VI. volební období
-------------------------------------------------------------------------------------výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

ZÁPIS
z 20. schůze výboru
která se konala

10. - 13. ledna 2012
v Libereckém kraji
Přítomni: dle prezenční listiny.
Schůzi řídil JUDr. Stanislav Polčák, předseda výboru.

Úterý 10. ledna 2012:
19,30 - 21,30 hod.
Jednání s o.p.s. Horská služba ČR.
Pan Jiří Brožek, náčelník Horské služby ČR, představil činnost a problematiku Horské služby
ČR. Následně proběhla diskuse poslanců.

Středa 11. ledna 2012:
Současný stav čerpání prostředků EU a příprava na nového programové období 2014 –
2020.
K jednání jsou zvaní zástupci: Úřad vlády ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí, Sdružení
místních samospráv.
Polčák: Zahájení jednání.
Horníková: Rozšíření programu - Různé - Zpráva p.náměstka Kalouse o stavu projednávání
nového stavebního zákona.
Hlasování o programu :
Hlasování: ANO 16

NE 0

zdržel 0

přítomno 16

přijato

Braun: Informace o současném stavu čerpání prostředků - mediálně aktuální - rizikové
čerpání. Velká chybovost v žádostech.
- OP Podnikání a inovace - bylo pozastaveno, říjen-listopad odblokováno - relativně
jednoduchý případ trval 7 měsíců.
- Doprava, OP ŽP - nyní pozastaveno - probíhá vyjednávání.
- OP Výzkum a vývoj, inovace - nyní už v pořádku
- OP Severozápad - probíhá vyjednávání
- OP vzdělávání a konkurenceschopnost - pozastaveno

-

u rizikových programů se snažíme analyzovat jejich realizovatelnost.

Polčák: Mediálně běží, že OP mají určitou chybovost.
Šmerda: Problémy s čerpáním jsou dány hlavně neustále probíhajícími personálními
změnami. Výsledkem je podání asi 8 trestních oznámení. Hledáme řešení, nemáme problém
se schvalováním projektů, ale je problém na straně příjemců dotací, kteří pracují pomalu.
Braun: Diskuse k článku. Nemáme ze strany Evropské komise informaci, že by mělo být
čerpání pozastaveno.
Novotný: Strukturálně postižené regiony. Existuje usnesení Fišerovy vlády, patří tam i
Karlovarský kraj. V současné době stíhá jedna kontrola druhou. Dávají se nesmyslné pokuty.
Můžeme dosáhnout toho, že obce do těch programů nepůjdou. Kontrolovat ANO, ale ne
nesmysly. Budeme asi státem navzájem se udávajících lidí.
Braun: Co se týká kontrol. V únoru chceme předložit vládě materiál, který popisuje místa v
procesu, která způsobují komplikace a nejsou v souladu buď s národní nebo evropskou
legislativou. Je zapotřebí zkoordinovat kontrolní plány.
Krátký: Kontrola má pomoci odstranit nedostatky, zatím to funguje tak, že každá kontrola
chce projekt potopit. Zachování pravomocí v oblasti veřejné správy z periferních oblastí
způsobí větší zaostávání těchto území.
Šulc: Ministerstva by měla přemýšlet o tom, které finanční prostředky nebudou vyčerpány a
měly by být převedeny tam, kde vyčerpány budou. Ke kontrolám - myslím, že už jsme se
ukontrolovali. Co se týče kontrol - katastrofa - co budeme dělat s kontrolami kontrol? Kdo
bude kontrolovat kontrolory?
Michal Týfa (MF): Ministerstvo financí zřídilo auditní orgán, který má za úkol koordinovat
kontrolní činnost. Chápu, že veškeré kontroly mají snahu najít chyby. Je zapotřebí změnit
nastavení interních postupů. Sami jsem si je nastavili, sami je můžeme změnit. MF může toto
udělat. Kontroly byly nastaveny přísněji. Přiznávám, že to o čem tu hovoříte, je už na hranici
dobrého vkusu. Musíme kontroly nastavit tak, aby pomohly zajistit cíl projektu.
Martínek: Svoje problémy musíme řešit doma, ne v EK. Realokace - je s tím zapotřebí začít
hned. Vyjednávání bude trvat rok. Kontroly - hlavní problém - každý kontrolor má svoje
předpisy a každý jiné. MF by mělo sjednotit postupy při přidělování peněz a při kontrolách.
Změny v současně probíhajících OP jsou, ale jestli někdo říkal, že teď se začne čerpat - je
nesmysl.
Jech: Realokace ano a co nejrychleji. Jestli je ve vašich silách změnit přístup kontrol, bylo by
to k dobrému.
Polčák: Ukončení 1. části.

