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K jednotlivým projednaným bodům jednání: 

 

1. Zahájení a úvod 

Olga Letáčková přivítala přítomné a představila program jednání, který byl schválen beze změn. 

 
2. Stav implementace programů v rámci období 2014-2020 

Olga Letáčková informovala, že k 31. lednu 2018 bylo v rámci schválených programů vyhlášeno 650 výzev za 
601 mld. Kč, což představuje 104,4 % hlavní alokace současného programového období. Tato částka 
nezahrnuje národní spoluúčast. K uvedenému datu byly rovněž vydány právní akty o poskytnutí podpory ve 
výši 274,7 mld. Kč, tj. 47,7 % hlavní alokace.  

S koncem roku 2018 se také na ČR poprvé vztahuje povinnost splnit pravidlo n+3, proto byla ŘO již v loňském 
roce stanovena minimální míra zazávazkování na 40 % hlavní alokace. Nejvyšší míru proplacených prostředků 
mají v současné době OP Zaměstnanost, OP Technická pomoc a OP Doprava, které limit čerpání pro tento rok 
plní již nyní. Pravidlo n+3 pro rok 2018 dále splňuje i PRV, který stanovené hranice dosáhl již v loňském roce. 
Problémy s čerpáním prostředků jsou naopak u OP Praha a IROP, které nyní nedosahují ani 50 % limitu čerpání 
n+3 pro tento rok. Oběma operačním programům je proto věnována zvýšená pozornost. Ke konci ledna 2018 
bylo žadatelům proplaceno 95,4 mld. Kč (16,6 % hlavní alokace), nejvíce v rámci PRV (34,7 % hlavní alokace). 
Do konce ledna 2018 byly EK zaslány žádosti o průběžnou platbu ve výši 66,4 mld. Kč (což představuje 11 % 
hlavní alokace).  

 
a) Aktuální situace 

Olga Letáčková dále sdělila, že MMR-NOK se aktuálně zabývá i hodnocením rizikovosti programů (tzv. 
semaforem). Interní zhodnocení již proběhlo; výsledky budou konzultovány s MF a SZIF a následně i s řídicími 
orgány (ŘO). Doporučení budou včleněna do Výroční zprávy o implementaci Dohody o partnerství (DoP), která 
by měla být předložena vládě do 30. dubna 2018. Na přelomu března a dubna by dokument měl projít 
mezirezortním připomínkovým řízením; spuštěno bude pravděpodobně 28. března. V jeho průběhu by se mělo 
uskutečnit další zasedání Rady ESIF na pracovní úrovni, kde bude prostor pro vyjasnění sporných bodů. Výroční 
zpráva by dále měla být diskutována i na úrovni náměstků, pod něž spadají zodpovědné ŘO. Kromě plnění 
pravidla n+3 bude ČR také muset poprvé vykázat plnění finančních a věcných milníků stanovených pro rok 
2018, na něž se váže i hodnocení výkonnostní rezervy. Oběma oblastmi se proto zabývá i hodnocení rizikovosti, 
protože mohou mít značný dopad na alokaci prostředků určených pro ČR.  Aby bylo splněno pravidlo n+3 pro 
letošní rok, je nutné do konce roku zaslat EK žádosti o platbu ve výši zhruba 17 % hlavní alokace programů.  

Co se týče očekávaného pokroku v čerpání v roce 2018, ke konci roku by podle predikce ŘO  hodnota 
finančních prostředků ve vydaných právních aktech měla dosáhnout 373,8 mld. Kč, což činí 65,4 % hlavní 
alokace programového období. Během roku by tedy měly být ještě uzavřeny právní akty za přibližně 105 mld. 
Kč. Stav prostředků v souhrnných žádostech by ke konci roku měl dosáhnout 149,1 mld. Kč (26,1 % hlavní 
alokace). Spolehlivé predikce ŘO pro letošní rok jsou pro naplnění pravidla n+3 zcela zásadní, a MMR-NOK je 
proto bude pozorně sledovat. Pravidlo n+3 by do konce roku měly splnit všechny ŘO, rizikovější je však plnění 
jednotlivých finančních a věcných milníků pro rok 2018 na úrovni jednotlivých prioritních os, které se dále dělí 
na fondy a kategorie regionů. U některých prioritních os byly identifikovány problémy, které se nyní řeší 
s příslušnými ŘO - týká se to programů IROP, OP PIK, OP PPR, OP VVV, OP ŽP, PRV a OP Rybářství. Nyní také 
probíhají jednání s EK, jejichž cílem je dosáhnout mírnějšího přístupu ve věci vykazování věcných milníků, aby 
bylo možné vykázat i zatím neukončené projekty, které však již mají hmatatelné výsledky.  

