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Shrnutí 

Reforma evropské správy je prioritou Komise již téměř osm let. Tímto úkolem se zabývá Bílá 
kniha Evropské komise o evropské správě věcí veřejných z roku 2001. Komise nejenže uznala 
tento úkol, ale zašla ještě dále a zavázala EU k užší spolupráci s regionálními a místními 
správními orgány, a kromě těchto formálních struktur také s širší občanskou společností. Tato 
spolupráce neměla být jednostranná a neměla spočívat v tom, že by byl se zúčastněnými 
stranami navázán kontakt pouze za účelem provádění evropských politik, o kterých již bylo 
rozhodnuto. Komise hledala způsoby, jak širší správu zapojit do vymezování cílů, 
vypracovávání politik a jejich samotného uskutečňování. 

Každý z 27 členských států vypracoval svůj národní strategický referenční rámec (NSRR), 
podrobný popis jeho rozvojových cílů v evropském kontextu rozvoje udržitelných, úspěšných 
a moderních ekonomik, tedy lisabonské agendy. Nedílnými součástmi tohoto rozvojového 
procesu jsou partnerství a spoluúčast. 

Tato studie nabízí zasvěcený přehled o tom, jak se toto úsilí o lepší partnerství v současném 
programovém období 2007–2013 vyvíjí v druhé největší rozpočtové oblasti, tedy v oblasti 
strukturálních fondů a fondu soudržnosti. 

Nejprve si klade otázku, co znamená správa na počátku 21. století, a pokračuje zkoumáním 
skutečného vývoje prostřednictvím případových studií pěti členských států: Rakouska, Dánska, 
Itálie, Lotyšska a Rumunska.  

Tyto dva základní stavební kameny, první spíše teoretický, druhý více praktický, jsou 
podkladem pro shrnutí zprávy a naše doporučení. 

Problematika správy a partnerství 

Během posledních přibližně dvaceti let se pojem „správa“ stal častým či dokonce velmi 
důležitým termínem používaným v mnoha našich společnostech a v řadě oborů, včetně 
politologie, ekonomie, sociologie a veřejné správy. 

Pojem „správa“ obecně označuje procesy, struktury, pravidla, normy a hodnoty, s jejichž 
pomocí lze řídit a koordinovat kolektivní činnosti1. Správa jako taková označuje nový model 
koordinace mezi různými aktéry: vládami, parlamenty, oficiálními poradními strukturami, 
veřejnými agenturami, soukromými distributory, akademickou obcí, výzkumnými instituty, 
sdělovacími prostředky, zastupitelskými orgány (např. sociálními partnery) a škálou nevládních 
organizací, z nichž některé mají velmi pevnou strukturu, zatímco jiné jsou volnějšími 
organizacemi, které jsou zaměřené na vedení kampaní. Všichni aktéři se podílejí na složitém 
kaleidoskopu rozhodování a provádění politik. V rozhodování proto již nepřevládá 
administrativní hierarchie, ale komplexní vztahy mezi těmito aktéry. Spolupráce mezi těmito 
aktéry se může realizovat prostřednictvím vertikálních a horizontálních sítí a zahrnuje stát 
i občanskou společnost (hospodářské a sociální aktéry, instituce a nestrukturované skupiny na 
úrovni komunit, sdělovací prostředky atd.) na místní, regionální, vnitrostátní a celosvětové 
úrovni. 

                                                 

(1) Hamedinger A., Frey O. Dangschat J.,  Breitfuss A. (red.) 2008: „Strategieorientierte Planung im kooperativen Staat“ („Strategicky 
orientované plánování v kooperativním státě“), ISBN: 978-3-531-14587-7 
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Podle integrovaného přístupu, který je vymezen ve Strategických obecných zásadách 
Společenství na období 2007–2013, má integrace strategií pro růst na evropské, regionální 
a místní úrovni zohledňovat regionální specifika a stavět na víceúrovňové správě. Tento přístup 
by měl zajistit, že každé odvětví se bude rozvíjet nikoli v izolaci, ale v kontextu jednotné vize 
sociálního a hospodářského rozvoje území členských států. Tento přístup vyžaduje hlubší 
integraci veřejných politik s územním dopadem, zejména s ohledem na hospodářskou a sociální 
oblast a na životní prostředí. 

