Zápis z VI. jednání

Expertní skupiny pro strategickou práci
Datum, čas:

16. 03. 2017; 11:00 – 13:00 hod.

Místo:

Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, Praha 1

Účast:

viz prezenční listina

PROGRAM
-

Zahájení jednání a aktuální informace z oblasti Kohezní politiky

-

Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020

-

Připravované strategické dokumenty

-

Strategické projekty – aktuální stav a výhled

-

Různé

-

Závěr a shrnutí

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU
1. Zahájení a úvod / aktuální informace z oblasti kohezní politiky
Jednání Expertní skupiny (dále jen ESSP) zahájila její předsedkyně Olga Letáčková. Informovala členy
ESSP o aktuálním dění v oblasti Kohezní politiky (dále jen KP), zejména o stavu čerpání z ESIF,
sledování pokroku v čerpání s ohledem na % ve výzvách a závazcích, o Výroční zprávě implementace
Dohody o partnerství a systému hodnocení rizik v rámci OP a na horizontální úrovni, o připravované
Zprávě o pokroku Dohody o partnerství. Vyzdvihla propojení strategické práce s Kohezní politikou i
s dobrým fungováním státu, pro které je strategické plánování nezbytným základem.
Představila stav prací na přípravě programového období po roce 2020, vč. kontextových informací
(Bílá kniha, Brexit). Zdůraznila, že Kohezní fórum, které se má uskutečnit na konci června 2017,
představuje významný milník pro nastavení příštího programového období. Česká republika již od
počátku roku 2016 intenzivně pracuje na přípravě budoucí podoby kohezní politiky po roce 2020, vč.
pozice a Národní koncepce. Představila zpracovaný návrh východisek pozice ČR k budoucímu
směřování KP po roce 2020, který byl zaslán premiérovi a vládě.
Dále informovala o výstupech neformálního setkání ministrů zodpovědných za KP ze zemí
Visegrádské skupiny (V4) a Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska, které se uskutečnilo pod
polským předsednictvím V4 počátkem března ve Varšavě.

2. Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020
D. Škorňa (MMR) představil cíl dokumentu, přiblížil zaměření jednotlivých částí a plán přípravy
strategického dokumentu, který by měl obsahovat mj. priority financování z ESI fondů po roce 2020.
Zdůraznil klíčovou roli ESSP při projednávání tohoto dokumentu (viz PPT prezentace).
Diskuse:
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 L. Kačena (TAČR) upozornil na možný vliv budoucí podoby KP již ve fázi diskuse a nastavování
priorit čerpání z ESIF.
 O. Letáčková upozornila, že KP poskytuje prostředky, ale priority a národní strategie by měly
pracovat s potřebami, aniž by celý proces byl determinován jen existencí disponibilních zdrojů.
 D. Škorňa doplnil, že cílem není jen vědět, kde budou finanční prostředky potřeba, nýbrž i to, jak
přistoupit k oblastem, které již financovány z ESIF nebudou či budou výrazně zredukovány.
 J. Šulc (ČMKOS) zarámoval diskusi politickým děním na evropské úrovni a upozornil na možnost
radikální změny směřování EU vč. politiky soudržnosti a toho, co bude a jak řešit. Kromě Brexitu,
dění kolem migrace lze toto vypozorovat i z návrhu Bílé knihy a jejich scénářů, snah Junckera atd.
 M. Doležal (MPSV) doporučil MMR vytvořit implementační metodiku či stručný model
implementace, který by mohl doplnit Metodiku přípravy veřejných strategií.
 D. Škorňa (MMR) informoval, že implementace vč. monitoringu-reportingu-evaluace bude součástí
aktualizace Metodiky, tyto části v Metodice nejsou dokonale podchyceny.