V rámci mezinárodního srovnání se zeměmi V4 + 4 se ČR umístila na druhé pozici ve vyhlášených výzvách 
a zaregistrovaných žádostí o podporu. V kontextu celkové alokace se sledují dále právní akty o poskytnutí 
podpory či proplacené prostředky Na prvním místě ve všech sledovaných ukazatelích je Maďarsko. Ve srovnání 
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s ostatními státy EU je ČR ke konci ledna 2018 na 22. místě; s ohledem na relativně velký objem celkové 
alokace pro ČR však lze tento výsledek hodnotit vcelku pozitivně. 

 

b) Informace o revizi Dohody o partnerství 

Olga Letáčková informovala, že v polovině ledna 2018 MMR-NOK předložil EK již 4. revizi DoP, která pokrývá 
období přibližně od července 2016 až do konce roku 2017 a reflektuje změny na úrovni jednotlivých programů. 
Tyto změny se týkaly např. alokací na vybrané tematické cíle, očekávaných výsledků či textů o podpoře 
rovnosti mužů a žen nebo zaměstnanosti mladých  - celkem jde o 11 změn. Revize DoP byla diskutována 
v prosinci 2017 na zasedání Rady ESIF na pracovní úrovni a následně také na lednovém zasedání na úrovni 
ministrů. EK má nyní tři měsíce na odsouhlasení předložených změn. Určité zjednodušení procesu revize DoP 
by mohlo přinést i připravované nařízení Omnibus; např. vykazování změn pouze jednou ročně. 

Josef Středula v reakci na přednesené informace uvedl, že není příliš optimistický ohledně současné situace 
v čerpání prostředků z ESI fondů, zejména pak co se týče navrhovaných revizí a realokací. Doporučil toto téma 
prodiskutovat i na plenárním zasedání tripartity, které se uskuteční 14. března. Negativně hodnotí především 
samotné vedení Rady ESIF na ministerské úrovni, které za současný stav zodpovídá. Velkou komplikací pro ČR 
bylo před spuštěním implementace podle něj například přijetí služebního zákona - za účelem splnění jedné 
z předběžných podmínek. Zmínil také kauzu kolem Čapího hnízda a dle jeho názoru nevhodné návrhy na její 
řešení. Další postup by měl být připraven především v součinnosti s vládou a pozornost je třeba věnovat i větší 
publicitě a informovanosti veřejnosti. Zachování stávajícího nastavení by mohlo ve výsledku znejistit žadatele o 
podporu a ohrozit vyjednávací pozici ČR pro další programové období. Zároveň ujistil, že ČMKOS, SP ČR a KZPS 
ČR jsou v tomto směru otevřeni diskuzi a případné spolupráci.  

Jan Wiesner podpořil vyjádření Josefa Středuly a doplnil, že je zejména třeba vyvracet nejrůznější fámy, které 
se šíří v politickém prostoru i mezi veřejností. 

Alexandra Rudyšarová rovněž zdůraznila důležitost správného a pravdivého informování veřejnosti, neboť 
mylné informace ve výsledku negativně dopadají zejména na instituce zodpovědné za čerpání.   

Miloš Rathouský podpořil slova partnerů.  

Olga Letáčková v odpovědi uvedla, že MMR-NOK s ohledem na apolitičnost státních úředníků nepřísluší 
hodnotit způsob prezentace některých výroků v médiích. Je potřeba pracovat s věcně správnými informacemi 
a využít je ku prospěchu všech. Revize služebního zákona se stále řeší; pod vedením ministryně Dostálové o ní 
nyní probíhají intenzivní jednání s EK. Ministryně Dostálová by se měla pravděpodobně příští týden setkat 
s komisařkou Marianne Thyssen a prodiskutovat s ní navrhované změny. Záležitost je komunikována i 
v koordinaci s MV. Vláda se bude návrhem dále zabývat v návaznosti na výsledek jednání s EK. Proběhlo také 
mapování případných realokací v rámci operačních programů, v souvislosti s hodnocením rizik se zaměřujeme i 
na možné změny mezi programy. Všechny navrhované varianty jsou zatím diskutovány pouze interně. Veškeré 
změny musí schválit EK.  

