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TTéémata:mata:

•• Kapacity vlKapacity vláádnutdnutíí v soudobv soudobéém m 
svsvěěttěě

•• PotPotřřeba vize pro eba vize pro ččeský steský stáátt
•• ProblProbléémy strategickmy strategickéého ho řříízenzeníí

zemzeměě
•• Jak pracuje CESES UK FSVJak pracuje CESES UK FSV
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Kapacity vlKapacity vláádnutdnutíí v soudobv soudobéém svm svěěttěě

VymezenVymezeníí problprobléému: mu: nedostatenedostateččnnáá kapacita vlkapacita vláádnutdnutíí ((insufficientinsufficient
capacitycapacity ofof governancegovernance). Lidstvo neum). Lidstvo neumíí spravovat svoje vlastnspravovat svoje vlastníí
zzááleležžitosti itosti –– rozpoutalo takovou dynamiku nekontrolovaných rozpoutalo takovou dynamiku nekontrolovaných 
civilizacivilizaččnníích zmch změěn, n, žže za ne za níí zavedenzavedenéé zpzpůůsoby vlsoby vláády dost beznaddy dost beznaděějnjněě
zaostzaostáávajvajíí. To vytv. To vytváářříí nebezpenebezpeččnnéé „„kapsykapsy““ konfliktkonfliktůů a tenza tenzíí a a žživivíí
potencipotenciáály destrukce a zkly destrukce a zkáázy.zy.

MMáá tento probltento probléém m řřeeššeneníí? ? ObecnObecnéé řřeeššeneníí nenneníí znznáámo mo –– a ta těžěžko ko 
ppřředpokledpokláádat, dat, žže kdy zne kdy znáámo bude. Urmo bude. Urččujujííccíí bude prbude práávvěě rychlost rychlost 
promproměěn, ktern, kteráá povede kpovede k tomu, tomu, žže kae kažžddáá zmzměěna regulace bude na regulace bude 
vv okamokamžžiku sviku svéého zavedenho zavedeníí nejspnejspíšíš uužž zastaralzastaraláá. M. Míířřííme na neustme na neustáále le 
se pohybujse pohybujííccíí ccííl. Nenl. Neníí zaruzaruččeno, eno, žže nedojde ke katastrofe nedojde ke katastrofěě; jazý; jazýččkem kem 
na vahna vaháách mohou být prch mohou být práávvěě dostadostaččujujííccíí nebo naopak nedostatenebo naopak nedostateččnnéé
kapacity vlkapacity vláádnutdnutíí..
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NeuralgickNeuralgickéé body body 
a moa možžnosti jejich lnosti jejich lééččeneníí II

•• Disproporce mezi globDisproporce mezi globáálnlníí regularegulaččnníí silou trhu a silou trhu a 
absencabsencíí globglobáálnlníí úúrovnrovněě sprspráávy;vy; cestu vpcestu vpřřed ed 
ukazujukazujíí organickorganickéé integraintegraččnníí tendence vtendence v EvropEvropěě, , 
ppřředstavovanedstavovanéé ppřředevedevšíším Evropskou unim Evropskou uniíí, a , a 
podobnpodobnéé snahy na snahy na úúrovni svrovni svěětových organizactových organizacíí a a 
summitsummitůů..

•• NedostateNedostateččnnáá koordinace mezi globkoordinace mezi globáálnlníí, n, náárodnrodníí, , 
regionregionáálnlníí a ma míístnstníí úúrovnrovníí sprspráávy;vy; pomoci mohou pomoci mohou 
ssííttěě podpopodpořřenenéé modernmoderníími informami informaččnníími mi 
technologiemi a podpora nových retechnologiemi a podpora nových režžimimůů sprspráávy, vy, 
zalozaložžených na sdených na sdíílenleníí odpovodpověědnosti.dnosti.
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NeuralgickNeuralgickéé body body 
a moa možžnosti jejich lnosti jejich lééččeneníí IIII

•• NedostateNedostateččnnáá koordinace mezi jednotlivými resorty;koordinace mezi jednotlivými resorty; ppřři i 
řřeeššeneníí prprůřůřezových problezových probléémmůů bude nutno uplatbude nutno uplatňňovat ovat 
metody cmetody cíílovlovéého programovho programováánníí, horizont, horizontáálnlníí a maticova maticovéé
řřííddííccíí struktury.struktury.