3. Připravované strategické dokumenty
Radana L. Kratochvílová (MMR-ORP) představila aktuálně vytvářený strategický dokument Strategie
regionálního rozvoje (SRR) ČR 2021+ (více viz PPT prezentace).
Diskuse:
 D. Jiránek (SMO ČR) zmínil, že v dokumentu není dostatečně zohledněno vzdělávání. Dále
zdůraznil, že KP by se měla soustředit nejen na snižování rozdílů mezi regiony ale i na budování
dopravního spojení v reakci na problém vylidňování regionů a jejich částí. Dotázal se na případné
úvahy o změně NUTS v rámci KP. Zmínil, že SMO zpracovává dílčí analýzy ke KP 2020+.
 D. Škorňa doplnil, že i na EU úrovni probíhá diskuse k možnému „přenastavení“ kritérií vyspělosti
regionů na úrovni EU (např. zda HDP je stále vhodným kritériem, zda 75 % odpovídá reálnému
stavu, zda nezkvalitnit režim „phasing-out“). Reálně však HPD zřejmě zůstane, proto je třeba se
zamýšlet, jak toto ovlivní relativní vyšší vyspělost regionů ČR po roce 2020.

4. Strategické projekty – aktuální stav a výhled
V. K. Brázová (MMR) informovala o aktuálním stavu a připravovaných aktivitách v rámci strategických
projektů realizovaných MMR-ODPES. Představila klíčové aktivity dvou analytických projektů
„Mapování strategické práce“ a „Analýza strategických dokumentů“ (více viz PPT prezentace) a
vyzvala členy ESSP k součinnosti při vytipování útvarů, které se na jednotlivých institucích
strategickým řízením a plánováním zabývají (viz vybrané úkoly).
P. Leistner a R. Kokeš (MMR) podali podrobnější informace k připravovanému vzdělávacímu
programu STRATeduka, jehož cílem je vytvoření vzdělávacího plánu/programu pro resorty a kraje,
pilotní odškolení, evaluace a předložení k akreditaci (více viz PPT prezentace).

5. Různé
I. Hartmann (MMR) informoval členy ESSP o vzniklé Metodice zavádění řízení kvality ve služebních
úřadech, kterou připravilo MV. Metodika obsahuje i oblast strategického řízení, MV spolupracuje
s MMR, které je gestorem této oblasti, již nyní. Současně MV připravuje systém hodnocení a měření
výkonu veřejné správy, jehož součástí je strategické řízení také. MMR tuto aktivitu přes určité výhrady
k jejímu nastavení vítá a vnímá ji jako potřebnou. V další fázi bude dílčí parametry nastavovat.
P. Žáčková (MMR) podala aktuální informace k nastavení vazeb mezi strategickými dokumenty a
programy ESIF. Aktuálně jsou k dispozici údaje o vazbách cílů národních strategických dokumentů na
programy ESIF k 40 dokumentům ze 76 platných a uvedených v Dohodě o Partnerství. Apelovala i na
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členy ESSP, aby se tento proces urychlil.
D. Škorňa informoval o strategických mapách. S administrátory na krajské úrovni byla dohodnuta
potřeba úpravy strategických map krajů, zejména s ohledem na povinnosti krajů zpracovat strategický
dokument. Apeloval na aktualizaci strategických map i na národní úrovni – metodicky budou mapy
aktualizovány MMR, nicméně je třeba posílat aktuální informace o strategiích (a dalších aspektech
obsažených v mapách).

6. Závěr
D. Škorňa poděkoval členům ESSP za účast a také apeloval na pokračující spolupráci, stejně tak na
plnění úkolů vyplývajících z jednání.

VYBRANÉ ÚKOLY
č.

úkol

řešitel

1.

Odpovědět na zaslané otázky ke strategické práci (viz
samostatná příloha). Písemnou informaci poslat na e-mailové
adresy: pavla.zackova@mmr.cz a verakarin.brazova@mmr.cz.

Členové 4. května 2017
ESSP

2.

Zaslat oficiální (re)nominaci členů Expertní skupiny v případě,
že stávající členové zatím nebyli ze strany jejich
resortu/instituce jmenováni korektně (např. při personálních
změnách či změně agendy).

Členové průběžně
ESSP

Přílohy

termín

1. Prezenční listina
2. Prezentace z jednání
3. Otázky ke strategické práci

Zapsal, datum

V-K. Brázová, 3. 4. 2017

Za správnost,
datum

O. Letáčková, 11. 4. 2017
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