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Vážený pane premiére, vážená paní ministryně,

v posledních letech jsem se snažil Vás přesvědčit mj. o tom, že severozápadní Čechy se 
nadále přes desítky let proklamovanou snahu propadají. Že zásadně nefunguje tzv. 
koheze. (jak může, když kohézní peníze jdou dlouhodobě do bohatých krajů!), že nám 
nefunguje regionální politika. Atd. atp. 

Bohužel marně. Severozápad je téměř na úrovni Rumunska. Jako jediná část naší republiky 
se v relativním porovnání stále propadá – z hlediska poměru HDP/obyvatele vůči 
ČR. Oproti dalším méně rozvinutým regionům je o dalších – 10 % níže, nyní jistě pod 65%! 
Protože to trvá dlouho, je to vše doprovázeno koncentrací všech možných i nemožných 
sociopatologických jevů! A to extrémně!       

A co se pro zlepšení udělalo?! NIC. Legračně argumentujete tím, že Restart… No, zatímco 
za období cca 4 let se v rámci EU fondů utrácely v celé ČR stamiliardy, do ÚK šlo v rámci 
Vašeho Re:startu 3 miliardy Kč. Samozřejmě, že toto nic ne(vy)řeší. 

Když jsme spolu o této problematice, pane premiére, mluvili naposledy u Vás na Úřadu 
vlády na jaře 2019, říkal jste, že kraj má dlouhodobě špatné vedení, což jsem 
nezpochybňoval. 

Pakliže to tak je desítky let, je to součást problému, bylo třeba to řešit, a nikoliv tím 
omlouvat nicnedělání!

Avšak vedení Ústeckého kraje máme od listopadu nové. Je dokonce reprezentováno 
Vaším hnutím, hejtman, jeho statutární zástupce a několik radních ve vedení Ústeckého 
kraje je za Hnutí ANO. A podíváme-li se na sektor zdravotnictví, dokonce i předseda 
představenstva Krajské zdravotní, a.s. je „Váš“ člověk. Čili dle Vaší předcházející 
argumentace by měly být naplněny veškeré předpoklady k tomu, aby to fungovalo. 



Dokonce je ze strany Krajské zdravotní, a.s. připraveno velké množství projektů, a to 
i téměř přímo ke stavbě (rychle se dají dokončit další za miliardy – v tom teď výmluva 
nepomůže!). 

Dokonce má připravenost k modernizaci a snad k záchraně (i když zatím ne tak pokročilou) 
i rumburská nemocnice (tu jsme se také pokoušeli řešit a ubránit před krachem – také 
marně!). 

A tak jsme všichni, mj. pokud jde o dotace do zdravotnictví, upírali zraky k novým 
mimořádným financím z EU – nyní k těm relativně rychlým dotacím  navíc, jako reakce 
na kovidovou dobu.  Je to:

a) Národní plán obnovy (komponenta 6)
b) ReactEU

Celkem cca 40 000 000 000,-Kč navíc z EU! Slovy čtyřicet miliard Kč! 

A jak to zase dopadá?! Jako vždycky!!! 

Z NPO do regionů jako je ten náš, tedy nejpostiženější a nejchudší region, z těch 
20 miliard Kč – NIC. 

O Národním plánu obnovy ve zdravotnictví (komponenta 6) jsem Vám neúspěšně psal. 
Budete budovat superspecializovaná pracoviště, Národní onkologické centrum atp. 
Podstatná část 20 miliard Kč do center, zatímco lidi v regionech nemá kam odvézt 
sanitka!!! Zatímco lidé v regionech leží v přeplněných nemocnicích či na chodbách (to 
nemluvím o kovidové době!). K čemu jsou místním lidem Vaše superspecializovaná 
pracoviště, když se do nich dostanou jen tehdy, bude-li štěstí náhodou stát na jejich 
straně… 

Zatímco u malých dotací se soutěží, „transparentně“ musí být vše objektivně vyzkoumané 
atp., formalit hromady, nutnost souladu s koncepcí, strategií … !, v případě Národního 
onkologického centra se to najednou tak nějak od stolu určí, že i odborná veřejnost 
se diví!!! (viz např. vyjádření České onkologické společnosti), viz usnesení Senátu k NPO 
atp. Najednou jde vše mimo systém a shodou okolností do nemocnice řízené současným 
ministrem zdravotnictví – do FN Královské Vinohrady – miliardy! Napřímo!

A co druhý rychlý nástroj (React EU), ke kterému upíraly regiony naděje, když už na ně 
nezbylo v NPO? Výzva 98 IROP „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě 
poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“ ukazuje opět mnohé. 
Především tu největší zhovadilost (omlouvám se za ten výraz) stanovovat úspěšnost 
projektů – žadatelů na základě času přihlášení do systému! Chápal bych to jako 
velmi pomocné kritérium, kdyby šlo o poslední fázi rozhodování mezi rovnocennými 
projekty, a kdyby šlo alespoň o dny rozdílu v čase podání. 

