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Nehodlám podporovat 
nesmyslné projekty 

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová 
zdůrazňuje klíčovou pozici svého ministerstva 
při rozdělování peněz z operačních programů. 

Města a obce netrpělivě Čekají na 
vyhlášení prvních výzev z operač
ních programů na období 2014 
až 2020. Můžete uvést nějaký 
konkrétní termín? 

Nejdříve se musím vrátit trochu 
zpátky a vysvětlit okolnosti. Zastře
šujícím dokumentem pro operační 
programy je Dohoda o partnerství 
s Evropskou komisí. Když to řeknu 

Řídicí orgány se s připomínkami 
postupně vypořádávají. Jakmile 
to zvládnou, mohou zaslat svůj 
operační program k definitivnímu 
schválení. Ještě v listopadu to stihlo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
s operačním programem Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost 
a Ministerstvo životního prostředí 
s operačním programem Životní 

POKUD V NĚKTERÝCH 
OBLASTECH NEDOJDE DELŠÍ 
DOBU K VYHLÁŠENÍ VÝZVY, 
NEBUDU VÁHAT A NECHÁM 
PŘEVÉST FINANCE JINAM. 

velmi zjednodušeně, tak to, co bude 
v operačních programech, ale není 
v Dohodě o partnerství, nebude ze 
strany Evropské komise schváleno. 
Všechny operační programy, veške
ré texty se musí odvíjet od Dohody, 
to je bez diskuze. 

Dohoda o partnerství byla hoto
vá loni 17. dubna a od té doby měly 
všechny řídicí orgány tři měsíce na 
to, aby připravily své operační pro
gramy. Termín jsme stihli a odeslali 
programy do Bruselu 17. července. 
Pak opět běžela tříměsíční lhůta pro 
vrácení připomínek k programům 
ze strany Evropské komise. Navíc, 
v srpnu má většina zaměstnanců 
v Bruselu dovolenou, takže celý je
den měsíc se v podstatě nic nedělo. 

prostředí. Tyto programy by tedy 
měly být schváleny v březnu, 
schválení dalších programů, které 
se podaří finalizovat a odeslat do 
Bruselu do konce ledna, očekávám 
v červnu. To jsou zároveň termíny, 
kdy lze očekávat první výzvy. 

V Čem budou spočívat hlavní 
změny proti předchozímu pláno
vacímu období? 

Hlavní novinkou je, že pro 
období 2014 až 2020 vzniká jakási 
plánovací komise, kterou povede 
naše ministerstvo. Oficiální název 
je Národní orgán pro koordinaci. 
Ten nebude jen pasivně přihlížet 
a shromažďovat data, ale chci, aby 
aktivně řídil. Řídicí orgány jsou 

sice za operační programy odpo
vědné Evropské komisi a na národ
ní úrovni nad nimi kompetenčně 
v podstatě nikdo není, vláda ale 
schválila, že všechny činnosti bude 
koordinovat Ministerstvo pro místní 
rozvoj. A koordinace znamená, že 
musíme věci i řídit. 

Již v prosinci jsme si vyžádali 
od všech řídicích orgánů předběžné 
harmonogramy výzev na rok 2015. 
Nyní je dáváme dohromady a po
rovnáváme, kdy co které minister
stvo plánuje. Chceme vše vzájemně 
sladit, aby nevznikaly disproporce, 
a to jak Časové, tak věcné. 

To je naše velká ambice a já 
doufám, že se nám podaří uskuteč
nit. Jinak by tu nebyl nikdo, kdo by 
koordinoval synergie a zamezoval 
vzniku různých bariér, které se 
objevují, když se výzvy vyhlašu
jí nezávisle na sobe a pak vůbec 
nejdou dohromady. 

Národní orgán pro koordinaci se 
bude s řídicími orgány scházet kaž
dý měsíc a harmonogramy se budou 
průběžně aktualizovat. Pokud 
v některých oblastech nedojde delší 
dobu k vyhlášení výzvy, nebudu 
váhat a vyvolám realokaci. Finance 
převedeme jinam, protože nechci, 
aby zůstaly nevyčerpané a Evrop
ská komise nám je vzala. 

