
Co je pro Vás klíčové v kontextu s míst-
ním rozvojem?
Nejdříve bych ráda připomněla, že hlavním 
úkolem Ministerstva pro místní rozvoj je 
vytvářet co nejlepší podmínky k životu ob-
čanů v naší zemi, což se nám myslím daří. 
Za klíčové v tomto směru považuji, aby 
bylo MMR pro zástupce samospráv stále 
spolehlivým partnerem, který vnímá a pře-
devším se snaží řešit jejich potřeby a přání, 
i když má k tomu do jisté míry omezené 
zdroje. V současnosti jsou k tomu využívá-
ny především evropské prostředky. Těchto 
peněz ale bude v příštím programovém 
období výrazně méně, takže si budeme 
muset ještě pečlivěji stanovit priority. 
Současně bude nutné hledat kompromis, 
jakým způsobem nahradit výpadek evrop-
ských fondů u veřejných investic. Jedna 
věc je však jistá – bude nutné více využívat 
vícezdrojové financování. Samozřejmě se 
bude muset co nejvíce využívat samotný 
potenciál území s podporou partnerů 
z různých oblastí, jako jsou malé a střední 
podniky, vzdělávací instituce, neziskový 
sektor nebo veřejná správa. V tomto směru 
je také důležité, aby byla zajištěna doprav-
ní dostupnost a obslužnost, dostupnost 
a kvalita služeb, aby se snižovalo sociální 
vyloučení, byla vytvářena udržitelná pra-
covní místa a celkově se zvyšovala kvalita 
života obyvatel naší země.
 
Jak vnímáte spolupráci se samosprávami 
a konkrétně se Svazem měst a obcí?
Těší mě, že mohu říci, že spolupráce se 
Svazem měst a obcí je dlouhodobě velmi 
dobrá a odráží fakt, že samosprávy jsou 
pro MMR hlavní cílovou skupinou a záro-
veň důležitým partnerem. Zástupci Svazu 
jsou zapojeni do všech významných aktivit 
MMR v oblasti regionálního rozvoje. V roce 
2017 se Svaz podílel na aktualizaci Zásad 
urbánní politiky, přípravě analytické části 
Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, 
účastnil se kulatých stolů k budoucnos-
ti kohezní politiky po roce 2020 a řady 
dalších aktivit. Pozitivně vnímám i přípravu 
publikace o národních dotačních titulech 
pro potřeby měst a obcí. Svaz rovněž vyvíjí 
významné aktivity při přípravě budoucího 

programového období od r. 2021+, v roce 
2017 také mapoval potřeby obcí vlastním 
šetřením, kterého se zúčastnilo 732 měst 
a obcí. V letošním roce budou získané in-
formace podrobně analyzovány, abychom 
je mohli pro přípravu nového programové-
ho období plně využít. Přirozeně očeká-
vám, že i Svaz měst a obcí bude v tomto 
ohledu postupně zpřesňovat své pozice. 
Obdobně důležitá bude naše společná dis-
kuze o podobě nového zákona o sociálním 
bydlení, kde do řešení tohoto složitého 
a dlouhodobého problému navrhujeme 
obce aktivně zapojit, samozřejmě za před-
pokladu jasného financování.  
 
Kde vidíte plusy a kde mínusy?
Kladně vnímám především ochotu Svazu 
ke spolupráci a také to, že je tato spolu-
práce tak tvůrčí a dlouhodobá. Opravdu 
existují v jednotlivých agendách velice 
úzké vazby, kdy zaměstnanci Svazu vědí, 
na koho se v rámci mnou vedeného rezor-
tu konkrétně obrátit a naopak. Za rizikový 
prvek naší spolupráce považuji snad jen 
„různorodost“ členů Svazu. Vůči MMR 
proto ne vždy vystupují jeho členové spo-
lečným hlasem, protože se zcela logicky 
někdy výrazně odlišují zájmy malých obcí 
a např. velkých měst. Ideově se však sho-
dujeme na tom, že je potřeba podporovat 
a vyvíjet tlak na spolupráci mezi samotný-
mi obcemi a celkově posilovat důvěru při 
řešení zásadních otázek rozvoje regionů.
 
