Zápis III. jednání

Expertní skupiny pro strategickou práci
Datum, čas:

25. 2. 2016; 13:30 – 16:30 hod.

Místo:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1

Účast:

viz prezenční listina

PROGRAM
1. Zahájení jednání
2. Informace o proběhlé akci V4+4 – strategické plánování a budoucnost kohezní politiky po roce
2020
3. Hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií
4. Využití foresightu a megatrendů při strategickém plánování
5. Představení nově vznikajících strategických dokumentů
6. Různé
7. Závěr a shrnutí

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU
1. Zahájení a úvod
Členy Expertní skupiny na jednání přivítala předsedkyně skupiny, náměstkyně pro řízení sekce koordinace
evropských fondů a mezinárodních vztahů, O. Letáčková. Zmínila dlouhodobý tlak k odstranění nedostatků
strategických dokumentů v ČR, využívání existujících nástrojů, a obecně ke kultivaci strategické práce
odpovídající mj. požadavkům kladeným ze strany Evropské komise. Uvedla aktuální informace z oblasti
kohezní politiky, týkající se jak dobíhajícího programového období, tak stavu implementace současných
operačních programů.

2. Informace o proběhlé akci V4+4 – Strategické plánování a budoucnost kohezní politiky
po roce 2020
O. Letáčková informovala o lednovém setkání ministrů, pořádaném MMR na téma strategického plánování
a budoucnosti kohezní politiky po roce 2020, kterého se v rámci českého předsednictví Visegrádské
skupině (V4) zúčastnily delegace zemí V4 a Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska, jakož i zástupci
evropských institucí, např. eurokomisařka pro regionální politiku C. Cretu nebo předseda Výboru regionů
M. Markkula. D. Škorňa (MMR) doplnil informace o obsahu Společného prohlášení, které bylo během
lednového setkání ministrů podepsáno. Text prohlášení byl na jednání členům ESSP distribuován.

3. Hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií
D. Škorňa prezentoval hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií, které se týká dokumentů
vstupujících do Dohody o partnerství a operačních programů. Zdůraznil předpoklad schopnosti nositelů
strategií tyto strategie implementovat, sledovat a hodnotit a dále předpoklad průběžné komunikace mezi
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gestory strategií a řídícími orgány.
Následná diskuse se týkala témat číselníků a indikátorů (problémem jsou chybějící indikátory ve
strategiích) a zjednodušování, kde O. Letáčková vyzdvihla znalostní základnu na MMR v tomto oboru.

4. Využití foresightu a megatrendů při strategickém plánování
M. Havránek (CŽP) prezentoval projekt Horizont 2050, kde představil foresight jako vhodný přístup ke
zvládání změn. Upozornil, že v ČR chybí např. jasně definované strategické priority a strategické
dokumenty nepředpokládají žádné velké změny. V prezentaci rovněž představil pilotní verzi databázového
nástroje ke sledování horizontu, který může sloužit jako pomůcka pro tvůrce strategií a navrhl propojení
tohoto nástroje s Databází strategií.

5. Představení nově vznikajících strategických dokumentů
I. Duškov a J. Kasl (IPR Praha) představili postup vzniku aktuálního návrhu Strategického plánu hlavního
města Prahy a vyzvali členy ESSP k bližší spolupráci na strategii Prahy (skrze komentáře ke strategickému
plánu). V rámci diskuse byla zdůrazněna nutnost standardizace pojmů ve strategickém plánování.
H. Bakičová (MSp) představila tvorbu dokumentu Strategie rozvoje rezortu (Ministerstva spravedlnosti ČR,
pozn.) s výhledem do roku 2025. Jako jeden z problémů, které mají být strategií řešeny, uvedla velké
regionální nerovnosti ve vymáhání práva a zdůraznila přínos evropských fondů k urychlení rozhodování
soudů. V rámci diskuse byla nastolena otázka, jakým způsobem by šlo využít ESSP v souvislosti s přípravou
představovaného dokumentu.

6. Různé
Aktualizace SRUR
Z. Machát (ÚV) představil RVUR, vč. historie působnosti. Informoval o aktuální snaze promítnout SDGs OSN
v ČR. Informoval o průběhu aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje (ASRUR).
Pracovní tým pro vertikální koordinaci strategického řízení
D. Škorňa informoval členy ESSP o setkání Pracovního týmu pro vertikální koordinaci strategií za účasti
Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Odboru regionálního plánování MMR a Ministerstva pro životní
prostředí. Představil hlavní motiv této aktivity, kterým je jednotné metodické prostředí, zahrnující všechny
tři úrovně veřejné správy.
Databáze strategií
V. K. Brázová (MMR) informovala o novinkách v Databázi strategií, kde jednou z klíčových aktivit pro další
rozvoj strategického řízení v ČR je rozvoj modulu interaktivního formuláře pro přípravu strategií, který
umožní široké škále uživatelů zpracovávat strategické dokumenty pod jednotným metodickým prostředím.
Bylo apelováno na včasné nahrávání dokumentů do Databáze ze strany nositelů strategií.
Typologie strategických a prováděcích dokumentů
D. Škorňa upozornil členy ESSP na diskusní materiál k názvosloví a typologii strategických dokumentů,
který byl přítomným na jednání rozdán (následně zaslán i elektronicky). Apeloval, aby se členové k tomuto
materiálu vyjádřili.
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Strategické mapy
D. Škorňa informoval o připravovaném vkládání strategických map do Databáze strategií. Členům ESSP
byla nabídnuta možnost zaslat mapy i v jiném formátu než pdf pro další práci s nimi (bylo následně posláno
elektronicky).

Přílohy

1. Prezenční listina.
2. Prezentace z jednání (MMR, MHMP, MSp, COŽP, ÚV).
7. Zápis z jednání Pracovního týmu pro vertikální koordinaci strategického řízení
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