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Česko – polské setkání se uskutečnilo v Priessnitzových léčebných lázních 19. 10. 

2012 pod záštitou velvyslanectví České republiky ve Varšavě, Velvyslanectví Polské 

republiky v Praze a českých a polských poslanců. 

Organizátoři akce navazují na setkání v polských Katovicích, které proběhlo loňského 

roku v rámci IV. Evropského hospodářského kongresu. V tomto případě šlo o shromáždění 

partnerských měst a obcí. Hlavním tématem byly projekty zaměřené na podporu a spolupráci 

v oblasti MSP a také na aktivity v příhraničních česko – polských oblastech. 

Hlavním cílem česko – polského setkání v Jeseníku byla diskuze o možnostech 

rozšíření česko-polské hospodářské spolupráce. Odborníci na danou problematiku všem 

přítomným poskytli cenné informace o tom, co čekat při vstupu na polský/český trh.  

Seminář moderovali poslankyně PČR L. Andrýsová a velvyslanec J. Sechter. Mimo 

jiné se zúčastnili také rada Velvyslanectví Polské republiky v Praze Małgorzata Słojewska-

Kościołek, předseda Parlamentní skupiny přátel Polské republiky poslanec Václav Klučka, 

předsedkyně Parlamentní skupiny přátel České republiky a poslankyně Monika Wielichovska, 

představitelé měst a obcí. 

Akci zahájil velvyslanec ČR v Polsku J. Sechter a rada velvyslanectví ČR ve Varšavě 

K. Kyslika, který mluvil především o konzulátech v Polsku a multifikátorech příhraniční 

spolupráce. Celé sekání bylo rozděleno do pěti bloků, podle kterých je připraven i tento 

průvodce pro podnikatele.  
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Zahájení 
 

 

Moderátoři: Jan Sechter, Lenka Andrýsová 

Vystupující: předseda Parlamentní skupina přátel Polské republiky poslanec Václav Klučka,  

předsedkyně Parlamentní skupiny přátel České republiky a poslankyně Monika Wielichovska 

Krátké vystoupení dalších partnerů:  

Opolska Fundacja Inicjatyw Miedzynarodowych (Opolská nadace mezinárodních iniciativ) a 

Bonton (občanské sdružení Rychnov nad Kněžnou) -  Jiří Daniel, Mateusz Huk 

Video  

 

Obsah projevu: 

 

Úvodem účastníky přivítal velvyslanec ČR v Polsku J. Sechter, po něm vystoupil rada 

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě Karel Kysilka, který představil v současné době 

fungující konzuláty v polských městech: Poznaň, Čenstochová, Vratislava, Bydhošť a od 

prosince začne fungovat i honorární konzulát v Lodži. Do budoucna se uvažuje také o dalších 

regionech, jako je Štětín, Gdaňsk nebo Krakov.  

Dále pan Kysilka mluvil o multifikátorech příhraniční spolupráce. Zmínil se o Česko 

– polské obchodné komoře a důležitých krajských hospodářských komorách (Jablonec, 

Náchod, Přerov a Ostrava). Vedle agentury CzechTrade ve Varšavě působí také zahraniční 

kancelář CzechTourism, kterou vede paní Bílková. Tato organizace podporuje nejen aktivní 

turistický ruch z Polska, ale i z pobaltských zemí. 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=URs3BmlWaSs&feature=youtu.be
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Doplňující informace: 

Kontakty na honorární konzuly s uvedením regionu.  

 

Honorární konzulát ČR v Polsku - Poznaň, Vojvodství velkopolské 

Renata MATACZYŃSKA 

ul. Dabrowskiego 17, 61-838 Poznaň, tel.: +48/618473626, email: poznan@honorary.mzv.cz, 

web: www.republikaczeska.pl, úřední hodiny: pondělí a středa 10:00 - 15:00 

Honorární konzulát ČR v Polsku – Čenstochová, Vojvodství slezské 

Jarosław KRYKWIŃSKI 

 Al. Najświętszej Maryi Panny 24/18, 42-200 Częstochowa, tel.: +48/ 343 720 551, email: 

czestochowa@honorary.mzv.cz, úřední hodiny: středa 10:00 – 14:00 

Honorární konzulát ČR v Polsku – Bydhošť, Vojvodství kujavsko-pomořanské 

Dariusz ZIMNY 

 ul. A. Mickiewicza 3/2, 85-071 Bydgoszcz, tel.: +48/ 523 317 425, email: 

bydgoszcz@honorary.mzv.cz, úřední hodiny: úterý 10:00 – 15:00 

Honorární konzulát ČR v Polsku – Vratislav, Vojvodství dolnoslezské 

Arkadiusz IGNASIAK 

 ul. Buska 5a, 53-326 Wrocław, tel.: +48/ 717 987 610, email: wroclaw@honorary.mzv.cz, 