•• Diferenciace Diferenciace žživotnivotníích podmch podmíínek a stylnek a stylůů ss sebou nese sebou nese 
destrukci organických forem socidestrukci organických forem sociáálnlníí soudrsoudržžnosti;nosti;
liberalizace trhu vede k oslabovliberalizace trhu vede k oslabováánníí institucioninstitucionáálnlníích ch 
forem udrforem udržžovováánníí podmpodmíínek socinek sociáálnlníí soudrsoudržžnosti nosti –– ststáátu tu 
veveřřejných sociejných sociáálnlníích sluch služžeb. Jediným (leeb. Jediným (lečč spspíšíše e 
úústupovým) zpstupovým) způůsobem odolsobem odoláávváánníí ttěěmto tlakmto tlakůům je rychlm je rychléé
ppřřizpizpůůsobovsobováánníí se neformse neformáálnlníí pomoci, institucpomoci, institucíí
obobččanskanskéého sektoru a stho sektoru a stáátu vetu veřřejných sociejných sociáálnlníích sluch služžeb eb 
mměěnnííccíím se pomm se poměěrrůům.m.
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NeuralgickNeuralgickéé body body 
a moa možžnosti jejich lnosti jejich lééččeneníí IIIIII

•• PPřřes vznees vzneššenenáá hesla o hesla o ššetrnosti ketrnosti k žživotnivotníímu prostmu prostřřededíí a a 
sledovsledováánníí kritkritééria udrria udržžitelnosti rozvoje se vitelnosti rozvoje se vííce nece nežž ohledy ohledy 
na ostatnna ostatníí formy formy žživota a osudy pivota a osudy přříšíšttíích generacch generacíí
prosazujprosazujíí úúzkzkéé a kra kráátkodobtkodobéé zzáájmy jedincjmy jedincůů a korporaca korporacíí
na maximalizaci zisku.na maximalizaci zisku. PPřřivodit obrat v dlouhodobivodit obrat v dlouhodobéé
perspektivperspektivěě mmůžůže jen striktne jen striktníí regulace prosazujregulace prosazujííccíí
veveřřejnejnéé zzáájmy a uvjmy a uvěědomdoměělláá skromnost jako skromnost jako žživotnivotníí styl.styl.

NeodpovNeodpověědnost politickdnost politickéé reprezentace a neodpovreprezentace a neodpověědnost dnost 
obobččananůů ve vztahu kve vztahu k veveřřejným zejným zááleležžitostem se navzitostem se navzáájem jem 
posilujposilujíí.. Cesty kCesty k ppřřetnutetnutíí ttééto negativnto negativníí vazby tkvvazby tkvíí ve ve 
vzdvzděělláávváánníí a ve zrovnopra ve zrovnopráávnvněěnníí forem a rforem a ráámcmcůů
participativnparticipativníí demokracie a pdemokracie a přříímméé demokracie sdemokracie s traditradiččnněě
rozvinutrozvinutěějjšíší (ale nedosta(ale nedostaččujujííccíí) demokraci) demokraciíí
zastupitelskou.zastupitelskou.
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PotPotřřeba vize pro eba vize pro ččeský steský stáátt

VizeVize pro urpro urččititéé nnáárodnrodníí čči sti stáátntníí
spolespoleččenstvenstvíí je v je v demokratickdemokratickéé
diskusidiskusi kultivovankultivovanáá ppřředstavaedstava o jeho o jeho 
vývojovýchvývojových ohroohrožženenííchch, rozvojových, rozvojových
ppřřííleležžitostechitostech a za záároveroveňň o o zpzpůůsobechsobech, , 
kterkteréé mohou vmohou véést k st k minimalizaci minimalizaci 
zjizjiššttěěných ohroných ohrožženeníí a k a k maximalizaci maximalizaci 
vyuvyužžititíí identifikovaných pidentifikovaných přřííleležžitostitostíí v rv ráámci mci 
šširoce sdiroce sdíílených hodnotlených hodnot..
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Jsou vize potJsou vize potřřebnebnéé??
Hlasy PROHlasy PRO

KYBERNETIKAKYBERNETIKA
znaky inteligence:znaky inteligence:

•• ppřředvedvííddáánníí
•• formulace cformulace cííllůů
•• hledhledáánníí optimoptimáálnlníích zpch způůsobsobůů

jejich realizacejejich realizace
optimoptimáálnlníí reakce reakce nana

oo momožžnnáá existenexistenččnníí rizikarizika
oo vyuvyužžititíí nabnabíízejzejííccíích se rozvojových ch se rozvojových 

ppřřííleležžitostitostíí
zvýzvýššeneníí ššanceance na zajina zajiššttěěnníí co co 
nejpnejpřřííznivznivěějjšíších podmch podmíínek nek ppřřeežžititíí
jedincjedincůů i lidských spolei lidských společčenstvenstvíí..

