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ZÁVĚRY Z KONFERENCE EVROPSKÉ FONDY V POLOČASE – NOVÉ VÝZVY 
 

23. 06. 2011 
 

KAISERŠTEJNSKÝ PALÁC, PRAHA 
 
Konference byla zaměřena v první řadě na zhodnocení průběhu současného programového 

období a dopady čerpání finančních zdrojů z kohezních fondů EU na hospodářský, sociální 

a územní rozvoj ČR. Dalším tématem bylo využití dosavadních zkušeností při přípravě 

příštího programového období 2014+ a v neposlední řadě byla pozornost věnována i hlavním 

úkolům spjatým se  samotnou realizací budoucího programového období. 

 

Dopoledne vystoupili Jack Engwegen, vedoucí české jednotky Generálního ředitelství pro 

regionální politiku Evropské komise, Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj, 

Stefano Barbieri, ředitel Centra pro místní rozvoj OECD LEED, Piotr Zuber, ředitel odboru 

koordinace strukturální politiky z polského Ministerstva pro regionální rozvoj, Ing. Michal 

Mejstřík, profesor Karlovy univerzity a člen NERVu, Petr Zahradník, vedoucí Kanceláře pro 

EU České spořitelny a Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu a obchodu. 

 

Obsahem jejich prezentací bylo zhodnocení pozitivních i negativních aspektů současného 

období a přípravy budoucího programového období. Především ve vystoupeních Jacka 

Engwegena a Daniela Brauna zaznělo objektivní vyhodnocení současného stavu a také apel, 

že osvědčenou pozitivní praxi v řízení operačních programů je třeba přenést do budoucího 

programového období. Prezentující se zároveň shodli na tom, že stále existuje prostor pro 

zlepšení, který se zejména týká nastavení silnější strategické vize, nutnosti provázání různých 

úrovní strategií a zachování stabilní expertní kapacity na všech úrovních veřejné správy. 

Z hodnocení vyplývá i potřeba zavedení nových nástrojů, jež by mohly být použity, aby se 

slabší aspekty implementace kohezní politiky postupně odstraňovaly. Jedním z nástrojů by 

měl být komplexní přístup ke strategii kohezní politiky ČR, dalším pak modifikace ve 

způsobu řízení jednotlivých programů, které by postupně mělo vést k širšímu uplatnění 

víceúrovňové veřejné správy. Větší důraz by měl být kladen v souvislosti s efektivnějším 

využíváním veřejných prostředků na zapojení soukromého sektoru a v návaznosti na to i na 

využití návratných finančních nástrojů. V příštím programovém období by se proto měly ve 

větší míře uplatňovat tzv. inovativní nástroje finančního inženýrství (např. revolvingové 

úvěrové nástroje), které na rozdíl od dotací umožňují opakované využití evropských 
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prostředků. Diskutující se také shodli, že je nutné v budoucím období zjednodušit postupy 

a implementační mechanismy tak, aby je uživatelé byli schopni reálně v praxi využít. V tomto 

smyslu je nutná i diskuze a vymezení úrovní veřejné správy, v jejichž rámci je optimální tyto 

problémy řešit. 

 

Další významnou oblastí, které se věnovali přednášející, byla také samotná příprava 

budoucího programového období. K aktuálnímu prosazování cílů kohezní politiky se 

vztahovalo vystoupení zástupce polského Ministerstva pro regionální rozvoj Piotra Zubera, 

který současně prezentoval priority a plánované aktivity polského předsednictví v Radě EU 

pro oblast kohezní politiky. Společný postup členských zemí ve středoevrospkém regionu na 

základech Visegrádské spolupráce bude přínosný jak ve fázi vyjednávání o objemu financí 

určených na politiku hospodářské, sociální a územní soudržnosti po roce 2013, tak při 

vyjednávání nového legislativního rámce. Klíčové bude rovněž formování Společného 

strategického rámce, který představuje nový nástroj strategického plánování kohezní politiky, 

orientace na omezený počet priorit s cílem koncentrovat finanční prostředky a vyjednávání o 

kondicionalitách, šíře jejich uplatňování, a formě. 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj intenzivně pracuje na přípravě dalšího programového období. 

1. náměstek ministra Daniel Braun uvedl, že ministerstvo při přípravě podmínek pro budoucí 

čerpání fondů EU spolupracuje s odborníky, zástupci resortů, regionů, měst a obcí, oborových 

a podnikatelských svazů, nestátních neziskových organizací a dalších zainteresovaných 

zájmových skupin. Budoucí priority byly diskutovány také v rámci tzv. kulatých stolů. 

Výsledkem je návrh pěti národních rozvojových priorit pro budoucí kohezní politiku po roce 

2013, kterými jsou: zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoj páteřní 

infrastruktury, zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, podpora sociálního 

začleňování, boj s chudobou a systém péče o zdraví a integrovaný rozvoj území. 