Dlouhodobě se MMR soustředí i na zlepšení vnímání ESI fondů u široké veřejnosti. Jejich pozitivní přínosy by 
měla zdůrazňovat především politická reprezentace, protože se velkou měrou podílí na tvorbě veřejného 
mínění. Co se týče kauzy Čapí hnízdo, v médiích se v této souvislosti objevila řada zavádějících informací. Za 
účelem uzavírání někdejších ROP v rámci předchozího programového období se v určitých případech 
přistoupilo k vynětí některých sporných projektů, aby formálně neblokovaly proces uzavření programů. Výbor 
Regionální rady Střední Čechy však nedokázal správně interpretovat důvody tohoto kroku, což vedlo 
k negativní mediální prezentaci, přestože kauza Čapí hnízdo s uzavíráním programů vůbec nesouvisí. Výměnu 
projektů v tomto případě nakonec podepsalo MF. NM Letáčková dále informovala, že se 14. března zúčastní 
plenárního zasedání tripartity, jako zástup za ministryni Dostálovou. Pokusí se zde dále osvětlit problematiku 
čerpání ESI fondů.  
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Josef Středula požádal o postoupení informací o výsledcích jednání ministryně Dostálové s komisařkou 
Thyssen ve věci revize služebního zákona. Dále se dotázal na aktuální vývoj situace ohledně možného přesunu 
prostředků vyčleněných na podporu výstavby digitální infrastruktury. 

Olga Letáčková odpověděla, že záležitost by měla být lépe koordinována nejen s MPO, ale se všemi 
zapojenými subjekty. Média informovala o značném snížení objemu prostředků na tento program, s čímž však 
MMR-NOK s ohledem na nutnost dodržet závazky DoP nesouhlasí a podporuje přesun v maximální výši 
několika mld. Kč. Variant řešení je v současné době několik a budou podrobeny důkladné diskuzi. Klíčové bude 
především vhodné nastavení výzvy.  

Miloš Rathouský zdůraznil nutnost zlepšení čerpání ESI fondů, situace je sice o něco příznivější než dříve, 
k výraznému pokroku však nedošlo. Kauzu Čapí hnízdo je podle něj nutné dořešit i poté, co byla vyňata 
z financování EU. Dále požádal, aby na některém z příštích zasedání PT RHSD zazněla informace o výsledcích 
uzavírání předchozího programového období.   

Olga Letáčková přislíbila tuto informaci zařadit na příští zasedání PT RHSD. 

 
3. Informace o přípravě programového období po roce 2020 

Olga Letáčková informovala, že dne 10. ledna 2018 EK spustila veřejnou konzultaci ke kohezní politice. Termín 
pro zasílání podnětů byl stanoven na 8. března 2018. MMR-NOK zpracovalo příspěvek za ČR, který byl rozeslán 
k připomínkám členům RKS MMR a následně schválen na zasedání PV-EU dne 20. února 2018. Veřejná 
konzultace je přístupná i fyzickým osobám, zúčastnit se tak může kdokoli. V rámci zemí V4 se počátkem února 
na ministerském zasedání v Budapešti za účasti komisařů Oettingera a Thyssen podařilo dojednat společné 
prohlášení, které navazuje na podobný dokument, podepsaný během českého předsednictví V4 v Praze. 
Kohezní politika je také jednou z priorit BG PRES v Radě EU. Zasedání Rady GAC by se měla konat v dubnu 
a červnu, na programu dubnového jednání by měl být strategický kontext, priority a komunikace. Červnové 
jednání se zaměří na návrh víceletého finančního rámce, který má být zveřejněn 29. května. Diskutován je nyní 
i celkový objem prostředků na kohezi, komisař Oettinger zatím hovoří o nepříliš zásadních škrtech. MMR-NOK 
nepodporuje zavedení nových nástrojů - např. na podporu strukturálních reforem, které by potenciálně mohly 
snížit prostředky určené na kohezní politiku. Debaty se vedou i o délce programového období nebo o pravidlu 
n+3, pozice ČR v tomto ohledu vychází z dokumentu Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti 
po roce 2020, který na podzim loňského roku schválila vláda.  