Hlasy PROTIHlasy PROTI
NEOLIBERNEOLIBERÁÁLOVLOVÉÉ
narunaruššeneníí
ppřřirozenirozenéého ho 
soupesoupeřřeneníí::

•• socisociáálnlníí ininžženýrstvenýrstvíí
•• snaha snaha vnutitvnutit

svobodnsvobodnéé spolespoleččnosti nosti 
nněěco, co co, co ppřřesahujeesahuje
ppřřirozený chod virozený chod věěccíí
soupesoupeřřeneníí rrůůzných zných 
ddííllččíích zch záájmjmůů v v 
ururččititéém m 
institucioninstitucionáálnlníím rm ráámci mci 
je je narunaruššenoeno
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PPřředpoklady vznikuedpoklady vzniku
a uplatna uplatněěnníí vizvizíí

•• vvůůle politickle politickéé elity elity (ta nemus(ta nemusíí být vbýt vžždy dy 
identickidentickáá s elitou mocenskou);s elitou mocenskou);

•• ppřřííhodnhodnáá institucioninstitucionáálnlníí platforma platforma (zde je (zde je 
ppřředpokladem, aby se jejedpokladem, aby se jejíí ttěžěžiiššttěě nalnaléézalo ve zalo ve 
veveřřejnejnéém sektoru, i kdym sektoru, i kdyžž mmůžůže pe přřesahovat do esahovat do 
obobččanskanskéého i soukromho i soukroméého sektoru);ho sektoru);

•• angaangažžovanost ovanost obobččanskanskéé a odborna odbornéé veveřřejnosti;ejnosti;
•• dosadosažženeníí šširokirokéé shody nejdshody nejdůůleležžititěějjšíších ch 

aktaktéérrůů, , úúččastnastnííccíích se jejch se jejíí kultivace, o zkultivace, o záásadnsadníí
orientaci zemorientaci zeměě..
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InstitucionInstitucionáálnlníí ppřředpokladyedpoklady
tvorby viztvorby vizíí dle prof. dle prof. DroraDrora

•• profesionprofesionáálnlníí poradnporadníí úútvarytvary, pom, pomááhajhajííccíí
politikpolitikůům a vysokým sprm a vysokým spráávnvníím m úúřřednednííkkůům ve m ve 
strategickstrategickéém rozhodovm rozhodováánníí;;

•• centra pro analýzu a tvorbu politikcentra pro analýzu a tvorbu politik na na 
nnáárodnrodníí a mezina mezináárodnrodníí úúrovni;rovni;

•• nednedíílnou soulnou souččááststíí posuzovposuzováánníí hlavnhlavníích ch 
politických rozhodnutpolitických rozhodnutíí je je odhad globodhad globáálnlníích ch 
ddůůsledksledkůů politikpolitik

•• ustavenustaveníí ““FFóór pro etickr pro etickáá rozhodnutrozhodnutíí””, , 
formulujformulujííccíích stanoviska k eticky relevantnch stanoviska k eticky relevantníím m 
politickým rozhodnutpolitickým rozhodnutíím.m.
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ProblProbléémy strategickmy strategickéého ho řříízenzeníí
zemzeměě

StrategickStrategickéé řříízenzeníí ppřředpokledpoklááddáá::
•• celostncelostníí poznpoznáánníí ppřřííččin, trendin, trendůů a moa možžných ných 

budoucnostbudoucnostíí vývoje zemvývoje zeměě
•• jasnjasnéé vymezenvymezeníí ccííllůů a priorita priorit
•• zvlzvláádnutdnutíí procedur, nprocedur, náástrojstrojůů a dostupných a dostupných 

zdrojzdrojůů ppřři promi promíítnuttnutíí ccííllůů a priorit do a priorit do 
praktickpraktickéé politikypolitiky
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Situace Situace ČČeskeskéé republikyrepubliky

•• ZemZeměě trptrpíí nerovnovnerovnovááhou mezi rychlou globalizachou mezi rychlou globalizacíí
ekonomiky a zaostekonomiky a zaostáávajvajííccíí globalizacglobalizacíí sprspráávyvy