Zásada partnerství se stala jedním z klíčových principů soudržnosti EU. Podle ní se partneři 
podílejí na tvorbě, provádění, sledování a hodnocení politiky soudržnosti na více úrovních 
(regionální, vnitrostátní a nadnárodní) a za účasti více aktérů (místních/regionálních orgánů, 
soukromých organizací a organizací občanské společnosti). Při sestavování finančního 
a operačního rámce pro regionální politiku na období 2007–2013 získala zásada partnerství opět 
na důležitosti a také nyní začleňuje organizace občanské společnosti, ekologické partnery, 
nevládní organizace a orgány odpovědné za podporu rovnoprávnosti mezi ženami a muži(2). 
V tomto ohledu zdůrazňuje zásada partnerství aspekty vertikální i horizontální integrace.  

Některá společná témata při vypracovávání NSRR ve všech 27 členských státech EU 

Využívání prostředků ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti EU v praxi staví před 
zúčastněné strany několik úkolů. V důsledku této skutečnosti vznikl sdílený systém řízení na 
evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni, tzn. systém víceúrovňové správy, který je 
však v jednotlivých členských státech i v regionech jednotlivých členských států různý. Národní 
vlády a aktéři na regionální či místní úrovni se rozhodování účastní různou měrou a s různými 
pravomocemi.  

V EU 27 členských států vyvstala v souvislosti s navrhováním či vývojem NSRR řada 
společných témat. 

Jedním společným rysem je, že příprava NSRR neprobíhala v plánovacím nebo politickém 
vakuu. Tento proces se obvykle uskutečňoval v širším rámci plánování vnitrostátního rozvoje 
nebo vnitrostátních reforem. Ať už byly různé procesy plánování prováděny současně či 
postupně, čerpaly ze stejných údajů, zahrnovaly podobná, ne-li identická partnerství 
a zaměřovaly se na dosažení společných cílů. 

Takový proces by se snad dal očekávat ve starších členských státech, kde je financování z fondů 
EU relativně méně důležité. Ve skutečnosti však probíhal ve větší nebo menší míře ve všech 
členských státech. 

Tuto realitu lze skutečně vnímat jako pozitivní vývoj evropské správy, v níž jsou priority 
evropského a vnitrostátního strategického rozvoje určovány a formulovány společně a o jejich 
dosažení usilují většinou podobné skupiny zainteresovaných subjektů. 

Národní ministerstva financí či výkonné agentury podléhající těmto ministerstvům byly obvykle 
klíčovými orgány státní správy, které podporovaly, koordinovaly a v některých případech 
kontrolovaly proces vytváření návrhu. 

                                                 

(2) Viz článek 11 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.  
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Tato ústřední ministerstva, která kontrolují důležité politické rozpočtové nástroje, obvykle 
nebývají proslulá ochotou sdílet své pravomoci v partnerských strukturách, alespoň tomu pověst 
veřejné správy nenasvědčuje. 

Prvním společným prvkem partnerského přístupu bylo zřízení meziresortních pracovních skupin 
nebo struktur, ve kterých se setkávají pracovníci ministerstev financí se svými protějšky 
z odborných ministerstev (odpovědných za plnění a provádění programů).  

Existují skutečné důkazy o strukturovaném dialogu při přípravě NSRR mezi úředníky různých 
ministerstev na vysoké a střední úrovni. Několik členských států za tímto účelem zřídilo 
formální výbory, zatímco jiné upřednostnily méně formální pracovní skupiny. V některých 
případech těmto orgánům předsedali vysocí političtí představitelé včetně předsedů vlád. 

Druhým společným prvkem je dialog vedený centrální vládou a dalšími správními úrovněmi – 
regionálními a místními – o cílech, obsahu, zdrojích a dokonce i metodách. Přestože tento 
dialog mezi 27 členskými státy vykazoval velké rozdíly, skutečnost, že byl navázán, byla 
společná. 

V případě existence regionálních celků (především u členských států s federálnějším zřízením) 
zde byla jasná tendence vést s těmito správními orgány skutečný strukturovaný dialog. Tento 
dialog byl ve většině případů dvoustranný a byl veden během delšího časového období. 
V takovýchto případech se centrální správa již v raném stadiu radila s regionálními orgány 
a poté vypracovala první návrh NSRR (někdy se na procesu návrhu podíleli regionální 
představitelé). 

