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jemci či úředníky z  členských zemí 
a ve finální podobě jsou předkládá-
ny EK. Na červnovém setkání jsme 
žádali EK, aby nám sdělila, jak na-
kládá s našimi výstupy, jak je využije 
a  jak je bude prezentovat na svých 
platformách. Bylo nám přislíbeno, že 
po létě by k  tomuto měla EK vydat 
nějaké zprávy, tak uvidíme, jak se 
podařilo naši práci zhmotnit do kon-
krétních změn.

Bude možné využít výsledky práce 
HLG ještě v  současném programo-
vém období 2014–2020?

Ano, to je jedna z  ambicí, kterou 
rozhodně máme. Když jsme hleda-
li optimální cestu, jak uchopit do-
poručení ke zjednodušení, jedna 
z prvních myšlenek byla, že musíme 
umět identifikovat rychlá opatření, 
která pomohou ještě pro toto obdo-
bí, a pak i  ta strategičtější, která se 
zřejmě dostanou až do nové legisla-
tivy pro programové období po roce 
2020. Dáváme konkrétní návrhy 
a  spoléháme na Evropskou komisi, 
že bude schopna alespoň některé 
z  našich návrhů zapracovat a  pro-
sadit ještě pro toto období. Nyní se 
očekává zveřejnění návrhů úprav 
kohezních nařízení ve vazbě na re-
vizi víceletého finančního rámce 
a  podle indicií EK by součástí měly 
být už i některé z návrhů, které vze-
šly z činnosti HLG. 

ke zjednodušení postupů, ale také 
pomoci obhájit potřebnost kohezní 
politiky. 
Zjednodušování není jednoduché. 
Vzhledem k  vysoké míře regulace 
kohezní politiky jsou obrovská oče-
kávání od všech partnerů, jak bylo 
vidět v  rámci diskuze na různých 
platformách. Již nyní je třeba si ale 
říci, že HLG není a nemůže být tím, 
kdo vše změní a zachrání. Byť před-
stavujeme za-
stoupení expertů 
s  různými zkuše-
nostmi a  různým 
přístupem, mů-
žeme být schopni 
jen ukázat směr, 
kterým se vydat – 
pak bude na hlav-
ních aktérech, 
kterými jsou Ev-
ropská komise 
a  implementační 
subjekty v  člen-
ských státech, zda se tímto směrem 
vydat a  jak, neboť vědět o  cestě 
a jít po ní, je obrovský rozdíl. Nikdo 
z  nás, členů HLG, nechce dopustit,  
aby se z HLG stala jen další z mnoha 
takových skupin, jaké už existovaly 
v  minulosti. Pro mě osobně přináší 
členství v HLG možnost něco změnit, 
posunout lepším směrem, ukázat, 
že na zkušenostech členských států 
a jejich expertů může EK stavět, stačí 
jen naslouchat a  být otevřený.  Sa-
mozřejmě je to práce navíc, mnohdy 
ve volném čase, ale je to do určité 
míry i poslání, a to za ten čas stojí. 

V  jakých oblastech vidíte největ-
ší potřebu, potenciál a  přínos této 
skupiny?

Agenda skupiny je zaměřena na celý 
cyklus implementace s důrazem na 
klíčové body typu auditní proble-
matiky, finančních nástrojů, zjedno-
dušených metod vykazování, elek-
tronizace veřejné správy a  mnoha 
dalších. 
Největším přínosem jsou bezesporu 
široké a bohaté zkušenosti jednotli-
vých členů HLG. Součástí platformy 
jsou nejen kolegové, kteří mají zku-

šenosti v  tradičně 
kohezní oblasti, ale 
i s přesahem na pro-
gramy přímo řízené 
EK, z  oblasti země-
dělské či rybářské 
politiky apod. To 
nám umožňuje vi-
dět jinýma očima 
situace, které tře-
ba pro přílišné za-
cyklení v  problému 
bychom normálně 
vidět nemuseli. 

Součástí naší práce v HLG jsou rov-
něž debaty se zástupci příjemců či 
implementačních struktur členských 
zemí, kde na konkrétních případo-
vých studiích rovněž můžeme vidět 
a slyšet praktické zkušenosti.

HLG bude fungovat tři roky a měla 
by zakončit svou činnost v  únoru 
2018. Co by mělo být hlavním výstu-
pem její práce?

HLG předkládá výstupy pravidelně. 
Každé setkání má předem stano-
vená témata, k  nimž připravujeme 
diskusní fiche, které se v  několika 
kolech mezi členy komunikují, prů-
běžné závěry jsou konfrontovány 
s praktickými případy s různými pří-

„Některé návrhy HLG 

se pravděpodobně 

podaří promítnout 

již do aktuální revize 

víceletého finančního 

rámce EU“

Rozhovor s  JUDr. Olgou Letáčkovou, náměstkyní sekce koordinace evropských fondů 
a  mezinárodních vztahů na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, o  činnosti mezinárodní 
skupiny pro zjednodušování procesů implementace kohezní politiky.

V  roce 2015 byla rozhodnutím Ev-
ropské komise zřízena skupina 
dvanácti nezávislých odborníků na 
vysoké úrovni pro otázky monito-
rování zjednodušení pro příjemce 
evropských strukturálních a  inves-
tičních fondů, tzv. High Level Group 
on Simplification (dále také „HLG“), 

tak země, které přistoupily relativně 
nedávno. Naše zkušenosti v  rámci 
programových období jsou různé, 
dává nám to však možnost srovnání 
vývoje jak kohezní politiky, tak legisla-
tivy a doprovodných procesů. Máme 
řadu dobrých, ale i  těch bolestivých 
zkušeností a  můžeme přispět nejen 

jejímž členem jste i  Vy. Co pro Vás 
členství v této skupině obnáší?

V  rámci 12 členů, ze kterých je HLG 
tvořena, jsou zastoupeni experti 
z  různých států, přičemž jsou za-
stoupeny rovnoměrně jak země, 
které jsou „starými“ členskými státy, 

„Výměna zkušeností mezi 
členskými státy významně  
napomáhá zlepšovat práci 
v klíčových oblastech 
řízení programů.“

Olga Letáčková

Tomuto tématu se na 

str. 14 věnuje také aktu-

ální 57. vydání magazínu 

Panorama - ke stažení 

na stránkách DG Regio.

Rozhovor