úřední hodiny: úterý 10:00 – 15:00 

Honorární konzulát Polské republiky v Brně, Honorární konzul JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., 

Koliště 13, 602 00 Brno, Tel.:  + 420 545 534 268, email: konsulatbrno@wp.pl, Czech  

Tourism, Vinohradská 46, P. O. Box 32, 120 41 Praha 2, tel.: +420 221 580 111, 

www.czechtourism.cz 

Czech Trade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2, tel.:  800 133 331, email: info@czechtrade.cz, 

www.czechtrade.cz 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, jednatelství Náchod, Němcové 2020, 

547 01 Náchod, tel.: +420 491 405 332, email: nachod@komora-khk.cz,  

web: www.komora-khk.cz 

mailto:poznan@honorary.mzv.cz
http://www.republikaczeska.pl/
mailto:poznan@honorary.mzv.cz
mailto:bydgoszcz@honorary.mzv.cz
mailto:wroclaw@honorary.mzv.cz
mailto:konsulatbrno@wp.pl
http://www.czechtourism.cz/
mailto:info@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.cz/
mailto:nachod@komora-khk.cz
http://www.komora-khk.cz/
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Okresní hospodářská komora Přerov, Gen. Štefánika 8, 750 02 Přerov, tel.: 

+420 581 208 735, email: hkprerov@hkprerov.vz, web: www.hkprerov.cz 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - 

Mariánské Hory, tel.: 597 479 333, email: info@khkmsk.cz, web: www.khkmsk.cz 

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, Jiráskova 9, 466 01 Jablonec nad Nisou, 

tel.: 483 346 000, email: info@ohkjablonec.cz, web: www.ohkjablonec.cz 

  

mailto:hkprerov@hkprerov.vz
http://www.hkprerov.cz/
mailto:info@khkmsk.cz
http://www.khkmsk.cz/
mailto:info@ohkjablonec.cz
http://www.ohkjablonec.cz/
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BLOK 1 

TÉMA: Institucionální podpora podnikání pro malé a střední podniky v České republice a 

Polsku a programy podpory přeshraniční spolupráce EU 2013-2020 

Moderátoři: Lenka Andrýsová, Jan Sechter 

Vystupující: Karel Kysilka, rada Velvyslanectví České republiky ve Varšavě, Ekonomický 

úsek, Małgorzata Słojewska-Kościołek, rada Velvyslanectví Polské republiky v Praze, 

Ekonomický úsek 

Video  

Obsah projevu: 

V prvním bloku vystoupili M. Slojewska-Kosciolek z velvyslanectví PR v Praze a K. 

Kysilka ze ZÚ Varšava. Začátkem seznámili účastníky semináře se současnou hospodářskou 

situací v Polsku a dále se věnovali informacím  o možnostech využití služeb zastupitelských 

úřadů, sítě honorárních konzulátů, hospodářských komor, kontaktních center CZ-PL 

hospodářské spolupráce a agentury CzechTrade.  

Na konci úvodního bloku doplnil J. Sechter projev ještě dalšími informace o 

publikacích „Doing Business in the Czech Republic“ a „Podnikání v Polsku“. 

Doplňující informace: 

Velvyslanectví Polské republiky v Praze, Valdštejnská 8, 118 01 Praha 1, tel.:  257 099 500, 

email: ambrpczechy@mbox.vol.cz, web: www.ambpol.cz 

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě, Koszykowa 18, 00-555 Warszawa, Polsko,  

tel.: +48/ 225 251 850, email: warsaw@embassy.mzv.cz, web: www.mzv.cz/warsaw 

Skupinka ekonomické diplomacie ve Varšavě má tři pracovníky: 

 

Ing. Karel Kysilka, rada pro ekonomické záležitosti tel. +48 22 5251 857, e-mail: 

commerce_warsaw@mzv.cz 

Ing. Svatopluk Opěla, rada pro ekonomické záležitosti tel. +48 22 5251 856 

Bc. Katarzyna Baranowska, asistentka oddělení tel. +48 22 5251 858 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3AZMunt_Z6I
mailto:ambrpczechy@mbox.vol.cz
mailto:warsaw@embassy.mzv.cz
http://www.mzv.cz/warsaw
mailto:commerce_warsaw@mzv.cz
tel:%2B48%2022%205251%20856
tel:%2B48%2022%205251%20858
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Publikace: 

„Doing Business in the Czech Republic“ představuje průvodce českým podnikatelským 

prostředím a poskytuje přehled místní legislativy. Vydává ji agentura PPAGENCY. 