Tento návrh či tyto návrhy pak byly opětovně předloženy na poradních zasedáních, kterých se 
účastnily jak ústřední, tak regionální správní orgány, a bylo-li to možné, bylo dosaženo 
konsensu. V některých případech bylo vedeno rozhodčí řízení, ve kterém bylo možno znovu 
posoudit návrhy zamítnuté centrální správou. 

Ve státech, kde regionální správní orgány neexistují, byly konzultovány místní orgány, 
nejčastěji prostřednictvím dialogu s vnitrostátními sdruženími krajských rad, městských 
správních orgánů a obcí. Ačkoli se tyto konzultace spíše podobaly typičtějšímu modelu 
komunikace vycházejícímu od vyšší správní úrovně, umožnily přesto významné výměny názorů 
a změny. 

Konzultace a dialog se sociálními partnery, nejdůležitějšími zaměstnavateli a odborovými svazy 
byl také společný většině členských států. Docházelo k nim někdy v rámci formálních 
poradních mechanismů, jako např. hospodářských a sociálních výborů, obchodních 
a průmyslových komor apod., jindy za přímé účasti svazů na národní a regionální úrovni, 
a poměrně často kombinací obou těchto přístupů. 

Existují také jasné důkazy o tom, že ústřední správní orgány si opravdu přejí oslovit nevládní 
organizace coby zainteresované strany z řad občanské společnosti. V jistých specifických 
programových oblastech, mezi něž patří otázky rovnoprávnosti mezi ženami a muži, 
rovnoprávnosti handicapovaných osob, otázky životního prostředí a etnických menšin, byl 
výběr nevládních organizací poměrně snadný. V jiných, horizontálnějších nebo víceoborových 
oblastech byl někdy výběr nevládních organizací složitější. Které nevládní organizace pozvat 
k účasti na obecné diskusi o regionálním rozvoji? Které nevládní organizace z účasti vyloučit? 
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Zapojení menších nevládních organizací rovněž přináší některé technické problémy, pokud jde 
o rozšiřování partnerství občanské společnosti v politice soudržnosti.  Proces soudržnosti je 
nevyhnutelně zdlouhavý a jeho dokumentace je často obsáhlá. Místní či účelově zřízené 
nevládní organizace často pro analýzu a zpracovávání dokumentace postrádají zdroje v podobě 
personálu a infrastruktury a chybí jim i kontinuita zastoupení v při jednáních (schůze navštěvují 
různí dobrovolní představitelé). Kvůli tomu mohou některé oficiální orgány pohlížet kriticky na 
výsledky, které přinesl jejich čas investovaný do dialogu o partnerství s menšími nevládními 
organizacemi. 

Strukturální a kulturní odlišnosti 

Náš výzkum rovněž ukázal, že mnohé společné aspekty partnerství, které lze najít ve všech 27 
členských státech, je třeba zvážit v souvislosti s důležitými strukturálními a kulturními 
odlišnostmi. 

Strukturální odlišnosti se týkají celkové hospodářské situace i politických systémů. 
V rozvinutějších ekonomikách bývá potřeba velkých projektů na rozvoj infrastruktury méně 
akutní, zatímco v některých novějších členských státech byl na rozvoj různých prvků fyzické 
infrastruktury kladen značný důraz. 

Podobné rozdíly existují i při tzv. „budování kapacit“. Zkušenosti některých novějších 
členských států s předvstupními programy zdůraznily nedostatky národní a zejména 
regionální/místní správy, pokud jde o jejich schopnost vyvíjet, navrhovat a provádět programy. 
Tyto země tedy dávají do jisté míry přednost profesnímu rozvoji a vzdělávání úředníků na 
různých úrovních správy. 

Různé politické systémy mají také podstatný dopad na strukturu, obsah a hloubku procesů 
partnerství, co se týče přípravy, vypracovávání a s největší pravděpodobností i provádění 
politiky soudržnosti. Čtenář by však měl mít na paměti, že toto sdělení bylo vypracováno 
počátkem programového období 2007–2013, což znamená, že komentáře týkající se provádění 
programů musely vycházet ze zamýšleného úsilí různých správních orgánů spíše než 
z pozorovaných postupů. 

