci s ÚKEP. Tento odbor má osm zaměstnanců, a kromě
přípravy projektů potřebných pro dotační žádosti, řeší i vlastní agendu, která je už tak
poměrně široká. Slovany tedy nemají zaměstnance, kteří by se zabývali výhradně
evropskými fondy. Důvodem je, že je vlastně nepotřebují, protože mohou využít ke
spolupráci právě ÚKEP. Na Odboru majetku a investic se celý projekt vymýšlí a připravují
se zde potřebné podklady pro podání žádosti.
Také je nutné zajistit předfinancování projektu, protože naprostá většina
evropských dotací přichází ex post, projekt musí být tedy nejdříve financován z vlastních
zdrojů. (Přichystal 2018, s. 26) Zde přichází první komplikace pro MO, který pracuje
s poměrně malým rozpočtem, se stejným problémem se musí vypořádávat i menší města.
(Rozhovor s Janem Fluxou, 20. 11. 2020) Pokud se jedná o větší projekt, je většinou nutné
pro toto předfinancování najít alternativní zdroj. “Nám by třeba hrozně pomohlo, kdyby ty
peníze nemusely být stoprocentně alokovány před podáním té žádosti, ale kdybychom mohl
stačil například jen 15 až 20 procent podíl.“ (Rozhovor s Janem Fluxou, 20. 11. 2020)
Oporu v tomto směru pak Slovany hledají většinou na městě, kde funguje Fond
kofinancování dotovaných projektů, z něhož mohou být finance předem poskytnuty a
evropské peníze jdou posléze městu. Nejprve je však celou záležitost potřeba vyjednat, což
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celý proces protahuje, protože s dalšími kroky je potřeba vyčkat, než je vyřešeno
financování.
Projekt včetně způsobu jeho financování musí být schválen radou MO a
zastupitelstvem MO. Pak je možné přejít k vypracování žádosti ke konkrétní programové
výzvě, kdy ÚKEP zajišťuje, aby byly dodrženy veškeré náležitosti pro žádost o dotaci
z evropských fondů. (Rozhovor s Janem Fluxou, 20. 11. 2020) Odbor majetku a investic ve
Slovanech tedy připravuje projektový záměr a podklady, které následně ÚKEP zpracuje
tak, aby odpovídaly žádosti o konkrétní dotační podporu.
Pro Slovany v tuto chvíli nastává ještě jedna komplikace. Žádost musí být
schválena nejen na úrovni MO, ale také na úrovni města Plzně, je tedy nutné ještě zajistit
souhlas Rady a Zastupitelstva města Plzně. „Statut města tady ty obvody dost sešněrovává
na rozdíl od Prahy. My si to oficiálně nemůžeme podat sami za sebe, protože za všechno
ručí město Plzeň jedním ičem, takže žádost je podána tak, že město Plzeň je žadatel, ale
jedná v zastoupení MO Plzeň 2 v těch právních věcech“ (rozhovor s Janem Fluxou, 20. 11.
2020) Fluxa dodává, že nalézt tuto podporu není samo o sobě problém, nicméně opět tím
dochází ke zvýšení administrativní i časové náročnosti celého procesu a hrozí, že se podání
žádosti nestihne v určené době. Některé dotační výzvy trvají například jen dva měsíce a je
poměrně problematické v takovém časového období připravit žádost a nalézt oficiální
podporu u samosprávných orgánů MO Plzeň 2-Slovany a následně u orgánů města Plzně,
protože všichni se scházejí v nějakých časových odstupech. (Rozhovor s Janem Fluxou,
20. 11. 2020)
Externí agentury nejsou v současnosti městem Plzeň ani MO Slovany k žádostem o
evropské peníze téměř vůbec využívány. V minulosti k tomu docházelo, ale v dnešní době
vše potřebné zvládá právě ÚKEP. (rozhovor s Petrem Osvaldem, 16. 11. 2020, rozhovor
s Janem Fluxou, 20. 11. 2020) Fluxa dodává, že v oboru evropských dotací je městu
k dispozici také Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obdobný orgán pak
funguje v každém kraji. Tato agentura však stojí v konkurenčním postavení vůči ÚKEP,
takže je využívána spíše menšími obcemi v kraji, nicméně město či MO mohou služeb této
agentury také využít. (Rozhovor s Janem Fluxou, 20. 11. 2020)
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3.2.2. Bottom-up evropeizace v Plzni
V případě aktivního prosazování zájmů města na úrovni EU je situace podstatně
jednodušší, protože Plzeň zde vystupuje jako jednotný celek. Fluxa zmiňuje, že v tomto
směru může být užitečný překryv různých funkcí. Například starosta Slovan je zároveň
senátorem a Fluxa zase předsedou komise rady města Plzně pro partnerská města a
evropské záležitosti a také členem některých poradních orgánů SMO ČR. Pokud tedy
k nějaké aktivitě z pozice Slovan dochází, není to o prosazování zájmů pouze obvodu,
nýbrž prosazování zájmů celého města a vychází to z individuální aktivity lidí. Neexistuje
tedy organizovaná aktivita směrem EU, která by se snažila hájit zájmy pouze tohoto MO.
(Rozhovor s Janem Fluxou, 20. 11. 2020)
Město Plzeň se snaží své zájmy na úroveň EU aktivně prosazovat a dochází k tomu
především prostřednictvím přímých kanálů. K prosazování zájmů města směrem k EU
nepřímo skrz národní vládu v Plzni nedochází, Osvald to vysvětluje odlišnými zájmy
města a vlády v souvislosti se spravováním unijních fondů.
Jednou z těch přímých cest je dům Plzeňského kraje v Bruselu, který má kraj
v osobním vlastnictví. Plzeňský kraj je jeden z mála českých krajů, který své zastoupení
nezrušil a vlastnictví nemovitosti v Bruselu v podstatě zajišťuje kontinuitu tohoto
zastoupení, protože pro vedení kraje by bylo příliš komplikované se nemovitosti zbavovat.
Osvald toto zastoupení vnímá pozitivně, protože dlouhodobé udržování kontaktů v Bruselu
celému kraji prospívá, připouští však, že práci člověka v takovém zastoupení je složité
vykazovat, a tak ho často vedení krajů považuje za plýtvání penězi. (Rozhovor s Petrem
Osvaldem, 16. 11. 2020) Prioritou tohoto zastoupení je prosazování zájmů celého kraje
v evropských institucích, a to především v souvislosti s evropskými fondy. Mezi další
činnosti patří propagování Plzeňského kraje jako atraktivní destinace. K tomu dochází
například prostřednictvím pořádání různých prezentací a kulturních akcí nebo propagací
plzeňských podniků jako je například Plzeňský Prazdroj, který v nechal v přízemí budovy
vybavit populární „pivní klub“. (Hosnedlová 2020, Prokop 2012)
Další institucí, která především v minulosti umožňovala v Plzni prosazovat své
zájmy je Výbor regionů, kde Osvald dlouhodobě působil, zatímco byl v Plzni zastupitelem.
Sám považuje tento kanál za velmi užitečný pro reprezentaci zájmů samospráv a odmítá
kritiku pro jeho nedostatečný vliv na politiky vytvořené orgány EU. „Já jsem dělal před
sedmi lety stanovisko k nařízení o Evropské územní spolupráci pro fondy a čtyři odstavce
46

se z toho mého stanoviska nakonec do toho nařízení dostaly, takže není to úplně tak, že by
se ve Výboru regionů nedalo nic prosadit, ale musíte si za tím opravdu jít, musíte ty lidi
obejít a vysvětlit jim, proč to takhle má být a pak vám to třeba akceptují“ (Rozhovor
s Petrem Osvaldem, 16. 11. 2020) Výbor regionů má tedy potenciál působit na evropské
politiky, nicméně jeho naplnění se odvíjí od aktivity jednotlivých členů a snahy něco
změnit. Přestože se tato instituce nedá přímo označit za aktivní v prosazování zájmů Plzně
směrem k EU v současnosti, protože Osvald o svůj mandát ve Výboru regionů v roce 2018
přišel, jeho dlouhodobé členství mu umožnilo navázat kontakty a získat zkušenosti, které
jsou mu dodnes v tomto směru užitečné. Konkrétně je uplatňuje v pozici zmocněnce pro
evropské záležitosti v kanceláři primátora města Plzně. To je tedy na úrovni města
v současné době funkce, která byla přímo vytvořena za účelem prosazování zájmů města
na půdě EU. Plzeň je také členem SMO ČR, který skrz Výbor regionů a CEMR lobbuje za
zájmy obcí a regionů v EU, ale pokud potřebuje na evropské úrovni něco prosadit, využívá
k tomu primárně vlastní kontakty. (Rozhovor s Petrem Osvaldem, 16. 11. 2020)
Město je od roku 2008 členem EUROCITIES, ale momentálně není město Plzeň ve
sférách této organizace příliš aktivní. (rozhovor s Petrem Osvaldem, 16. 11. 2020)
V minulosti se angažovalo především v sociálních a kulturních záležitostech, nicméně o
svých aktivitách v této organizaci město Plzeň informovalo na svých stránkách naposledy
v roce 2017, kdy Odbor kultury magistrátu reprezentoval město Plzeň na kulturním fóru
EUROCITIES v Talinnu. (Barborková 2017)

