Zpráva o činnosti Institutu evropské integrace
NEWTON College, a. s.
v roce 2011

Hlavní výzkumná činnost se v roce 2011 soustředila na řešení dvou projektů – projektu
Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a její
schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“ a
projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128
s názvem „Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace“. Nositelem obou
projektů je NEWTON College a v jejím rámci Institut evropské integrace jako
vědeckopedagogické pracoviště, jehož posláním je zkoumat problematiku integračních a
globalizačních procesů v jejich vazbě na postavení České republiky v Evropské unii a
mezinárodních ekonomických vztazích.

Pracovníci Institutu:
Řešitelský tým projektu NPV II č. 2D06028:
Ing. Ivana Dostálová (vědecký pracovník)
doc. Ing. Jiří Chlumský, CSc. (vědecký pracovník)
PhDr. Jiří Malý, Ph.D. (ředitel Institutu, řešitel projektu)
Ing. Karel Mráček, CSc. (vědecký pracovník)
Dr. Jana Sereghyová, DrSc. (vědecký pracovník)
Mgr. David Vondrák, Ph.D. (vědecký pracovník)
Václav Votýpka (administrativní pracovník)
Mgr. Ing. Petr Wawrosz (vědecký pracovník)
Ing. Karel Zeman, CSc. (vědecký pracovník)
Realizační tým projektu OP VK reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128:
Ing. Ivana Dostálová (lektor)
PhDr. Jiří Malý, Ph.D. (manažer projektu a vědecký pracovník)
Ing. Karel Mráček, CSc. (věcný manažer a vědecký pracovník)
Václav Votýpka (administrativní pracovník a ICT technik)
Mgr. Ing. Petr Wawrosz (odborný pracovník)
Pokud jde o projekt Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení
postavení České republiky a její schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy
v evropské a světové ekonomice“, rok 2011 byl šestým a posledním rokem řešení tohoto
projektu. Současně byl druhým rokem naplňování dílčího cíle V003 „Zjistit, zda má český stát
dostatek prostoru pro to, aby v případě, kdy vzniká konflikt mezi zájmy českými a
evropskými, mohl své zájmy prosadit, aniž by došlo k poškození zájmů jiných členů EU a
vzniku konfliktní situace na úrovni EU“.