Při rozvoji a provádění správních partnerství nelze přehlédnout důležitou úlohu osobních 
kontaktů. Přestože sítě osobních kontaktů hrají zcela jasně důležitější úlohu v menších 
členských státech, svůj vliv mají v těch větších. Pokud má předseda odborového svazu nebo 
sdružení místních správních orgánů nemalé zkušenosti s jednáním se státními úředníky 
a ministry, dá se očekávat, že bude ovlivňovat i rozhodovací proces. Problém sdělení jako je 
toto spočívá v tom, že je v de facto nemožné zanalyzovat tyto v podstatě neformální sítě 
kontaktů či dokonce stanovit jejich dopad. 

Strukturovaná úloha univerzit a ostatních institucí terciárního a technologického vzdělávání je 
variantou, která se explicitně alespoň na vnitrostátní úrovni vyskytuje pouze v některých 
členských státech. To může být nedostatkem, pokud jde o politiky, které mají pohánět 
inovativní lisabonskou agendu. 

Využívání externích odborníků za účelem usnadnění procesu vytváření obsahové náplně 
i postupů NSRR se vysloveně uvádí pouze v několika málo členských státech. V případech, kde 
je tento postup zmíněn, se velmi obecně pojednává o charakteru, funkci a zmocnění takovýchto 
odborníků. Některé členské státy zapojily do přípravy svých NSRR Evropskou komisi. Zatímco 
všechny státy do určité míry konzultovaly s Komisí, některé jí přímo předložily návrh svého 
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dokumentu ke zvážení. V některých členských státech se úředníci Komise plně podíleli na 
procesu vytváření návrhu, v jiných zastávali především roli pozorovatelů, a v dalších o jejich 
účasti nepadla žádná zmínka. 

Ukázky případových studií 

Pět případových studií (Rakousko, Dánsko, Itálie, Lotyšsko a Rumunsko) různými způsoby 
ilustruje tyto podobnosti, odlišnosti a problémy. 

Cíle politiky soudržnosti 
(2007–2013) 

Země 
Rozloha 
(v tisících 

km2) 

Populace 
(2007, v 

milionech) 

Struktura 
státu  

(podle projektu 
ESPON 3.2) 

HDP na 
obyvatele v 
PPS, 2006, 
EU27 = 100 

NSRR 2007–
2013, 

celkové 
prostředky

(2007, v 
tisících eur) 

Konverge
nce 

Regionální 
konkurence
schopnost a 
zaměstnano

st 
Rakousko 83.9 8.3 federální 128 1 461 PO R 

Dánsko 43.1 5.4 decentralizova
ná unitární 126 613 - R 

Itálie 301.3 59.6 regionalizovan
á unitární 103 28 812 K, PO PI, R 

Lotyšsko 64.6 2.3 decentralizova
ná unitární 39 4 620 FS, K - 

Rumunsk
o 238.4 21.6 centralizovaná 

unitární 54 19 668 FS, K - 

PO = „phasing out“; PI = „phasing in“; R = regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
FS = fond soudržnosti , K = konvergence  

Rakouský proces NSRR odráží federální zřízení i dlouhodobě zavedený systém konzultací 
a partnerství. NSRR byl navržen na federální úrovni Rakouskou konferencí o územním 
plánování, která je sama o sobě třístranným federálně-regionálně-obecním subjektem, který 
skýtá platformu pro konzultace. Kromě různých vládních aktérů byli do procesu vypracovávání 
zapojeni i sociální partneři a některé nevládní organizace, a to alespoň prostřednictvím 
zástupných sdružení. Do procesu byli zapojeni externí odborníci a návrh rámce byl předložen 
k posouzení Evropské komisi. Rakouský příklad ukazuje hladce fungující, zavedený systém 
partnerství a konzultací s poměrně vysokou mírou zkušeností a odborných znalostí, které byly 
rozšiřovány během celého procesu. Existují obavy týkající se jeho složitosti a strnulosti 
a nepřítomnosti skupin nezávislých odborníků, o jejichž expertízu by se mohly některé úvahy 
opírat. 