3.2.3. Horizontální evropeizace v Plzni
V případě spolupráce města Plzně s jinými českými a přeshraničními městy je situace
obdobná v tom smyslu, že město zde převážně vystupuje jako celek. Za výjimkou by se
dalo považovat členství Jana Fluxy ve výboru městských částí v rámci SMO ČR, kam byl
jmenován radou MO. Zde zástupci městských částí z celé ČR dávají dohromady stanoviska
k problematickým otázkám napříč různými tématy, přičemž jedním z nich je i unijní
agenda. Poté záleží na předsednictvu svazu, jak s daným stanoviskem naloží. (rozhovor
s Janem Fluxou, 20. 11. 2020) Tuto participaci lze tedy vnímat i ve smyslu bottom-up
evropeizace.
Město v rámci ČR spolupracuje na evropských tématech především na úrovni
Plzeňského kraje. Bohatá je také spolupráce v rámci ITI, která probíhá s obcemi
spadajícími do aglomerace města Plzeň. Jedná se nejen o spolupodílení se na projektech,
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ale také o nastavení celého programového období. „Ta komunikace funguje dobře a
prakticky se všichni představitelé těch měst znají, například když nějaká města v nějaké
oblasti vůbec nečerpají a potřebují to jiná města, tak se snaží si to mezi sebou nějakým
způsobem vyměnit a navzájem si vyhovět.“ (Rozhovor s Petrem Osvaldem, 16. 11. 2020)
Město Plzeň je oprávněným žadatelem v programu Interreg V-A Svobodný stát
Bavorsko – Česká republika, nicméně z pozice samosprávy tento projekt příliš nevyužívá.
(Kubařová 2017, s. 54) V meziregionálním programu Interreg EUROPE je město Plzeň
prostřednictvím ÚKEP v současnosti zapojeno do projektu EURE, jehož cílem je
zefektivnění politik obcí v oblasti životního prostředí. Na projektu spolupracuje s dalšími
městy ve Španělsku, Portugalsku, Itálii, Rumunsku, Polsku, Kypru, Belgii, Francii a
Lotyšsku. (Město Plzeň 2019)
V minulosti město aktivně participovalo na evropských projektech s nizozemským
Hengelem, od kterého se inspirovalo například při budování průmyslových zón. Osvald
považuje tuto spolupráci přínosnou především díky výměně užitečných informací a
zkušeností, které v důsledku ušetřili městu peníze. „Bylo to hodně zajímavé a řekl bych, že
toto dnes hodně chybí. Teď je to spíš čistě jen o penězích a o tom, co se za ně postaví, ale
tato diplomacie a vztahy mezi městy jsou dnes hodně opomíjeny a řekl bych, že to platí
plošně.“ (Rozhovor s Petrem Osvaldem, 16. 11. 2020)

3.2.3 Shrnutí:
Z pohledu top-down evropeizace je úrovni města Plzeň aktivní celé spektrum různých
orgánů. Rada města a zastupitelstvo města schvalují projekty a žádosti o financování
z evropských fondů. Jejich souhlas potřebují i jednotlivé MO, které musí nejprve získat
podporu i u rady a zastupitelstva příslušného obvodu. MO z důvodu nedostatečných
rozpočtů často narážejí na problém s předfinancováním projektů. K tomuto účelu se město
vybavilo Fondem pro kofinancování dotovaných projektů, který byl pro tyto účely
vytvořen. Vypracování projektových záměrů se věnují různé odbory na magistrátu dle
zaměření projektu. Nejčastěji se jedná o Odbor investic, Odbor rozvoje a plánování, Odbor
sociálních služeb nebo Odbor životního prostředí. Projekty a potřebné podklady
k dotačním žádostem u MO Plzeň 2-Slovany zajišťuje Odbor majetku a investic.
Zpracování samotných dotačních žádostí k jednotlivým výzvám se zabývá Útvar pro
koordinaci evropských projektů (ÚKEP), který byl zřízen magistrátem jako příspěvková
organizace, ten je k dispozici městu i MO. Na magistrátu při kanceláří primátora funguje
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zmocněnec primátora pro evropské záležitosti, ten se věnuje diplomacii v oboru unijní
agendy.
V rámci bottom-up evropeizace jsou zájmy města i MO na evropské úrovni
zastupovány městem Plzeň, a to především z pozice zmocněnce primátora pro evropské
záležitosti. Dnes tuto funkci vykonává Petr Osvald, který se dříve zasazoval o zájmy města
Plzně ve Výboru regionů. V tomto směru se ukazuje, že zkušenosti a kontakty člověka,
který byl dlouhá léta aktivní přímo v Bruselu, jsou pro město skutečně výhodné. Kontakty
zaměstnanců města či vhodný překryv funkcí, který umožňuje jednomu člověku být aktivní
v rovině města a zároveň v rovině národní nebo evropské, dlouhodobě prospívají
zastupování zájmů města na vyšších úrovních. Dalším prostředníkem pro lobbing města na
úrovni EU je zastoupení Plzeňského kraje, který disponuje vlastní nemovitostí v Bruselu.
Plzeň je rovněž členem EUROCITIES, zde však v posledních letech nepůsobí příliš
aktivně.
Co se týká horizontální evropeizace i ta probíhá především na úrovni města Plzeň.
V ČR město spolupracuje na unijní agendě především s obcemi v rámci metropolitní
oblasti Plzeň, kde je zajišťována realizace ITI hrazená z evropských fondů. Na
přeshraniční úrovni město spolupracuje s dalšími evropskými městy v rámci projektu
EURE financovaného z meziregionálního programu Interreg.
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Současný stav evropeizace v Plzni:
Město Plzeň

Městský obvod Slovany

Rada města Plzně

Rada MO

Zastupitelstvo města Plzně

Zastupitelstvo MO

Magistrát:

Městský úřad:



Kancelář primátora:



investic

o Zmocněnec primátora pro
evropské záležitosti

Top-down



o Odbor protokolu

evropeizace


Odbor majetku a
Další odbory jako
žadatelé

Odbory jako žadatelé:
o Odbor investic
o Odbor rozvoje a plánování
o Odbor sociálních služeb
o Odbor životního prostředí

Útvar pro koordinaci evropských projektů (ÚKEP)
Fond pro kofinancování dotovaných projektů
Zmocněnec primátora pro evropské záležitosti
Bottom-up

Zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu

evropeizace

EUROCITIES
SMO ČR
ČR:

Horizontální
evropeizace

Spolupráce s obcemi v rámci metropolitní oblasti na projektech ITI
Zahraničí:
Přeshraniční program Interreg: Bavorsko–ČR
Meziregionální program Interreg: projekt EURE
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3.3. Písek a agenda EU
Město Písek leží v Jihočeském kraji, jeho rozloha je 63km2 a má 30 tisíc obyvatel. (ČSÚ
2020) Jedná se tedy o nejmenší ze tří zkoumaných měst. V rámci regionů soudržnosti, patří
Jihočeský kraj spolu s Plzeňským do NUTS 2 Jihozápad. (Euroskop 2020 b) Na rozdíl od
předchozích dvou velkých měst nemá Písek možnost zapojovat se do strategie ITI.
Písek má bohatou historii, v minulosti byl oblíbeným sídlem králů a později také
významných českých umělců. Dnes je díky tomuto historickému povědomí a přítomnosti
nejstaršího mostu v ČR oblíbenou turistickou destinací. (Pisek.eu) Písek je ekonomicky
poměrně úspěšné město, v historii bohatlo především rýžováním zlata a dnes díky
průmyslu. V současné době se zde daří strojírenskému a elektrotechnickému průmyslu,
v posledních letech zde byla za těmito účely vybudována rozsáhlá průmyslová zóna.
(Podnikáme v Písku) Písku se přezdívá „město studentů“ nicméně nenachází se zde jediná
univerzita. Z vysokých škol zde sídlí Filmová akademie Miroslava Ondříčka a zmíněný
titul získalo především díky přítomnosti mnoha středních škol. (Pisek.eu)
Dle zákona č. 314/2002 Sb. je Písek městem s rozšířenou působností, vykonává
tedy státní správu v přenesené působnosti pro obce v blízkém okolí. Město je rozděleno do
devíti částí, které jsou spravovány v rámci jediného správního obvodu. Město Písek je
samostatně spravováno Zastupitelstvem města Písek, dalšími orgány jsou Rada města
Písek, starosta, místostarostové a Městský úřad Písek. (město Písek a)
Za účelem získání informací ke správně unijní agendy na úrovni města byli
vyzpovídáni dva respondenti. Dne 23. 11. 2020 byl vyzpovídán PhDr. Miloš Prokýšek
Ph.D., vedoucí organizační složky Smart Písek. Rozhovor proběhl online ve dvou částech,
které dohromady trvaly více než hodinu a půl. Druhý rozhovor proběhl s Ing. Bc. Janem
Venclíkem, vedoucím Oddělení rozvoje při Odboru investic a rozvoje na městském úřadě.
Rozhovor proběhl 27. 11. 2020 v rámci osobního setkání v prostorech radnice města Písku
a trval přibližně hodinu.

3.3.1. Top-down evropeizace v Písku
Unijní agenda není ani v nejmenším ze zkoumaných měst omezena pouze na čerpání
finančních prostředků z evropských fondů. Oba respondenti uvedli jako důležitý přesah
této agendy spolupráci s dalšími městy na společných projektech nebo za účelem výměny
informací. Město Písek je aktivní především v zahraniční spolupráci.