V lednu 2018 zorganizovalo MMR v Bruselu ve spolupráci se Stálým zastoupením a Výborem regionů dvě akce, 
na nichž byla prezentována pozice ČR k budoucí podobě politiky soudržnosti po roce 2020 a také její územní 
dimenzi, včetně Evropské územní spolupráce. Zúčastnili se jich např. zástupci EK, EP, Výboru regionů 
či ostatních Stálých zastoupení a obě akce byly hodnoceny velmi pozitivně. Dne 26. března se na MMR 
v prostorách Akademie veřejného investování uskuteční další kulatý stůl k budoucí podobě politiky 
soudržnosti, který bude nyní zaměřen spíše na její dílčí aspekty  - např. evropská přidaná hodnota, tematická 
koncentrace, územní dimenze či zjednodušování). Dále také pokračuje příprava dokumentu Národní koncepce 
realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 (NKR), který by měl identifikovat priority financování. Pracuje 
se i na kartách tematických oblastí, které by měly určit cíle budoucích finančních intervencí. Zároveň se 
diskutuje proces nastavení objektivních, měřitelných a transparentních kritérií prioritizace pro budoucí 
financování. Během jarních měsíců plánuje MMR-NOK tato kritéria projednat i s ostatními partnery.  

Miloš Rathouský poznamenal, že přípravy na budoucí programové období jsou zjevně na dobré cestě. 
Dokument NKR považuje za velmi důležitý a vítá možnost podílet se na jeho připomínkování. Mezi priority by 
však podle něj bylo vhodné zařadit i zaměstnanost a zisk nových kvalifikací. Poukázal i na důležitost snižování 
administrativní náročnosti a zjednodušování pravidel.  

Olga Letáčková odpověděla, že zjednodušování je zcela jistě potřeba se věnovat; nyní se řeší metodika pro 
nové programové období. Co se týče  NKR, problematiky trhu práce a průmyslu 4.0 jsou v dokumenty zařazeny. 
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David Škorňa doplnil, že NKR zatím definuje pouze tematické oblasti a nikoli priority. V rámci návrhu analytické 
části tematická oblast zaměstnanost a trh práce obsažena je. Bude také potřeba reflektovat i nové výzvy či 
inovativní přístup stran tradičních politik, jako např. digitální ekonomiku, modernizovanou aktivní politiku 
zaměstnanosti apod. 

Miloš Rathouský dále v souvislosti s tématem zaměstnanosti a práce 4.0 poukázal na to, že hrozí riziko velkého 
propadu středních kvalifikací, kterým je také potřeba se zabývat. Jan Wiesner zmínil, že existuje i statistika 
potvrzující tento trend. 

Josef Středula uvedl, že propadu středních kvalifikací by se mohlo zabránit i prostřednictvím podpory 
celoživotního vzdělávání, například i s využitím prostředků EK. 

Olga Letáčková informovala, že MMR-NOK chce v rámci debaty o prioritách využít veškeré možnosti 
financování, které EU nabízí; tj. i nástroje a fondy mimo kohezní politiku. NKR se nezaměřuje pouze na 
sektorové oblasti, ale i na územní dimenzi včetně venkovských oblastí. 