Dánsko je unitárním státem, kde většina správních pravomocí připadá národním správním 
orgánům (vládě a parlamentu). Dánský NSRR byl vypracován v kontextu rozsáhlé reformy 
dánských vnitřních vládních struktur. Počet obecních celků byl snížen z 271 na 98 a dřívějších 
13 krajských správních orgánů bylo sloučeno do pěti nových regionálních správních orgánů. 
Stejně jako v případě Rakouska je financování z EU pouze jedním prvkem celkové dánské 
rozvojové strategie. Ústředním činitelem v procesu vypracování NSRR byl dánský úřad pro 
podniky a stavby DEACA/EBST, státní agentura, která je součástí ministerstva pro hospodářské 
a obchodní záležitosti. NSRR byl zveřejněn v listopadu 2006 po rozsáhlých konzultacích 
s místními a regionálními orgány, sociálními partnery a dalšími nevládními organizacemi. 
Výsledný návrh byl poté posouzen fóry o regionálním rozvoji, což jsou nové partnerské orgány 
sdružující místní a regionální subjekty z řad vlády, veřejných orgánů, vzdělávacích a školících 
subjektů, a které jsou součástí komplexní struktury nově zřízené dánské rady pro rozvoj, 
devatenáctičlenného orgánu jmenovaného ministrem hospodářství a obchodu. Existoval zde 
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tedy rozsáhlý systém partnerství. Cíle však byly stanoveny národní vládou. Důraz byl kladen na 
usnadnění většího pracovního zapojení např. zdravotně postižených lidí nebo žen z komunit 
přistěhovalců. 

Italský NSRR je výsledkem procesu konzultací, který začal v roce 2005 zpracováním tří 
předběžných dokumentů (národního, regionálního a dokumentu pro Mezzogiorno(3)). Během 
roku 2006 byly tyto dokumenty základem pro rozsáhlé konzultace mezi třemi správními 
úrovněmi a sociálními partnery. Italský NSRR klade značný důraz na zapojení sociálních 
partnerů a jiných nevládních organizací. Toto zapojení se neuplatňuje jen v samotné politické 
fázi, ale i při rozhodování o výběru konkrétních priorit v rámci operačních programů, jejich 
provádění, sledování a koordinace. Partnerský přístup byl do italských programů poprvé 
formálně zaveden během období 2000–2006. Partnerství při plánování politik na období 2007–
2013 vycházelo ze zkušeností z předchozího období. Obecně se má zato, že proces partnerství 
dobře funguje na úrovni strategického plánování, ale pokud jde o rozhodování o samotných 
programech, může být méně účinný. Možnosti různých nevládních organizací jsou velmi 
rozdílné. Některé mají potřebnou strukturu a zaměstnance, jiným k plnému zapojení chybí 
zdroje. V důsledku toho zaznamenávají aktéři z řad veřejných orgánů, že příspěvky, které od 
těchto organizací obdrží, jsou ve srovnání s jejich vlastním úsilím o konzultace poměrně malé. 

Lotyšsko je relativně centralizovanou parlamentní demokracií rozdělenou do pěti plánovacích 
regionů s 556 místními správními orgány. Je možno říci, že strukturovaný přístup k partnerství 
ve správě byl zaveden v období let 2004–2007 během přípravy lotyšského jednotného 
programového dokumentu. Ministerstvo financí bylo ústředním subjektem, který spolupracoval 
s ostatními ministerstvy a regionálními orgány v malých pracovních skupinách zaměřených na 
určité úkoly. Výsledky práce těchto skupin pak byly rozeslány k širší poradě s dalšími subjekty, 
rozvojovými agenturami, místními orgány, sociálními partnery a nevládními organizacemi. 
Lotyšská zkušenost s partnerstvím byla z velké části pozitivní. Mnozí účastníci vítají příležitosti 
podílet se na určení priorit a plánování a provádění programů. Odvrácenou stranou mince je 
vznik komplexnějšího rozhodovacího procesu s vyššími administrativními náklady a vyššími 
nároky, které jsou kladeny na často nedostatečně financované a strukturované nevládní 
organizace. 

