Zpráva o přípravě, průběhu a výsledcích CZ PRES v gesci
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Hlavním cílem, jenž si MŠMT dalo na počátku příprav CZ PRES, bylo „prostřednictvím
bezproblémového průběhu akcí přijmout dokumenty pro Evropu“. Tento cíl se podařilo beze
zbytku naplnit – jednání, konference a semináře proběhly v pořádku a byly vysoce kladně
hodnoceny účastníky, všechny plánované priority byly prosazeny a připravené závěry Rady
ministrů, které je definovaly, byly schváleny.
V gesci MŠMT proběhlo celkem 28 akcí pořádaných v České republice (viz příloha) a dále
okolo desítky dalších jednání pořádaných v Bruselu či jiných zemích EU:
- 4 formální Rady ministrů v Bruselu (únor, březen a 2x květen),
- 2 neformální Rady ministrů v Praze (březen a květen),
- jednání ministrů Boloňského procesu v Lovani,
- 10 konferencí na vysoké úrovni v oblasti vzdělávání, odborného vzdělávání, mládeže a
výzkumu a vývoje; 12 uzavřených výjezdních jednání různých pracovních skupin Rady
či jiných odborných jednání,
- 4 zasedání vrchních ředitelů (zodpovědných za evropskou spolupráci ve vzdělávání, za
odbornou přípravu, za vysoké školství a za mládež),
- řada dalších významných konferencí v Bruselu, Soluni apod.
Akcí v gesci MŠMT pořádaných v ČR se zúčastnilo 3816 delegátů, kteří zde strávili více než
8989 „člověkodní“. 28 akcí pořádaných v DR zabralo v souhrnu 60 dnů, tzn. téměř 2 měsíce.
Kromě vlastních akcí podpořilo MŠMT svou záštitou a účastí svých zástupců řadu dalších
doprovodných odborných a kulturních akcí.
Za účelem přípravy všech dokumentů řídili zástupci MŠMT v Bruselu a v Praze 7 zasedání
Výboru pro vzdělávání a 6 zasedání Pracovní skupiny pro mládež. Dále se účastnili jednání
dalších pracovních skupin Rady, řízených zástupci Stálého zastoupení Brusel, a připravovali
pro ně podklady, vedli řadu bilaterálních jednání k prosazení závěrů.
Veškeré činnosti související se zajištěním CZ PRES byly výhradně zabezpečeny zaměstnanci
MŠMT, případně zaměstnanci jeho přímo řízených organizací. Ani na samotnou organizaci
jednotlivých akcí nebyly najímány žádné konferenční agentury ve snaze ušetřit finanční
prostředky státního rozpočtu.
Na obsahovém zabezpečení CZ PRES se na MŠMT zabývalo na plný úvazek cca 10
zaměstnanců, vedle své běžné činnost se na CZ PRES různou měrou podílelo dalších cca 30
zaměstnanců z hlediska obsahu. Na organizačním zabezpečení CZ PRES se na plný úvazek
zabývali 4 zaměstnanci a dále 6 zaměstnanců se organizační stránkou CZ PRES zabývalo
převážnou část pracovního úvazku. Řada dalších zaměstnanců se zabývala administrativou a
financováním.
Na zabezpečení CZ PRES bylo na MŠMT vytvořeno nově 9 pracovních míst již v roce 2008,
která pro rok 2009 byla snížena a přepočtena na 7 pracovních úvazků. Tito nově přijatí

zaměstnanci měli smlouvy na dobu určitou v průměru do konce září 2009 a vícenež polovina
z nich pokračuje v práci pro MŠMT i po CZ PRES.
Stěžejní tým zaměstnanců zabezpečující CZ PRES odpracoval na přípravách a průběhu CZ
PRES bezpočet hodin přesčasů, v průměru se jedná minimálně o 20 hodin přesčasu na
zaměstnance za měsíc, výjimkou nejsou ani přesčasy přes 60 hodin za měsíc včetně víkendů
a svátků. Za toto nasazení byli uvedení zaměstnanci platově ohodnoceni dle mzdových
tabulek jako běžní zaměstnanci státní správy. Motivace a stabilizace těchto zaměstnanců
probíhala formou finančních odměn, které však zdaleka nemohly pokrýt výše zmíněné
přesčasy.
Na přípravu a realizaci CZ PRES bylo v letech 2007-2009 celkem poskytnuto ze státního
rozpočtu 72 660 000 Kč a skutečně doposud čerpáno 54 122 366 Kč. Kromě toho byly
disponibilní zdroje navýšeny ze záloh poskytnutých EK na granty o 10 057 610,- Kč. Po
vyúčtování grantů poskytnutých Evropskou komisí dojde ještě k výraznému snížení celkových
nákladů na CZ PRES.