11,00 hodin - 2. část jednání - nové plánovací období.
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Polčák: Zahájení jednání.
Braun: Informace ohledně přípravy nového programového období 2014 - 2020.
1) GAC - Rada pro všeobecné záležitosti.
Březen 2012 - setkání regionálních ministrů V4 a exkomisařů. (Bude to v ČR)
2) Věcné informace o rámcových programech.
- klíčové priority ČR pro vyjednávání o nařízeních
- míra kofinancování na národní úrovni (15%)
- vztah k Evropě 2020- vejde se tam vše co máme v prioritách
- nový nástroj k propojení Evropy
- vadí nám princip, že by EU přesně určila procenta.
Děláme analýzy, abychom komisi předložili výsledky. ČR, na rozdíl od Německa, není
schopna rozhodnutí nařízení změnit - problematika DPH.
Polčák: Otevírám obecnou rozpravu. Pozice ČR jsou pochopitelné. Proti principu subsidiarity
jde komise - je nutné jí to vytknout. Princip kohéze - odstraňování rozdílů, rozdílné DPH je
ale vytváří.
Dotaz - 10 miliard ve zvláštním fondu, proč si myslíme, že na ně nedosáhneme?
Braun: Princip subsidiarity - v nařízení je protiřečení, nařízení je vystavěno strategicky - jde o
konsolidaci veřejných rozpočtů. K DPH - souhlas uvnitř "V4". Bude to mít fatální následky.
K 10 mld. - MF zpracovává tu rámcovou pozici. Rozdělování peněz. 2017 - proběhne revize,
peníze se sjednotí, bude probíhat soutěž o zbytek finančních prostředků - vyjednávání ale
ještě nezačalo. ČR by mohla dostat proporcionálně,stále vysokou sumu peněz.. MF- pozice
ještě není opravdu hotová. Probíhá vyjednávání. Hmatatelné výstupy nejsou.
Krátký: Nařízení 615 - rozbor přiložených tabulek. Tématické cíle stanovené EK.
Braun: Neopouštíme žádný z 11 tematických cílů.
Krupka: Monitorovací systém - už se nějak usadil? Jak je na další období připraveno MMR?
Braun: Od vlády jsme dostali mandát k vyřešení problémů souvisejících s monitorováním.
Máme za úkol připravit jednodušší systém. Do konce března chceme mít detailně popsány
procesy. Dostanete informaci.
Národní rozvojové priority (Usnesení vlády 650/2011)
- leden 2013 - návrh smlouvy s EK
- leden 2014 - podpis smlouvy.
Polčák: Kdy bude vláda schvalovat rámcovou pozici?
Braun: Duben - předáváme vládě materiál - cíl a zaměření OP. V říjnu - návrh rámcové pozice
Babor: Počítáte s ROPama v současné struktuře?
Braun: Dopracováváme vyhodnocení jednotlivých OP a DOP. Dnes nemůžeme říci jestli
budou nebo ne. Připravujeme dokument - Strategie regionálního rozvoje.
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Polčák: Tomuto tématu se budeme věnovat ještě jednou - březen, duben.
Novotný: Rozdíly mezi kraji se zvětšují. To se musí zastavit a je to potřeba vzít do úvahy při
přípravě strategie regionálního rozvoje.
Martínek: S MMR velmi dobře spolupracujeme. Vláda s ROPy nepočítá. Časová osa - klíčový
rok 2013 - koncem roku 2013 budou určeny ty nejdůležitější informace. Reálné čerpání myslím rok 2015-2016. To vše za předpokladu, že se nic v EU nestane. Specifikace návrhu
AKČR k budoucímu období. Polsko rozhodlo, že drtivá většina financí přijde přes regionální
programy.
Jech: Příprava na nové období je prioritou starostů a primátorů. SMO bude jednat s MMR
a MZE. SMO má informace, že více fin. prostředků by mělo jít přes MASKY. Chceme
efektivnější veřejnou správu.
Polčák: Dnešní sezení je úvod do problematiky. Příští jednání proběhne v březnu, dubnu.
Návrh usnesení č. 82:
1) p o v a ž u j e stávající systém postupu provádění kontrol čerpání prostředků EU za
roztříštěný a příliš byrokratický.
2) ž á d á ministerstvo financí o metodické sjednocení postupu při provádění kontrol v rámci
čerpání prostředků EU (včetně auditních orgánů) s důrazem především na hodnocení
dosažení účelu (cíle projektu)
a dále ž á d á ministerstvo financí o informaci o provedených opatření.
3) b e r e na vědomí zprávu o stavu čerpání prostředků EU předloženou MMR.
4) ž á d á MMR o pravidelnou měsíční informaci o stavu čerpání prostředků EU
5) považuje za nezbytné při přípravě čerpání prostředků EU po roce 2013 koncentrovat priority
čerpání a zásadně snížit administrativní náročnost čerpání prostředků EU
Novotný: Navrhuji rozšířit usnesení o další bod 6 - doporučuje MMR, aby byly i v dalším období
zachovány ROPy.
Polčák: Hlasování o bodu 1 - 4:
Hlasování: ANO 16
NE 0
Hlasování o bodu 5:
Hlasování: ANO 16
NE 0
Hlasování o bodu 6:
Hlasování: ANO 7
NE 0
Hlasování - viz příloha č. 1.