Rumunsko je v zásadě centralizovanou parlamentní demokracií. Země je rozdělena na 41 
okresů a město Bukurešť. Regiony se používají pro účely plánování a statistické účely, nemají 
však žádnou správní funkci. Ministerstvo hospodářství a financí v roce 2005 navrhlo národní 
rozvojový plán a jednotný akční plán. Partnerství se již uplatňovalo v monitorovacích výborech 
v rámci předvstupních programů. Ty byly základem pro vypracování rumunského NSRR, který 
ministerstvo zveřejnilo v květnu 2007. Tento rámec se soustřeďuje na tři hlavní priority, 
kterými jsou rozvoj infrastruktury na úroveň evropských norem, zlepšení kapacity pracovní síly 
a vybudování rumunské správní kapacity. Vláda si je dobře vědoma toho, že partnerské 
struktury jsou žádoucí. Z podnětu předsedy vlády byla zřízena pracovní skupina, která zapojila 
všechny struktury odpovědné za správu strukturálních nástrojů, občanskou společnost, 
univerzity, výzkumné instituce, hromadné sdělovací prostředky a sociální partnery. V srpnu 
2006 skupina vypracovala akční plán, který byl začleněn do NSRR. Partnerství ve správě bylo 
obecně ze strany rumunských orgánů podporováno a usnadňováno, avšak schopnost občanské 
společnosti využívat příležitostí zůstává omezena. 

                                                 

(3) Mezzogiorno je běžné označení pro hospodářsky méně rozvinutou jižní část Itálie, do které spadají regiony Abruzzo, Molise, 
Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia a Sardegna. 
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Závěry o správě a partnerství v období 2007–2013 

Vztahy v oblasti správy mezi Evropskou komisí a členskými státy zůstávají během projektování 
(a provádění) NSRR vysoce formalizované. Jejich příslušné úkoly jsou jasně stanoveny 
nařízeními a týkají se formátu konzultací i toho, kdo bude do partnerství zapojen. Vzájemný 
vztah Komise a místních správních úrovní je silně ovlivněn strukturou státu (federální, 
centralizovanou atd.) a obvykle závisí na „souhlasu“ členských států s přímým kontaktem mezi 
regiony/obcemi a Komisí. Členské státy vynaložily nemalé úsilí, aby vnitrostátní struktury 
fungovaly efektivněji, aby jejich koordinace a komunikace s Komisí byla snazší.  

NSRR mají v členských státech různé „funkce“ a jsou rovněž ovlivněny strukturou příslušného 
státu. Mohou buď poskytovat doporučení nebo umožňovat správní vztahy s regionální či místní 
úrovní, či mohou tyto vztahy předem detailněji vymezit. Nové členské státy často 
experimentovaly s „neformálními pracovními skupinami“, které umožnily zapojení širokého 
spektra aktérů. O tomto inkluzívním přístupu se v podstatě uvažuje i při provádění operačních 
programů, ačkoli praktických důkazů je zatím málo. Je zajímavé, že několik členských států 
začalo tomuto inkluzivnímu přístupu „zdola nahoru“ dávat pevnou formu tím, že podpořily 
zřízení poměrně silných a autonomních koordinačních struktur, které mají buď podobu 
„platforem pro dialog“, nebo jsou stále častěji pověřovány větší mírou rozhodování a finanční 
samosprávy. Zřízení těchto struktur znamená silné odhodlání provádět operační programy.  

Začlenění místních úrovní z velké části závisí na „příležitostech“ k tomu poskytnutých 
(členskými státy). Obvykle je toho ve většině členských států „formálně dosaženo“ jejich 
zapojením do poradní fáze a zapojením představitelů sdružení místních správ, ačkoli míru 
aktivní účasti nelze vždy snadno určit. Situace je však jiná v případech, kdy obce (zejména 
města) mají jasně vymezenou úlohu při provádění určité části operačního programu. Některé 
členské státy používají účinné metody pro pokračující zapojení zainteresovaných místních 
subjektů během provádění programu. Zřízení příslušných struktur (fór, platforem pro dialog 
atd.) je opět jasným ukazatelem nejsilnější angažovanosti a nejpokročilejší formy integrace. 