Hodně se mluví o nutnosti systémového 
řešení podpory cestovního ruchu, ve hře 
byl i samostatný zákon. Jak by se podle 
Vás měla daná oblast ošetřit?
Systémová podpora cestovního ruchu 
patří dlouhodobě mezi hlavní priority 
MMR. Ráda bych ale upozornila, že pod-
poru cestovního ruchu nemůžeme vnímat 
pouze z finančního hlediska. Soustavně 
dochází například k rozvoji systému kvality 
služeb v cestovním ruchu a připravuje 
se kategorizace organizací destinačního 
managementu (dále jen „DMO“). Právě 
kategorizaci DMO vnímám jako obrovskou 
příležitost pro rozvoj cestovního ruchu 
v České republice. Smyslem této kategori-

zace je rozdělení DMO podle působnosti 
na lokální, oblastní, krajské a jednu národní 
DMO, což bude příspěvková organizace 
MMR agentura CzechTourism, tak aby 
řízení cestovního ruchu vycházelo z vlastní 
iniciativy, potřeb a zejména z dokonalé 
znalosti turistického potenciálu dané 
destinace. Velmi důležitým prvkem řízení 
cestovního ruchu prostřednictvím DMO 
bude také spolupráce soukromého, veřej-
ného i neziskového sektoru a vícezdrojové 
financování jejich provozu. Chtěli bychom 
tímto zamezit prohlubování závislosti roz-
voje cestovního ruchu na dotacích.
K realizaci projektů je v současné době 
možné využít nejvýznamnější nástroj 
financování cestovního ruchu ze státního 
rozpočtu – Národní program podpory ces-
tovního ruchu v regionech. Jako výzvu pro 
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Ministryně pro místní rozvoj, 
bývalá náměstkyně  
ministryně a zastupitelka  
Královéhradeckého kraje  
(nestr. za ANO 2011) 
Absolventka ekonomie na VŠE v Praze. 
Po studiích pracovala jako účetní a poté 
čtyři roky jako úvěrový specialista v Čes-
ké spořitelně, a. s. Od roku 2000 byla 
přes rok banquet manažerkou Amber 
Hotelu Černigov. Mezi roky 2002–2004 
pracovala jako vedoucí sekretariátu 
Regionální rady NUTS II Severový-
chod. V roce 2004 zakládala Centrum 
evropského plánování, které následně 
deset let řídila. Počátkem roku 2014 se 
stala náměstkyní na Ministerstvu pro 
místní rozvoj ČR, od listopadu téhož 
roku pak 1. náměstkyní ministryně Karly 
Šlechtové. V roce 2016 byla zvolena 
zastupitelkou v Královéhradeckém kraji, 
na mandát v dubnu 2017 rezignovala 
kvůli neslučitelnosti funkcí. V říjnu 2017 
byla zvolena poslankyní P ČR a v prosin-
ci 2017 byla jmenována ministryní pro 
místní rozvoj ČR v Babišově vládě. Klára 
Dostálová je vdaná a má dvě děti.

Klára Dostálová: 
Snažíme se vytvářet co nejlepší 
podmínky k životu občanů 
Šéfka resortu pro místní rozvoj o dotacích, spolupráci  
se Svazem měst a obcí i podpoře cestovního ruchu
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nadcházející období vnímám užší koordi-
naci evropských, národních a regionálních 
finančních nástrojů na podporu cestovní-
ho ruchu. Současně budeme usilovat o to, 
aby prostřednictvím zvýhodněných úvěrů 
a finančních nástrojů bylo možné podpo-
rovat velké investiční projekty v oblasti 
cestovního ruchu (např. rozvoj stravova-
cích a ubytovacích zařízení, modernizaci 
lanovek, vleků a zasněžovacích systémů, 
budování aquaparků atd.).
Pokud jde o samotný zákon o cestovním 
ruchu, vzhledem k problematice pro-
gramového financování a rozpočtových 
pravidel by zákon zatím nezajistil přímou 
finanční podporu ani samosprávným 
celkům, ani DMO. Vyřešila by to ale široká 
politická dohoda, která by vzala na vědomí 
důležitost cestovního ruchu a při projedná-
vání státního rozpočtu by zajistila odpoví-
dající výši podpory našeho odvětví.  
 