PhDr. Pavla Podskalská generální ředitelka, tel.:221 406 666, sekretariat@ppagency.cz 

Monika Suchá tajemnice redakce, tel.: 221 406 631, sucha@ppagency.cz 

 

„Podnikání v Polsku“ k dispozici ke stažení ZDE.  

  

http://ppagency.cz/
http://ppagency.cz/
http://praha.trade.gov.pl/cz/Podnikani_v_Polsku/article/detail,3215,Podnikani_v_Polsku_verze_PDF


9 

 

BLOK 2 

Téma: Jak podnikat a spolupracovat „přes hranici“ 

Moderátoři: Radomir Graj, společnost Accace 

Vystupující: Radomir Graj 

Video  

Video - otázky  

Obsah projevu: 

Druhý blok byl nejrozsáhlejší a připravila ho daňová a poradenská firma Accace S. A., 

která má pobočku nejen ve Varšavě, ale i v dalších evropských státech. Za ni vystoupil R.  

Graj, jenž se zabýval konkrétními právními podmínkami přeshraniční hospodářské spolupráce 

MSP, zejména otázkami, jak a kde ohlásit zahájení podnikání, co je k tomu zapotřebí, kolik to 

stojí.  

Pan Radomir Graj se zmínil o společnosti s ručením omezeným a dále také účastníky 

semináře informoval o založení firmy přes internet. Velkou část jeho projevu tvořil systém 

daňové povinnosti v Polsku. 

Zmínil příklady úskalí, jež přeshraniční podnikání provází. R. Graj nakonec 

informoval účastníky o možnostech vysílání pracovníků do Polska. 

 

Doplňující informace: 

Accace S. A. Poland, Wiejska 17/5, 2. poschodí, 00-480 Varšava, www.accace.com 

http://www.youtube.com/watch?v=eqsIYnw9qp4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=r_VTl65Xv-o&feature=youtu.be
http://www.accace.com/
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BLOK 3 
Téma: Partnerská města a obce jako rámec pro podporu přeshraničního podnikání 

 

Moderátoři: Jan Sechter, Lenka Andrýsová 

Vystupující: Ing. Bořivoj Minář, předseda Okresní hospodářské komory Jeseník, předseda 

Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje 

Video  

Video - otázky  

 

Obsah projevu:  

Předseda OHK Jeseník a KHK Olomouc Ing. Bořivoj Minář v tomto bloku nejprve 

představil Hospodářskou komoru v Jeseníku jako nevládní neziskovou organizaci, která 

sdružuje všechny právnické a fyzické osoby zapsané v členských seznamech. Posláním 

komory je ochrana a prosazování zájmů podnikatelů v regionu. 

V České republice je nejvyšším orgánem Hospodářská komora ČR, pod kterou spadá 

všech 13 krajských komor. Působnost spočívá v poskytování poradenství, organizaci 

vzdělávacích seminářů, v propagaci a šíření informací nejen pro členy. 

Časopis podnikatelů Olomouckého kraje, na který předseda upozorňoval, informuje o 

činnosti komor v dané oblasti. Byly zde jmenovány i aktivity hospodářské komory 

Olomouckého kraje, jako jsou například Olomoucký kraj pro EU nebo Olomoucký kraj pro 

inovace. 

Pan Minář poznamenal i patrný rozdíl mezi hospodářskými komorami v České 

republice a v Polsku. Struktura je v Polsku trochu jiná: větší vazba na místní samosprávy a 

města. Zatímco v Čechách jsou komory zcela samostatné. 

Důležitou poznámkou třetího bloku bylo to, že je nutné odstranění handicapů, které 

české podnikatele znevýhodňují oproti výrobcům z jiných zemí. Velkým handicapem je i 

dopravní dostupnost. Ta by ale od začátku listopadu měla být zlepšena, jelikož se otevřel 

obchvat města Javorníku. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Pm3W4l_qAho&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=9Mr0NirxLAI&feature=youtu.be
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Doplňující informace: 

Okresní hospodářská komora Jeseník, ul. Školní 54/8, 790 01 Jeseník, tel.: 584 411 039, 

mobil: 602 754 273, email: ohk@jesenik.com. Informace o projektech ZDE.  

