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Co zajímavého zazn ělo na konferenci 
„Budoucnost kohezní politiky v oblasti konkurencesc hopnosti a r ůstu“   

23. března 2012 
 
Součástí programu konference byly dvě panelové diskuse, do nichž pořadatel – ministerstvo 
pro místní rozvoj – přizvalo řadu odborníků s cílem živé interaktivní debaty o všech 
souvisejících aspektech budoucí kohezní politiky EU v podmínkách ČR. 
 
Panel „Instituce“ 
 
První diskusní panel, který byl zaměřen na instituce, vedl 1. náměstek ministra pro místní 
rozvoj Daniel Braun. V úvodu zdůraznil význam institucí zejména z hlediska lidských zdrojů a 
podpory zvyšování jejich kvalifikace, profesionality i stability.  
 
Oldřich Vlasák, místopředseda Evropského parlamentu, ve svém úvodním vystoupení uvedl, 
že v analýzách zaměřených na oblast veřejných institucí se mnohdy zapomíná na část 
místní samosprávy. Z hlediska implementace budoucí kohezní politiky varoval před 
opakováním současného stavu, kdy je tato oblast v ČR řízena více než 90 orgány v rámci 24 
operačních programů. Budoucí struktura musí být zásadně jednodušší. 
 
Petr Osvald, člen Výboru regionů, podtrhl stabilitu institucí a odpolitizování veřejné správy. 
Varoval před praxí, kdy se ze specifických problémů vytvářejí obecné pokyny, což často 
zvyšuje složitost systému při čerpání fondů EU. Výbor regionů apeluje na zjednodušení i na 
evropské úrovni. 
 
Petr Zahradník doporučil, aby se ČR inspirovala švédskou veřejnou správou, a vyslovil 
podporu jen takovým institucím, které dokážou efektivně poskytovat veřejnou službu s jasně 
definovanou přidanou hodnotou. 
 
Miroslav Zámečník se zaměřil na parametry veřejné správy zahrnující, kromě 
kvalifikovanosti, také integritu osob podílejících se na přípravě i implementaci kohezní 
politiky. Vysoké nároky by měly odpovídat měřitelným a přiměřeně oceněným výsledkům.  
 
Luděk Niedermayer uvedl, že veřejná správa v ČR má příliš vysoké investiční náklady a příliš 
nízké náklady osobní; chybí adresnost odpovědnosti i jasné vymezení stanovení cílů a jejich 
hodnocení. Dochází k tomu, že to, co by mělo dlouhodobě fungovat, je zdiskreditováno. 
Proto je i situace v čerpání fondů EU taková, jaká je. 
 
V následné diskusi, do níž se zapojili i účastníci z pléna, zazněl opakovaně požadavek na 
oddělení výkonu odborné části veřejné správy od politických rozhodnutí volených 
představitelů i požadavek na zvýšení kvalifikace hodnocení dopadů jednotlivých rozhodnutí i 
navrhovaných regulatorních pravidel pro celý systém přípravy a čerpání strukturálních fondů. 
 
Na závěr Daniel Braun shrnul panelovou diskusi do několika bodů: 

1. Fungující institucionální uspořádání je nezbytnou podmínkou pro dosahování alespoň 
minimální efektivity při čerpání EU fondů (podobně, jako je institucionální rámec i 
nezbytnou podmínkou konkurenceschopnosti ČR). 

2. Ve vztahu k institucionálnímu období se proto očekává, že dojde k jeho posunu ve 
smyslu následujících vizí: 

a. Maximální zaměření se na finálního beneficienta rovněž umožní lépe sledovat 
reálné výsledky působení intervencí na tvrdých ekonomických datech. 

b. Nastavení institucionálních pravidel intervencí tak, aby se omezilo riziko 
vzniku distorzí na trzích, vytěsňování soukromého kapitálu či narušování 
hospodářské soutěže. Intervence mají přispívat ke zvyšování 
konkurenceschopnosti ČR i EU. 
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3. K tomu, aby byly naplněny výše uvedené vize, na nichž došlo ke shodě napříč 
konzultovanými subjekty, je třeba realizovat následující kroky: 

a. Zjednodušit strukturu ve vztahu k příjemcům (vč. sjednocení výzev, jejich 
předvídatelnost, metodiky, jasné příklady, jak žádat atp.) 

b. Zaměřit intervence pouze do segmentů, kde jsou potřeba a dávají ekonomický 
či společenský smysl 

c. Systematicky měřit s využitím tvrdých dat efekty intervencí výstupy i výsledky 
projektů 

 
 
Panel „Infrastruktura a inovace“ 
 
Druhý diskusní panel, který byl zaměřen na infrastrukturu a inovace, vedl náměstek ministra 
průmyslu a obchodu Martin Tlapa. Ve svém úvodním vystoupení vyjádřil obavu z toho, že 
ČR ztrácí schopnost tvořit, přestože je zde řada jednotlivých úspěšných firem. Chybí však 
systémové provázání s univerzitami a chybí také schopnost pružného reagování na globální 
poptávku. Z toho je nutné se nejen poučit, ale zejména je nutné se podle toho zaměřit na 
přípravu budoucího období. 
 
Radek Špicar, místopředseda Svazu průmyslu a dopravy, zdůraznil význam průmyslu pro 
rozvoj ČR, která je na tomto sektoru ekonomicky závislá víc než řada jiných zemí EU. Proto 
se musí ČR zaměřit na modernizaci průmyslu; jinak neobstojí v globální konkurenci. Velký 
potenciál je obsažen ve snižování energetické náročnosti a v účinné podpoře výzkumu. 
Budoucí struktura operačních programů v ČR by se měla skládat z max. 5-6 programů; větší 
počet nepřinese výrazné zjednodušení. 
 
Miroslava Kopicová, 1. místopředsedkyně Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, se ve 
svém vystoupení zaměřila zejména na nutnost vytvoření účinného systému hodnocení 
výzkumných úkolů a znalostní trojúhelník spojující byznys, výzkum a vzdělávání do 
vzájemně provázaného a fingujícího systému. Oblast inovací, ve spojení s ostatními faktory, 
je pro budoucí kohezní politiku zásadní. 
 
Gustav Slamečka se zaměřil na infrastrukturu jako základní předpoklad územního rozvoje. 
Uvedl, že dopady jsou někdy dlouhodobé a souvisí s dalšími rozvojovými faktory a 
potenciálem daného území. K výstavbě infrastruktury je nutné přistupovat inovativně – 
z hlediska kapacity, prostupnosti a vazeb na další části sítí. 
 
Michal Mejstřík uvedl, že ČR by se měla naučit lépe využívat existující evropské nástroje, 
jako je např. 7. Rámcový program. Z hlediska dobudování infrastrukturní sítě zdůraznil, že 
trvalou součástí přístupu k infrastrukturním projektům musí být i „smart sítě“ – tj. inteligentní 
dopravní řešení, informační sítě apod. 
 
Na závěr Martin Tlapa shrnul panelovou diskusi do několika bodů: 

1. Příprava všech opatření musí být testována hodnocením dopadů. 
2. Bez účinnější vazby podnikání s výzkumem a vzdělávacími institucemi se ČR 

neposune na žebříčku mezinárodní konkurenceschopnosti. 
3. Nejprve je nutné identifikovat cíle a obsah programů; až potom řešit jejich řízení a 

implementační struktury. 
4. Oblast výzkumu nyní „čeká“ na investice do lidských zdrojů – tj. hybnou sílu, která 

naplní vybudovaný „hardware“ tvořivým „softwarem“. 
 
 
 
 