Tady jde ale opět ani ne o sekundy, jako o desetiny až setiny sekund, které 
determinují, kdo dotaci získá a kdo ne!!! V miliardách a bez ohledu na potřebnost. Kdo 
dříve to stihl ke 14 hodině, nula minut , nula sekund… , ten vyhrává? Dotace je sport, kde 
se soutěží o setiny? A to ani nejde o to, kdo to o setinu stihl dříve, ale jak ho systém 
zaregistruje? Systém? Opravdu je to systém? Nikdo do toho nemůže zasahovat? (aha, to 
bych nesměl pamatovat podobná tvrzení u elektronických losovaček – údajně 
neprůstřelných, certifikovaných, zapečetěných…)…



Především je to ale hloupost. Hloupost, drzost a výsměch. Přece nemůže MMR myslet 
vážně, když toto obhajuje a komentuje „Zdravotní péče by měla být totiž kvalitně 
zajišťována v celé republice. Proto … „ A co když se nejdříve doklikají z jižní Moravy, Jižních 
Čech, a Prahy? Jak se zajistí ta celá republika?! Bodou se dělat workshopy v rychlosti 
klikání myší?! Mohl by prosím někdo použít hlavu? 

V seznamu předložených žádostí do 98. výzvy do alokované částky…!  není třeba 
žádný projekt z Ústeckého kraje (s výjimkou žatecké nemocnice – kde je paradoxně 
šéfem vyhozený předchozí ředitel Krajské zdravotní, a.s. Asi umí dobře klikat). Jinak NIC. 
Ani Krajská zdravotní se svými potřebnými projekty! 

Ani koruna do nemocnice Rumburk – kde, jak roky slibujete, že zajistíte péči! Prostě 
Ústecký kraj - NIC!

Z výše uvedených celkových 40 miliard Kč by měla jít do tak velkého kraje, jako 
je ten Ústecký, alespoň úměrně přiměřená částka, tedy minimálně dvě miliardy 
Kč. 

Za to FN Královské Vinohrady (dočasně uvolněný ředitel do funkce ministra! - styděl 
bych se) má na předních místech podání hned tři projekty za cca dalších půl miliardy 
Kč! To je ale náhoda. Pan ministr umí také rychle klikat myší? Proto je ministr?

Ústecký kraj NIC, klikat myší v Ústeckém kraji nikdo neumí dost rychle?

A vracím se k začátku o neschopnosti vedení Ústeckého kraje. Od listopadu je na našem 
kraji už nové vedení!, včele s hejtmanem Janem Schillerem (ANO). Předsedou 
představenstva KZ , a.s. je poslanec Adam Vojtěch. Projekty mají připravené 
od předcházejícího vedení Krajské zdravotní.

A oni neumějí klikat? 

Ale k věci:   

Paní ministryně, žádám Vás: 

a) U již zveřejněného seznamu přijatých žádostí zveřejněte přesné časy přijetí 
žádosti (jak u průběžné výzvy stanovují Vaše vlastní pravidla … viz pravidla pro 
výběr projektů)

b) Pakliže existuje důvod tento zásadní údaj transparentně nezveřejnit, žádám 
o zveřejnění důvodu to nezveřejnit? A zaslat seznam s přesnými časy interně ! 

c) Navyšte alokaci tak, aby se dostalo alespoň trochu spravedlivě na regiony 
a tedy další projekty v rámci výše zmíněné 98 výzvy – IROP – React EU, nebo zrušte 
a vyhlašte výzvu znovu – udělejte např. alokace na kraje, aby opravdu bylo 
zajištěno, jak píšete, že  „bude zajištěna péče po celé! republice!“ (nebo 
domluvte vyřazení, resp. odstoupení  „dříve zaregistrovaných žádostí“ – např. Váš 
kolega - ministr zdravotnictví jistě pochopí – jde mu přece o blaho pacientů v ČR – 
od toho je ministr, ne jako lobbista za jednu nemocnici!)

d) Přestaňte nadále používat tento hloupý systém v zásadě určování přidělení 
evropských dotací, když jde o sekundy!

e) Zašlete mi popis toho, jak je zajištěno, že s časy nelze nijak manipulovat, 
nejde je nijak měnit a je zajištěno, že tuto část podání žádosti může 
objektivně ovlivnit žadatel („mačká“ „enter“ či automat určí 14:00:00:00 )



Dále Vás žádám, abyste konečně začali realizovat řádnou a udržitelnou regionální 
politiku. Aby evropské dotace na kohezi směřovaly masivně tam, kam patří, to je 
do chudých regionů, tedy především regionu Severozápad/Ústeckého kraje. Už tu máte 
i ve vedení kraje své lidi. Tak by to nemusel být problém, resp. nemusíme slyšet výmluvy 
na neschopnost zdejšího vedení, když je to Vaše vedení!  

Kdybyste měli nutkání nám vysvětlovat, že dost budeme mít z FST a z Modernizačního 
Fondu, rád Vám vysvětlím, jak tyto věci spolu z hlediska poskytovaných financí nesouvisí, 
jak je to opět falešná argumentace, a jak by ČR musela k evropským dotacím, podobně 
jako jiné země, přidat podstatnou částku z národních peněz. Jinak cílená transformace 
při těch symbolických částkách nemůže a nebude fungovat!!! 

Ale to až někdy příště či osobně. Rád objasním.

      senátor za okres Děčín 

Vážený pan
Ing. Andrej Babiš
předseda Vlády ČR
Úřad vlády 
Praha

Vážená paní
Ing. Klára Dostálová
ministryně 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Praha 
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