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5. Shrnutí a závěr
K jednotlivým projednaným bodům jednání:

1. Zahájení a úvod
Daniela Grabmüllerová přivítala přítomné a omluvila nepřítomnost paní náměstkyně Olgy Letáčkové.
Představila program jednání, který byl schválen beze změn. Informovala účastníky, že poslední plenární schůze
tripartity se konala 9. května 2018 a další zasedání se uskuteční dne 13. června 2018.

2. Stav implementace programů v rámci období 2014-2020
Daniela Grabmüllerová uvedla, že ke konci dubna 2018 bylo vyhlášeno 721 výzev s alokací 636,6 mld. Kč, což
představuje 111,1 % hlavní alokace současného programového období. V právních aktech o poskytnutí
podpory bylo proplaceno 311,3 mld. Kč - 54,3 % hlavní alokace. Rovněž dochází k postupnému proplácení
prostředků za celou Dohodu o partnerství (DoP). Ke konci dubna 2018 bylo proplaceno celkem 114,9 mld. Kč -

20,1 % hlavní alokace. Finanční stav vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu, který je klíčovým
sledovaným stavem pro letošní rok, dosáhl za celou DoP 87,3 mld. Kč - 15,2 % hlavní alokace. MMR-NOK
sleduje i srovnání čerpání prostředků z ESIF mezi státy V4+4. Co se týče právních aktů o poskytnutí podpory, ČR
se umístila na 5. pozici, v proplacených prostředcích je na 3. místě. Informovala, že dne 9. května 2018 vláda
schválila Výroční zprávu o implementaci DoP za rok 2017. Zpráva hodnotí jako vysoce rizikové programy IROP,
OP PIK a OP PPR. Mezi programy se středním rizikem jsou zařazeny programy OP R, OP TP, OP VVV a OP ŽP.
Nízké riziko mají programy OP D, OP Z a PRV. Součástí výroční zprávy je i návrh realokace ve výši 78 746 358
EUR - zhruba 2 mld. Kč - z programu IROP do OP ŽP. Přesun prostředků již v květnu 2018 schválily oba
monitorovací výbory.
Martina Honců doplnila, že v oblasti výkonnostního rámce nenastaly od minulého zasedání PT RHSD žádné
významné změny. Většina programů, které byly označeny jako rizikové (IROP, OP PIK, OP VVV, OP ŽP a OP
PPR), nyní předkládá revize některých milníků. O aktuálním vývoji v této věci bude MMR-NOK informovat.
Jan Wiesner v souvislosti s realokací z IROP do OP ŽP podotkl, že finanční prostředky by rozhodně měly
směřovat především do oblastí, kde jsou potřeba a které mají pozitivní vliv na ekonomiku.
Alexandra Rudyšarová upozornila, že někteří žadatelé o dotace z programu OP PIK z řad členů jejich
organizace si stěžují na přístup Auditního orgánu (AO). Výsledky kontrol jim totiž způsobují značné problémy.
AO sice hlídá finanční prostředky EU, ale měl by především hájit národní zájem. Apelovala na MMR-NOK, aby
v této věci zahájil intenzivní jednání. Dále zmínila, že AO například odmítá zveřejnit metodiku v otázce výkladu
propojení osob a vytváření velkých a malých podniků.
Daniela Grabmüllerová potvrdila, že obecně oblast kontrol představuje dlouhodobý problém. Touto otázkou
se zabývala i pracovní skupina EK na vysoké úrovni, která v této věci formulovala pro nadcházející programové
období konkrétní doporučení.
Klára Droznová uvedla, že monitorovací výbor OP PIK již tuto záležitost řeší. AO je však nezávislý orgán
a MMR-NOK tak nemá kompetence zasahovat do jeho pravomocí a metodik. MMR-NOK se nicméně účastní
zasedání daného monitorovacího výboru.
Alexandra Rudyšarová zdůraznila, že měla na mysli především politickou a nikoli metodickou intervenci ze
strany MMR-NOK. Malý zájem o výzvy ze strany žadatelů je způsoben právě podobně nekorektním přístupem
AO.
Jan Wiesner doplnil, že je nutné nastavit přesná a jasná pravidla, která však nesmí jít nad rámec požadavků EU.
Daniela Grabmüllerová uvedla, že pravidla musí být jednoznačně interpretovatelná a jasně předem stanovená,
aby žadatel věděl, co vše a na základě jakých parametrů podléhá kontrolám.
Rostislav Dvořák dodal, že zveřejnění metodiky ze strany AO by mělo být zcela samozřejmou povinností.