Hospodářská komora ČR, Freyova 27/82, 190 00 Praha 9 – Vysočany, tel: 266 721 300, 

email: office@komora.cz, web: www.komora.cz, prezident Petr Kužel 

 

Olomoucký kraj, web: www.kr-olomoucky.cz 

- Měsíčník Olomoucký kraj vychází od roku 2002. Noviny jsou zdarma distribuovány 

do všech domácností Olomouckého kraje. Jednotlivá čísla je možné stáhnout ZDE:  

  

mailto:ohk@jesenik.com
http://www.ohk.jesenik.com/?cap=4139
mailto:office@komora.cz
http://www.komora.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/mesicnik-olomoucky-kraj-cl-31.html
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-  

BLOK 4 
Téma: Doprava a infrastruktura podnikání v pohraničních regionech České republiky a 

Polska 

Moderátoři: Jan Sechter, Lenka Andrýsová 

Vystupující: Karel Kysilka, rada Velvyslanectví České republiky ve Varšavě, zástupce za 

Mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci 

Video:  

Video - otázky  

 

Obsah projevu: 

Karel Kysilka hned na začátku svého vystoupení stejně jako pan Minář uvedl, že 

Polsko je náročný trh a pokud chce někdo v této zemi podnikat, tak by měl sledovat polské 

internetové stránky obchodních komor a organizací pro podporu podnikání. 

Česká republika má s každým významným státem uzavřenou společnou obchodní 

mezivládní komisi. V Polsku se jmenuje Českopolská mezivládní komise pro přeshraniční 

spolupráci. Ta byla založena v září 1994 a od té doby se setkala 17 krát nebo 18 krát. Úkolem 

komise je zejména stanovení postupů a směrů přeshraniční spolupráce a dále pak řešení 

problémů, které tuto spolupráci ztěžují. Komise se skládá z několika skupin podle 

jednotlivých rezortů. Některé ve své oblasti nebyly tolik aktivní, proto byly zrušeny. Jednalo 

se například o pracovní skupinu pro zemědělství. Její úkoly převzala skupina pro 

hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu. Od roku 2007 je součástí komise i samostatná 

pracovní skupina pro euroregiony. 

Dále v Českopolské mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci působí Pracovní 

skupina pro boj proti katastrofám, živelním pohromám, haváriím a odstraňování jejich 

následků. Aktivní jsou především hasiči a dobře funguje také záchranný systém obou zemí. 

Kompetence se ukázaly před 2 lety při organizaci protipovodňových opatření v ČR a Polsku. 

http://www.youtube.com/watch?v=X7KvnSGlFgY&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=rxB7PecflRc&feature=youtu.be
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Jednou z nejaktivnějších skupin je Pracovní skupina pro ochranu životního prostředí. 

Řeší otázky spolupráce v oblasti ochrany přírody, ovzduší a posuzování vlivu na životní 

prostředí. 

Dále do komise patří Pracovní skupina pro hospodářství, obchod a dopravní 

infrastrukturu. Na české straně je vedoucí Ing. Martin Pospíšil, ředitel odboru evropských 

zemí na Ministerstvu průmyslu a obchodu a na polské straně jeho rezortní kolega Tomáš 

Michalski, ředitel odboru mezinárodních vztahů. Skupina se zabývá všemi problémy a 

spoluprácí v oblastech celého hospodářství, obchodních vztahů zahraničního obchodu a 

celních otázek. V posledně zmiňované oblasti se řešily například otázky podvodů na jedné i 

druhé straně s některými výrobky, na které se vztahuje povinnost platit spotřební daň. Dále 

jsou na programu jednání i otázky dovozu textilu a obuvi z jihovýchodní Asie. Co se týče 

zahraničního obchodu, tak tam se problémy téměř neobjevují. Jen v případě, kdy se v Polsku 

nebo v Čechách vyžadují zvláštní certifikáty například pro doplňky stravy. 

