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Vážená paní předsedkyně,  
 
dovolte nám připomenout se s odkazem na náš dopis ze dne 5.11.2021, na který jsme dosud od Vás 
neobdrželi odpověď či reakci. 
 
Sčítání lidu 2021 v České republice 
Mezitím fakta a obavy v souvislosti s dlouhodobým úpadkem a temným výhledem regionu Severozápad, 
které jsme Vám v dopisech a přílohách předkládali, byly v posledních dnech potvrzeny prvními 
zveřejněnými výsledky z celonárodního sčítání lidu v roce 2021, které od letošního ledna začal postupně 
zveřejňovat Český statistický úřad. Pro Severozápad jako nejchudší příhraniční region prvotní zpracovaná 
data potvrzují např. nejméně vysokoškoláků (11 %, Praha 36 %), nejvíce občanů se základním vzděláním 
(přes 16 %, Praha 7,4 %), největší počet rozvedených (kolem 17 %), největší úbytek obyvatelstva (největší 
přírůstek ve Středočeském kraji) apod. 
 
Tato první čísla opět objektivně dokládají alarmující rostoucí regionální rozdíly, rostoucí dominanci Prahy 
a rostoucí úpadek Severozápadu s rostoucími sociopatologickými jevy. Evropská komise a Česká republika 
musí konečně zastavit své dosavadní antikohezní přístupy, kterými úpadek Severozápadu dokonce uměle 
způsobují a akcelerují. Nikdo nechce vidět růst regionálního napětí a nepokojů spojených s rostoucí 
ghettoizací regionu Severozápad, k čemuž se bohužel dosavadními přístupy stále více blížíme.  
 
Rostoucí rozevírání nůžek způsobuje dlouhodobá „antikohezní“ politika ČR, posvěcovaná EK 
Je navýsost paradoxní, že v České republice stále rostou regionální nerovnosti mezi severními chudými a 
bohatými jižními regiony, když od našeho vstupu do EU bylo v rámci kohezní politiky z fondů EU na „řešení“ 
právě této problematiky neúspěšně vynaloženo už neuvěřitelných 1,34 bilionu korun (52 mld. eur). 
Paradoxně tyto finance působí přesně opačně – regionální rozdíly zvyšují, protože EU fondy se investují a 
utrácejí v regionech bohatých, a to někdy až násobně výše na úkor regionů chudých. Viz např. zaslaná 
prezentace „Zdecimovaný Severozápad“.  
 



Návštěva Bruselu 
V polovině listopadu se jeden z nás – ze signatářů tohoto dopisu společně s předsedou Senátu Parlamentu 
ČR Milošem Vystrčilem a dalšími několika kolegy, jel do Bruselu mimo jiné na domluvenou schůzku 
s eurokomisařkou pro Kohezi a reformy. Bohužel, eurokomisařka se nakonec před jejím konáním ze 
schůzky omluvila. Pokud ale není vůle ze strany Evropské komise se bavit o nefunkční regionální kohezi a 
opětovně antikohezně nastaveném současném programovém období, a to ani s nejvyššími ústavními 
činiteli z členských zemí, kterých se to bytostně týká, pak těžko můžeme nefunkční věci jako je nefungující 
koheze jakkoli napravovat.  
 
Programové období 2021 - 2027 
V rámci programového období 2021-2027 má totiž být na kohezní cíle vynaloženo opět dalších 21,1 
miliard eur (550,5 mld Kč). Bohužel v dosavadní přípravě na toto období opět předchozí česká vláda 
selhala, a bohužel opět za přihlížení Evropské komise a za jejího schvalování průběžných antikohezních 
českých výstupů v průběhu příprav na čerpání těchto fondů. 
 