3. Informace o přípravě programového období po roce 2020
Lenka Kudrnová informovala, že dne 2. května 2018 EK zveřejnila návrh nařízení k Víceletému finančnímu
rámci pro období 2021 – 2027. Celkový objem navrhovaného rozpočtu činí 1 279 mld. EUR, což představuje
1,11 % HND EU-27. S přihlédnutím k inflaci je výše rozpočtu srovnatelná s rozpočtem na současné programové
období. V rozpočtu však dochází k některým škrtům – pro oblast kohezní politiky a společné zemědělské
politiky byl objem prostředků snížen o cca 7 %. Rozpočet byl do určité míry modernizován, má novou strukturu
a byly vytvořeny i nové programy - např. program na podporu reforem. V případě programů Erasmus+
a Horizon došlo k výraznému navýšení alokovaných prostředků. Návrh nařízení bude následně schválen v rámci
legislativního procesu Radou EU, a to za předpokladu souhlasu Evropského parlamentu. Dohody by podle
plánu mělo být dosaženo ještě před volbami do Evropského parlamentu a summitem v Sibiu v květnu 2019. Na
přelomu května a června 2018 byly postupně zveřejňovány návrhy nařízení k jednotlivým fondům, včetně
Obecného nařízení. Pokud jde o finanční aspekty, škrty v oblasti kohezní politiky nejsou tak velké, jak se
původně očekávalo. Celkový objem prostředků byl snížen o zhruba 7 %. Alokace pro jednotlivé fondy jsou

navrženy následovně: ERDF má k dispozici 226 mld. EUR, FS 47 mld. EUR a ESF+ 101 mld. EUR. EK rovněž
informovala o přehledu oblastí, které by měly být podpořeny. Alokace pro ČR činí 18 mld. EUR, což představuje
propad o 24 % ve srovnání se současným programovým obdobím. EK navrhuje zkrátit současné pravidlo n+3 na
n+2. Snížena by měla být míra spolufinancování ze strany EU i zálohové platby. Nový návrh zachovává stávající
kategorie vyspělosti regionů – méně rozvinuté, přechodové a více rozvinuté. Finanční prostředky by i nadále
měly být alokovány na základě HDP/obyvatele, s přihlédnutí k dalším faktorům, jako např. nezaměstnanost,
klimatické změny, vzdělanost nebo přijímání uprchlíků. Změny nastaly i v zařazení jednotlivých fondů pod
rámec obecného nařízení – nově pod něj spadá i Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní
bezpečnost a Nástroj pro řízení hranic a víz. Pod obecné nařízení nebude naopak spadat EZFRV. Dalším novým
prvkem je například tzv. mid-term review v roce 2025, které by mělo zhodnotit dosavadní průběh čerpání
prostředků a nastavit jej pro zbytek programového období. Obecné nařízení nově posiluje prvek tzv. tematické
koncentrace. Podpora bude směřovat do 5 politických cílů – Inteligentnější Evropa, Ekologičtější Evropa,
Propojenější Evropa, Sociálnější Evropa a Evropa blíže občanům. Je také stanoveno procentuální vymezení
tematické koncentrace – na cíl 1 45 % alokace, na cíl 2 30 % alokace, na klima 25 %. Část alokace ESF+ musí jít
na potravinovou deprivaci a až ¼ alokace na sociální inovace. Pro oblast městského rozvoje je vyčleněno 6 %
prostředků. Nařízení k ERDF a FS uvádí oblasti, do kterých prostředky směřovat nesmí - např. omezená
podpora velkých podniků - a také zpřesňuje formy podpory. Upravuje i převod prostředků do jiných nástrojů.
ČR bude v rámci jednání prosazovat větší flexibilitu při rozdělování prostředků. Je navrhován přesun zhruba
11,3 mld. EUR z FS do Nástroje pro propojení Evropy (CEF). ČR podporuje převod určité částky, a to za
předpokladu, že v rámci CEF budou existovat národní obálky ideálně ve výši odpovídající převodu vlastní
alokace členského státu do CEF. Návrh také nově zavádí namísto současných předběžných podmínek tzv.
„základní podmínky“, které představují výrazné zpřísnění stávajícího systému. Počet navrhovaných podmínek
se sice snížil, avšak některé mají velmi rozsáhlá kritéria. Podmínky mají být naplňovány i monitorovány
průběžně. ČR bude v rámci jednání chtít prosadit fixní lhůty pro splnění podmínek, jako v programovém období
2014-2020.
Daniela Grabmüllerová doplnila, že se zatím jedná o návrh nařízení předložený EK. Vlastní vyjednávání o jeho
obsahu je teprve v začátcích. Návrh bude diskutován na úrovni pracovní skupiny Rady EU, následně proběhnou
trialogy s Evropským parlamentem. ČR se bude snažit nalézt spojence především v řadách států V4. Dále
informovala, že MMR-NOK pořádá dne 15. června 2018 Kulatý stůl k budoucnosti kohezní politiky. Všechny
návrhy rámcových pozic k obecnému nařízení i jednotlivým fondům budou v ČR projednány na příslušných
platformách a rozeslány k připomínkám.
Jan Wiesner se dotázal, z jakého důvodu ČR zaznamenala největší propad v množství přidělených prostředků
v rámci středoevropských členských států.
Lenka Kudrnová odpověděla, že hlavním důvodem snížení alokace je dobrá ekonomická situace v ČR a z toho
vyplývající nárůst vyspělosti regionu, který se promítá do výše HDP.
Věra-Karin Brázová doplnila, že kromě výše HDP se přihlíží například i k výši nezaměstnanosti, která je v ČR
nyní nejnižší v EU.
Daniela Grabmüllerová uvedla, že základem pro výpočet alokací je tzv. berlínská metodika, která kritérium
nezaměstnanosti v určité míře zohlednila již v současném programovém období. Klíčový ale zůstává ukazatel
HDP.
Alexandra Rudyšarová poznamenala, že při vyjednávání by měla být zohledněna například specifická struktura
hospodářství v ČR.
Věra-Karin Brázová se vrátila k problematice cílů, které sice jsou definovány poměrně široce, avšak uvedená
procentuální vymezení nejsou pro ČR příliš výhodná. Proto bude důležité mít stanoveny priority financování,
které budou vymezeny v připravovaném dokumentu Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce
2020 (NKR). Zatím je dokončena analytická část dokumentu, kterou členové PT RHSD před jednáním obdrželi
a která vychází ze základních strategických dokumentů, jako například ČR 2030 nebo Strategie regionálního
rozvoje a řady dalších. Analýza byla provedena ve spolupráci se širokým okruhem partnerů. Identifikováno bylo