Pan Kysilka se ve svém projevu věnoval i dopravě. Před pěti lety byla síť silnic 

v Polsku ve velmi špatném stavu, 60 % v nevyhovujícím. V roce 2004 měla délka dálnic a 

rychlostních silnic přes 700 km, dnes je to přes 2100 km. Do roku 2014 by se měl postavit 

další tisíc km. Tím bude hlavní páteřní síť dokončena. Českou republiku a Polsko spojuje 12 

silničních spojení 1. třídy. Většina těchto silnic je ale v neuspokojivém stavu a platí na nich 

nejrůznější omezení: buď omezení nosnosti do 3, 5 tuny nebo šířky – úzký most, který 

neumožňuje projet nákladním vozidlům. Některé silnice slouží jen pro dopravu místních 

obyvatel ze svých regionů, což je také velký problém. 

Proti stavu silnic protestovaly obchodní komory na obou stranách hranice. Na 

východní straně jsou totiž pouze dva přejezdy, kudy mohly nákladní vozy hranici přejet. 

Z tohoto důvodu Pracovní skupina pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu 

vytvořila přesnou evidenci a seznam jednotlivých silnic, které ČR a Polsko spojují a dala 

k posouzení ministerstvům dopravy. Zároveň v nedávné době dostaly hospodářské komory na 

obou stranách od této pracovní skupiny dotazníky, aby se samy k jednotlivým přeshraničním 

přechodům vyjádřily. Výsledek celé akce bude představen v prosinci na zasedání 

Českopolské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. Následně z toho bude zpracován 

materiál, který se dá k dispozici krajským úřadům. Jen na nich bude záležet, jak se se situací 

vypořádají a zda vyslyší požadavky podnikatelů. 
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Karel Kysilka uvedl dva problémy, které souvisí se špatnou dopravou. Polská A1 s 

napojením na D1 (mezi Bohumínem a Katovicemi) měla být otevřena v březnu tohoto roku. 

Bohužel se pro technické problémy s dodavatelem a stavebníky tak nestalo. Otevření dálnice 

dosud brání nedostavěný most nedaleko česko-polských hranic.  Snad bude v provozu do 

poloviny příštího roku. Druhým problémem je spojení Čech s Polskem přes Královeradecký 

kraj, a to D1 z Prahy přes Hradec Králové na polskou stranu a navázání na S3. Na polské 

straně se počítá se zahájením výstavby v letech 2014 – 2015, na české je to zatím 

v nedohlednu. 

Ve dnech 4. a 5. prosince se v Náchodě uskuteční zasedání Českopolské mezivládní 

komise pro přeshraniční spolupráci a na jaře v dubnu se sejde Pracovní skupina pro 

hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu. 

Doplňující informace: 

Česko-polská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci 

Předsedající české části: Jiří Čistecký, ředitel odb. OSE, MZV ČR 

e-mail: jiri_cistecky@mzv.cz 

Tajemnice české části: Lydie Holinková, odbor OSE, MZV ČR 

e-mail: lydie_holinkova@mzv.cz 

 

Pracovní skupina pro hospodářství, obchod a dopravní infrastrukturu 

Vedoucí české části: Martin Pospíšil, ředitel odboru, MPO ČR,  

e-mail: martin.pospisil@mpo.cz 

Vedoucí polské části: Tomasz Michalski, Dyrektor, Ministerstwo Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej, e-mail: tmichalski@transport.gov.pl 

 

Informace o jednotlivých zasedáních jsou uvedena ZDE.  

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, tel.: 224 851 111,  

email: posta@mpo.cz, web: www.mpo.cz 

Ministerstvo dopravy v ČR: www.mdcr.cz 

Ministerstvo infrastruktury v Polsku: www.transport.gov.pl 

 

 

  

mailto:jiri_cistecky@mzv.cz
mailto:lydie_holinkova@mzv.cz
mailto:martin.pospisil@mpo.cz
mailto:tmichalski@transport.gov.pl
http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=cinnost-jednani-komise
mailto:posta@mpo.cz
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BLOK 5 
Téma: Prezentace analýzy ekonomických efektů veřejné podpory v rámci CZ-PL spolupráce 

pro malé a střední podniky 

Moderátoři: Jan Sechter, Lenka Andrýsová 

Vystupující: prof. Ing. Jiřina Jílková, Ing. Jiří Louda, Ph.D. 

Video:  

Video - otázky  

 

Obsah projevu:  

Profesorka Jiřina Jílková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

prezentovala výsledky dvou projektů, které se zabývaly Operačním programem příhraniční 

spolupráce CZ-PL. Hlavním cílem byla nejen analýza efektivity českopolské spolupráce, ale 

také vtažení akademické komunity, zejména doktorandů do vytváření analýz. 