(Rozhovor
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s Milošem Prokýškem, 23. 11. 2020; Rozhovor s Janem Venclíkem, 27. 11. 2020) Dále je
s unijní agendou v Písku úzce spojen koncept Smart City, ke kterému se město aktivně
hlásí. V nedávné době byla za účelem jeho uplatňování vytvořena zvláštní organizační
složka města. „Smart City do evropské agendy zapadá velmi dobře, protože udržitelná
města, ke kterým koncept Smart City neodmyslitelně patří, to je jeden z hlavních cílů EU.
Ta agenda, která se týká třeba boje s klimatem a snižováním uhlíkové stopy ve městech je
zřejmá, a to je agenda, ke které se hlásíme.“ (Rozhovor s Milošem Prokýškem, 23. 11.
2020)
Před třemi roky byla městem Písek zřízena organizační složka Smart Písek, která
sice nestojí přímo ve strukturách městského úřadu, nicméně funguje podobně jako
jednotlivé odbory a sídlí na městské radnici. Právě agenda, kterou Smart Písek vykonává,
je velmi úzce propojená s tématikou EU. V současné době je fungování Smart Písek
finančně podporováno městem a kofinancováno z evropských fondů, převážná část
prostředků pochází právě z EU. Zatímco jednotlivé odbory řeší unijní agendu v rámci
svého sektoru, ambicí Smart Písek je toto celé horizontálně zastřešit a vytvořit smysluplný
koncepční plán města pro budoucí investice do udržitelnosti. Cílem vytvoření takové
koncepce je nejenom systematičnost investic, ale také zachování jejich kontinuity, která
často trpí tím, že se po volbách pravidelně mění vedení města a s ním i programové
priority. Schválení koncepce či konkrétnějšího akčního plánu zastupitelstvem se však
považuje za závazné i do budoucna. Prostřednictvím Smart Písek se město také zapojuje do
různých evropských projektů a spoluprácí. V rámci této organizační složky jsou
zaměstnáni dva lidé, přičemž jeden z nich na plný a druhý pouze na částečný úvazek.
V současné době se další čtyři lidé podílejí na konkrétním projektu, do kterého se Smart
Písek zapojilo. (Rozhovor s Milošem Prokýškem, 23. 11. 2020)
Na městském úřadě není žádný odbor zaměřený pouze na evropské fondy, jako
bylo možné pozorovat u předchozích dvou měst. Evropská tématika se prolíná do činnosti
různých odborů na městském úřadě, které se však primárně věnují správě své vlastní
agendy. V současné době se evropskými fondy na městském úřadě nejvíce zabývá Odbor
investic a rozvoje, kde dva ze zaměstnanců mají přímé zkušenosti se zpracováváním
projektových žádostí o podporu z dotačních programů EU. Jinak je zvykem, že si každý
odbor řeší projektové žádosti dle tématiky. „Podle příslušnosti tématu se to zpracovává na
jednotlivých odborech městského úřadu. Takže Odbor sociální si zpracovává své dotační
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záležitosti, čerpá prostředky z Ministerstva práce a sociálních věcí, ať je to národní nebo
bruselský zdroj. Na Odboru investic a rozvoje se zabýváme většími projekty nebo projekty,
které nelze nikam zařadit, jako je v současnosti elektromobilita, protože ani Odbor
životního prostředí, ani Odbor dopravy na to nemají dostatečné personální kapacity.“
(Rozhovor s Janem Venclíkem, 27. 11. 2020) Vzhledem k potřebě vysoké odbornosti a
jazykové náročnosti na zpracování projektových žádostí u některých evropských dotačních
titulů, je běžnou praxí spolupráce s externími právnickými a fyzickými osobami. Tito
odborníci mají s podobnými žádostmi bohaté zkušenosti a jednotlivé odbory pro ně
dodávají potřebné podklady. (Rozhovor s Janem Venclíkem, 27. 11. 2020)
U součinnosti samosprávy v evropských záležitostech je to podobné jako u
předchozích dvou měst. Rada schvaluje dílčí kroky, které je potřeba podniknout pro
získání evropské dotace. (Rozhovor s Milošem Prokýškem, 23. 11. 2020) Rada musí
například souhlasit s přihlášením do vypsané výzvy, o kterou má některý z odborů nebo
organizací zřízených městem zájem. Souhlas zastupitelstva města je potřebný
k rozpočtovým opatřením, když je potřeba projekt předfinancovat, protože dotace bude
vyplacena ex-post. Souhlas zastupitelstva je také někdy přímo vyžadován nebo bodován
při přihlašování do konkrétních výzev. (Rozhovor s Janem Venclíkem, 27. 11. 2020)
Zároveň je souhlas zastupitelstva potřebný, když je schvalována jakákoliv koncepce nebo
akční plán, protože ty se tímto souhlasem stávají závaznými. Na rozdíl od velkých měst ani
rada, ani zastupitelstvo nemají jakýkoliv poradní orgán, který by se evropskými
záležitostmi zabýval, ani se nejedná o kompetenci přidělenou některému z radních.
(Rozhovor s Milošem Prokýškem, 23. 11. 2020) Za fungování Smart Písek je však v radě
města politicky odpovědná současná starostka. Zahraniční spolupráci a partnerská města
má v kompetenci jeden ze současných místostarostů. (město Písek b)

3.3.2. Bottom-up evropeizace v Písku
V případě nepřímého zastupování zájmů města prostřednictvím národních institucí směrem
k EU oba respondenti zmínili fakt, že jeden ze současných místostarostů je zároveň
poslancem. Lze tedy očekávat, že souběžné držení poslaneckého a zastupitelského
mandátu může v tomto směru přinést městu nějaký užitek. (Rozhovor s Milošem
Prokýškem, 23. 11. 2020; Rozhovor s Janem Venclíkem, 27. 11. 2020)
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Přímé zastupování zájmů města probíhá oproti předchozím větším městům
v omezenější míře. Město je příliš malé na to, aby si mohlo dovolit svého zástupce
v Bruselu a Jihočeský kraj své zastoupení zrušil v roce 2017. (Králová 2017)
Písek je stejně jako předchozí města členem SMO ČR, které zastupuje kolektivní
zájmy obcí. Pravidelně jsou městu ze strany SMO ČR zasílány dotazníky, které se
v současné době soustředí především na požadavky a priority města v novém
programovém období, které by mělo začít v průběhu příštího roku. Podobné typy
dotazníků jsou zasílány i ze strany Jihočeského kraje. Většinou se tyto dotazníky dostanou
nejprve do rukou starostky, která je následně dle tématu zadá k vyplnění pověřené osobě.
(Rozhovor s Janem Venclíkem, 27. 11. 2020)
Přestože město nemá z důvodu své velikosti mnoho možností, jak se prosadit přímo
na půdě EU, v nedávné době se naskytla alternativní cesta, jak se prezentovat v Bruselu
skrz konkrétní projekt, do kterého je město zapojeno. „Nám se tedy daří tam dostávat skrz
ten projekt v rámci programu Horizon 2020, protože jeden z těch partnerů je norský
Trondheim a ten má v Bruselu kancelář, která slouží k tomu, aby zastupovala jejich zájmy
v EU. Skrze ně my se tam dostáváme taky, že jsme se zúčastnili několika událostí, které
byly sice spojené s tímto konkrétním projektem, ale tím, že ten projekt je zaměřený na
energetiku a nějaký udržitelný rozvoj, tak jsme měli možnost třeba mluvit s nějakými
komisaři a zástupci EK a podobně. Takže tam cesta nějaká byla.“ (Rozhovor s Milošem
Prokýškem, 23. 11. 2020)

3.3.3. Horizontální evropeizace v Písku
Spolupráce na unijní agendě v ČR lze sledovat na příkladech členství města Písku
v různých dobrovolných svazcích obcí (DSO). Především v minulém programovém období
byly tyto platformy pro spolupráci obcí v regionu hojně vytvářeny za účelem participace v
unijních projektech a k výměně zkušeností v této oblasti. Město Písek je v současné době
aktivní v jednom z těchto svazků s názvem Svazek obcí a regionů Písecka (SORP). Jeho
předsedou je jeden ze současných místostarostů města Písku. Z konkrétních kroků byl v
nedávné době v rámci SORP vytvořen plán udržitelné mobility a zeleně, na kterém
spolupracoval i Odbor rozvoje a investic. (Rozhovor s Janem Venclíkem, 27. 11. 2020)
Členství zahrnuje 72 obcí, které pokrývají téměř celé území bývalého okresu Písek. SORP
spolupracuje i s dalšími dobrovolnými svazky, jako je DSO Severní Písecko, DSO
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Milevsko, DSO Blanicko-Otavský region a DSO Mezi Vltavou a Otavou a spolupracuje
také s některými organizacemi na úrovni kraje. (SORP 2014)
Další spolupráce v rámci regionu probíhá v současné době s Milevskem, přispívají
k ní i města Tábor a Blatná. Cílem je vytvořit Regionální tým rozvoje (RTR), který by měl
vyplnit mezeru mezi obcemi a národní úrovní. Na rozdíl od SORP, který se převážně
věnuje vytváření konkrétních projektů, by tato spolupráce měla vést k vytvoření
společného strategického plánu a koncepce rozvoje odpovídající na současné požadavky
EU. Na úrovni kraje totiž nějaký podobně organizovaný způsob spolupráce mezi obcemi
chybí. Města se scházejí v rámci skupiny Smart region Jižní Čechy, kde dochází ke sdílení
dobré praxe a budování partnerství, nicméně koncepční činnost na úrovni regionu chybí.
(Rozhovor s Milošem Prokýškem, 23. 11. 2020) Na celorepublikové úrovni Písek
spolupracuje s dalšími obcemi v rámci SMO ČR. (Rozhovor s Janem Venclíkem, 27. 11.
2020)
Na úrovni zahraniční spolupráce má Písek možnost se v současném programovém
období zapojovat do dvou přeshraničních programů Interreg, jeden je s Bavorskem a druhý
s Rakouskem. (Kubařová 2017, s. 9-10) V současné době probíhá příprava projektu na
téma městských dat v rámci bavorského Interregu s městy Tábor, Milevsko, Deggendorf a
Freiung. Jedná se o počáteční fázi projektu a počet účastníků ještě nemusí být konečný.
(Rozhovor s Milošem Prokýškem, 23. 11. 2020) V rámci stejného Interregu již probíhá
projekt s Deggendorfem. Jedná se o pilotní projekt, jehož cílem je rozvoj elektromobility.
Konkrétním cílem je přizpůsobit infrastrukturu mezi těmito městy a rozšířit povědomí o
elektromobilitě jako takové. (e-Road Písek–Deggendorf)
Dalším zahraničním projektem, do kterého se Písek v poslední době zapojil je Pakt
starostů a primátorů, který na úrovni měst vede k přijímání opatření na v oblasti klimatu a
energetiky. Jednou z podmínek v tomto projektu je vytvoření akčního plánu s konkrétními
kroky, které město podnikne za účelem určitého snížení uhlíkové stopy do roku 2030.
Vytvoření akčních plánů v oblasti udržitelnosti se stále častěji stává i podmínkou pro
čerpání z evropských fondů v dané oblasti. (Rozhovor s Milošem Prokýškem, 23. 11.
2020)
Další probíhající spoluprácí je projekt BEACON z Evropské klimatické iniciativy,
zastřešený německým ministerstvem pro životní prostředí, který však využívá také
financování z evropských fondů. Písek má v tomto projektu schválenou užší spolupráci
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s německým městem Pirna. (Rozhovor s Janem Venclíkem, 27. 11. 2020) Cílem je výměna
zkušeností a spolupráce v oblasti ekologie a ochrany klimatu za účelem realizace
klimatických cílů EU a Pařížské dohody. Projekt probíhá na úrovni národní, na úrovni
měst a na úrovni škol, kde je uplatňován edukativní rozměr. Na úrovni municipalit
spolupracuje 34 měst z ČR, Rumunska, Řecka, Polska, Portugalska a Německa. (European
Climate Initiative EUKI)
Posledním zahraničním projektem zmíněným v této práci, na kterém se město Písek
v současnosti podílí, je spolupráce v rámci evropského komunitárního programu Horizon
2020, který je zaměřený na vědu výzkum a inovace. Tématem projektu +CityxChange je
lepší využití místních energetických zdrojů. (Rozhovor s Milošem Prokýškem, 23. 11.
2020) Iniciátorem je norský Trondheim a dále je do projektu zapojen irský Limerick a další
města z Rumunska, Španělska, Bulharska a Estonska, celkem je do projektu zapojeno
sedm měst. Principem spolupráce je, že v takzvaných „lighthouse cities“ (Trondheim,
Limerick) budou uplatněna inovativní řešení zaměřená na decentralizaci obchodu
s energiemi, která budou sledována a později převzata ve „follower cities“ (Písek). Projekt
by měl v důsledku umožnit prodej přebytečné elektřiny na úrovni domácností. Výběr
města Písek do tohoto projektu lze považovat za velký úspěch. (Brůha 2018) "Vedle
evropských fondů, které významně posouvají rozvoj naší země, je zapojení se do projektů i
v programech jako je Horizon 2020 nesmírně důležité. Dokazuje to, že česká města
vyhledávají a podporují moderní a inteligentní řešení, aby tak svým občanům nabídla něco
více. Hospodaření se zdroji bude čím dále větší výzvou pro lokální i globální prostředí, má
přesahy do mnoha oblastí a stává se tak vlastně úkolem pro nás pro všechny. Město Písek
se dokázalo zapojit do excelentního evropského projektu, který je stavěn na vtažení
samotných občanů do odpovědné správy a využívání zdrojů. Věříme, že tento projekt a
další aktivity našich měst budou v tomto ohledu velmi přínosné," (ministryně pro místní
rozvoj Klára Dostálová, MMR 2018)