•• Je zatJe zatěžěžovováána nezvlna nezvláádnutými ddnutými důůsledky sledky 
transformace (zdrojovtransformace (zdrojováá omezenomezeníí))

•• StojStojíí tvtváářříí v tvv tváářř bezprecedentnbezprecedentníímu mu úúkolu svkolu svéého ho 
plnplnéého funkho funkččnníího uplatnho uplatněěnníí v EUv EU

•• MusMusíí reformovat svoji vereformovat svoji veřřejnou sprejnou spráávu za vu za 
pochodu pochodu 
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PPřředpoklady optimedpoklady optimáálnlníích ch 
strategických volebstrategických voleb

•• systematicksystematickéé poznpoznáávváánníí momožžných budoucnostných budoucnostíí
opopřřenenéé o zevrubno zevrubnéé analýzy (dostateanalýzy (dostateččnnáá
výzkumnvýzkumnáá bbááze)ze)

•• trvaltrvaláá veveřřejnejnáá diskuse o cdiskuse o cíílech a prioritlech a prioritááchch
•• kultivace vkultivace věědomdomíí rozhodovatelrozhodovatelůů –– ppřředevedevšíším m 

politikpolitikůů a a úúřřednednííkkůů centrcentráálnlníí ststáátntníí sprspráávy: vy: úúloha loha 
Institutu stInstitutu stáátntníí sprspráávyvy a dala dalšíších vzdch vzděělláávacvacíích ch 
institucinstitucíí a programa programůů

•• zazaččlenleněěnníí nnáástrojstrojůů strategickstrategickéého ho řříízenzeníí do do 
systsystéému sprmu spráávy zemvy zeměě
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ProblProbléémy horizontmy horizontáálnlníí
koordinacekoordinace

•• PoradnPoradníí orgorgáány vlny vláády s prdy s průřůřezovou pezovou půůsobnostsobnostíí (býval(bývaláá
Rada pro sociRada pro sociáálnlníí a ekonomickou strategii, Rada vla ekonomickou strategii, Rada vláády dy 
pro udrpro udržžitelný rozvoj, Rada pro rozvoj lidských zdrojitelný rozvoj, Rada pro rozvoj lidských zdrojůů……))

•• SpecifickSpecifickéé metodiky (metodiky (metoda metoda gendergender mainstreamingmainstreaming, , 
metodika otevmetodika otevřřenenéé koordinacekoordinace EU v boji proti sociEU v boji proti sociáálnlníímu mu 
vylouvylouččeneníí a v realizaci strategie plna v realizaci strategie plnéé zamzaměěstnanosti) stnanosti) 

•• PPřřííprava a realizace prava a realizace politik s prpolitik s průřůřezovou pezovou půůsobnostsobnostíí
(nap(napřř. politika podpory zdrav. politika podpory zdravíí))

•• NalNalééhavý aktuhavý aktuáálnlníí úúkol: koordinace pkol: koordinace přříípravy na plnpravy na plnéé
zazaččlenleněěnníí ČČR do EUR do EU

•• ÚÚřřad vlad vláádydy jako svodný, koordinajako svodný, koordinaččnníí a koncepa koncepččnníí úútvar tvar 
vlvláádydy
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Inspirace z jiných zemInspirace z jiných zemíí

ProvProváázanost krzanost kráátkotko--, st, střřednedněě-- a a 
dlouhodobých dlouhodobých úúloh v loh v ččinnosti  innosti  úúststřřednedníí
ststáátntníí sprspráávyvy

•• VVššechny souechny souččasnasnéé vlvláády svdy svěěta jsou vystaveny ta jsou vystaveny 
aktuaktuáálnlníím tlakm tlakůům, kterm, kteréé ppřřehluehlušíší ty dlouhodobty dlouhodobéé

•• Mnoho vlMnoho vláád selhalo, kdyd selhalo, kdyžž nebyly dostatenebyly dostateččnněě
ppřředvedvíídavdavéé a vycha vycháázely z pzely z přředpokladu, edpokladu, žže okole okolíí
zzůůstane stabilnstane stabilníí a trendy linea trendy lineáárnrníí

•• DobrDobráá vlvlááda operuje souda operuje souččasnasněě v krv kráátkodobtkodobéé, , 
ststřřednedněědobdobéé i dlouhodobi dlouhodobéé perspektivperspektivěě. P. Přřííklady: klady: 
VelkVelkáá BritBritáánie, Finsko, nie, Finsko, ččáástesteččnněě PolskoPolsko
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StrategickStrategickéé řříízenzeníí ve Velkve Velkéé BritBritáániinii
Odbor pro výkonnost a inovaci

Odbor pro strategické plánování Centrum pro management a studium politik

Strategický odbor

•Podpora strategické dimenze řízení
•Průřezové politické problémy
•Analýza, modelování, předpovídání, scénáře
•Multidisciplinární přístup
•Zahraniční vládní spolupráce
(Německo, USA, Kanada, Austrálie a Francie)

•Důraz na efektivní implementaci

Cílem je připravit 
vládu na důsledky 

dlouhodobých trendů
a krátkodobých 

událostí.

www.www.strategystrategy..govgov..ukuk
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BritskBritskéé strategickstrategickéé řříízenzeníí v praxi v praxi 

ZprZpráávy strategickvy strategickéého odboru mho odboru měěly praktický dopad ly praktický dopad 
a va věěttššina zina záávvěěrrůů byla uskutebyla uskuteččnněěna.na.

•• CelonCelonáárodnrodníí strategie pro estrategie pro e--GovernmentGovernment
•• ZmZměěnněěný pný přříístup k migracistup k migraci
•• RozRozšíšířřeneníí podpory obnovitelných zdrojpodpory obnovitelných zdrojůů energieenergie
•• Strategie rozvoje pracovnStrategie rozvoje pracovníích silch sil
•• ZemZeměědděělsklskáá politika s dpolitika s důůrazem na razem na 

environmentenvironmentáálnlníí managementmanagement
•• ZveZveřřejnejněěnníí StrategickStrategickéého auditu zemho auditu zeměě



StrategickStrategickéé řříízenzeníí ve Finskuve Finsku
Vláda Parlament

Ekonomická rada

Parlamentní Výbor 
pro budoucnost

Centrum ekonomického plánování
(Ministerstvo financí)

Úkoly:

•dialog o budoucnosti

•postoj k činnosti dalších parlamentních výborů

•důsledky vědeckého a technologického pokroku

•formulace k vytvoření národních strategií

Zabývá se

1. dlouhodobým ohodnocením zdrojů
Finska na 10-15 let

2. strategickým plánováním, systémy 
vládnutí a plánování politik

Fórum pro dialog mezi 
vládou, centrální bankou, 
odbory, zaměstnavateli a 
zájmovými skupinami

Vláda předkládá zprávu 
o budoucnosti Finska 
nejméně jednou za 
volební období.

www.www.valtioneuvostovaltioneuvosto..fifi
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FinskFinskéé strategickstrategickéé řříízenzeníí v praxiv praxi

•• PrvnPrvníí bbíílláá zprzprááva o budoucnosti nva o budoucnosti náároda roda 
(1993)(1993)

•• DruhDruháá bbíílláá zprzpráávava
–– Finsko a budoucnost Evropy (1996)Finsko a budoucnost Evropy (1996)
–– AktivnAktivníí a zodpova zodpověědndnéé Finsko (1997)Finsko (1997)

•• TTřřetetíí bbíílláá zprzprááva: Finsko 2015 va: Finsko 2015 –– VyvVyváážžený ený 
rozvoj (2001)rozvoj (2001)
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StrategickStrategickéé řříízenzeníí v Polskuv Polsku

Vládní centrum strategických studií

•postavení ministerstva
•dlouhodobé strategické plánování
•soulad krátkodobých a střednědobých plánů
•předvídání sociálního a ekonomického rozvoje
•řízení exploatace zdrojů země …

Rada pro hospodářskou 
strategii

•poradní orgán (odborníci + zástupci 
ministerstev)
•prognózy krátkodobé i dlouhodobé
•strategie vládní sociální a 
ekonomické politiky
•příprava modelů změn 
institucionální struktury

Rada pro sociální a 
ekonomickou strategii

•expertní jednotka vlády ( členové
Akademie věd + profesoři univerzit)
•podřízena předsedovi vlády 
v rámci Úřadu vlády
•střednědobý časový horizont, 
průřezové problémy rezortní i 
územní

Výbor pro zemské
prostorové hospodářství

•při předsednictvu Akademie věd
•průřezové problémy
•regionální politika Polska a EU

Komise Polsko 2025

• při Akademii věd
• dlouhodobé vizewww.www.kprmkprm..govgov..plpl
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Anglie

Finsko

Nizozemí

Norsko

Irsko

Francie 
Generální úřad pro plánování

Japonsko
Úřad pro ekonomické
plánování

Polsko
Vládní centrum strategických 
studií

Belgie
Federální plánovací úřad 

Vládní instituce Zákonem zřízené instituce

ČČR ?R ?