1

Naplňování uvedeného dílčího cíle projektu v roce 2011 probíhalo prostřednictvím
následujících aktivit:
1.
Syntéza výsledků výzkumu postavení ČR a identifikace a prosazování jejích zájmů
v evropské a světové ekonomice (J. Malý, P. Wawrosz, K. Mráček, I. Dostálová)
2.
Přínosy a náklady existence jednotné evropské měny ve světle turbulencí v eurozóně a
z toho plynoucí důsledky (J. Malý)
3.
Vyhodnocení možností vytváření znalostní ekonomiky jako cesty ke zvyšování
konkurenceschopnosti (K. Mráček)
4.
Reforma dohledového a koordinačního rámce EU pro provádění hospodářských politik
členských států (I. Dostálová)
5.
Úloha sektoru služeb v podmínkách realizace strategie Evropa 2020 (K. Zeman)
6.
Žaloby Evropské unie vůči České republice (P. Wawrosz)
7.
Zkušenosti s politikou soudržnosti Evropské unie na příkladu Irska (D. Vondrák)
8.
Trendy vývoje konjunkturní situace v EU a ve světě jako faktor vývoje malé otevřené
ekonomiky (J. Sereghyová)
9.
Možnosti využití zahraničních zkušeností z přibližování ekonomické úrovně k vyspělým
státům v České republice (J. Chlumský)
10. Dlouhodobé změny prosazující se ve světové ekonomice a na globálních trzích jako
faktor vývoje malé otevřené ekonomiky (J. Sereghyová)
11. Porovnání postavení národního státu v globalizované ekonomice před globální krizí a
v pokrizovém období (J. Malý)
Výstupem aktivity, která syntetizovala výsledky výzkumu postavení České republiky a
identifikace a prosazování jejích zájmů v evropské a světové ekonomice, bylo zpracování a
vydání odborné knihy s názvem „Globalizace, integrace a české národní zájmy“.
Autorsky se na ní podíleli čtyři členové řešitelského týmu: J. Malý, P. Wawrosz, K. Mráček a
I. Dostálová. Vydalo ji nakladatelství Professional Publishing ve spolupráci s Institutem
evropské integrace NEWTON College, a. s. Odborná kniha shrnuje a syntetizuje poznatky a
výsledky dosažené v průběhu celého období řešení výzkumného projektu. Zabývá se
institucionálním rámcem postavení České republiky v evropské a světové ekonomice, který
tvoří především zakládající smlouvy EU ve znění Lisabonské smlouvy, jež jsou stěžejním
rámcem fungování Evropské unie a jejích členských států. Dále je tento institucionální rámec
tvořen podmínkami a pravidly členství České republiky v dalších nadnárodních nebo
mezinárodních ekonomických organizacích, která do značné míry determinují fungování
globální ekonomiky. Návazně odborná kniha analyzuje možnosti prosazování českých
národních zájmů v takto nastaveném prostředí evropské a světové ekonomiky a schopnost
odlišení národních zájmů od dílčích zájmů konkrétních zájmových skupin. Publikace se dále
zabývá problémy identifikace a možnostmi prosazování českých národních zájmů v oblasti
vytváření multikriteriálních hodnocení konkurenceschopnosti, formulace a implementace
strategií konkurenceschopnosti EU a jejich priorit zaměřených na znalostní ekonomiku a na
politiku v oblasti energetiky a ochrany klimatu, zavádění reforem v regulaci finančního
sektoru a dohledu nad ním po odeznění globální finanční krize a přijímání pravidel vnitřního
trhu EU. Nakonec odborná kniha posuzuje existenci měnové unie a národních měn v Evropě
z hlediska národních zájmů malých otevřených ekonomik, jako je Česká republika, a rozebírá
reformy koordinace hospodářských politik a makroekonomického a fiskálního dohledu v EU,
které reagují na současnou krizi v eurozóně, z hlediska českých národních zájmů.
Také v roce 2011 se řešitelský tým zaměřil na dosahování měřitelných a dokazatelných
výsledků. Výstupem tohoto zaměření je publikace 13 článků v recenzovaném
společenskovědním časopise Scientia et Societas, dvou článků ve sborníku z mezinárodního
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workshopu v Bratislavě a účast čtyř členů řešitelského týmu (J. Malého, K. Mráčka, K.
Zemana a J. Sereghyové) na mezinárodní konferenci European industrial regions – growth
and environment v Katovicích v dubnu 2011, na mezinárodní konferenci AIECE v Essenu
v květnu 2011 a na mezinárodním workshopu v Bratislavě v květnu 2011. Základní informace
o řešitelském týmu, popis projektu a jeho výsledky jsou uvedeny na webových stránkách
http://www.inevi.eu/vyzkumne.htm.
Pokud jde o projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg.
č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128, s názvem „Podpora šíření poznatků výzkumu evropské
integrace“, rok 2011 byl třetím rokem řešení tohoto projektu. Jeho cílem je šířit výsledky
domácího i zahraničního výzkumu evropské integrace mezi pedagogy a studenty vysokých
škol vzdělávajících budoucí ekonomy, manažery a soukromé podnikatele v Jihomoravském
kraji a současně motivovat akademické pracovníky i studenty těchto škol k účasti na tomto
výzkumu. Cíle je dosahováno prostřednictvím klíčových aktivit, jejichž jádrem je odborná a
organizační příprava vědeckopopularizačního semináře na vybrané téma evropského
integračního procesu. Pro každý seminář je předem zpracován podkladový materiál shrnující
aktuální stav poznání k příslušnému tématu. Na uskutečněný seminář bezprostředně navazuje
vydání souhrnné publikace, jejímž obsahem je přehled poznatků k dané problematice a
přehled sporných otázek a nevyřešených problémů.
Čtvrtý vědeckopopularizační seminář v rámci uvedeného projektu se uskutečnil
v Brně dne 6. května 2011. Jeho tématem bylo „Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv
na konkurenceschopnost EU a členských států“ a v jeho rámci bylo proškoleno 50
účastníků. Výkladový odborný text, který byl podkladem pro účastníky semináře, a přepis
všech
příspěvků
a
diskusí
na
semináři
obsahuje
souhrnná
publikace
z vědeckopopularizačního semináře s názvem „Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na
konkurenceschopnost EU a členských států“.
Pátý vědeckopopularizační seminář v rámci uvedeného projektu se uskutečnil v Brně
dne 25. listopadu 2011. Jeho tématem byl „Evropský institucionální rámec a základy
globální regulace“ a v jeho rámci bylo proškoleno 89 účastníků. Výkladový odborný text,
který byl podkladem pro účastníky semináře, a přepis všech příspěvků a diskusí na semináři
obsahuje souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře s názvem „Evropský
institucionální rámec a základy globální regulace“. Všechny prezentace přednášejících z obou
seminářů a další informace o projektu jsou zveřejněny na webových stránkách
http://www.eu-vyzkum.eu.
Koordinace výzkumných činností uskutečňovaných v rámci projektů řešených
pracovníky Institutu probíhala v roce 2011 podobně jako v předcházejících letech. Byla
založena na pravidelných kontrolních dnech, které se uskutečňovaly dvakrát měsíčně. Na
těchto kontrolních dnech se ujasňovalo zaměření plánovaných aktivit, hodnotil se stav plnění
prací na projektech a dosažené výsledky. Stejný způsob koordinace prací se předpokládá i
v roce 2012.
Informace o Institutu evropské integrace, o řešených projektech, jejich řešitelských,
respektive realizačních týmech a dosažených výsledcích jsou uvedeny a průběžně
aktualizovány na webových stránkách http://www.inevi.eu a http://www.eu-vyzkum.eu.
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