3.3.4. Shrnutí
V rovině top-down evropeizace mají rada a zastupitelstvo stejné funkce jako u větších
měst. Rada schvaluje dílčí kroky při žádání z evropských dotačních programů.
Zastupitelstvo musí souhlasit ve chvíli, kdy to výzva přímo vyžaduje, když je nutné projekt
předfinancovat z rozpočtu a při schvalování strategických plánů budoucích investic.
Nejvíce se unijní agenda prolíná s agendou nedávno zřízené organizační složky Smart
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Písek, která se věnuje ucelené koncepci pro investice do udržitelnosti a podílí se na
projektech financovaných EU. Jedná se o instituci zřízenou městem, která je z větší části
financována z evropských fondů. Na městském úřadě se evropská agenda nejčastěji řeší na
Odboru investic a rozvoje, nefunguje zde žádný odbor zaměřený přímo na evropské fondy.
Další odbory vystupují dle tématiky jako žadatelé. Ke zpracování projektových žádostí si
často najímají externí pracovníky, kterým dodávají potřebné materiály.
Při zkoumání bottom-up evropeizace se ukázalo, že nepřímé zastupování zájmů
města směrem k EU může teoreticky probíhat za pomoci překryvu zastupitelského a
poslaneckého mandátu, kterým disponuje jeden z místostarostů. Jestli k tomu však
skutečně dochází, nelze s jistotou říct. Přímé kanály má město oproti předchozím větším
městům omezené. Písek je členem SMO ČR, kde jsou zájmy hájeny kolektivně. Město se
však v poslední době dostalo k přímým diskuzím se zástupci EK skrz projekt v programu
Horizon 2020, na kterém participuje prostřednictvím organizační složky Smart Písek.
V rovině horizontální evropeizace je Písek velice aktivní. Na regionální úrovni
město participuje v DSO Svazek obcí a regionů Písecka. Další platforma pro regionální
spolupráci je teprve budována a měla by nést název Regionální tým rozvoje. Na tomto
plánu Písek spolupracuje především s Milevskem, v menší míře se podílí i Tábor a Blatná.
Písek se velmi aktivně zapojuje do zahraniční spolupráce. Podílí se na projektech
přeshraniční spolupráce Interreg s Rakouskem a Bavorskem, kde v současné době běží
například projekt na podporu elektromobility, na kterém spolupracuje s německým
Deggendorfem. Dále město přistoupilo k Paktu starostů a primátorů, který vede ke
spolupráci evropských měst a obcí za účelem snížení uhlíkové stopy. Německý projekt
BEACON je dalším typem spolupráce na ochraně klimatu, podílí se na něm celkem 34
evropských měst. Za velký úspěch je pak považován projekt +CityxChange v rámci
komunitárního programu Horizon 2020. Na tomto projektu, který se věnuje decentralizaci
obchodu s energetikou, spolupracuje s dalšími šesti městy.
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Současný stav evropeizace v Písku:
Město Písek
Rada města Písku
Zastupitelstvo města Písku
Top-down
evropeizace

Městský úřad


Odbor rozvoje a investic



Odbory jako žadatelé:

Organizační složka Smart Písek
Využívání externích služeb
Bottom-up

SMO ČR

evropeizace

Skrz projekt +CityxChange v rámci programu Horizon 2020
ČR:
Svazek obcí a regionů Písecka (SORP)
Regionální tým rozvoje

Horizontální
evropeizace

Zahraničí:
Přeshraniční program Interreg: Bavorsko–ČR
Přeshraniční program Interreg: Rakousko–ČR
Pakt starostů a primátorů
Projekt BEACON v rámci evropské klimatické iniciativy
Projekt +CityxChange, komunitárního programu Horizon 2020
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4. Srovnání evropeizace u zkoumaných měst
U každého z měst se největší část unijní agendy zabývá evropskými fondy. V Plzni a
v Praze ovlivnila podobu orgánů města i snaha o diplomacii směrem k EU. V Písku, který
je pro tyto aktivity příliš malý, se často unijní agenda projevuje v různých formách
spolupráce na úrovni ČR i v zahraničí. V každém z měst je situace v nějakém ohledu
specifická, v první části následujících podkapitol budou diskutovány rozdílné aspekty a
následně podobnosti ve správě unijní agendy na úrovni orgánů místních samospráv.

4.1 Top-down evropeizace
V Praze hraje velkou roli fakt, že se z pozice hlavního města nemůže ucházet o dotace
z běžných operačních programů, protože je na ně příliš bohatá. V posledním programovém
období byl z tohoto důvodu Praze přidělen vlastní OP Praha–Pól růstu ČR, který má
přísnější podmínky na kofinancování. Řídícím orgánem se stal Magistrát HMP, kde náleží
správa tohoto programu Odboru evropských fondů. Ostatní zkoumaná města žádají
z běžných OP nebo komunitárních programů, kde řídící orgány leží mimo správu města,
takže Plzeň a Písek se v tomto směru věnují pouze přípravě projektových žádostí. V Praze
toto nastavení vede k zajímavé situaci, kdy žádají-li z OP Praha–Pól růstu jednotlivé
odbory, obrací se žádostmi na jiný odbor ve vlastních strukturách. Úkony spojené
s diplomacií směrem k EU a zahraniční spoluprácí se na Magistrátu HMP zabývá Oddělení
zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí a Oddělení zastoupení Prahy v Bruselu.
Druhé zmíněné ve skutečnosti sídlí v Bruselu, ale jeho zaměstnanci jsou formálně
považováni za zaměstnance Magistrátu HMP. (Rozhovor s Martinem Bednářem, 19. 11.
2020)
Plzeň je specifická fungováním příspěvkové organizace ÚKEP, která vypracovává
dotační žádosti pro jednotlivé odbory na magistrátu i pro městské obvody. Výhodou je, že
Magistrát města Plzně ani jednotlivé MO nepotřebují zaměstnávat vlastní specialisty na
danou problematiku. Věnují se v tomto směru přípravě potřebných podkladů a ÚKEP
dodává žádostem náležitosti specifické pro výzvy evropských dotačních programů. Za
výkon diplomacie v oblasti EU je na magistrátu zodpovědný zmocněnec primátora pro
evropské záležitosti. Jedná se o unikátní pozici při Kanceláři primátora vytvořenou na míru
jejímu současnému držiteli, který má dlouholeté zkušenosti ze svého působení v Bruselu.
V Kanceláři primátora se na unijní agendě podílí také Odbor protokolu, který se věnuje
zahraniční spolupráci. (Rozhovor s Petrem Osvaldem, 16. 11. 2020)
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U Prahy a Plzně je vhodné zmínit i odlišné přístupy menších samosprávných celků,
které byly v práci rovněž zkoumány. Zatímco městské obvody v Plzni jsou kvůli menším
rozpočtům na dotace EU odkázané, pokud chtějí provádět větší investice, městské části
v Praze se dokážou obejít i bez nich. Z toho důvodu jsou některé MČ v Praze v tomto
ohledu aktivní a jiné spíše pasivní, což se projevuje i na jejich institucionální vybavenosti.
(Rozhovor s Martinem Bednářem, 19. 11. 2020) Omezené finanční prostředky MO v Plzni
také vedou k tomu, že u větších projektů, nejsou schopny z vlastních rozpočtu zajistit
předfinancování. Za tímto účelem vzniknul Fond pro kofinancování dotovaných projektů,
který v tomto ohledu MO pomáhá, vše se však musí předem vyjednat. Další rozdíl lze
pozorovat v tom, že MO v Plzni nemají tak uvolněný statut jako MČ v Praze, proto se na
všech žádostech MO v Plzni musí podepsat i orgány města. (Rozhovor s Janem Fluxou, 20.
11. 2020) V Praze mají MČ vlastní IČO, což jim dává právo se za sebe podepisovat na
smlouvách a své žádosti směrem k orgánům HMP oznamují, ale jedná se zde spíše o
formalitu. (Rozhovor s Martinem Bednářem, 19. 11. 2020)
Písek, jako nejmenší ze zkoumaných měst, má pro evropské záležitosti nejštíhlejší
institucionální oporu. V rámci městského úřadu tyto záležitosti nejčastěji spravuje Odbor
investic a rozvoje. Stejně jako Plzeň, má Písek zřízený specifický orgán mimo struktury
městského úřadu, ten se jmenuje se Smart Písek a se věnuje koncepční činnosti a
projektům zaměřeným na udržitelnost. (Rozhovor s Janem Venclíkem, 27. 11. 2020)
Všechna tři města mají společné, že jednotlivé odbory na magistrátech a městských
úřadech vystupují dle zaměření v pozici žadatelů z evropských fondů. Způsob takového
žádání už se mírně liší. V Praze mají často vlastní zaměstnance v rámci odborů, které tyto
dotační žádosti umí zpracovat nebo se obracejí na Odbor projektového řízení. V Plzni
odbory připravují potřebnou dokumentaci a žádosti jim připravuje příspěvková organizace
ÚKEP. V Písku odbory rovněž připravují podklady a se zpracováváním žádostí se často
obrací na externí specialisty. Výjimkou je Odbor investic a rozvoje a Smart Písek, kde si
zaměstnanci žádosti vypracovávají sami. Dalším společným jevem je role rady a
zastupitelstva v unijní agendě u všech tří zkoumaných měst. Zatímco rada v oblasti
projektů, na které se žádá z EU, schvaluje dílčí kroky, souhlas zastupitelstva je potřeba
zpravidla u velkých projektů nebo pokud je potřeba zajistit předfinancování z rozpočtu
města. V Radě města Plzeň a v Radě HMP je primátor politicky odpovědný za unijní
záležitosti, v Písku tuto funkci nikdo z radních nemá.
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4.2. Bottom up evropeizace
Praha má jako hlavní město ČR prosazování svých zájmů na půdě EU nejvíce podchycené.
Jako jediné ze zkoumaných měst disponuje vlastním zastoupením v Bruselu, které se
nazývá Pražský dům. Pracují pro něj tři diplomaté, kteří si zde dlouhodobě vytvářejí
kontakty, monitorují dění v EU, organizují různé typy společensko-kulturních akcí a věnují
se agendě Výboru regionů (VR). Kromě toho, že připravují podklady pro jednání ve VR
primátorovi HMP, který je jeho členem, na půdě Pražského domu také probíhají jednání
české delegace před každým plenárním zasedáním. Na těchto jednáních se formují
společná stanoviska delegace. (Rozhovor s Martinem Churavým, 14. 12. 2020)
Plzeň využívá k hájení svých zájmů zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu, které
jako jedno z několika krajských zastoupení nebylo v uplynulých letech zrušeno. Stejně
jako Praha má Plzeňský kraj dům v osobním vlastnictví, na rozdíl od Prahy však toto
zastoupení hájí zájmy všech obcí v kraji, neslouží tedy pouze zájmům jednoho města.
V oblasti lobbingu na půdě EU Plzeň využívá také zmocněnce primátora pro evropské
záležitosti. Jedná se o unikátní pozici, která vychází z dlouhodobého působení tohoto
člověka ve VR. (Rozhovor s Petrem Osvaldem, 16. 11. 2020)
Praha i Plzeň jsou členy EUROCITIES, organizace sdružující velká města mezi
jejíž hlavní činnosti patří i lobbing v evropských institucích. Praha je v tomto uskupení
velice aktivní a v minulé roce hostila výroční konferenci EUROCITIES. V případě
městských částí na v Praze i Plzni platí, že zájmy města jsou hájeny jednotně z centra.
Písek je příliš malé město na to, aby mělo vlastní zastoupení v Bruselu. Jihočeský
kraj zastoupení zrušil v roce 2017 z důvodu nevole k financování této instituce. V nedávné
době se městu podařilo na půdu EU dostat prostřednictvím účasti na projektu, kdy mohlo
využít výhod zastoupení jednoho ze zúčastněných měst v tomto projektu. K
organizovanému hájení zájmů přímo na půdě EU však v případě takto malého města
nedochází.
U všech měst platí, že pokud k prosazování zájmů na evropské půdě dochází,
většinou se jedná o snahu ovlivnit tok finančních prostředků mířících z EU do regionů.
Všechna zkoumaná města jsou členy SMO ČR, který reprezentuje kolektivní zájmy obcí
na půdě EU prostřednictvím Rady evropských obcí a regionů (CEMR) a VR. Zároveň
respondenti u všech zkoumaných měst potvrdili, že někdy jsou pro zastupování jejich
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zájmů směrem k EU velmi užitečné kontakty osob pracujících v místní samosprávě nebo
vhodný překryv funkcí politických činitelů v daném městě.

