
>> posilování soudržnosti a stability střední Evropy 
cílenou spoluprací mezi občany, nevládními orga-
nizacemi, podnikatelskými subjekty a dalšími akté-
ry zemí V4,

>> spolupráce v  rámci EU na vytvoření a  fungování 
Energetické unie,

>> intenzivní diskuze o budoucnosti kohezní politi-
ky,

>> energetická bezpečnost a  dostatečné zajištění 
dodávek energie,

>> vytvoření samostatného vnitřního trhu se zem-
ním plynem a zajištění stabilních plynovodů,

>> podpora reforem v zemích východního partner-
ství a západního Balkánu,

>> podpora svobodných médií,

>> zefektivnění bezpečnostních složek a  prvků 
kvůli nedalekému probíhajícímu válečnému kon-
fl iktu,

>> aktivní naplňování principu solidarity,

>> podpora a  propagace digitální agendy za úče-
lem zvyšování konkurenceschopnosti,

>> boj proti daňovým podvodům a únikům.

Typ akce Téma Termín Místo 
konání

hight level 
meeting

Podpis protokolu o spolupráci v cestov-
ním ruchu včetně marketingového plánu

16.–17. února 
2016

Praha

konference
Destination branding – 

ve spolupráci s UNWTO a VŠE
17. února 2016 Praha

workshop
Ukončování programů 
za období 2007–2013

26. února 2016 Praha

setkání ministrů
Bydlení seniorů – výzva pro 21. století

(během Evropského Habitatu)
16.–17. března 

2016
Praha

akademické 
fórum

Budoucnost sídlišť 
(během Evropského Habitatu)

17. března 
2016

Praha

side event
Kohezní politika jako nástroj rozvoje 
měst (během Evropského Habitatu)

16.–18. března 
2016

Praha

konference
Smart Cities: the pathway to sustainable 

development of cities
7.–8. dubna 

2016
Ostrava

konference
První rok implementace 

nového období
duben 2016 Praha

jednání Řídicí 
skupiny

Společná strategie územního rozvoje duben 2016 tbc

konference
Územní dimenze 

a integrované nástroje rozvoje území
květen 2016 Praha

DG meeting Příprava společných závěrů květen 2016 tbc

workshop
Elektronizace veřejných zakázek 

a koncesí
červen 2016 tbc

setkání ministrů Schválení společných závěrů červen 2016 Praha

Kalendář akcí

ministryně pro místní rozvoj
Karla Šlechtová
e-mail: ministryne@mmr.cz

Sekce Národního orgánu pro koordinaci
Olga Letáčková
náměstkyně pro řízení sekce
telefon: +420 224 861 608
e-mail: Olga.Letackova@mmr.cz

Odbor řízení a koordinace fondů EU
Kateřina Neveselá, ředitelka
telefon: +420 224 861 369
e-mail: Katerina.Nevesela@mmr.cz

Odbor správy monitorovacího systému
Blanka Fischerová, ředitelka
telefon: +420 224 861 412
e-mail: Blanka.Fischerova@mmr.cz

Odbor evropských záležitostí
Daniela Grabmüllerová, ředitelka
telefon: +420 224 861 341
e-mail: Daniela.Grabmullerova@mmr.cz

Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií
Vladimír Kváča, ředitel
telefon: +420 224 861 293
e-mail: Vladimir.Kvaca@mmr.cz

Sekce evropských programů
Zdeněk Semorád
náměstek pro řízení sekce
telefon: +420 224 861 225
e-mail: Zdenek.Semorad@mmr.cz

Odbor evropské územní spolupráce
Jiří Horáček, ředitel
telefon: +420 224 862 244
e-mail: Jiri.Horacek@mmr.cz

Sekce regionálního rozvoje
Klára Dostálová
náměstkyně pro řízení sekce
telefon: +420 224 861 481
e-mail: Klara.Dostalova@mmr.cz

Odbor regionální politiky
David Koppitz, ředitel
telefon: + 420 224 864 488
e-mail: David.Koppitz@mmr.cz

Své dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu: 
V4CZPRES@mmr.cz

www.V4.dotaceEU.cz www.V4.dotaceEU.cz

V4 – Společná důvěra
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Česká republika

oficiální název: Česká republika
zkrácený název: Česko
hlavní město: Praha
rozloha: 78 866 km2

počet obyvatel (2014): 10,5 mil.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

>> patří do systému ústředních orgánů státní správy České 
republiky v oblastech vymezených příslušnými právními 
dokumenty,

>> plní roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK), kte-
rý stanovuje jednotný rámec pro řízení a  provádění 
pomoci poskytované ze strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti v České republice,

>> zabezpečuje činnosti spojené s  Kohezní politikou EU 
v ČR, 

>> bylo založeno 1. listopadu 1996.