Správa a partnerství jsou někdy považovány za formální požadavky, které členské státy dodržují 
především ve fázi projektování programů (prostřednictvím konzultací), avšak během provádění 
programů jsou pokládány za velkou administrativní zátěž. Za hlavní překážky jsou považovány 
administrativní zátěž, složitost procesů a nedostatek zdrojů a kapacit. Zainteresovaným 
subjektům kromě toho není přínos vždy jasný, zejména pokud jde o aktéry z veřejné správy, 
kteří usilují o zapojení neziskových organizací. 

Sociální a politická kultura země, její zkušenosti z předchozích programů v rámci strukturálních 
fondů a otevřenost vůči participativnímu procesu jsou důležitým předpokladem úspěšného 
přístupu ke správě a partnerství. V případě nových členských států však všeobecné reformy 
umožnily velmi inovativní postupy. Existence neformálních sítí, které umožňují vynechání 
pomalých administrativních procedur, se obecně jeví jako důležitý doplňkový faktor, který 
může systém pozitivně ovlivnit. Propustnost správních úrovní (zainteresované subjekty 
z různých úrovní správy jsou zvyklé jednat s vyššími úrovněmi přímo) může být dalším 
pozitivním vlivem. Institucionalizace správních a partnerských uspořádání je nový trend, jenž 
v současné době některé členské státy sledují. Převod správních pravomocí na nižší územní 
jednotky s cílem spolufinancovat zprostředkovatelské instituce, zlepšit přenos odborných 
znalostí a posílit regionální správu se ukázal jako účinný.  
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Zjištění a doporučení 

Celkově bylo zpozorováno, že koncept partnerství ve správě byl uznán, přijat a začleněn do 
plánování a přípravy regionální politiky ve všech 27 členských státech Evropské unie. Přesný 
charakter a podoby partnerství se v jednotlivých členských státech liší v řadě kritérií. 

Naše doporučení ohledně způsobu, jak partnerství ve správě rozvíjet, rozšiřovat a zlepšovat jeho 
účinnost a efektivitu, jsou rozdělena do tří hlavních politických fází: vypracování politiky, její 
provádění a předávání zkušeností či její hodnocení. 

Během fáze vypracování politiky je třeba dbát na to, aby politika nebyla „přesycena“ různými 
cíli. Je-li cílů příliš mnoho, nehledě na to, jak prospěšné by mohly být, roste riziko, že budou 
existovat pouze v oficiálních dokumentech. 

Je zapotřebí výměny informací nejen mezi aktéry zapojenými do regionálních politik na 
různých „úrovních“, ale také mezi různými „typy aktérů“. Zejména je třeba propojit 
„vizionáře“, „stratégy“ a „uskutečnitele“ na úrovni členských států i EU.  

Evropské plánování si z důvodu potřeby vytvořilo vlastní jazyk, který by se dal nazvat 
metajazykem. Zatímco tato terminologie usnadňuje úkoly projektantů a úředníků, pro větší 
zapojení představitelů občanské společnosti může být překážkou. Je třeba zvážit přidělení 
jistých minimálních zdrojů, aby se usnadnilo zapojení občanské společnosti. 

Evropská komise je vysloveně vyzvána k tomu, aby se ve fázi projektování a provádění 
programů více angažovala v opravdu otevřených participativních procesech, jejichž vlastní 
výsledky zůstávají skutečně otevřené. 

Pokud jde o provádění politiky, zásada partnerství se uplatňuje spíše v omezenějším rozsahu. 
Vlastní složení partnerství však nemá jen kvantitativní rozměr, ale mělo by být výsledkem 
procesu výběru v tom smyslu, že zapojuje kompetentní aktéry.  

Aby mohly zainteresované instituce a prováděcí orgány jednat s „okolním světem“, je třeba, aby 
zřídily místo pro komunikaci. Tímto místem mohou být informační akce, výměny informací 
s jinými strukturami či neformální výměny mimo běžné řídící struktury (např. monitorovací 
výbor).  

Zlepšení by se dalo dosáhnout strategickými „následnými opatřeními“ na evropské úrovni. 
Takovýto doprovodný model by vyžadoval formát pro reflexi. Evropské instituce by musely 
umožnit otevřené participativní procesy, v nichž by bylo možné vést otevřený dialog 
o „nesnázích“, a v nichž by nebylo třeba se o úspěších provádění programů zmiňovat vyhýbavě.  