Hlavní výsledky CZ PRES z hlediska MŠMT
V oblasti vzdělávání a odborné přípravy byly vytyčeny tři základní priority, které byly
provázány se souvisejícími dokumenty a akcemi:
1. V průběhu celého předsednictví bylo hlavní prioritou přijetí strategického rámce pro
evropskou spolupráci ve vzdělávání a odborné přípravě pro období do roku 2020. Jedná se
o velmi důležitou agendu, kdy si členské státy vytyčují hlavní strategické cíle, priority a
principy spolupráce na dalších téměř 11 let. I přes velmi rozličné názory členských zemí na
jednotlivé oblasti této agendy, zejména pak na tzv. benchmarky, které určují kvantifikované
cílové hodnoty přijaté všemi členskými zeměmi, tento strategický rámec byl dne 12. května
2009 jednomyslně přijat na Radě ministrů (ve formaci vzdělávání, mládež, kultura - EYC)
v podobě Závěrů Rady.
2. Druhou velmi významnou prioritou českého předsednictví byla otázka posílení a rozvoje
partnerství mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli – především s ohledem na
posílení konkurenceschopnosti Evropy a podpory zaměstnatelnosti všech osob
prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí a dovedností. V návaznosti na dvě významné
akce k tomuto tématu – část neformálního jednání ministrů odpovědných za vzdělávání (22.
- 23. března 2009 v Praze) a konferenci k danému tématu ve dnech 6.-7. dubna 2009 v Praze
– byly projednány a na Radě ministrů (ve formaci vzdělávání, mládež, kultura - EYC) dne 12.
května 2009 jednomyslně přijaty Závěry Rady pro tuto oblast1.
3. Třetí prioritou byla modernizace vysokoškolského vzdělávání v kontextu Boloňského
procesu a souvisejících evropských aktivit. V návaznosti na předcházející pracovní jednání se
ve dnech 28. - 29. dubna 2009 uskutečnila v belgické Lovani konference ministrů
odpovědných za Boloňský proces, kde bylo přijato komuniké vytyčující vizi další práce na
období do roku 2020.
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Závěry Rady k posílení partnerství mezi vzdělávacími institucemi a sociálními partnery, zejména
zaměstnavateli v kontextu celoživotního učení.

Na květnovém jednání Rady ministrů bylo formou závěrů přijato Vyhodnocení současného
Evropského rámce spolupráce v oblasti mládeže, jež uzavírá první osmileté období od roku
2001 a navrhuje základní směřování v dalších letech. Ty byly diskutovány v rámci tradičního
Setkání mládeže a Setkání vrchních ředitelů zodpovědných za mládež počátkem června v
Praze. Švédsko naváže přípravou nového rámce spolupráce.
Předsednictví významně přispělo k ustavení roku 2011 Evropským rokem dobrovolnictví.
Nestátním neziskovým organizacím se nejprve podařilo získat podporu Evropského
parlamentu. Přestože Komise byla zpočátku v tomto ohledu zdrženlivá, argumentovala svým
končícím funkčním obdobím, přislíbil komisař Ján Figel´, na základě dopisu a osobních
intervencí ministra Lišky, podporu Komise realizaci roku 2011 s tímto zaměřením během
snídaně předsednického tria se zástupci mládeže. Dobrovolnictví bylo také hlavním tématem
Evropské konference o mládeži, pořádané v březnu v Praze.
V oblasti výzkumu a vývoje byla na květnovém jednání Rady pro konkurenceschopnost
nalezena politická dohoda o návrhu Nařízení o právním rámci Společenství pro evropské
konsorcium výzkumných infrastruktur (ERIC), které má bezprostřední vliv na budoucnost
výstavby velkých výzkumných infrastruktur v Evropě. Cílem návrhu bylo ustanovit novou
právní formu výzkumné infrastruktury na evropské úrovni a také dosáhnout, aby nově
založené výzkumné infrastruktury získávaly status mezinárodní organizace a byly tak
osvobozeny od platby DPH. Ve svých závěrech se Rada zabývala i výstavbou velkých
infrastruktur v kontextu regionálního rozvoje. Kromě zlepšení řízení a hodnocení
infrastruktur výzkumu se závěry k tomuto tématu týkají také nerovnoměrného rozložení
těchto zařízení v rámci Evropy. Rada se dále zabývala efektivitou investic do výzkumu
v kontextu závěrů týkajících se hodnocení dopadů rámcových programů a také
problematikou rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu.
V návaznosti na výsledek jednání prosincové Rady pro konkurenceschopnost, kde byly přijaty
závěry Rady k Lublaňskému procesu – VIZE ERA 2020, přijala Rada v květnu závěry k realizaci
ERA, jejichž přílohou je i zpráva o jejím aktuálním stavu a nástrojích výzkumu pro realizaci
ERA. V neposlední řadě obsahuje i návrhy kroků k uskutečnění této VIZE vypracované českým
předsednictvím. Švédsko v této souvislosti deklarovalo svoji připravenost převzít štafetu
v rámci svého předsednictví a rozpracovat další kroky v souvislosti s budoucím řízením
Evropského výzkumného prostoru.
Předsednictví se podařilo nalézt shodu s Evropským parlamentem, Radou a EK v případě
návrhu EK na zřízení Evropského metrologického výzkumného programu, který má spojit 22
národních metrologických výzkumných programů s cílem zvýšit účinnost a efektivnost
veřejného výzkumu v oblasti metrologie.