David Koppitz informoval o aktuálním stavu příprav Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR) se 
zaměřením na jeden segment podpory, kterým je i podpora venkova.; SRR 21+ nahlíží na území územním 
pohledem a nikoliv sektorovým. Již je hotova analytická část, připravuje se návrhová část a dále se bude 
pracovat na implementační části vč. nástrojích regionální politiky. V programovém prohlášení vlády je 
uvedeno, že podpora regionů, zejména malých obcí ve venkovském prostoru, je velmi roztříštěná. MMR bude 
připravovat sjednocování národních podpor pro regiony a to zejména pro malé obce ve venkovském prostoru, 
které potřebují pomoc státu. Je třeba se zaměřit na skutečné priority; zajistit lepší dostupnost dat. Podporu 
podnikání malých a středních podniků na venkově je třeba z národní úrovně více uchopit. Podpora podnikání 
by měla primárně fungovat prostřednictvím obcí. Podpora podnikání je jeden ze segmentů, jak komplexně 
podpořit rozvoj malých obcí. MMR usiluje o systém širšího řízení veřejné správy; větší spolupráce obcí. Venkov 
není explicitně součástí připravované SRR, ale je součástí jednotlivých strategických (územních) cílů; z tohoto 
titulu MMR vytváří koncepci rozvoje venkova. MMR se bude snažit komplexně uchopit podporu a zpřehlednit 
nástroje pro podporu venkova (malých obcí ve venkovském prostoru). Diskuse se vedou o vzniku státního 
investičního fondu.  
 
Josef Středula zdůraznil, že míra nerovnosti mezi postiženými oblastmi regionů je velká a míra podpory ze 
strany státu pro ně není stejná. Dále byla zmíněna problematika malých a středních podniků; české 
hospodářství je v područí velkých firem; potřeba posílení české národní ekonomiky. Vyjednávací pozice ČR 
vůči EK by měla být založena mj. na skutečnosti, že z nově přijatých členských zemí EU přináší ČR nejvyšší 
objem dividend a jiných finančních toků do zemí odkud pochází investoři; podpořit pozici pomocí analýz 
investic a čísel. Při vyjednávání s EK je třeba dávat najevo sebevědomí. 
 
Jan Wiesner vyjádřil nespokojenost nad současnou podporou malých a středních podniků, kterou již dříve 
velmi kritizoval, a doufá, že se situace v brzké době zlepší.  
 
Rostislav Dvořák upozornil na skutečnost, že malé a střední podniky, v nichž je soustředěno české 
hospodářství, jsou závislé na velkých zahraničních firmách a jejich kapitálu. Tyto firmy v ČR v současné době 
sice silně prosperují, ale tato skutečnost pro ČR většinou rentabilní není. Stát by měl pomoci, a to zejména 
prostřednictvím: omezení pobídek pro zahraniční kapitál na našem trhu; podpory malých firem k výrobě 
vlastního produktu; marketingu a nových technologií. Dosud se v této věci mnoho nevykonalo. 
 
Miloš Rathouský konstatoval, že bez malých podniků by nebyly ani ty velké; podpora je tedy vhodná. 
 
Olga Letáčková doplnila, že již v předchozích i tomto programovém období měly malé a střední podniky 
možnost nejen finanční podpory, neboť byly vnímány jako citlivý segment v rámci kohezní politiky.  
 
Rostislav Dvořák uvedl ke struktuře příjmů v ČR, že lidé jsou sice stále ještě konzervativní a nechtějí cestovat 
za prací s vyšší mzdou, ale to se může brzy změnit a lidé odejdou za vyšší mzdou.  
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Miloš Rathouský zdůraznil, že podpora malých podniků nemůže jít ruku v ruce s rušením podniků velkých. 
 
David Koppitz uvedl, že v současné době se podporují hospodářsky slabé regiony (SRR ČR 14-20) 
a připravovaná SRR 21+ o těchto regionech pojednává. Vznikne nové vymezení podporovaných regionů, které 
bude založeno na základě jednoznačných indikátorů. V rámci dvouletých Akčních plánů chceme vymezení 
podporovaných regionů aktualizovat na základě daných a vydiskutovaných indikátorů.  Je třeba široká podpora 
této strategie. Na každém PT RHSD se bude o stavu připravované strategie krátce informovat. Jakékoliv 
podpory jsou určeny k vyrovnávání disparit a to by mělo být respektováno; nesegmentovat podporu venkova.  
 
Olga Letáčková navrhla na některý z dalších PT RHSD připravit podrobnější informaci o tom, co konkrétně 
MMR dělá v oblasti investiční podpory rozvoje území - jakými projekty se zabývá.  
 