Projekty byly financovány s pomocí Českopolského fóra, které podporuje vědecké a 

výzkumné projekty. První z projektů se týkal analýzy dopadu na firmy, druhý českopolské 

přeshraniční spolupráce u infrastrukturních projektů. Silná dimenze byla v rešerši a analýze 

teoretické literatury. 

V průběhu vytváření analýzy doktorandi oslovili prostřednictvím internetu přes 300 

firem, návratnost však byla téměř nulová. To byl důvod, proč se rozhodli nakonec pro přímé 

řízené rozhovory. Oslovili tak několik malých a středních firem z přeshraničních regionů 

spolupracujících s podniky v republice na druhé straně hranice. 

Profesorka Jílková se pozastavila nad tím, že ačkoli tečou desítky, možná i stovky 

miliard korun na přeshraniční spolupráci z veřejných zdrojů, tak nejsou realizovány 

v systematickém rozsahu analýzy výsledných efektů. Tedy zda jsou operační programy 

vhodně nastaveny a veřejné finance užitečně vynakládány. Problémem také je, že chybí 

systematický registr firem, které spolu úzce spolupracují, a tedy bylo obtížné dohledat vstupní 

data projektů. 

Výsledkem projektu bylo zjištění, že polští partneři českých firem jsou většinou 

z jiných, než přeshraničních regionů. Nejčastější způsob navázání kontaktů je v podobě 

http://www.youtube.com/watch?v=N0Cq0v_NCZ8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=MmQdmAZRgEc&feature=youtu.be
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odborných veletrhů či setkáních odborných komunit. Spolupráce s polskými firmami je 

většinou velmi stabilní trvající již více než 10 let. I tak byly ovšem spatřeny některé bariéry. 

Především se jednalo o komunikační jazyk, přeci jen angličtina není mezinárodním jazykem 

v regionu. Dalším problémem bylo odlišné právní prostředí. Jde tedy především o 

administrativně-právní bariéru spolupráce. 

Projekt profesorky Jílkové se také zabýval speciálním tématem, a to dotacemi 

z Evropské unie. Potvrdil se nepřímý vliv evropských dotací na rozvoj českých firem 

v polském pohraničí. Žádná z oslovených firem však nevyužila přímo možnost čerpání dotací 

z EU. Jako hlavní důvod uváděly přílišnou administrativní náročnost a nejistotu, že 

vynaložené úsilí do psaní projektů sklidí úspěch a nevyhovující podmínky programu v rámci, 

kterého lze čerpat. 

Druhý projekt se týkal spolupráce v oblasti infrastrukturních projektů. Doktorandi 

oslovili 10 obcí jak v Polsku, tak v ČR a sami je navštívili. Pro obce platilo kritérium, že 

musely ležet v oblasti blízké hranice ČR a Polska. Všechny obce realizovaly společné kulturní 

nebo sportovní projekty, 80 % má společné i infrastrukturní projekty. Peníze byly především 

čerpány na turistickou infrastrukturu, cyklostezky, ochranu životního prostředí. Potvrdila se 

informace, že se obce ne příliš intenzivně starají o malé a střední podniky a rozvoj podnikání 

ve svém regionu. Jako bariéru obce uváděly nutnost vykazovat u projektů jejich jednoznačný 

dopad na zlepšení příhraničních vztahů, což je jedním z hlavních kritérií při výběru projetu. 

Tato deklarace je však mnohdy obtížná a snižuje šanci obcí uspět s předloženými projekty. 

Doplňující informace: 

Část analýzy zaměřená na podniky byla publikována v odborné knize: 

POTLUKA, Oto, aj. Impact of EU Cohesion Policy in Central Europe. Lipsko: Leipziger 

Universitätsverlag GmbH, 2010. 141 s. ISBN 978-3-86583-541-3. Kniha je ke stažení ZDE.  

Česko – polské fórum: 

František Jirásek, tel.: 22418 2648, e-mail: frantisek_jirasek@mzv.cz 

Zásady vlády pro poskytování dotací 

www.mzv.cz/cesko-polske_forum 

http://km.fph.vse.cz/wp-content/uploads/2011/06/Impact-of-EU-Cohesion-Policy-in-Central-Europe-print-WWW.pdf
mailto:frantisek_jirasek@mzv.cz
http://www.mpo.cz/dokument72272.html
http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum

