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Výzkumná potřeba
1) Název projektu:
Analýza možností třístranné spolupráce mezi ČR, SRN a Polskem
2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit:
SRN a Polsko (PL) považuje česká diplomacie nejen za 2 nejvýznamnější sousedy, ale i za
strategické partnery v rámci EU a na dalších fórech. SRN sehrává klíčovou roli v rámci
rozvoje českého hospodářství a obchodu, rovněž ekonomické vazby s PL se úspěšně rozvíjejí
a posilují.
Důležitým východiskem uvažování české zahraniční politiky o možnostech spolupráce s
oběma zeměmi je fakt, že SRN je v současnosti jednoznačně nejdůležitějším členským
státem EU, který zásadně určuje směry jejího dalších směřování. PL se pak díky svému
politickému a ekonomickému vývoji v posledním desetiletí, díky své velikosti a geopolitické
pozici stává stále zajímavějším partnerem pro velké unijní hráče, kteří výrazně ovlivňují
evropské politiky. PL přitom k posilování své pozice umně využívá mj. úzkou spolupráci se
SRN.
Skutečností zůstává, že z hlediska geopolitického jsme pro SRN málo významným
partnerem. Spolupráci se nebrání, s nápady a iniciativami však musíme přicházet aktivně
sami. Proti tomu ve vztahu k PL máme lepší výchozí pozici, pojí nás obdobné zkušenosti z
transformace, procesu vstupu do euroatlantických struktur, velmi podobný pohled na některé
otázky (politika vůči východní Evropě, lidská práva, bezpečnost, energetika, transatlantická
vazba atp.). PL společně s ČR tvoří motor visegrádské spolupráce a ČR se v posledních 4

letech snaží s PL posilovat strategický dialog ve všech výše zmíněných i dalších oblastech
společného zájmu.
MZV ve světle výše uvedených skutečností začalo uvažovat, jak využít potenciálu českopolských vztahů a také silných vazeb polsko-německých k posílení naší spolupráce jak se
SRN tak s PL a v přímé úměře také k posílení zahraničně-politické pozice ČR na
mezinárodní scéně. Předpokladem je identifikování strategických oblastí, kde by společné
třístranné projekty byly zajímavé a výhodné pro všechny zúčastněné strany a kde by tento
formát spolupráce přispíval k účinnějšímu prosazování českých zahraničně-politických
zájmů. Zajímavou by pro českou diplomacii byla zároveň identifikace takových oblastí, které
by poskytovaly i přesah takovéto třístranné spolupráce do V4, resp. kde by bylo třístranné
projekty rozšířit i do formátu V4+SRN.
3) Kategorie činnosti:
Aplikovaný výzkum
4) Vazba na hlavní cíl programu BETA:
Analýza by měla sloužit k identifikaci nových poznatků, které budou využity při formulování
zahraničně-politických priorit ČR vůči SRN, PL v kontextu regionální a multilaterální
spolupráce (V4, EU, event. další).
5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA:
Analýza bude mít vazbu následující specifický cíl programu BETA:
1) „posílení pozice ČR a zvýšení její angažovanosti v mezinárodních organizacích a EU s
cílem zintenzivnit mezinárodní spolupráci, podporovat zahraničně politické cíle ČR a zajistit
prosperitu státu a jeho občanů“
6) Cíl(e) projektu:
Výsledky analýzy přispějí k formování a prosazování zahraničně-politických cílů ČR ve
vztahu ke klíčovým hráčům střední Evropy, v rámci jednotlivých politik EU či na dalších
mezinárodních fórech.
7) Potřebnost projektu:
Bez realizace tohoto projektu není možné dostatečně podrobně a průřezově identifikovat
všechny oblasti strategického zájmu, ve kterých by byla třístranná spolupráce zajímavá,
výhodná a přínosná nejen pro ČR, ale i pro SRN a PL, a v širším kontextu i pro V4.
8) Požadované výsledky a předpokládané výstupy projektu:
Výsledek výzkumu typu V a případně typu H
9) Způsob využití výsledků v praxi:
Výsledky projektu budou promítnuty do praktické realizace zahraniční politiky ve vztahu k
SRN a PL. Do budoucna se výsledky mohou promítnout do schválených strategických a
koncepčních dokumentů MZV či vlády ČR.
10) Očekávaný přínos projektu:
Analýza by měla identifikovat oblasti strategického zájmu, které by česká diplomacie mohla
využít při prosazování národních zájmů prostřednictvím třístranné spolupráce se SRN a PL a

posílit tak své pozice a vliv, ať už v rámci regionu střední Evropy, EU či na dalších
mezinárodních fórech.
11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR (vč. zastupitelských úřadů), Úřad vlády ČR, a další
orgány ústřední státní správy dle výsledků projektu
12) Předpokládaná doba řešení projektu:
12 měsíců
13) Předpokládaná cena:
100.000,- Kč
14) Doplňující informace:
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