zdržel 0

přítomno 16

přijato

zdržel 0

přítomno 16

přijato

zdržel 9

přítomno 16

nepřijato

Polčák: Dalším bodem je prezentace „Přežijí malé obce rok 2014?”. Prosím pana Ing. Hužeru
o představení prezentace.
Následně proběhla prezentace, ve které byla představena Rada starostů jako koordinační
orgán pro spolupráci obcí ve správním území ORP a byla zmíněna možnost zapojení Rady
starostů do implementačního systému pro poskytování dotací ze Strukturálních fondů.

14,00 hod.
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Odjezd z Harrachova do Prahy.

Čtvrtek 12. ledna 2012:
07,00 hod.
Odjezd z Prahy (Valdštejnské náměstí) do Brna, účast na veletrhu GO a
Regiontour 2012.
10,00 hod.
Účast na zahájení GO - Mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu a
Regiontour – Mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech.
( Pavilon P, u expozice Czech Tourism a Slovenské agentury pro cestovní ruch SACR,
slavnostní přestřižení pásky).

16,00 hod.
Pavilon P, pódium, slavnostní vyhlášení výsledků soutěží – Region Regina 2012, Profi GO
2012, TOP GUIDE Junior 2012.

17,00 hod.
Pavilon P, pódium, vyhlášení výsledků soutěže a předání ocenění Velká cena cestovního
ruchu.

17,30 hod.
Ubytování - Hotel Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno.

20,00 hod.
Účast na společenském večeru v hotelu International, Husova 16, Brno.

Pátek 13. ledna 2012:
08,30 hod.
Odjezd zpět do Prahy.
Zapsala: Jindra Kuklíková, Petra Čížkovská.
Odpovídá: Mgr. Miroslav Wolf, organizační tajemník.

JUDr. Stanislav P o l č á k v.r.
předseda výboru

Bc. Jan K l á n v.r.
ověřovatel výboru
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