David Škorňa uvedl, že kohezní politika určitě je otevřena; problémy řešeny jsou, avšak EU má mnoho priorit 
a cílů. MMR ve spolupráci s V4 připravilo publikaci přínosů kohezní politiky i pro „staré“ členské státy, které 
potvrzují, že „staré“ země EU z kohezní politiky profitují, což na jednáních s EK či dalšími státy ČR zmiňuje. Na 
druhou stranu, jak bylo zmíněno, jde o velký odliv kapitálu do zahraničí, což je celkový národohospodářský 
problém, který je potřeba řešit komplexně a nikoli pouze přes kohezní politiku.  
 
Josef Středula se vyjádřil k podpoře existence národních zdrojů, neboť toto téma se v diskusi o evropských 
prostředcích ztrácelo. Existovat musí i národní zdroje; samostatná linie národních zdrojů. 
 
Jan Wiesner doplnil, že se nejedná pouze o problém finanční podpory, nýbrž jde o celé řešení problémů, které 
jsou daleko komplexnější. 
 
Miloš Rathouský doporučil se zamyslet nad tím, co se stane, když tyto evropské prostředky vypadnou.         
  
 

4. Různé 
 

a) Informace o Světovém fóru měst OSN 

Jiří Ceé podal informaci o Světovém fóru měst OSN, které se konalo v malajském Kuala Lumpur začátkem 

února 2018.  Toto v pořadí již deváté zasedání se koná každé dva roky a pořádá ho Program OSN pro lidská 

sídla – UN-Habitat. Smyslem pořádání tohoto fóra je nastavení neformální platformy a umožnění klíčovým 

hráčům z oblasti bydlení spolu diskutovat. Hlavním cílem setkání byly nově debaty o naplňování cílů a závazků 

obsažených v Nové agendě pro města, kterou schválily členské státy OSN na summitu Habitat III v říjnu 2016 

v Ekvádoru. Světového fóra měst se účastnilo celkem rekordních 22 tisíc účastníků ze 165 zemí světa. 

Výstupem tohoto fóra byla schválena deklarace, jejíž anglická a česká verze bude přiložena k zápisu. Delegaci 

ČR vedl velvyslanec ČR v Malajsii Rudolf Hykl. Příští Světové fórum měst se bude konat v Abú Dhabí ve 

Spojených arabských emirátech v roce 2020. 

 

b) Bydlení, sociální bydlení 

Jiří Klíma informoval jak o sociálním bydlení, tak i o aktuálně řešených novelách či návrzích zákonů, kterým se 
momentálně věnuje MMR. Jedná se o novelu zákona 311/2013 Sb. Zákon o převodu vlastnického práva 
k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev o změně některých zákonů, návrh 
Zákona o realitním zprostředkování, novelu Občanského zákoníku o bytovém spoluvlastnictví, novelu zákona 
o Státním fondu rozvoje bydlení, Velký nový investiční fond, nařízení vlády pro Státní fond rozvoje bydlení 
(SFRB) o poskytování nízkoúročeného úvěru pro mladé lidi do 36 let na rekonstrukce a modernizace bydlení 
a zákon o sociálním bydlení. V letošním roce má být připraven věcný záměr zákona o sociálním bydlení, který 
bude z pohledu MMR spíše investičního charakteru. Sociální práce v tomto zákoně řeší MPSV, které se 
spolupodílí na jeho tvorbě. MMR jako gestor tohoto zákona prokonzultovalo návrh zákona v rámci skupiny 
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např. s předsedkyní sociálního výboru, MSp a byl nalezen koncensus; stát bude zajišťovat finanční plnění 
a obce budou povinně zajišťovat hmotnou realizaci v rámci tohoto systému; volen bude individuální přístup; 
existence dvou typů bydlení  - sociální bydlení pro kompetentní osoby k bydlení a dočasné bydlení pro 
nekompetentní osoby k bydlení budované pouze obcemi. MMR vytvořilo metodiku určení tržního selhání 
domácnosti. MMR má na tento rok nejnižší rozpočet od roku 1992, a proto byly vyhlášeny pouze tři národní 
programy: komunitní domy seniorů, pečovatelské byty, bytové domy bez bariér. Program regenerace 
panelových sídlišť byl z nařízení vlády přesunut na Státní fond rozvoje bydlení, který disponuje na 5 let 100 mil. 
Kč a možností nízkoúročených úvěrů.  
 