devět tematických oblastí a tři průřezové oblasti – změna klimatu, společnost 4.0 a územní dimenze. Tematické
oblasti jsou nyní dále rozpracovávány do podoby karet, které budou klíčovým vstupem pro prioritizaci.
Prioritizace, jejíž postup vč. kritérií a hodnotících výroků byl před jednáním rozeslán, bude zahájena letos v
létě. Kritéria byla definována na základě ekonomického a společenského přínosu nebo podloženosti teorií
změny či strategickými dokumenty. Následně by měla být zpracována návrhová část; první návrh NKR by měl
být předložen vládě do konce roku 2018, finální pak v polovině roku 2019. S ohledem na nižší celkovou alokaci
pro příští období bude nutné provést tematickou koncentraci. MMR-NOK nyní sbírá dobrou zahraniční praxi
pro následné zpracování návrhu architektury ESIF.
Klára Droznová v souvislosti s koncepcí jednotného metodického prostředí informovala o připravované
veřejné konzultaci, která by měla být zahájena v průběhu června. Koncepce chce navázat na stávající prostředí,
identifikovat přínosná a fungující místa, nikoliv systém kompletně měnit.
Daniela Grabmüllerová doplnila, že co se týče finančních nástrojů, MMR-NOK chce ve druhé polovině roku
provést analýzu nejvhodnějších oblastí, příležitostí a překážek při kombinaci dotací a finančních nástrojů.
Koncem letošního nebo počátkem příštího roku také MMR-NOK plánuje společně s Evropskou investiční
bankou uspořádat výroční konferenci k problematice využití finančních nástrojů.

