VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PŘEDSEDA VÝBORU
Zbyněk Linhart
V Praze dne 15. září 2020

Vážená paní ministryně,

děkuji za Vaši odpověď ze dne 11. 8. 2020 (č.j. MF-21456/2020/5506-5).
Z ní vyplývá, že se míjíme v chápání podstaty a řešení problematiky. Ústecký
a Karlovarský kraj jsou jediné kraje v ČR, které už desátým rokem, resp.
čtvrtstoletí nekonvergují. Rozdíl mezi těmito kraji a zbytkem republiky se stále
zvyšuje. Dlouhodobě není naplňován cíl regionální a kohézní politiky, kterým je
snižování rozdílů mezi regiony.
Píšete, že snahou Vaší i MFČR je zajištění rozvoje všech regionů, tj. i těch strukturálně
postižených. Právě tento přístup je bohužel důvodem toho, proč se Ústecký
a Karlovarský kraj stále více vzdalují od průměru výkonu ostatních regionů.
Snahou Vaší i Ministerstva financí, stejně jako MMR a vlády, nemá být zajištění rozvoje
„i těch strukturálně postižených“, ale zajištění rychlejšího rozvoje těch strukturálně
postižených regionů. Aby se začaly blížit regionům ostatním. To neznamená bránit rozvoji
regionům strukturálně nepostiženým. Znamená to dávat vyšší prioritu regionům
postiženým, aby se regionální rozdíly dále nezvyšovaly, ale začaly snižovat. A to
skutečně a reálně, nejen proklamacemi. A bez reálného zvýhodnění!
Teprve při takovém postoji se nelze uklidňovat tím, že Ústecký kraj není krajem
s nejnižším výnosem daňových příjmů na jednoho obyvatele, že je jím Zlínský kraj apod.
To se zcela míjí s podstatou problému. MFČR musí naopak aktivně hledat nový model
RUD ve spolupráci se Svazem měst a obcí a Asociací krajů ČR, který pomůže
zastavit propad regionů strukturálně postižených (v případě RUD např. solidární
prvek ve výpočtu).

Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1, www.senat.cz, tel.: +420 257 072 318, e-mail:sterbakovaj@senat.cz

Stejně tak mé otázky směřovaly na Vás na základě Vaší řeči v Senátu k čerpání finančních
prostředků na kohezní politiku. Abychom nebyli jako v pohádce o slepičce a kohoutkovi,
dovoluji si Vám jako ministryni financí ČR a místopředsedkyni vlády otázky k financím
zopakovat. Pokud nelze vyhovět ze strany MFČR napřímo, prosím o naformulování
odpovědi v koordinaci s MMR nebo na základě rozhodnutí vlády:
Jak zajistíte, aby finance na kohezní politiku šly opravdu masivně a účinně
a zvýhodněně do strukturálně postižených regionů na skutečné vyrovnání
regionálních disparit, tedy nyní především na nejchudší a hospodářsky a sociálně
stále více zaostávající Severozápad?
Jaké budou k tomu použity účinné konkrétní nástroje?
Jak chcete urychleně napomoci přípravě opatření a projektů v postižených
regionech – krajích?
Jak reálně pomoci realizaci tohoto problému ze strany státu a vlády jako celku.
Nejde jen o resortní pohledy!
EU k tomuto např. navrhovala rozdělení ČR do tří úrovní a v té třetí znatelně
vylepšit podmínky, zvýšenou podporu atp. A vymezit objem financí, které
nepůjdou jinam. K tomu je potřeba směřovat, abychom opět za deset let nezjistili
a neměli jen alibistické konstatování, že v regionu není absorpční kapacita, jsou
tam neschopní,…atp. Jestli tomu tak opravdu je, je to už součást strukturálního
problému!, který se musí souběžně řešit, nikoliv důvodem, proč do postižených
regionů neinvestovat finance.
Vy tvrdíte, že kohezní politiku umíme a proto nevadí, že v rámci přípravy nového
VFR EU půjde na kohézní politiku více. Opak je však pravdou v tom smyslu, že
kohezní politika u nás dlouhodobě nefunguje, všechna čísla o Severozápadu,
včetně všech možných sociopatologických jevů, jsou více než vypovídající!

Děkuji.

S podzravem

Vážená paní
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
ministryně
Ministerstvo financí ČR
Praha
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