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VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘEDSEDA VÝBORU 

Zbyněk Linhart

       V Krásné Lípě dne 13. srpna 2021

              

Vážený pane premiére, 

jsem v zásadě rád, že kandidujete v Ústeckém kraji. Třeba to změní i Váš osobní pohled 
na problémy Severozápadu ČR. Ten je sice nádherným a zajímavým místem, ovšem s řadou 
závažných problémů, které dlouhodobě staví v mnoha a mnoha ohledech Ústecký kraj 
na poslední místa všech možných statistik! Po letech přehlížení těchto problémů, na které 
opakovaně a dlouhodobě upozorňuji, se třeba konečně něco změní, a to nejen měsíc 
před volbami. O antikohezních dopadech reálné politiky a stále větším rozevírání nůžek mezi 
Severozápadem a zbytkem země jsem opakovaně psal a žádal o změnu členy nejen současné 
vlády. K ničemu to moc nebylo, a tak by nám Vaše kandidatura za náš region do Sněmovny 
snad mohla konečně opravdu pomoci. Nebo to dopadne jako vždycky? 
Doufám, že ne. Proto dovolte využít této doby, kdy je Vaše pozornost, teď snad doopravdy, 
alespoň do října, zaměřena na náš region, abych Vám opět připomněl, že Senát jako druhá 
komora Parlamentu ČR mnohokrát ve svých usneseních apeloval na vládu, aby se problémy 
strukturálně postižených regionů, jako je náš Ústecký kraj, začaly už konečně opravdu řešit 
a Vláda řešení důsledně zahrnula do připravovaných programů a opatření. 

V rámci celé EU vyčnívá NUTS II Severozápad ČR stále více a více. Je to problém, který 
tu nemusím rozvádět, všechna data a údaje, která v mnoha ohledech velice nepříznivý stav 
dokládají, jsou všeobecně známa. Jen pro připomenutí posílám přílohou malé shrnutí 
dlouhodobého stavu a také to, jak ani nyní nedochází k žádoucí změně za pomocí tolik 
opěvovaného Fondu spravedlivé transformace, který ale nutně nemusí souviset 
s kohezí a je určen na jiné záměry.   

Opakovaně jsem Vám a Vašim ministrům psal v této věci dopisy, snažil se jednat. 
Poslanci za Ústecký kraj a ministrovi ŽP jsem také vedle ministryně Dostálové 
připomínal specifické problémy Ústeckého kraje. I s Vámi osobně jsem o věci mluvil, 
např. před Vánocemi 2018 či na Veřejném slyšení Senátu k tomuto tématu konaném 
29. 1. 2019 či na Úřadu Vlády v březnu 2019 atp. 
Následně třeba ve věci krachující rumburské nemocnice především v průběhu let 2018 
až 2020, což je symptomatický důsledek problémů Ústeckého kraje. 
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V této souvislosti bych se Vás rád zeptal: 
a) zda změnila kandidatura Váš dosavadní přístup k našemu regionu? Kdy a jak 

konkrétně, tentokrát už v zastoupení za náš kraj, začnete prosazovat už 
skutečnou kohezní politiku, na kterou jdou stovky miliard Kč. Kdy a jak 
zastavíte rostoucí zaostávání Ústeckého kraje? Kdy začnou především kohézní fondy 
a finance státního rozpočtu proudit do „chudších“ krajů, tj. především 
Ústeckého (jak po nás mj. chce i EK a jak je logické, pokud má mít smysl ohromné 
přerozdělování veřejných peněz). 

b) Jakou částku, a kolik to je procent k alokaci z EU pro Fond spravedlivé 
transformace (FST), plánujete přidat ze státního rozpočtu a to opět mj. pro 
Ústecký kraj? 

(Pro připomenutí - FST je určen na odstoupení od využívání uhlí a směřuje k nám 
na sever především proto, že většina uhelných dolů, uhelných elektráren a uhelných 
tepláren je na Severozápadě a rychlé odstavení uhelného průmyslu přinese 
do našeho postiženého regionu další problémy a ještě větší chudobu mimo jiné 
proto, že příspěvek z FST na transformaci je tak malou kapkou, že nedokáže nahradit 
ani takový objem ekonomiky, který momentálně uhelný průmysl generuje 
každoročně. Extrémních finančních nároků na transformaci uhelných regionů si je 
naopak vědom např. náš německý soused, který pro transformaci svých uhelných 
regionů plánuje využít v následujících letech až 80 miliard EUR ZE SVÉHO STÁTNÍHO 
ROZPOČTU !!!, tedy 97% z celkových odhadovaných nákladů, zatímco zbylé 
symbolické 3% nákladů transformace pokryje EU z FST). 
Je zřejmé, že bez mnohanásobně většího státního příspěvku nemůže být 
transformace uhelných regionů úspěšná, naopak, povede k větší chudobě. I proto 
by mě zajímalo, jakou máte osobně představu, že by mělo být v následujících letech 
alokováno za státního rozpočtu na Severozápad, když zatím se v zásadě nepočítá 
s podstatnou sumou a ani nic podstatného není v letošním rozpočtu. Náš region 
desítky let zásobuje podstatnou měrou energií celou ČR a přeměna energetiky 
na Severozápadě je do značné míry přestavbou energetiky ČR! 

c) Jak chce Vláda řešit třicet let relativního upadání Severozápadu např. 
ze státního rozpočtu, když se do našich dvou krajů nedaří nasměrovat ani 
podstatné finance z EU v rámci tzv. kohezní politiky a určených fondů? 
A reálně alespoň připravujete např. nějaký speciální program pro Severozápad 
(alespoň pro vybrané oblasti) jak se symbolicky tři roky předstíralo před cca dvaceti 
lety)  

Vážený pane premiére,

je dva měsíce do voleb a volební kampaň jede. Neměla by však být o zmrzlině a podružných 
věcech a tématech. My tady žijeme a budeme žít další desítky let. 

Žádám Vás proto, podobně jako další lídry kandidátek v Ústeckém kraji, abyste si 
naše problémy a často problémy přelévající se do celé ČR nebrali jen jako politické 
a marketingové střelivo, které vás za dva měsíce opustí, ale abyste společně brali 
problémy Severozápadu ČR jako opravdovou politickou výzvu, na které se v příštích 
letech musí konečně zásadně zapracovat. Pomoci k tomu mohou také kohézní fondy EU, když 
se budou důsledně a chytře uplatňovat. A ne, že budeme jásat nad trapnými 9 miliardami Kč 
za 5 let v rámci tzv. Restartu, když ve stejném období se jen v rámci kohézních fondů EU 
určených chudým regionům ! utratilo několik set miliard Kč!
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Vážený pane premiére, zvu Vás do příhraničního regionu na malou návštěvu 
a komentovanou prohlídku malého území, na kterém názorně ukážeme problémy, 
to jak často žijí lidé v nejsevernějším příhraničí. Věnujte tomu, prosím, dvě hodiny 
vnímáním reality. 

Nejsem členem žádné politické strany, nikam nekandiduji – nedělám volební kampaň (tu svou 
jsem nemusel dělat ani moc před rokem, kdy jsem obhájil funkci senátora hned v prvním kole 
voleb). Jde mi o to, konečně změnit přístupy a řešit reálné a specifické problémy regionu.

Budu rád, když tuto žádost přijmete, případně i s dalšími lídry. Nevyčítám nikomu, že 
tu situaci těžko může chápat, vyčítal bych, pokud se reálně nezajímá. 

Děkuji za odpověď a reakci. 

S  přáním hezkých dní Vás zdraví  

    
  
senátor za obvod Děčín

předseda Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí
          Senátu Parlamentu ČR

Příloha

Vážený pan
Ing. Andrej Babiš
předseda
Úřad Vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
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