4. Různé
a) Aktuální stav příprav Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Štěpán Nosek informoval, že Strategie regionálního rozvoje 2021+ (SRR) je dokumentem, který definuje
priority regionální politiky na úrovni státu na období 2021 - 2027. Analytická část dokumentu je již hotová,
v současné době se dokončuje část návrhová. Na tvorbě dokumentu se podílí řada tematických a územních
pracovních skupin. Aktuální verze návrhové části bude prezentována 22. června 2018 na Národní stálé
konferenci. Implementační část by měla být zpracována ve druhé polovině letošního roku. Na přelomu roku
2018 a 2019 by měl dokument projít meziresortním připomínkovým řízením (MPŘ), v červnu 2019 by měl být
následně schválen vládou. Dokument se věnuje především tématům s územní dimenzí, která musí splňovat tři
kritéria - musí být řešitelná z národní úrovně, mít územní specifika a stát musí mít k dispozici nástroje, jimiž je
možné daný problém řešit. V rámci SRR se území ČR dělí do několika kategorií - metropolitní území,
aglomerace, regionální centra a jejich venkovské zázemí, hospodářsky a sociálně ohrožená území
a strukturálně postižené kraje. Venkov nedisponuje vlastní specifickou kategorií, ale je vždy pojímán v kontextu
daného území. Hlavními cíli pro oblast metropolitních území a aglomerací jsou transformace ekonomiky,
veřejné služby nebo dostupnost bydlení. Co se týče regionálních center, v současné době se pracuje například
na definici nástrojů, které by mohly napomoci diverzifikaci ekonomické základny v regionech. Dalším tématem
v tomto typu území je problematika dostupnosti služeb. Průřezová kategorie se týká veřejné správy - například
lepšího propojení strategického a územního plánování. Pozornost je rovněž věnována práci s daty v oblasti
regionálního rozvoje.
Jan Wiesner zdůraznil důležitost provázanosti stanovených cílů a nutnost koordinovaného postupu mezi
ministerstvy. Dokument je potřeba dále rozpracovat.
Štěpán Nosek v reakci uvedl, že na zpracování implementační části SRR je vyhrazeno poměrně dost času.
V této věci se uskuteční řada jednání.
b) Souhrnný akční plán hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského,
Ústeckého a Karlovarského kraje
Daniela Grabmüllerová podala aktuální informaci o jednání se zástupci EK, které se konalo v rámci druhé
konference pro Strategii restrukturalizace krajů - ÚK, MSK a KVK dne 7. června 2018 za účasti krajů i vládního
zmocněnce. Setkání bylo zaměřeno za zapojení ČR do iniciativy EK „Uhelné regiony v transformaci“.
EK podrobně prezentovala nástroje, které by mohla ČR využít. ČR prezentovala dílčí části RE:STARTu.