 

O aktuálním stavu české ekonomiky v globálním a evropském kontextu promluvil Michal 

Mejstřík. Dotkl se zejména slabých a silných stránek české ekonomiky a z nich vyplývajících 

potřebných opatření v oblasti kohezní politiky. Jednou z hlavních institucionálních reakcí EU 

na hospodářskou krizi je Pakt Euro plus (dříve Pakt pro konkurenceschopnost). Jeho cílem je 

přinést novou kvalitu koordinace hospodářských politik a z toho vyplývající posílení 

konkurenceschopnosti. Analýza různých typů kondicionalit, jež jsou s Paktem Euro plus 
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provázány, ukazuje, že vedle makroekonomických kondicionalit mohou být ještě mezi návrhy 

kondicionality ex-ante (které se dále podle svého charakteru dělí na horizontální a tematické), 

dále kondicionality ex-post a kondicionality strukturální (vázané na strukturální reformy). 

 

Martin Tlapa hovořil o problematice plánování a realizace strategie na podporu 

konkurenceschopnosti české ekonomiky. Informoval o materiálu Strategie mezinárodní 

konkurenceschopnosti ČR zpracovaná MPO. Definoval problémy, které momentálně rozvoji 

konkurenceschopnosti stojí v cestě a dále se věnoval způsobům a postupům jak docílit 

ekonomického růstu. Prezentace obsahovala také informace o konkrétních projektech v této 

oblasti a tematické okruhy, kterým je třeba se věnovat k dosažení cíle, jímž je vysoký 

a udržitelný životní standard založený na stabilní konkurenceschopnosti. Pilíři toho úsilí mají 

být makroekonomická stabilita, flexibilní pracovní trh, vzdělávání, infrastruktura, podpora 

inovací a kvalitní práce veřejných institucí. 

 

Petr Zahradník vytyčil podmínky, které určují možnosti pokračování kohezní politiky po r. 

2013. Zejména jde o průběh a dopady hospodářské krize, úspěšnost procesu nápravy realizace 

této politiky v problémových zemích a podoba dlouhodobého finančního rámce EU. 

Zdůraznil, že stále přetrvávají diametrální rozdíly mezi jednotlivými regiony členských zemí. 

Jako předpokládané směry kohezní politiky do budoucna vidí, stejně jako jeho předřečníci, 

důraz na konkurenceschopnost, kondicionality a silnější využití nástrojů nového finančního 

inženýrství. Vedle toho zdůraznil potřebu posílení přeshraničního rozměru kohezní politiky 

a přístupu orientovaného na výsledky.  

 

V odpoledních blocích proběhly prezentace, které byly věnovány znalostní ekonomice, vědě 

a výzkumu, rozvoji infrastruktury a rozvoji regionů, měst a obcí, vše z pohledu současného 

i budoucího programového období. Příspěvky zde prezentovali Miroslava Kopicová, ředitelka 

Národního vzdělávacího fondu, Klára Dostálová, předsedkyně Výkonné koordinační skupiny 

Asociace krajů ČR pro záležitosti evropských fondů, Dan Jiránek, primátor města Kladna 

a předseda Svazu měst a obcí ČR a Tomáš Čoček, náměstek pro realizaci zdrojů na Státním 

fondu dopravní infrastruktury. 

 

Při diskuzích o jednotlivých cílech ve vazbě na programové období 2014+ bylo zdůrazněno, 

že příprava budoucího období bude „zasažena“ protichůdnými zájmy různých skupin, a to na 
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evropské i národní úrovni. Debata na evropské úrovni bude zejména rámovaná 

pravděpodobným střetem mezi čistými plátci a čistými příjemci. V diskuzích se také proti 

sobě objeví témata celoevropská i místně specifická, dále tradiční typy intervencí, které 

posilují jednotlivé regiony, i nové otázky, například spojené s problematikou klimatických 

změn. 

 

Prezentující upozorňovali na skutečnost, že tyto debaty se budou odehrávat v situaci nutných 

fiskálních škrtů. Bude tedy mnohem obtížnější hledat kompromisy na evropské úrovni mezi 

členskými státy i na úrovních veřejné správy v jednotlivých zemích. 

 

Na konferenci v neposlední řadě byla mnohými příspěvky zdůrazňována potřeba zajistit 

využívání integrovaného přístupu k rozvoji regionů, měst a obcí. Formy a typy podpory by se 

měly kombinovat v určitých lokalitách v návaznosti na potřeby, jež tato území posunou 

směrem k cílům, které budou současně národní i evropské. 

 

Konference vzbudila mimořádný zájem z řad odborníků i veřejnosti celé České republiky. To 

je důkazem velkého zájmu o tuto, pro Českou republiku klíčovou, problematiku. Ministerstvo 

pro místní rozvoj využije výsledky debat při svých dalších aktivitách v rámci přípravy 

budoucí kohezní politiky po roce 2013.  