V žádném případě také nehod
lám dovolit, aby se podporovaly 
projekty nesmyslné, které s ničím 
nesouvisí a které jen lepí národ
ní, municipální či krajské zdroje. 
Podmínka evropských fondů je, že 

O / l o ^ f t n 9H1R 



rozhovor 

nesmějí nahrazovat národní zdroje. 
Další věcí, na niž se bude Ná

rodní orgán pro koordinaci zaměřo
vat, je absorpční kapacita*. Pokud 
jednotlivé prioritní osy a strategic
ké cíle nebudou mít dostatečnou 
absorpční kapacitu, nemají v ope
račních programech co dělat a my 
nedovolíme na ně zveřejnit výzvy. 

S centrální koordinací souvisí 
rovněž skutečnost, že pro všechny 
operační programy máme vytvoře
nou jednu šablonu, podle níž jsou 
napsány. Pro každý programový 
dokument je přesně stanoveno, co 
a v jaké formě má obsahovat, pro 
každý specifický cíl, nejen prioritní 
osu, musí být zřejmé, jaké v něm 
budou aktivity, jaký problém se jimi 

bude řešit a čeho se má dosáhnout. 
Vše musí být měřitelné. 

Jednotná metodika je připravena 
také pro žadatele. Všechno bude 
v jednom elektronickém systému, 
který si mnoho údajů bude sám 
načítat ze základních registrů. To 
pro žadatele bude znamenat velké 
ulehčení. 

Jak se mohou začít města a obce 
připravovat na podávání žádostí 
v novém programovém období? 

Kvalitní příprava projektů je 
klíčová. A připravovat se už nyní 
mohou všichni. Programy jsou 
známé rok, všechny řídicí orgány je 
mají na svých webových stránkách. 

Známejšou také Integrované 

územní nástroje, které umožňují 
společný postup několika měst 
a obcí k rozvoji daného území. Na 
nich se už pracuje dva roky a žada
telé z nich mohou vyčíst, na jaký 
typ projektů budou vyhlašovány 
výzvy. 

Veřejně prístupnejšou informa
ce o programech, prioritních osách, 
specifických cílech, aktivitách 
i příjemcích. Každý si tedy může 
připravovat projekty s předstihem, 
a jakmile bude zveřejněna výzva, 
vyplní a pošle žádost. Já apeluji na 
to, aby představitelé obcí a měst ne
čekali, ale opravdu se připravovali. 
Vždyť podceněná příprava a plá
nování je jedním z důvodů, proč 
nezvládáme dočerpávat finance 
za předchozí programové období. 
Některé projekty nebyly dobře na
stavené, a proto se vracejí peníze. 

Jakou roli budou v novém pro
gramovém období hrát stávající 
úřady regionálních rad? 

V tuto chvíli je vše v jednání. 
Evropská komise nechce, aby úřady 
regionálních rad byly zprostřed
kujícími subjekty v rámci Integro
vaného regionálního operačního 
programu. 

Já jsem si ale nechala vyhod
notit, jak by mohly být do nového 
programového období zapojeny, 
a všechny varianty jsou bohužel vy
soce rizikové pro stát. Hrozí totiž, 
že závazky operačních programů 
za období 2007 až 2013 přejdou na 
naše ministerstvo, a to v každém 
případě odmítám. 

Touto věcí se už dávno měli 
zabývat bývalí ministři, ale dosud 
se nic nevyřešilo. Já se o to snažím 
a jdu do toho čelem. Jsem přitom 
v dost složité situaci, jedná se 
zhruba o 300 lidí, pro které nemám 
peníze ani systemizovaná místa. 
Domnívám se, že většinu odborníků 
lze využít, ale pouze za podmínky, 
že na stát nepřejdou závazky regio
nálních operačních programů. 

Hejtmanům jsem nabídla dvě 
varianty: Převod části lidí na Cen
trum regionálního rozvoje (CRR), 
nebo najmutí těchto zaměstnan
ců jako regionálních pracovníků 
Ministerstva pro místní rozvoj. 
Jenomže pak se může stát, že zbylí 
zaměstnanci regionálních rad dají 
výpověď, rady se rozpustí a jejich 

pro města a obce leden 2015/9 



rozhovor 
závazky automaticky přejdou na 
nás. To znamená, že ani jedna z va
riant pro mě není přijatelná. 

Koncem loňského roku jsme 
proto s Integrovaným regionálním 
operačním programem poslali 
Evropské komisi informaci o tomto 
problému a očekáváme její reakci. 
Na základě jejího vyjádření se bu
deme rozhodovat o dalším postupu. 