Štěpán Nosek stručně informoval o činnosti Úřadu zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených
s revitalizací ÚK, MSK a KVK, v jehož režii je příprava návrhů akčních plánů pro postižené regiony. Zpracování
návrhů pro jednotlivé kraje do společného akčního plánu a příprava pro schválení vládou je zajišťována MMR,
MPO, ÚV a Úřadem zmocněnce vlády, který plní roli koordinátora. Úřad zmocněnce vlády ustavil v každém
z regionů odborné pracovní týmy, v nichž jsou zástupci regionálních institucí, příslušných ministerstev a věcně
příslušní odborní garanti. Současně s vytvořením odborných týmů Úřad zmocněnce vlády provedl rozsáhlý sběr
podnětů také ze strany regionů. Finální akční plán je souhrnem požadavků daných postižených území
a zainteresovaných resortů. Vládě je ke schválení předkládán druhý akční plán. První akční plán byl schvalován
v červnu 2017 a měl 65 opatření. Několik z nich se již podařilo implementovat, např. Program na regeneraci
a podnikatelské využití brownfieldů nebo Cílené komplementární výzvy z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro
vysoké školy ve strukturálně postižených regionech. Druhý akční plán obsahuje 27 opatření, která pokrývají
7 tematických pilířů Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK. Celková alokace druhého akčního
plánu činí cca 20 mld. Kč. Dne 7. června 2018 se uskutečnila druhá konference pro Strategii restrukturalizace
ÚK, MSK a KVK, kde byl představen aktuální stav druhého akčního plánu. V rámci této iniciativy má docházet
k propojování potřeb daných regionů, usnadnění rozvoje a dlouhodobých strategií v uhelných regionech
s cílem zahájit proces transformace.
c) Aktivity v oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje
Věra-Karin Brázová informovala o strategické práci MMR, v níž probíhá celá řada aktivit. Aktuálně opět vzroste
důležitost strategické práce, protože se blíží další období intenzivní přípravy strategií, programů a DoP. Pokud
kvalitní strategie nebudou včas a v dobré kvalitě k dispozici, bude mít MMR velmi těžkou pozici při diskusi s EK
o tom, co je žádoucí podporovat. Prostředků bude méně a je třeba pečlivá příprava, včetně dobré
argumentace, a mít k dispozici celou škálu projektů a dořešených problémů v legislativě či institucionální
rovině, aby se prostředky daly vůbec začít čerpat.
Mezi dílčí aktivity MMR byl zmíněn seminář v rámci projektu Mapování strategické práce v institucích veřejné
správy, který se konal dne 10. května 2018. Seminář byl koncipován s ohledem na představení průběžných
výstupů realizovaných strategických projektů MMR. Semináře se zúčastnili gestoři důležitých strategických
dokumentů, zástupci krajů a rezortů věnující se strategické práci ve veřejné správě ČR. Na semináři byla znovu
zdůrazněna důležitost strategické práce, včetně potřeby strategické dokumenty připravovat včas a kvalitně,
což v souvislostech semináře představovalo také přípravu dokumentů pro programové období po roce 2020.
Zároveň zazněla ze strany účastníků podpora myšlence strategických útvarů na rezortech a potřeba větší
propagace kvalitní strategické práce.
V oblasti udržitelného rozvoje se po převodu agendy z ÚV stále řeší s MŽP nastavení činností, rolí a toho, co,
kdo, kdy bude v jednotlivých úkonech dělat.
Alexandra Rudyšarová požádala o provedení podrobnější analýzy situace na venkově - obslužnost,
administrativní vykazování obyvatel aj. - v rámci strategických průřezových analýz pro programové období po
roce 2020.
Daniela Grabmüllerová doplnila, že nově bude kompetenčně spadat problematika venkova pod působnost
MMR a pro MMR se jedná o důležitou součást jejího portfolia.
Jan Wiesner uvedl, že důležitý je v této oblasti rovněž rozvoj cestovního ruchu.
Věra-Karin Brázová doplnila, že odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií úzce spolupracuje v oblasti
cestovního ruchu rovněž s odborem cestovního ruchu v rámci přípravy na programové období po roce 2020
v podobě NKR.
Štěpán Nosek zdůraznil, že problematika venkova je pro MMR velké téma. MMR spolupracuje například
s Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde se vede
dialog o rozvoji venkova. Existuje i řada dalších výzkumných aktivit v této oblasti. Řada konkrétních výzkumů již
probíhá.