4.3. Horizontální evropeizace
U Prahy a Plzně se jako jediný typ spolupráce na úrovni ČR ukázala součinnost s okolními
obcemi v rámci integrovaných územních investic (ITI) financovaných z operačních
programů EU. Písek je aktivní v regionální spolupráci, například ve Svazku obcí regionu
Písecko, který se věnuje především projektům financovaným z evropských zdrojů.
V regionu Písek spolupracuje také s Milevskem, Táborem a Blatnou na vytvoření
Regionálního týmu rozvoje, jehož cílem by mělo být vytvoření společné strategie pro
investice do udržitelnosti. (Rozhovor s Milošem Prokýškem, 23. 11. 2020)
V oblasti zahraniční spolupráce Praha vstoupila do Paktu svobodných měst spolu
s dalšími hlavními městy V4. Jedním z cílů je zintenzivnění toku finančních prostředků
z evropských fondů do velkých měst, která se v tomto směru cítí znevýhodněná. Praha,
jako jediné ze zkoumaných měst, nemá možnost zapojovat se do přeshraničního programu
Interreg. (Přichystal 2018, s.17-18) V meziregionálním programu ESPON 2020 Praha
vstoupila do projektu SPIMA, na kterém spolupracuje s dalšími metropolemi v oblasti
strategického řízení. (Kubařová 2017, s. 79)
Plzeň má přístup k přeshraničnímu programu Interreg s Bavorskem. V současnosti
také s dalšími evropskými městy participuje na meziregionálním programu Interreg v
projektu EURE, jehož cílem je zefektivnění politik v oblasti životního prostředí.
Písek vstoupil do Paktu starostů a primátorů, kde se města společně zavázala ze
snížení uhlíkové stopy o určité množství do roku 2030. Dalším mezinárodním projektem
zaměřeným na ochranu klimatu, na kterém Písek spolupracuje s evropskými městy, je
projekt BEACON vytvořený v rámci Evropské klimatické iniciativy. Písek má také přístup
ke dvěma přeshraničním programům Interreg, jeden je s Rakouskem a druhý s Bavorskem,
kde současné době probíhá projekt na podporu elektromobilty, na kterém Písek
spolupracuje

s Deggendorfem.

Město

také

participuje

na

inovativním

projetku

+CityxChange v oblasti decentralizace prodeje energií, který je financován z evropského
komunitárního programu Horizon 2020. Na projektu se podílí dalších šest evropských měst
a výběr města Písku do tohoto projektu je považován za velký úspěch. (Rozhovor
s Milošem Prokýškem, 23. 11. 2020)
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Praha a Plzeň jsou členy organizace pro velká evropská města EUROCITIES. Praha
v rámci EUROCITIES hojně spolupracuje na úrovni magistrátu, kdy jednotlivé odbory
mají možnost vyměňovat si zkušenosti se svými protějšky v zahraničí. Potenciálem této
organizace je také vstupování jejích členů do společných projektů. (Rozhovor s Martinem
Churavým, 14. 12. 2020)
V oblasti horizontální evropeizace je obrovské množství různých typů spolupráce a
projektů, do kterých se města mohou zapojovat. Svou roli zde hraje nejenom velikost, ale
také poloha města, která určuje oblast spolupráce v regionu nebo možnost čerpat
z přeshraničních programů Interreg. Proto není možné v této oblasti sledovat mnoho
podobností. Podobné jsou zájmy, která města touto spoluprácí sledují. Mezi ty patří
participace na společných projektech, výměna zkušeností a zisk většího hlasu na půdě EU.

4.4 Shrnutí
V souladu s očekáváním teorie se velikost měst promítla do správy unijní agendy na úrovni
městských

administrativ.

(Kern

2007,

s.

9)

Kromě

odlišných

finančních

a

administrativních kapacit se ukázalo, že svou roli hraje také nastavení evropských fondů
pro konkrétní města. Potvrdilo se, že čím větší město, tím více různých orgánů se správě
unijní agendy věnuje. Praha má tedy pro správu unijní agendy vyčleněný nejširší
institucionální aparát, což je ovlivněno faktem, že spravuje vlastní OP. V Plzni se unijní
agendě věnuje méně orgánů, ale ty jsou nastaveny velmi efektivně. V Písku se unijní
agendě věnuje nejméně institucí.
V oblasti hájení zájmů města na půdě EU se opět potvrzuje, že čím větší město, tím
lepší možnosti, jak se prosadit na půdě EU. Opět tedy Praha, jako největší a nejbohatší ze
zkoumaných měst, má v tomto směru nejlepší institucionální zázemí. Jako jediné má
v Bruselu vlastní zastoupení, které je v neustálém kontaktu s magistrátem i primátorem.
Několik diplomatů zde denně vykonává agendu v souladu se zájmy Prahy. Plzeň vykonává
tuto agendu především za pomoci krajského zastoupení a zmocněnce primátora pro
evropské záležitosti, který má v Bruselu své kontakty. V Písku neprobíhá žádné
organizované prosazování zájmů na půdě EU a u takhle malého města se s jiným scénářem
ani nepočítá.
Horizontální evropeizace je jedinou dimenzí, kde svou aktivitou nejmenší město
Písek předčilo větší města. Zdá se, že zatímco velká města spoléhají především na sebe a
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nemají problém se prosadit, menší město může díky spolupráci s jinými městy získat větší
hlas, dostat se k zajímavým projektům a aktivitám, na které samo nemá dostatečné
kapacity. Písek tedy ke spolupráci s jinými městy přistupuje v porovnání s Prahou a Plzní
nejaktivněji a participuje v mnoha různých typech spoluprácí s jinými městy v ČR i
v zahraničí.
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5. Diskuse
V souladu se studiemi dalších autorů (de Rooji 2002; Marshall 2005) se u každého ze
zkoumaných měst potvrdilo, že hlavním motivem pro řešení unijních záležitostí je možnost
čerpání

z evropských

fondů.