V přepočtu na obyvatele má podle českého plánu jít z ERDF a ESF+ opět výrazně méně peněz do chudých 

regionů, než do regionů bohatých: 

 

Regiony 

Počet 

obyvatel 

Příspěvek EU na 

obyvatele v Kč 

Státní příspěvek na 

obyvatele v Kč* 

Celkem na 

obyvatele v Kč 

více rozvinuté 1 324 277 7 662 10 328 17 990 

přechodové 4 320 925 35 246 13 385 48 631 

méně rozvinuté 5 048 737 33 626 5 234 38 860 

*Minimální podíl příjemce má být 5 % až 15 %, podle typu subjektu a podle fondu, a to v každém regionu.  Orientačně 

se počítá v průměru s 10 % podílem na příjemce, tj. 90 % z národního příspěvku (z 60, 30 a 15 %) bude přidávat státní 

rozpočet.  

U méně rozvinutých regionů vychází na obyvatele podíl dokonce o 20 % menší než u regionů 

přechodových. Skandální u fondů EU, které se proklamují jako to, co má rozdíly mezi chudými a bohatými 

snižovat, tak to jsou bohužel opravdu politici a úředníci, kdo chudobu a sociální nespravedlnost uměle 

vytváří, kdo uměle zvyšuje regionální rozdíly a nerovnost ve společnosti, kdo způsobují vnitřní migraci a 

vylidňování nejchudších regionů. Kdyby nebylo této organizované „koheze“, bylo by méně sociální 

nespravedlnosti a regionální chudoby. 

Je zcela nepochopitelné, že tento způsob zacházení (chtělo by se říci až zneužívání) s prostředky 

evropských daňových poplatníků Evropská komise schvaluje, či stále přechází bez povšimnutí.  

K tomu Česká republika svým plánovaným systémem spolufinancování projektů financovaných z fondů EU 

přispívá ze státního rozpočtu méně rozvinutým (chudým) regionům skoro nic, či jen málo a přechodovým 

bohatším regionům naopak dorovnává celkovou dotaci, čímž pak jen opět dále stírá smysl podpory a 

dosažení aspoň částečně vysněné koheze!  

Znovu na Vás paní předsedkyně proto apelujeme, stále je ještě prostor věci napravit. My děláme po 

výměně vlády na české straně co můžeme, abychom špatné nastavení aktuálního programového období 

co možná změnili tak, aby se alespoň přiblížilo deklarovanému koheznímu účelu fondů ERFD  a ESF+. 

Stejně k tomu ale musí přistupovat i Evropská komise.  



Závěrečné podpisy pod smluvní ujednání o celkové pomoci Evropské unie, tak uskutečněme jen tehdy, 

kdy proklamované principy kohezní politiky ve všech podpůrných dotačních programech pro plánovací 

období 2021 – 2027 budou skutečně zahrnuty v dokumentech, předkládaných operačních programech a 

v dělení plánovaných investic a čerpaní a způsobu financování tak, aby kohezní politika EU skutečně hrála 

jednu ze zásadních podmínek pro budoucí spravedlivé rozdělování finančních prostředků, aby mohlo 

konečně dojít k naplnění jednoho ze základních cílů EU, a to k vyrovnání extrémních rozdílů mezi chudými 

a bohatými regiony.  

Jedině tak je také možné naplňovat další – nové politiky EU.  

Jsme politici, kteří si nestaví nějaké vysněné pohádkové hrady nebo zámky, jsme pevně na zemi a denně 

v praxi sledujeme v našich obcích, jak se hlavní cíl EU, a to představa o nastavení zhruba rovných podmínek 

k žití našich spoluobčanů, hroutí přímo před očima a je dosahováno pravého opaku, který  lze vystihnout 

pouze slovem antikoheze.  

Vážená paní předsedkyně, dejte nám možnost to, o čem Vám tady již potřetí píšeme, představit Vašim 

spolupracovníkům, aby se mohli s popisovanými skutečnostmi seznámit přímo v terénu v našich obcích 

s jejich občany a aby se na vlastní kůži přesvědčili, jak se mýlili, když v minulosti nastavovali dotační 

programy, kterými rozdíly mezi regiony nesmazávali, ale naopak je ještě prohlubovali. Pokud by jejich 

návštěva v České republice nebyla z jakýchkoliv důvodů uskutečnitelná, tak jsme samozřejmě připraveni 

je navštívit v sídle Evropské komise.      

 

Jsme s pozdravem a v úctě 
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