
 

 

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

PŘEDSEDA VÝBORU  

Zbyněk Linhart 
 

 
        V Praze dne 25. ledna 2018 

 
 
 
Věc: Programové prohlášení vlády ČR a pomoc strukturálně postiženým regionům 
 
 
Vážený pane ministře,  
 
dovolte mi obrátit se na Vás nikoli primárně jako na ministra životního prostředí, ale jako na 
1. místopředsedu vlády a poslance za Ústecký kraj ve věci zjištění postoje vlády ke strukturálně 
postiženým regionům.  
 
Předcházející Vláda v letech 2014 – 2017 předstírala řešení strukturálně postižených regionů. 
Než se zpracovaly analýzy, strategické dokumenty akční plány, byl její konec. 
 
Dne 10. 7. 2017 vláda České republiky schválila první Akční plán Strategie hospodářské 
restrukturalizace s 65 opatřeními v rámci vládního program RE:START, jehož cílem mělo být 
investovat zhruba 42 miliard korun na pomoc Moravskoslezskému, Ústeckému a Karlovarskému kraji.  
 
To, že reálně to nejsou, až na výjimky, žádné peníze navíc, na sebe napsali jednotliví ministři 
i předseda vlády Bohuslav Sobotka. Nic podstatného nebylo v rozpočtu na rok 2017 a nic není ani 
v letošním státním rozpočtu (opravdu do toho moc nepočítám případné další miliardy pro Mostecko 
na likvidaci dopadů těžby …). 
 
Dne 8. ledna 2018 schválila vláda Andreje Babiše finální verzi Programového prohlášení vlády České 
republiky, v němž strukturálně postižené kraje nejsou reflektovány vůbec. 
 
Znamená to, že pro tuto vládu nebylo řešení problematiky strukturálně postižených regionů už 
prioritou, nebo na postižené regiony vláda „jen“ zapomněla?  
 
 
 



Vážený pane ministře,  
 
bude se v dohlednu sestavovat vláda nová. Věřím, že stav postižených krajů pro Vás jako poslance za 
Ústecký kraj by prioritou být měl, jakkoli to nyní zůstalo opomenuto. Apeluji proto na Vás, abyste 
při druhém pokusu o sestavení vlády do jejího programového prohlášení už zahrnul i cíle, které pro 
snížení disparit v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji bude chtít nová vláda opravdu 
reálně plnit, včetně uvedení podstatných peněz navíc pro plnění těchto cílů.  
 
Předem moc děkuji.  
 

S úctou, 
 

 
 

 
    Zbyněk Linhart 
Senátor za okres Děčín 

 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Mgr. Richard Brabec 
1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí 
Ministerstvo životního prostředí ČR 
Praha 