Z toho

důvodu

právě

přístup

měst

k čerpání

z

evropských fondů do značné míry určuje podobu jejich institucí, které se věnují evropským
záležitostem.
Dle Kristine Kern mají na správu unijní agendy vliv finanční a administrativní
kapacity, které souvisejí právě s velikostí města, svou roli hrají také názory místních
politických elit. (Kern 2007) Tato tvrzení se v diplomové práci rovněž ukázala jako
validní. Největší město Praha má ze zkoumaných měst nejvíce institucí zaměřených na EU
a nejmenší město Písek nejméně. K tomu výrazně přispělo, že Praze byl přidělen vlastní
OP, pro jehož řízení byl vyčleněn na magistrátu celý odbor. Oproti tomu města Plzeň a
Písek přizpůsobila své institucionální struktury pouze z pozice žadatelů, což představovalo
menší administrativní zátěž. Z výpovědí respondentů lze rovněž potvrdit fakt, že důležité
jsou názory politiků reprezentujících vítěznou koalici ve vedení města. Důvodem, proč
jsou některé MČ v čerpání z unijních fondů aktivnější, a jiné spíše pasivní jsou právě
názory politiků na čerpání evropských prostředků v kombinaci s dostačujícím rozpočtem
Prahy. Rozpočtem chudší Plzeň je u větších investic na evropských dotacích naopak
závislá, a proto zde za tímto účelem vzniknul efektivně fungující útvar ÚKEP, který pro
celé město vyřizuje žádosti o evropské dotace na velké projekty
Závěry studie zkoumající evropeizaci u nizozemských měst (de Rooji 2002) a
studií zkoumajících česká města (Havlík, Kotrbová a Špottová 2014, s. 61-62) ukazují, že
míra přizpůsobení organizačních struktur na úrovni města se odvíjí od jejich velikosti. To
se potvrdilo i v případě výsledků této diplomové práce. Zatímco v Praze i Plzni existují ve
správě města instituce, které se orientují přímo na problematiku EU, v Písku se jedná o
téma, které je součástí agendy více různých orgánů. Velikost měst se projevila také
v bottom-up dimenzi. Adam Marshall ve své studii měst Birmingham a Glasgow (Marshall
2005) identifikoval zastoupení obou měst na úrovni EU, v této práci má své zastoupení
v Bruselu pouze největší město Praha. Plzeň využívá zmocněnce pro záležitosti EU a
krajské zastoupení. Nejmenší město Písek nemá organizované zastupování zájmů na půdě
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EU, což rovněž potvrzuje myšlenku o vlivu finančních a administrativních kapacit měst na
podobu správy unijní agendy. (Kern 2007)
Výsledky této práce naopak nekorespondují s tvrzením Kern, že čím je město větší,
tím má jednodušší přístup k zahraniční spolupráci s jinými městy. Právě nejmenší
zkoumané město Písek využívá zahraniční spolupráci oproti dalším dvěma městům
nejaktivněji. Zdá se, že menší město má větší motivaci této spolupráce využívat, protože
mu přináší větší hlas a možnost zapojovat se do zajímavých projektů, na které město
samostatně nemá kapacity. V rozporu s tímto tvrzením je také fakt, že Praha má v tomto
programovém období, jako jediné ze zkoumaných měst, přístup pouze ke dvěma ze třech
typů programů EU pro zahraniční spolupráci. Úplně zapovězeny jsou pro hlavní město
programy pro přeshraniční spolupráci, Plzeň má přístup k jednomu a Písek ke dvěma
z těchto programů. Ukázalo se tedy, že pro zahraniční spolupráci zkoumaných měst hrála
větší roli spíše jejich poloha než velikost, protože právě ta rozhoduje o přístupu měst
k programům přeshraniční spolupráce.
Tato diplomová práce má nepochybně své limity. Vzhledem k tomu, že se jedná o
komparativní případovou studii, která zkoumá danou problematiku pouze u tří měst,
nastává problém při snaze o zobecnění. Z výsledků si lze představit, jak správa unijní
agendy ve městech probíhá, nicméně není možné očekávat, že v jiných městech spravují
unijní agendu ty stejné instituce. Konkrétní podoba těchto institucí je v každém městě
specifickou záležitostí. Výzkum je také z velké části postaven na výpovědích omezeného
počtu respondentů, takže jeho výsledky můžou být do jisté míry subjektivně zabarvené. Na
úrovni MČ v Praze a MO v Plzni byl vždy zkoumán pouze jeden náhodně vybraný celek,
avšak pro lepší představu o tom, jak tyto celky fungují, by bylo vhodné zkoumat jich více.
V neposlední řadě je nutné zmínit, že se jedná o zkoumání nastavení institucí, které se
v čase neustále mění a vyvíjí. Výsledky práce je tedy nutné vnímat v kontextu těchto
limitů.
Členství v EU se podepsalo i na podobě městských administrativ, proto se jedná o
zajímavé téma, které je v českém prostředí velmi málo prozkoumané. Jistě si však zaslouží
pozornost, protože právě města a obce jsou pro občany nejbližšími samosprávnými celky,
ve kterých jsou evropské politiky uplatňovány. Přínos této diplomové práce lze spatřovat
v odhalení jakým způsobem a prostřednictvím jakých institucí zkoumaná města spravují
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evropskou problematiku. Tím dochází k vyplnění mezery ve výzkumu evropeizace
českých měst. Nastavení městských administrativ má podle některých studií vliv i na
schopnost čerpání z unijních fondů (Marshall 2005), což je téma, kterému by bylo vhodné
se v budoucím výzkumu více věnovat. Za tímto účelem by však bylo vhodné zkoumat
města stejných významů a velikostí.
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Závěr
Diplomová práce se zabývala přístupem tří různě velkých českých měst ke správě agendy
EU. Zkoumány byly hlavní město Praha, statutární město Plzeň a město s rozšířenou
působností Písek. Důvodem tohoto výběru bylo představení různých přístupů, které
částečně vyplývají z odlišné velikosti a významu zkoumaných měst.
Cílem práce bylo odhalit, jak zkoumaná města spravují unijní agendu na úrovni
institucí. V průběhu empirické části práce se cíl podařilo naplnit, a to především díky
rozhovorům, které k této práci poskytli zaměstnanci každého z měst. U Prahy a Plzně byly
rozhovory provedeny jak na úrovni magistrátů, tak u náhodně vybraných městských částí.
Užitečné byly i další zdroje v podobě primární literatury, sekundární literatury, či
webových stánek, které sloužily k doplnění informací a zároveň, kde to bylo možné,
pomohly ověřovat validitu dat poskytnutých v rozhovorech.
K naplnění cíle práce byl využit koncept evropeizace, který sloužil jako vodítko při
sledování dopadů evropské integrace na podobu místních samospráv. Jeho dělení do třech
dimenzí umožnilo sledovat, jak města spravují unijní agendu na různých úrovních. Každá
z dimenzí tedy nabídla na problematiku jiný úhel pohledu, a proto byla každá z dimenzí
využita k formulaci jedné výzkumné otázky. Byly tedy stanoveny tři výzkumné otázky
navazující na tři různé dimenze evropeizace a čtvrtá otázka zaměřená na srovnání mezi
městy s ohledem na jejich velikost. Právě odpovědi na tyto jednotlivé otázky vedly
k naplnění cíle práce, a proto budou představeny v následujících odstavcích. Podrobné
výsledky, které práce přinesla, lze dohledat na konci kapitol zkoumajících jednotlivá
města. Kromě slovního shrnutí jsou zde pro přehlednost zjištěné informace zahrnuty i do
tabulek.
Za pomoci top-down evropeizace byly sledovány instituce na úrovni místní správy,
které jsou zodpovědné za agendu EU. Tato agenda se na úrovni měst nejčastěji projevovala
v podobě žádání finančních prostředků z evropských fondů, jako snaha ovlivnit dotační
politiky EU a také jako potenciál k navazování různých typů spolupráce v ČR i zahraničí.
V Praze se ukázalo jako živé téma související s unijní agendou také nadcházející
předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022. Právě z tématiky, kterou města v oblasti EU
aktivně řešila, vyplývala i podoba institucí. V Praze se evropským záležitostem věnuje celé
spektrum orgánů na úrovni magistrátu, jako je Odbor evropských fondů, Oddělení
zahraničních vztahů a protokolárních záležitostí, Oddělení zastoupení Prahy v Bruselu a
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Odbor projektového řízení. V Praze je situace specifická z důvodu, že jí byl vyčleněn
vlastní operační program, jehož řízením byl pověřen magistrát a jeho administraci se
věnuje právě Odbor evropských fondů. V Plzni se unijní agendou zabývá zmocněnec
primátora pro evropské záležitosti a Odbor protokolu. Mimo strukturu plzeňského
magistrátu byl vytvořen Ústav pro koordinaci evropských projektů, který připravuje
dotační žádosti pro město i jeho obvody. V Písku se na úrovni městského úřadu nejvíce
podílí Odbor investic a rozvoje a mimo městský úřad příspěvková organizace Smart Písek.
U všech měst platí, že se jednotlivé odbory dle tématiky zabývají evropskou agendou při
žádání o financování z dotačních titulů EU. Rada a zastupitelstvo u každého z měst
schvalují v různých stádiích tyto žádosti, přičemž rada iniciuje většinu projektů a schvaluje
dílčí kroky. Zastupitelstvo schvaluje velké projekty a rozpočtová opatření s nimi
související. V Praze a Plzni, kde byly zkoumány i menší samosprávné celky, se ukázalo, že
zatímco plzeňské městské obvody jsou na evropské dotace z důvodu malých rozpočtů
často odkázané, městské části v Praze se dokážou obejít i bez nich. Některé MČ v Praze
jsou tedy v této oblasti aktivní a jiné naopak pasivní. Od toho se pak odvíjí jejich
institucionální nastavení v unijní agendě jako takové.
Prostřednictvím bottom-up evropeizace byly zkoumány instituce, které města
využívají k prosazování svých zájmů na půdě EU. Praha má jako jediné zkoumané město
v Bruselu své vlastní zastoupení v podobě Pražského domu. Toto zastoupení se věnuje i
agendě Výboru regionů, kde Prahu zastupuje její primátor. Na půdě Pražského domu také
probíhají schůzky české delegace před plenárními zastoupeními VR. Plzeň k zastupování
svých zájmů využívá zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu a zmocněnce primátora pro
evropské záležitosti. Písek nemá žádný organizovaný způsob prosazování svých zájmů na
půdě EU, pro tuto činnost je město příliš malé. Všechna zkoumaná města jsou členy SMO
ČR, který hájí kolektivní zájmy měst na evropské úrovni prostřednictvím CEMR a VR.
Praha a Plzeň jsou členy organizace EUROCITIES, která se rovněž věnuje lobbingu za
zájmy velkých měst na půdě EU, kromě toho podporuje sdílení zkušeností mezi městy a
spolupráci na společných projektech.
V rámci horizontální evropeizace se práce věnovala platformám ke spolupráci měst
na unijní agendě s jinými městy. Na úrovni ČR Praha a Plzeň kooperují s okolními obcemi
v oblasti investic ITI do metropolí, které jsou financovány z evropských fondů. Písek se
věnuje regionální spolupráci, například ve Svazku obcí a regionů Písecka nebo při
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zakládání nového Regionálního týmu rozvoje. V zahraniční spolupráci je Praha omezená
ve vstupování do přeshraničních programů Interreg, ke kterým mají Plzeň i Písek přístup.
V Plzni i Písku se jedná o program k financování spolupráce s obcemi v Bavorsku, Písek
může navíc vstupovat i do jeho rakouské verze. Všechna města v různé intenzitě participují
na projektech meziregionální spolupráce Interreg. Písek je ze zkoumaných měst na úrovni
zahraniční spolupráce nejaktivnějším městem a podílí se na celé řadě různých projektů.
Poslední výzkumná otázka se zabývala srovnáním zkoumaných měst s ohledem na
jejich velikostech. Jako legitimní se ukázal předpoklad z teoretické části práce, že na
institucionální ukotvení agendy EU ve městech mají vliv administrativní a finanční
kapacity. Zároveň se ukázalo, že svou roli hraje nastavení možností čerpání z fondů EU
pro každé z měst. Praha má tedy nejvíce sofistikované ukotvení unijní agendy na úrovni
správy města a nejlepší přístup k hájení svých zájmů na půdě EU. V Plzni je v tomto
ohledu aktivní menší počet institucí než v Praze, ale více institucí než v Písku. Písek jako
jediné z měst nemá žádnou přímou cestu zastupování svých zájmů na půdě EU, ale oproti
větším městům je výrazně aktivnější ve spolupráci s jinými městy v ČR i v zahraničí.

70

Summary
The diploma thesis is the comparative case study of three Czech municipalities of various
sizes. The aim was to identify in the selected cities the institutions that manage the EU
agenda. It was found out that the EU agenda is mainly based on the option for the cities to
get the EU subsidies. Three research questions were based on three dimensions of the
concept of Europeanisation, the fourth research question dealt with the comparison of the
three municipalities.
The capital city of Prague has the most institutions focused directly on the EU
agenda within its administrative structures. Additionally, there is a special department to
manage the own funding programme. It is also the only city that has its own representation
in Brussels called the Prague House. The statutory city of Pilsen was the second in the
number of institutions focused on the EU agenda. Because of smaller budget Pilsen is more
dependent on the EU funds than Prague. In Pilsen there is a special organisation which is
outside of the city hall and manages applications to get subsidies from the EU funds for the
whole city and its districts. The city of Pilsen uses a few institutions to promote its interests
in the EU but does not have its own representation there. The smallest city with extended
powers Pisek does not have any institution focused on the EU agenda only, so this agenda
is spread between departments. Pisek also too small to have the institution to promote its
interests in Brussels. In terms of cooperation on the EU agenda with other Czech and
foreign cities, the smallest city Pisek is the most active, probably because the small sized
city can gain more from this cooperation than larger cities.
Results confirmed the theoretical assumption that the size of the municipalities has
the significant impact on management of the EU agenda. It is caused by the different
financial and administrative capacities, different setting of the EU funds and opinions of
the local political elites. Europeanisation of the cities is not very much explored by the
scholars. However, it is an interesting topic, because cities are the closest level for people
where European policies are applied.
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Úvod do tématu
Města představují v rámci každého členského státu Evropské unie významná ekonomická,
politická, kulturní a vzdělávací centra. Ve městech žije více než 70 % evropské populace,
v praxi zde probíhá implementace většiny politik vytvořených evropskými institucemi.
(Kern 2009) Pro regionální politiku je vyhrazena třetina finančních prostředků z rozpočtu
EU a více než polovina z těchto peněz směřuje právě do měst. (ec.europa.eu) Města jsou
také nejbližší platformou pro občany, prostřednictvím které mohou uplatňovat svůj vliv na
místní politiku. Vzájemná spolupráce měst a evropských institucí tak může být hnána i
ambicemi na potlačení demokratického deficitu, se kterým se EU dlouhodobě potýká.
(The Pact of Amsterdam 2016)
Přesto však současný výzkum evropské integrace na význam měst v rámci EU často
zapomíná, zřejmě protože jde o hůře uchopitelné téma, které je napříč členskými státy
velice diverzifikované. Ucelený obraz evropeizace měst v České republice pak chybí úplně,
přičemž by bylo vhodné tuto situaci zmapovat, nastínit jak spolupráce mezi českými městy
a evropskými institucemi probíhá a případně přispět ke sdílení dobrých příkladů z praxe.
Diplomová práce se tedy bude zabývat vztahem mezi Evropskou unií a městy na příkladu
vybraných měst v České republice. Pro poskytnutí širšího obrazu o formách spolupráce
mezi oběma stranami v praxi byla záměrně vybrána města různých významů a velikostí:
hlavní město Praha, krajské město Plzeň a obec s rozšířenou působností Písek. Koncept
evropeizace pak poslouží jako teoretické pozadí, které umožní lépe porozumět, jak na
sebe vzájemně působí Evropská unie jako nadnárodní organizace a města, tedy aktéři
působící na lokální úrovni a jak se takové formy spolupráce v praxi projevují.

Cíl výzkumu, výzkumné otázky
Prvním cílem výzkumu je představit, jak funguje vztah z pozice jednotlivých institucí
Evropské unie k městům v obecné rovině, jak se vyvinul napříč časem a jak je tento vztah
ukotven v právním systému a dalších dokumentech vydávaných na půdě EU. Této
problematice se někteří autoři již věnovali (Kern, Bulkeley 2009), nicméně situace se vyvíjí
poměrně dynamicky a považuji za vhodné zachytit situaci v co možná nejvíce
aktualizované podobě. Další část práce je praktická a bude se věnovat podobám
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spolupráce s Evropskou unií z pozice vybraných třech českých měst a zda na úrovni měst
dochází po vstupu do EU k institucionálnímu ukotvení této spolupráce. Práce se pokusí
zhodnotit rozdíly v podobách spolupráce EU s ohledem na velikost jednotlivých měst.
Z důvodu specifické situace v každém městě nebude možné tyto závěry jednoduše
zobecnit, v úmyslu je však podat, co nejširší obraz o tom, jak interakce EU a měst mohou
probíhat v praxi a k tomu bude zaměření na různě velká města užitečné. Cílem práce tedy
není ověřit či vyvrátit platnost nějaké teorie, ale podat ucelený obraz reality spolupráce
mezi EU a různě velkými městy v ČR.
K naplnění těchto cílů poslouží výzkumné otázky:


V1: Jak se vyvinuly vztahy mezi institucemi EU a městy a jak jsou tyto vztahy
ukotveny ve smlouvách a dalších dokumentech vydávaných na půdě EU?



V2: Jak ovlivnilo členství v EU administrativní strukturu měst a které orgány jsou
zodpovědné za agendu EU?



V3: Jakým způsobem se města pokouší prosazovat svůj vliv na půdě EU a jaké
instituce k tomu využívají?



V4: Jak se města podílejí na spolupráci měst v rámci EU, kterých platforem k této
spolupráci města využívají a co jim tato spolupráce přináší?

Doplňující otázky:


V5: Jaký vliv má velikost a význam jednotlivých měst na podoby spolupráce s EU?



V6: Jaké jsou motivy pro města ke spolupráci s EU? Jde pouze o finance?

Přehled literatury
Autoři, kteří se evropeizaci věnují často vycházejí z konceptu víceúrovňového vládnutí, ten
staví na premise, že vládnutí funguje na principu sdílení různých pravomocí na úrovni
nadnárodní, státní i substátní, a že těmito kompetencemi mohou disponovat státní i
nestátní aktéři. (Bache, Flinders 2004)

85

Adam Marshall zkoumá evropeizaci na úrovni měst na příkladu Birminghamu a Glasgow,
přičemž identifikuje přístup k evropským financím jako hlavní motiv pro tuto spolupráci.
Evropeizace v jeho pojetí představuje dvojdimenzionální proces, který se skládá z funkcí
„downloading“ tedy adaptace evropských politik na úrovni měst a „uploading“ schopnosti
měst uplatňovat svoji iniciativu na evropské úrovni. Obě zkoumaná města byla aktivní
v institucionální obměně za účelem lepšího přístupu k EU a v Bruselu zavedla i vlastní
kanceláře jako své zastoupení. V závěrech studie odhaluje, že vyšší aktivita obou měst
měla pozitivní vliv na objem finančních prostředků, která obě města z EU později
obdržela. (Marshall 2005) Marshall ve stejném textu také představil typologii pro
evropeizaci na úrovni měst, kterou na příkladech Birmingahu a Glasgow úspěšně
aplikoval, ta se však při aplikaci v kontextu českých měst příliš neosvědčila. (Havlík,
Kotrbová, Špottová 2014)
K podobným závěrům jako Marshall došel v českém prostředí Vratislav Havlík, který
zkoumal institucionální proměny v rámci českých velkoměst na příkladu Ostravy a
Olomouce, jako příkladů dobré praxe pro ostatní města. Obě města ve svých
administrativních strukturách zavedly odbory zaměřené přímo na spravování agendy EU,
což sice vedlo k nárůstu počtu zaměstnanců obou magistrátů, na druhou stranu však
zavedení těchto odborů mělo pozitivní efekt na objem projektů financovaných ze
strukturálních fondů EU. (Havlík, Kotrbová, Špottová 2014)
Kristine Kern poukazuje na převládající výzkum „top-down“ evropeizace, tedy dopadů
evropských politik na úroveň měst. Argumentuje však, že interakce mezi městy a EU
probíhají obousměrně a důležité je tak zařazovat i výzkum „bottom-up evropeizace“,
protože s postupem času se aktivita měst na poli EU dokonce zvyšuje. Dva zmíněné
přístupy k evropeizaci, které jsou chápáním totožné jako u Marshalla, pak doplňuje o
dimenzi horizontální. Evropské instituce v horizontální dimenzi nevystupují aktivně, avšak
mohou přeshraniční spolupráci za účelem sdílení dobrých příkladů z praxe různými
způsoby podporovat, a to například vytvářením platforem pro spolupráci měst. Intenzita
horizontální spolupráce se napříč evropskými městy liší, přičemž větší města k ní obvykle
mají jednodušší přístup, avšak existují možnosti pro různě velká města. Dle Kern závisí
především na aktivitě samotných měst, zda příležitostí, které meziměstská spolupráce
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nabízí, využijí nebo se evropeizace na jejich půdě omezí pouze na top-down perspektivu
v podobě konečné implementace politik. (Kern 2007)