MMR je ústředním orgánem 
státní správy ve věcech:

>> regionální politiky,

>> politiky bydlení,

>> rozvoje domovního a bytového fondu,

>> nájmů bytů a nebytových prostor,

>> územního plánování,

>> stavebního řádu,

>> veřejné dražby a realitní činnosti,

>> investiční politiky,

>> cestovního ruchu,

>> vyvlastnění

>> a pohřebnictví.

Představení

Co to je Visegrádská skupina alias V4?
Jedná se o  skupinu čtyř spolupracujících států 
střední Evropy – České republiky, Maďarska, Polska  
a Slovenska. Toto netradiční spojení vzniklo proto, 
aby tyto země co nejdříve dosáhly úrovně vyspě-
losti západoevropských demokracií. Neoficiální 
název je Visegrádská čtyřka (V4).

Kdy V4 vznikla?
Deklarace blízké spolupráce původně tří zemí 
střední Evropy vznikla 15. února 1991. Listina byla 
podepsána maďarským prezidentem Józsefem 
Antallou, československým prezidentem Václavem 
Havlem a polským prezidentem Lechem Wałesou. 
Vlivem historických událostí došlo brzo poté 
k  rozpadu Sovětského svazu a  Visegrádská sku-
pina se zaměřila na pomoc zemím při přecho-
du z  totality do demokracie. Po rozpadu České 
a  Slovenské Federativní Republiky vznikly v roce 
1993 dva oddělené státy a  Visegrádská skupina  
se rozšířila. Vznikla Visegrádská čtyřka (V4).

Co je jejím cílem?
Smysl, pravomoci a  možnosti V4 se rozšířily 
po přijetí do NATO a mezi členské státy EU. Cílem 
je posilovat vzájemnou důvěru a  solidaritu mezi 
jednotlivými státy Evropy, ale také na meziná-
rodní úrovni. Předsedající země vždy usiluje o to, 
aby skupina řešila nosná témata a aby její setkání 
měla praktický dopad. 

Jaká je náplň setkávání zástupců V4?
Jednání V4 se na různých úrovních zabývají velice 
širokým spektrem témat, od koordinace spoluprá-
ce v agendách EU a sjednocování postojů v klíčo-
vých otázkách, přes oblast energetiky a vzdělávání 
až po bezpečnostní otázky a  spolupráci ozbroje-
ných složek. Když uvážíme, že v Radě EU mají stá-
ty V4 stejný počet hlasů jako Francie a Německo 
dohromady, může skupina výrazně ovlivňovat dal-
ší směřování EU.

Předsedající země V4

1. července 2015  začalo roční předsednictví 
České republiky v rámci Visegrádské skupiny. 
Setkání představitelů členských zemí probíha-
jí na různých úrovních, přičemž nejvýznamnější  
je spolupráce jednotlivých ministerstev a resortů. 
Premiéři se setkávají jednou za rok na konferenci.

Dokumenty vzešlé z  jednání mají většinou cha-
rakter stanovisek či deklarací a  nejsou tudíž 
právně závazné. Země V4 stojí na společné myš-
lence spolupráce sousedících států a  tato plat-
forma je vhodná pro rozvoj vztahů mezi nimi.  
S  Rakouskem a  Slovinskem je V4 ve spojení 
v rámci Regionálního partnerství a s Německem 
spolupracují země v rámci programu V4+.

Kohezní politika

Jedná se o  nejvýznamnější politiku Evropské 
unie. V  programovém období 2014–2020 jsou 
pro kohezní politiku vyhrazeny prostředky  
ve výši 351,85 mld. €. Jejím cílem je snižování roz-
dílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení 
zaostalosti znevýhodněných regionů a posilová-
ní hospodářské, sociální a  územní soudržnosti  
za účelem harmonického vývoje Evropské unie.

Klíčovým nástrojem kohezní politiky jsou pro 
období 2014–2020 Evropské strukturální a inves-
tiční fondy (ESIF), jejichž prostřednictvím mohou 
žadatelé čerpat finanční prostředky z  rozpočtu 
EU. ESIF zahrnují Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond 
soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond 
pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní 
a  rybářský fond (ENRF). Pro Českou republiku 
jsou vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 mld. €.

Partnerské země

oficiální název: Slovenská republika
zkrácený název: Slovensko
hlavní město: Bratislava
rozloha: 49 036 km2

počet obyvatel (2014): 5,4 mil.

oficiální název: Maďarská republika
zkrácený název: Maďarsko
hlavní město: Budapešť
rozloha: 93 036 km2

počet obyvatel (2014): 9,9 mil.

PŘ
ED

SEDÁ
 

ZEM
ÍM

oficiální název: Polská republika
zkrácený název: Polsko
hlavní město: Varšava
rozloha: 312 679 km2

počet obyvatel (2014): 38,4 mil.

Maďarsko

Slovensko

Česká republika

Polsko