Ministerstvo loni prezentovalo 
přípravu Akademie veřejného 
investování. Co bude její náplní? 
Není to jen další „institut", který 
vznikne formálně, ale v praxi 
příliš nepomůže? 

Tento projekt je zatím jen v zá
rodku. Já se nyní zabývám revizí 
všech projektů, které na minister
stvu běží. Již jsem stihla zastavit 

UNESCO nebo národní kulturní 
památky. V současné době s Komisí 
ještě vyjednáváme, zda bychom 
mohli podpořit i menší kulturní 
památky. Mám na mysli například 
lokální muzea, která mají regionální 
či nadregionální význam. 

Bude ministerstvo podporovat 
cestovní ruch z národních zdrojů? 

Už v prosinci jsem vyhlásila 
výzvu na cestovní ruch v hodnotě 
50 milionů korun. Takže bude. 
Nepůjde o stovky milionů, ale bu
deme dávat částky úměrné rozpočtu 
ministerstva. Samozřejmě počí
tám, že budou probíhat i projekty 
Czech Tourismu. V této agentuře 
se chystám provést rozsáhlé audity, 
abychom vyhodnotili projekty, 
které tam probíhají. 

MAM V ÚMYSLU OTEVŘÍT 
KOMPETENČNÍ ZÁKON 

A ZAJISTIT, ABY MINISTERSTVA 
VÍCE SPOLUPRACOVALA. 

dva, které byly neúčelné, nehospo
dárne a chybně nastavené. 

Projekt Akademie asi pustím 
dál, ale ještě ho musím vyhodnotit. 
Základní myšlenka se mi zdá dobrá. 
Ministerstvo vlastní budovu Černé
ho divadla, která se bude rekon
struovat. V ní by Akademie měla 
sídlit a měla by sloužit jako vzdě
lávací centrum pro všechny, kteří 
pracují ve fondech. Tamní prostory 
by se mohly pronajímat i pro vzdě
lávání dalších subjektů. 

V programovém období 2014 až 
2020 již nebude podporován roz
voj cestovního ruchu. Proč? 

Nezahrnutí cestovního ruchu 
do operačních programů jsme si 
trochu zavinili sami, protože jsme 
si tu postavili spoustu golfových 
hřišť, aquaparků, hotelů a Evropská 
komise to nechce. Už v roce 2012, 
v takzvaném pozičním dokumentu, 
uvedla oblasti, které v ČR považuje 
za problematické. A jednou z nich 
byl i cestovní ruch. 

Cestovní ruch jako takový tedy 
podporován nebude, ale budou 
podporovány kulturní památky 

V závěru loňského roku schválila 
Sněmovna zákon o posuzování 
vlivu záměrů na životní prostředí 
El A. Ten je nutný, aby EU vůbec 
uvolnila peníze. Jste ale spoko
jená s jeho podobou? Nestane se 
spíše brzdou v čerpání? 

Ta otázka patří spíše Minister
stvu životního prostředí. My jsme 
pouze spolugestoři, protože část 
této novely se týká i našeho staveb
ního zákona. 

Na podporu novely je nutné říct, 
že Evropská komise upozorňovala 
Českou republiku na nesoulad už 
mnohokrát a bývalé vlády s tím dáv
no mohly něco udělat. Ta současná 
novela je jakousi záchranou na dobu, 
než připravíme novelu stavebního 
zákona, která spojí El A, územní 
rozhodování, územní povolenky 
a stavební řízení. To všechno zahr
neme do novely stavebního zákona, 
která měla původně platit od 1. ledna 
2016. Tento termín ale v žádném 
případě nestihneme. Bývalé vedení 
ministerstva přecenilo harmonogram, 
já se budu snažit, aby novela začala 
platit od července 2016. Letos bude
me pracovat na paragrafovém znění. 

A objeví se ve stavebním zákoně 
i ustanovení, která jsou v novele 
EIA terčem kritiky, například 
200 neověřených podpisů, které 
stačí k přerušení projektu? 

Novela EIA byla projednána 
v Bruselu a cílem bylo opravdu 
hlavně to, abychom mohli dále 
čerpat peníze. Při jejím schvalování 
ve Sněmovně poslanci předložili 
spousty pozměňovacích návrhů, 
které by v případě schválení vedly 
k tomu, že nám Evropská komise 
zastaví čerpání a přijdeme o zhruba 
90 až 100 miliard. 