Je třeba vyvinout institucionalizované nástroje pro usnadnění horizontálního a vertikálního 
přístupu. Těmito nástroji mohou být platformy (např. regionální správa, kulaté stoly atd.), které 
usnadní vytváření sítí kontaktů napříč odvětvími, politickými a správními úrovněmi.  

Nenavrhujeme další rozpracování „minimálních požadavků“ na partnerství, ale spíše účinnou 
podporu zapojených orgánů při zřizování kvalitativních partnerských struktur v podobě 
paralelních doprovodných seminářů, sympozií a informačních akcí, které umožní stálou 
komunikaci mezi aktéry zapojenými do regionální politiky. 

Partnerství má více než jen vlastní „kvantitativní rozměr“ (co se týče počtu zapojených 
partnerů). Má také velmi silný „kvalitativní rozměr“. V jistých případech je třeba přistoupit 
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k důkladnějšímu výběru „kvalifikovaných partnerů“, kteří disponují lidskými, finančními 
a logistickými zdroji a schopnostmi k tomu, aby se mohli zapojit do procesu partnerství. 

Vytvoření a používání nástrojů, jako je Evropské seskupení pro územní spolupráci, je 
inovativním pokusem o usnadnění na institucionální úrovni a mohlo by být základem pro 
snadnější provádění programů a projektů zejména v oblasti územní spolupráce. 

Přestože je efektivní angažovanost hospodářských a sociálních partnerů formálně zahrnuta v 
programech Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu, je třeba na 
ni klást zvláštní důraz.  

Regionální politiky jsou čím dál složitější, a nezprostředkují-li se kvalifikovaným a přiměřeným 
způsobem, jsou téměř nesrozumitelné. Na různých úrovních provádění politik je třeba vytvořit 
místo pro styk s okolním světem. 

Nadále se v dostatečné míře nevyužívá předávání zkušeností v oblasti politiky v návaznosti 
na fázi hodnocení. Za jistých okolností k němu nemusí dojít z důvodu administrativního 
a časového tlaku, který je při dokončování programů běžný. Pracovníci, kteří jsou zaměstnáni 
prováděním a dokončováním programů, často nemají čas ani zdroje na shrnutí, natož pak 
rozšiřování osvědčených postupů a cenných zkušeností. pokud jde o budování kapacit 
v odvětvích nebo regionech, kde jich je zapotřebí, je však předávání zkušeností klíčové. 
Možností a struktur pro reflexi je nedostatek. 

Vývoj komplexnějšího přístupu jak k celému cyklu programu, tak i k zapojení dalších a nových 
představitelů občanské společnosti bude vyžadovat další úsilí a zdroje. 

Předávání zkušeností a vyhodnocování politik se v současném programovém období stalo 
„trvalým“ úkolem. Měly by být zřízeny zvláštní platformy pro častější reflexi o obsahu 
programů a strategií.  

Reflexe regionální politiky by se neměla stát „úkolem navíc“. Měla by být kreativním 
způsobem zakotvena do již existujících akcí a setkání, kterým by tak pomohla dodat obsah. 

Předávání zkušeností v oblasti politiky a budování kapacit vyžaduje zřízení a institucionalizaci 
řídícího procesu, který probíhá současně s procesem provádění strategických rámců a zahrnuje 
všechny partnery. V tomto procesu by se mělo vzájemné učení podporovat a stimulovat 
výměnou zkušeností na často pořádaných setkáních partnerů. 

Odpovědnost za strukturované předávání zkušeností v oblasti politiky by se měla přesunout 
z jednotlivého členského státu a operačních programů na nadnárodní úroveň EU. Toho lze 
dosáhnout v podobě programů pro sítě spolupráce (např. INTERACT pro územní spolupráci 
nebo URBACT), které vytvářejí know-how týkající se nesnází při provádění programů, 
umožňují součinnost příbuzných programů a zabraňují opakovanému vynalézání stejných 
řešení.  

Sběr, kritická analýza a cílené šíření osvědčených postupů mohou být využity jako nástroj pro 
předávání zkušeností v oblasti politiky. 