d) Bydlení, sociální bydlení
Jiří Klíma rozdělil svůj příspěvek do tří bodů: a) legislativní část, b) finanční část, c) zákon o sociálním bydlení.
Legislativní část byla věnována novele zákona 311/2013 Sb. Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám
a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev o změně některých zákonů, která byla 8. června
2018 již potřetí projednávána ve výboru Poslanecké sněmovny. Dále skončilo MPŘ návrhu Zákona o realitním
zprostředkování a zákon bude nyní opakovaně předložen vládě. Profese realitního makléře by se měla stát
vázanou živností. Rovněž skončilo MPŘ k novele Občanskému zákoníku. Tato novela se dotýká i sociálního
bydlení. Spolupředkladatelem je MSp. Dne 13. června 2018 bude vláda projednávat novelu nařízení vlády č.
390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných
prostranství na sídlištích. MMR dále připravuje novelu zákona 211/2000 Sb. o Státním fondu rozvoje bydlení.
Nové nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů až do výše 2 ml. Kč na
pořízení rodinného domu či 1,2 ml. Kč na pořízení bytu mladými lidmi s či bez dítěte, a to primárně v malých
obcích, malých městech.
b) Dotační titul technická infrastruktura nebyl MMR vyhlášen, avšak do budoucna MMR tento dotační titul
vyhlásí, pokud bude dostatek finančních prostředků. Další dotační titul, který rovněž nebyl vyhlášen, je Dotační
titul vstupní byty, a to rovněž z důvodu nedostatku finančních prostředků a částečné duplicitě s výzvou v rámci
OP IROP.
c) V současné době probíhají jednání s příslušnými resorty o Zákonu o sociálním bydlení.
Jan Wiesner se dotázal na zákon o sociálním bydlení.
Jiří Klíma vysvětlil, že se jedná o dvě zcela zásadní změny. První změna se týká dvou typů objektů: a) vstupní
domy, které kopírují OP IROP; maximálně 12 bytů; stále se vedou debaty o formě vrátnice či správce b) sociální
byty, které budou založeny na principu desegregace. Druhou zásadní změnou je tzv. reziduální přístup
k bydlení; v ČR max. 55 000 domácností. Věcný záměr zákona o sociálním bydlení je v harmonogramu
legislativních prací vlády na podzim tohoto roku.
e) Informace o přípravě rekodifikace stavebního práva
Vladimír Voldřich informoval o přípravě rekodifikace stavebního zákona. Současný stavební zákon, který nabyl
účinnosti v roce 2007, nesplnil veškerá očekávání v podobě zrychlení, zefektivnění a zjednodušení přípravy
staveb. Z tohoto důvodu se bývalá ministryně Karla Šlechtová zasadila o novelizaci tohoto zákona. Ukázalo se
však, že časové lhůty nelze změnou samotného stavebního zákona již nijak výrazně zkracovat a je třeba se
podívat na systém jako celek - např. stát vs. soukromé právo aj. Změna systému a s tím spojené množství
otázek napříč různými právními předpisy závisí na politické vůli. Rekodifikace stavebního zákona není pouze
o změně stavebního zákona jako takového, ale o nutnosti změny celé filosofie povolování staveb. V souvislosti
s přípravou rekodifikace bylo zřízeno „Kolegium ministryně pro místní rozvoj k rekodifikaci veřejného
stavebního práva“ jako poradní orgán ministryně a platforma pro odbornou diskusi nad koncepčními otázkami
při přípravě rekodifikace veřejného stavebního práva. Kolegium tvoří nejvýznamnější aktéři stavebnictví
převážně z privátního sektoru aj. Kolegium se nebude dále rozšiřovat.
Josef Morkus představil pracovní skupiny k rekodifikaci. Tyto skupiny vznikly z iniciativy náměstkyně pro řízení
sekce výstavby a veřejného investování paní Marcely Pavlové. Skupiny jsou zaměřeny na řešení určitých
konkrétních problémů užším kolektivem odborníků. Pracovních skupin je celkem šest:
1) pracovní skupina pro veřejnou správu,
2) pracovní skupina pro územní plánování,
3) pracovní skupina pro digitalizaci,
4) pracovní skupina pro oblast stavebního práva procesního,
5) pracovní skupina pro oblast stavebního práva hmotného,
6) pracovní skupina pro vyvlastnění.
Josef Morkus doplnil, že předložení věcného záměru stavebního zákona je ve výhledu legislativních prací vlády
předpokládáno na konci roku 2020.

Jan Wiesner vyjádřil svůj zásadní nesouhlas s příliš dlouhým termínem předložení věcného záměru stavebního
zákona a nedostatečnou aktivitou vlády v této oblasti. Je třeba jasně stanovit termíny a odpovědnost.
Rostislav Dvořák zdůraznil, že je ČR stále na začátku tvorby účinného stavebního zákona. Velkým problémem
je skutečnost, že lidé nemají dostatek zkušeností z praxe a pracují s historickými zákony, které je třeba změnit.
Tito lidé kolem sebe vytváří široké pracovní skupiny, které jsou neakceschopné. Chybí hlavní odpovědná osoba
tak, jako je tomu v klasické firmě.
Vladimír Voldřich doplnil, že je nutné hledat zcela nová řešení a mít úplně novou strukturu stavebního zákona.
Nejprve je třeba najít shodu politickou v klíčových otázkách. Pracovní skupiny již vykonávají aktivitu. Je třeba se
držet legislativních pravidel vlády, jak postupovat.
Daniela Grabmüllerová poděkovala všem za účast a uvedla, že paní ministryně bude informována o tom, že na
příštím plénu RHSD se dá očekávat debata k procesu novému systému povolování staveb. Příští jednání
PT RHSD se na MR bude konat pravděpodobně v září 2018

5. Shrnutí a závěr
•
•
•
•
•
•
•

PT RHSD vzal na vědomí informace o stavu implementace programů v rámci období 2014–
2020.
PT RHSD vzal na vědomí informace o přípravě programového období po roce 2020.
PT RHSD vzal na vědomí informace o aktuálním stavu příprav Strategie regionálního rozvoje
ČR 2021+
PT RHSD vzal na vědomí informace o Akčním plánu hospodářské restrukturalizace
Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje
PT RHSD vzal na vědomí informace o aktivitách v oblasti strategického řízení a udržitelného
rozvoje.
PT RHSD vzal na vědomí informace o aktivitách v oblasti bydlení, sociálního bydlení.
PT RHSD vzal na vědomí informace o přípravě rekodifikace stavebního práva.
* * *