Konceptuální a teoretický rámec
V teoretické rovině bude práce následovat hojně užívaný koncept evropeizace, který je
vhodný pro popsání projevů evropské integrace. Evropeizace představuje komplexní
proces, kdy na sebe vzájemně působí aktéři, kteří se na procesu evropské integrace
podílejí. (Kern, Bukeley 2009) Nejcitovanější definice evropeizace pochází od Claudia M.
Radelliho, který popsal evropeizaci jako: „vytváření, rozšířování a institucionalizaci
formálních a neformálních pravidel, procedur, politických paradigmat, stylů, způsobů̊, jak
dělat věci‘, a sdílení názorů a norem, které jsou nejprve definovány a konsolidovány v
politickém procesu EU a poté inkorporovány do logiky domácího (státního nebo
substátního) diskurzu, politických struktur a veřejných politik“ (Radaelli 2004)
Ze samotné šíře definice vyplývá, že je možné zaměřit se na evropeizaci z různých úhlů
pohledu, přičemž zde práce následuje logiku trojdimenzionálního pojetí politiky a její
aplikaci na evropeizaci na domácí úrovni po vzoru Tanji Börzel a Thomase Risseho. Efekty
evropeizace autoři dělí do úrovní a) „policy“, tedy změny v obsahu samotných politik, b)
„polity“, tedy změny v institucionální rovině a c) „politics“, tedy změny v procesech,
jakými jsou politiky utvářeny. (Börzel, Risse 2003) V tomto směru se práce zabývá pouze
úrovní polity, tudíž je zaměřena na dopady evropeizace na institucionální struktury, které
interakce mezi EU a městy zaštiťují.
V práci budou na základě dosavadního výzkumu využity tři typy evropeizace: top-down,
bottom-up a horizontální, které se liší ve vzájemném postavení aktérů zkoumaných
v rámci evropeizace a také v účelu této spolupráce. Top-down a bottom-up lze označit za
dimenzi vertikální, protože v tomto vztahu vystupují aktéři na různých úrovních, na jedné
straně stojí vždy EU a na straně druhé budou v této práci stát tři česká města. V dimenzi
horizontální pak aktivně vystupují aktéři ve stejné rovině, tudíž v této práci budou na
jedné straně stát zkoumaná města Praha, Plzeň a Písek a na straně druhé půjde o jiná
města, která mohou být přeshraniční, ale i v rámci ČR.
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Top-down dimenze – jak EU ovlivňuje města
Top-down evropeizace vychází z chápání měst jako objektu evropeizace spíše než
aktivního subjektu. Členství v EU se projevilo změnami v administrativních strukturách
měst, které se nově starají o implementaci unijní legislativy a do určité míry také o
administrativu projektů financovaných evropskými fondy. Zatímco zaměstnanci úřadů
příliš nerozlišují, zda byla nová legislativa iniciována státem či EU, mnohem výrazněji jsou
vidět změny v souvislosti s projekty financovanými EU. (Kern 2007) V některých především
větších městech byly vytvořeny samostatné odbory, které se o evropské záležitosti starají,
jinde byla nová agenda přidělena odborům již fungujícím. (Havlík, Kotrbová, Špottová
2014)
V rámci top-down dimenze bude práce hledat odpověď na druhou výzkumnou otázku:
V2: Jak ovlivnilo členství v EU administrativní strukturu měst a které orgány jsou
zodpovědné za agendu EU? K jejímu zodpovězení budou během rozhovoru zjišťováno,
kdo se v rámci městských úřadů stará o unijní agendu a co je náplní této práce.
Bottom-up dimenze – jak se města snaží uplatňovat svůj vliv na půdě EU
Bottom-up evropeizace se zabývá tím, jak se města pokouší prosazovat svůj vliv na půdě
EU, obchází národní úroveň a stávají se tak aktivní součástí evropské integrace.
Předpokládá se, že města svého vlivu využívají především za účelem prosazení zájmů
v souvislosti s evropskými dotacemi, mezi další motivy pak patří například informační
výměna. (Marshall 2005) Města k této reprezentaci využívají různých kanálů, mezi které
patří individuální strategie například formou kanceláře v Bruselu, přičemž této možnosti
využívají větší a významnější města. Dalším možným způsobem jsou asociace, které
sdružují města a jednou z jejich činností je i společné lobbování na půdě EU. (Kern 2007)
Mezi takové patří na evropské úrovni například Rada evropských měst a regionů (CEMR)
sdružující zejména malá a střední města, EUROCITIES sdružující větší města a na úrovni ČR
sem lze zařadit Svaz měst a obcí ČR nebo Sdružení místních samospráv ČR.
V rámci bottom-up evropeizace bude práce hledat odpověď na třetí výzkumnou otázku:
V3: Jakým způsobem se města pokouší prosazovat svůj vliv na půdě EU a jaké instituce
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k tomu využívají? Během rozhovoru s představiteli měst pak bude zjišťováno, zda se
město pokouší uplatňovat svůj vliv a případně prostřednictvím jakých kanálů.
Horizontální dimenze – spolupráce mezi městy
V rámci horizontální evropeizace představuje EU prostředí, ve kterém se vztahy mezi
městy odehrávají, může také zprostředkovávat platformu, kde se tyto vztahy odehrávají,
EU však do tohoto procesu nesmí zasahovat aktivně, protože by tak došlo k odklonu od
samotné podstaty horizontální dimenze. Účelem spolupráce v horizontální dimenzi je
například kulturní výměna, předávání zkušeností či spolupodílení se na projektech EU.
Kristine Kern rozlišuje tři typy takové spolupráce, mezi které patří twinning, přeshraniční
spolupráce měst a spolupráce na projektech financovaných EU. (Kern 2007)
Horizontální evropeizace poslouží k nalezení odpovědi na čtvrtou výzkumnou otázku: V4:
Jak se města podílejí na spolupráci měst v rámci EU, kterých platforem k této spolupráci
města využívají a co jim tato spolupráce přináší? K jejímu zodpovězení budou některé
otázky v rozhovoru zaměřeny na účast Prahy, Plzně a Písku na spolupráci s dalšími městy.
Taková spolupráce může a nemusí probíhat v rámci platforem vytvořených EU,
podmínkou však je, že bez přítomnosti EU by taková spolupráce neprobíhala. Může jít o
spolupráci přeshraniční, ale i spolupráci mezi městy v ČR.

Empirická data a analytická technika
Z metodologického hlediska je práce vystavena jako kvalitativní výzkum, který umožní do
hloubky pochopit, jak vzájemné vztahy mezi Evropskou unií a městy fungují. Jde o
případovou studii, jejíž cílem je zkoumat vztah mezi EU a třemi různě velkými českými
městy (Praha, Plzeň, Písek) na úrovni institucí, které tyto vztahy zaštiťují. Případová studie
je výhodná, protože umožní analyzovat vztahy dostatečně do hloubky a zachytit tak
veškeré detaily, na druhou stranu nevýhodou případové studie je problém se zobecněním
na další případy. (Hendl 2016)
První část práce je deskriptivní a zabývá se institucionální podobu vztahů s městy na
úrovni EU. Za pomocí rešerše především primárních zdrojů, v tomto případě půjde o
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smlouvy a jiné dokumenty vydávané evropskými institucemi a dále také sekundárních
zdrojů, které se vztahy EU a měst zabývají, bude nastíněn vývoj a nejnovější milníky v
těchto vztazích. Zvláštní pozornost bude zaměřena na „Pakt z Amsterdamu“, který jako
poslední definuje urbánní agendu EU a ambice na posílení vzájemné spolupráce EU
s městy.
Druhá část práce je praktická a jejím cílem je odhalit jak spolupráce mezi EU a městy
reálně funguje, a to především se zaměřením na institucionální struktury, které tyto
interakce zaštiťují. Hlavním zdrojem informací v této části budou rozhovory s pracovníky
zodpovědnými za agendu EU v administrativě každého z vybraných měst. K této metodě
je přistoupeno především z důvodu, že se jedná o velmi málo prozkoumaný fenomén, a
tak téměř neexistují publikace a data, ze kterých by se v tomto směru dalo vycházet. Ze
stejného důvodu bude kombinována metoda diskurzivního a standardizovaného
rozhovoru. Diskurzivní rozhovor je takový, kde nejsou předem stanoveny otázky a jeho
průběh tak v průběhu volně ovlivňován jak tazatelem, tak dotazovaným a tazateli tak
umožňuje odhalit nové skutečnosti. Na druhou stranu standardizovaný rozhovor se ptá po
faktech, jeho otázky jsou předem dané a eliminuje možnost zkreslení subjektivními
pohledy obou zúčastněných. (Drulák 2008) V praktické části bude zároveň využito
informací volně dostupných na webových stránkách jednotlivých měst jakožto
doplňujícího zdroje informací.

Plánovaná struktura práce


Úvod



Vymezení a cíle práce, výzkumné otázky



Teoretické ukotvení pomocí konceptu evropeizace
o Top-down evropeizce
o Bottom-up evropeizace
o Horizontální evropeizace



Metodologie výzkumu



Historický vývoj vztahů EU a měst, jeho milníky a ukotvení ve smlouvách



Proměny českých měst po vstupu do EU (obecné vymezení)
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Případová studie vztahů EU a tří vybraných měst v ČR
o Praha


Top-down – vliv EU na institucionální strukturu města



Bottom-up – prosazování priorit města na půdě EU



Horizonální – spolupráce s ostatními městy

o Plzeň


Top-down – vliv EU na institucionální strukturu města



Bottom-up – prosazování priorit města na půdě EU



Horizonální – spolupráce s ostatními městy

o Písek


Top-down– vliv EU na institucionální strukturu města



Bottom-up – prosazování priorit města na půdě EU



Horizonální – spolupráce s ostatními městy



Shrnutí a komparace různých přístupů v závislosti na velikosti měst
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Seznam příloh
Příloha č. 1: Návod na rozhovor (text)

Přílohy
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.
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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.
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