Na dotaz Josefa Středuly ve věci přípravy státního rozpočtu na rok 2019 Jiří Klíma uvedl, že MMR má ambici 

finanční prostředky plně vyčerpat a na příští rok bude požadovat minimálně dvojnásobek finančních 

prostředků než, které by byly potřeba v letošním roce. 

Olga Letáčková doplnila, že MMR mělo největší finanční škrty ze všech resortů  při přípravě rozpočtu na letošní 

rok. 

Jan Wiesner byl ve věci časové stránky věcného záměru zákona o sociálním bydlení informován Jiřím Klímou, 

že do letních měsíců bude návrh zákona již poslán do vnějšího připomínkového řízení.  

 

c) Aktivity v oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje 

Olga Letáčková informovala, že s novou vládou dochází mj. k přerozdělování  agend, které byly v gesci Úřadu 

vlády. MMR momentálně jedná s MŽP o gesci agendy udržitelného rozvoje. 

David Škorňa informoval o aktualitách v oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje. V rámci činností 

MMR řeší jak strategické řízení ESIF fondů – lepší plánování, předběžné podmínky, strategické dokumenty, 

intervenční logika aj., tak i strategické řízení ve veřejné správě obecně. Uskutečňuje se celá řada aktivit – např. 

realizace tři strategických projektů, které jsou financovány z OP Zaměstnanost a OP Technická pomoc: 

Mapování strategické práce, vzdělávací projekt STRATeduka a Analýza strategických dokumentů. 

U  STRATeduky je cílem nabídnout kvalitní základnu pro vzdělávání úředníků v oblasti strategického řízení. Kurz 

by měl získat akreditaci a pokračovat i po skončení projektu. MMR má hotovou metodiku pro národní, krajskou 

a obecní úroveň; snaha o propojení a vytvoření metodického prostřední pro jednotlivé územní celky ČR 

a k tomu nabízí MMR i nástroj Databáze strategií. Všechny zmíněné aktivity jsou intenzivně diskutovány se 

zainteresovanými partnery. Blíží se nové programové období politiky soudržnosti po roce 2020 a je třeba dobré 

strategické řízení a plánování ve veřejné správě. Kvalitní strategické dokumenty, které identifikují realistické 

a podložené cíle, jsou zásadní pro určení priorit budoucího tematického zaměření politiky soudržnosti 

a zacílení čerpání ESI fondů. Jelikož je MMR-NOK gestorem strategické práce ve veřejné správě, zpracovává 

komplexní informace o plnění opatření  - aktuálně je navržena zpráva, které bude také součástí materiálu MV 

na vládu, zpráva bude také k dispozici na Portálu MMR ke strategické práci. 

Olga Letáčková dodala, že primárním cílem MMR-NOK je, aby strategie nebyly jen slova na papíře, nýbrž 

dokumenty s jasným cílem.  

Miloš Rathouský navrhl informovat EK o počtu strategií. 

Josef Středula se podpořil redukci počtu strategií a následně požádal, aby se již nikdy neobjevovala v návrhu 

programového prohlášení vlády myšlenka přesunu turismu/cestovního ruchu z gesce MMR na MK. 

Olga Letáčková uvedla, že programové prohlášení vlády je politický dokument, na jehož podobu má MMR 

omezený vliv.  

Olga Letáčková závěrem poděkovala za živou diskusi a pozvala účastníky PT RHSD na Radu ESIF, která se koná 

následující den. 
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Shrnutí a závěr 

 

• PT RHSD vzal na vědomí informace o stavu implementace programů v rámci období 2014–
2020 a uložil zařadit na program příštího zasedání informaci o výsledcích uzavírání 
předchozího programového období. 

• PT RHSD vzal na vědomí informace o přípravě programového období po roce 2020.  

• PT RHSD vzal na vědomí informace o Světovém fóru měst OSN.  

• PT RHSD vzal na vědomí informace o aktivitách v oblasti bydlení a sociálního bydlení. 

• PT RHSD vzal na vědomí informace o aktivitách v oblasti strategického řízení a udržitelného 
rozvoje.  

 

 

 

 *  *  *   

 