Vámi zmiňované podpisy jsou 
jedním z poměrně striktních poža
davků Evropské komise, s kterými 
se musíme nějak poprat i v připra
vovaném stavebním zákoně. Nyní 
máme rok, abychom vyzkoušeli, 
jestli jsou skutečně brzdou, nebo 
ne. Pokud ty problémy budou 
opravdu velké, budeme s tím muset 
v novele stavebního zákona něco 
udělat. 

Poslanci schválili v prosinci také 
technickou novelu zákona o ve
řejných zakázkách, Ministerstvo 
pro místní rozvoj přitom připra
vuje celý nový zákon o veřejných 
zakázkách. Proč se pracuje na 
stejném zákoně souběžně nadva
krát? 

Za mě osobně nemusela novela 
vůbec vzniknout. Bývalé vedení 
Ministerstva pro místní rozvoj 
ale rozhodlo, že bude, a mně to 
sebralo kapacitu lidí, kteří měli 
pracovat na novém zákoně. Nyní 
tedy máme dílčí technickou novelu, 
která v podstatě přináší dvě hlavní 
změny. Ta první říká, že výběrové 
řízení se nemusí rušit v případě, 
kdy přijde pouze jedna nabídka. 
Projekty, které se připravovaly řadu 
měsíců, se musely rušit, protože se 
k jejich realizaci přihlásil jen jeden 
uchazeč. To bylo velmi nešťastné 
a nyní už toto omezení neplatí. 

Druhou, a pro mě klíčovou věcí, 
je rozšíření hodnotících kriterií. Do
sud se mohlo soutěžit na cenu a na 
ekonomickou výhodnost nabídky. 
Jenže mnoho zadavatelů se eko
nomické výhodnosti bojí, protože 
se posuzuje podle subjektivních 
kriterií. A když pak přijde auditor, 
může mít na věc jiný názor a vzni
kají problémy. Zadavatelé proto ve 
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většině případů soutěžili pouze na 
cenu. Teď mají možnost hodnotit 
uchazeče také podle kvalifikace 
a zkušeností jeho pracovníků. To 
by se mělo pozitivně odrazit ve 
zvýšení kvality dodávek a mohlo by 
se zamezit mnohdy nesmyslnému 
podsekávání cen. 

Podobně jako v případě novely 
EIA, bylo i k technické novele zá
kona o veřejných zakázkách podáno 
mnoho pozměňovacích návrhů 
a já jsem poslancům velmi inten
zivně vysvětlovala, proč jsou pro 
nás nepřijatelné. Naštěstí nakonec 
neprošly. 

Teď se vrátím k přípravě celého 
nového zákona. Ten musí vznik
nout, protože EU vydala loni v dub
nu novou směrnici o veřejných 
zakázkách, která musí být do dvou 
let transponována do národní legis
lativy členských států. Náš zákon 
tedy musí platit a být v účinnosti 
nejpozději 18. dubna 2016. 

Předpokládám, že letos na pře
lomu dubna a května předáme vládě 
paragrafové znění k mezirezortní
mu projednávání. Pak bude probíhat 
debata, aby výsledek byl co nejlep
ší. Bude to komplexní norma, která 
přinese řadu novinek, objeví se 
i nové způsoby zadávání jako např. 
inovační partnerství. Mým cílem 
je, aby nový zákon o veřejných 
zakázkách byl jednodušší, protože 
ten stávající je opravdu brzdou. 

Vedle hodnotících kriterií, 
které jsem už zmínila v souvislosti 
s technickou novelou, budeme v no
vém zákoně řešit i vícepráce. Nyní 
máme nastavený limit 20 procent, 
nicméně evropská směrnice stano
vuje 50 procent. Já osobně, jako 
Karla Šlechtová, bych 50 procent 
nepovolila, protože to otevírá mož
né dveře ke korupčnímu jednání. 
Ale budeme to muset do zákona za
pracovat. Rovnou ovšem upozorňu
ji, že vícepráce nebudou propláceny 
z fondů. Stanou se nezpůsobilými 
výdaji. Rovněž nepůjde vzájemně 
započíst vícepráce a méněpráce. To 
jsou dvě naprosto rozdílné katego
rie a finanční prostředky mezi nimi 
nelze přelévat. 