Podoby strategickPodoby strategickéého ho řříízenzeníí
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Jak pracuje CESES UK FSVJak pracuje CESES UK FSV
PracoviPracoviššttěě vytvvytváářříí a systematicky rozva systematicky rozvííjjíí poznatkovou poznatkovou 

a metodickou za metodickou záákladnu pro strategickkladnu pro strategickéé řříízenzeníí
Funkce Funkce CESESCESES jako partnera vljako partnera vláády, jejdy, jejíích poradnch poradníích orgch orgáánnůů a a 
ministerstev:ministerstev:
•• Formulace vizFormulace vizíí a strategia strategiíí
•• Podpora vePodpora veřřejnejnéého dialogu o strategických volbho dialogu o strategických volbáách pro ch pro ČČRR
•• MetodickMetodickáá a konzultaa konzultaččnníí pomoc ppomoc přři tvorbi tvorběě a realizaci politik a realizaci politik 

a dala dalšíších strategických nch strategických náástrojstrojůů prprůřůřezovezovéé povahypovahy

AnalogickAnalogickéé funkce jiných analytických a prognostických funkce jiných analytických a prognostických 
pracovipracoviššťť ve vztahu k jednotlivým ministerstvve vztahu k jednotlivým ministerstvůům: mom: možžnost nost 
jejich financovjejich financováánníí z rozpoz rozpoččtu výzkumu a vývoje pro pottu výzkumu a vývoje pro potřřeby eby 
ststáátntníí sprspráávyvy
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Charakteristiky prCharakteristiky prááce CESESce CESES

•• ParticipativnostParticipativnost a pluralitna pluralitníí zpzpůůsob psob přříípravy.pravy.
•• Orientace na problOrientace na probléémy my a tuda tudíížž ii selektivnostselektivnost..

Identifikace Identifikace dominantndominantníích problch probléémmůů zemzeměě a moa možžných cest jejich ných cest jejich 
řřeeššeneníí, vych, vycháázejzejííccíí zz poznpoznáánníí celostncelostníího kontextuho kontextu rozvoje rozvoje 
spolespoleččnosti.nosti.

•• AlternativnostAlternativnost v hodnotových dv hodnotových důůrazech i ve zprazech i ve způůsobech výkladu sobech výkladu 
skuteskuteččnosti,nosti, zzáároveroveňň ale snahaale snaha hledathledat spolespoleččnnéého jmenovatele ho jmenovatele 
vvššude tam, kde je to moude tam, kde je to možžnnéé -- ppřředevedevšíším v identifikaci aktum v identifikaci aktuáálnlníích a ch a 
momožžných budoucných budoucíích problch probléémmůů, jim, jimžž ČČeskeskáá republika republika ččelelíí, a v hled, a v hledáánníí
cest, jak jim cest, jak jim ččelit elit čči pi přředchedcháázet szet s vyuvyužžititíím disponibilnm disponibilníích zdrojch zdrojůů..

•• SrozumitelnostSrozumitelnost a a podnpodněětnosttnost..
•• Aktivizace veAktivizace veřřejnostiejnosti ppřři pozni poznáávváánníí situace a problsituace a probléémmůů zemzeměě i pi přři i 

jejich jejich řřeeššeneníí..
•• TrvalTrvaléé úúsilsilíí –– proud neustproud neustáále aktualizovaných a doplle aktualizovaných a doplňňovaných ovaných 

pohledpohledůů na mona možžnnéé a a žžáádoucdoucíí budoucnosti.budoucnosti.
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KontaktKontakt

Centrum pro sociCentrum pro sociáálnlníí a ekonomicka ekonomickéé
strategie UK FSVstrategie UK FSV

CeletnCeletnáá 2020
116 36  Praha 1116 36  Praha 1

telefon: 224491493telefon: 224491493
fax: 224227950fax: 224227950

ceses@ceses@mboxmbox..fsvfsv..cunicuni..czcz
http:http:////ceses.ceses.cunicuni..czcz

mailto:ceses@mbox.fsv.cuni.cz
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