V minulosti se mluvilo o sloučení pobyto-
vého a lázeňského poplatku do jednoho 
a o tom, že k příjmům z nich by MMR 
samosprávám ještě přispělo. Je to cesta, 
kudy se chce Váš resort ubírat?
Ano, to souhlasí – jsme pro sloučení obou 
poplatků – resp. jejich nahrazení jedním 
turistickým poplatkem. Tak bychom po-
mohli k zjednodušení administrativní ná-
ročnosti zavádění a výběru poplatku v ob-
cích a městech. Mělo by dojít i ke zvýšení 
objemu získaných finančních prostředků 
do obecního rozpočtu. Výše příspěvku je 
nyní velmi nízká oproti výši poplatků, která 

je obvyklá v evropských městech s obdob-
ným turistickým potenciálem. Chceme, 
aby vybrané peněžní prostředky sloužily 
ke zlepšování služeb turistům – výnosy 
z poplatku by se měly používat na inves-
tice do cestovního ruchu a zkvalitnění zá-
zemí pro návštěvníky. V takovém případě 
bychom rádi motivovali obce, a to zejména 
prostřednictvím dotačního programu, kte-
rý by obcím umožnil získat další prostředky 
na rozvoj cestovního ruchu.
 
Bude se měnit dotační politika státu? 
V čem a proč?
Chci se zasadit o to, aby naše ministerstvo 
komplexně spravovalo otázky, které se 
týkají rozvoje krajů, obcí a měst, včetně 
přesahu do výkonu veřejné správy. Chtěla 
bych totiž věci skutečně měnit a dobré pro-
sazovat. Proto bych také chtěla, aby naši 
partneři v podobě krajů, měst a obcí měly 
dostatečné zdroje k řešení prokazatelných 
a nejpalčivějších problémů. Zároveň budu 
prosazovat přeměnu Státního fondu roz-
voje bydlení na Státní fond regionálního 
rozvoje. Na MMR se zabýváme otázkami 
zvýhodněných půjček, ale i dotací a dalších 
možností, jak pomoci našim městům, 
obcím i krajům. Ministerstvo pro místní 
rozvoj by se mělo stát jejich mateřským 
ministerstvem, které napomůže tomu, 
aby každý občan i v té nejmenší obci mohl 
jezdit po kvalitních silnicích, měl přístup 
ke kvalitním zdravotnickým či školským 
zařízením, ať už v obci nebo v rozumné 
dojezdové vzdálenosti.

V nejbližší době budeme například zku-
šebně prověřovat, jak se budou města, 
obce a kraje stavět k motivaci získání 
na veřejná prostranství jak dotaci, tak 
zvýhodněný úvěr. V praxi by to mělo 
vypadat tak, že město získá dotaci, ale 
na další část si vezme zvýhodněný úvěr, 
čímž bude moci naráz uskutečnit větší 
akce a nekouskovat je na etapy, protože 
na to nemělo peníze. Chtěli bychom také 
vytvořit národní investiční plán a národní 
dotační program. Zmapujeme všechny 
dotační tituly České republiky z národních 
zdrojů – není totiž možné, aby například 
kvůli opravě hřbitovní zdi nebo sakrální 
památky bylo potřeba obracet se na ně-
kolik ministerstev. Tohle vše by mělo být 
pod jedním dotačním titulem, aby nedo-
cházelo k dublování a zmatku, v kterém se 
starostky a starostové nevyznají. Podobně 
je tomu třeba i u základních škol, kde se 
část dotací vyplácí prostřednictvím IROP, 
část je v kompetenci Ministerstva školství 
a část Ministerstva financí. MMR tak bude 
řešit, kdo bude spravovat záležitosti dané 
oblasti tak, aby poskytované dotační 
tituly byly pro naše partnery v podobě 
obcí, měst i krajů jasné a přehledné. 
Z hlediska potřebnosti dotací zastávám 
názor, že by dotace měly věcně směřo-
vat do prioritních oblastí, kde si regiony 
nemohou samy pomoci, a případně tam, 
kde je potřeba vytvořit podmínky pro 
další investice.  

Děkujeme za rozhovor.

Klára Dostálová při zahájení veletrhu Regiontour 2018