Horkým tématem do diskuzí 
budou určitě i právní služby. Evrop
ská směrnice jim umožňuje udělit 
výjimku ze zákona o veřejných 
zakázkách. Já výjimce pro právníky 

nejsem nakloněna a určitě budu 
chtít nastavit prováděcí předpisy 
tak, aby se to nezneužívalo a byla 
možná kontrola a dohled. Víc se 
k výjimkám pro právní služby 
zatím nechci vyjadřovat. 

S přípravou nového zákona 
zároveň usiluji o změnu kultury, 
která tady ve veřejných zakázkách 
panuje. Na různých fórech jsem 
mnohokrát vyzývala, aby stavební 
firmy nedávaly podněty na Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže, jak 
se jim zlíbí. Každý, kdo nevyhraje, 
dává oznámení na ÜHOS, který 
má na projednání a vyhodnocení 
celkem devět měsíců. Tím se vše 
hrozně zdržuje a komplikuje. 

Jednám proto s předsedou 
ÚHOS Petrem Rafajem, jak by
chom mohli stávající praxi zlepšit. 
Uvažujeme například, že ÚHOS 
bude sdělovat řídicím orgánům, že 
na jejich projekt přišel podnět. Tuto 
povinnost dnes úřad nemá a řídicí 
orgány se dozvídají o podnětech 
třeba s tříměsíčním zpožděním. Za 
tu dobu se už ale rozběhly nějaké 
procesy, které se pak zastavují. 
Když dostanou informaci včas, 
mohou řídicí orgány zaměřit své 
síly jinam a lépe využít prostředky, 
které mají k dispozici. 

Krátce po nástupu na post mi
nistryně jste změnila organizační 
strukturu Ministerstva pro místní 
rozvoj. Řekla jste také, že chcete 
posílit jeho vliv. Jak vnímáte nyní 
postavení vašeho rezortu? 

V prvé řadě je třeba uvést, že 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
během své existence zpravidla 
přebíralo agendy, které jiné rezorty 
nechtěly. Ve výsledku jsou proto 
značně nesourodé. Dvanáct let se 
také diskutuje o tom, že minister
stvo by se mělo zrušit. To samo
zřejmě nevytváří příjemnou situaci. 
Nicméně smysl naší existence se 
určitě dá najít a obhájit. 

Na jedné straně jsou tady 
evropské fondy, jejichž čerpání 
koordinujeme. Docela se usmívám 
nad obrazem, který o mě vytvářejí 
média. Dělají ze mě odborníka na 
fondy. Ale já jsem fondy vzala, 
vytvořila dvě sekce a předala je 
náměstkům. Sama pak řeším věci, 
kterými se tady možná nikdy nikdo 
takhle koncepčně nezabýval. A to 

jsou veřejné zakázky, stavební 
zákon a bytová politika. Snažím se 
tyto oblasti nastavit tak, aby měly 
smysl. 

Do kompetence našeho minis
terstva patří ještě cestovní ruch 
a agentura Czech Tourism. 

Máme pod sebou spoustu mi
liard a já chci prosadit, aby Minis
terstvo pro místní rozvoj bylo silné, 
kompetentní a efektivní. Chci také 
dát jistotu lidem, kteří tady pracují, 
že budou moci plynule pokračo
vat, i když já už třeba ministryní 
nebudu. Nedomnívám se totiž, že 
ministr má jen sbírat politické body 
a všechno, co bylo před ním, pře-
skládat a rušit. Jsem přesvědčená, 
že je nutné pokračovat v tom dob
rém, ať je v čele rezortu kdokoliv. 
Já se teď snažím nastavit systém, 
který by mohl efektivně fungovat 
dlouhou dobu, a chci, aby to tak 
vnímaly všechny politické strany. 

Mimochodem, mám v úmyslu 
otevřít kompetenční zákon, protože 
jednotlivé rezorty málo spolupracují 
a mnohé činnosti se zbytečně dub
lují. To je chyba a je třeba zajistit 
synergii a koordinaci. Bez ohledu 
na to, kdo ministerstva vede. • 

Pavel Černý 

Foto: MMR a archiv redakce 

* Absorpční kapacita = velikost 
cílové skupiny, která může daný 

program využít, (pozn. red.) 
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