SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
13. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
20. USNESENÍ
z 5. schůze konané dne 10. března 2021
k přípravě Národního plánu obnovy

V návaznosti na usnesení č. 16 ze 4. schůze výboru, konané dne 24. února 2021,
po informacích zpravodaje senátora Zbyňka Linharta, po opakovaných jednáních
a po rozpravě
VÝBOR
I.

požaduje od zpracovatelů:
1. Vyváženou podobu NPO, aby celý dokument byl zeditován a upraven
do sourodé podoby, se srozumitelným a konkrétním obsahem, se
stejnou kvalitou popisu reforem a investic u jednotlivých opatření.
2. Přepracování NPO tak, aby zahrnul absentující specifická doporučení
Rady EU, zejména aby NPO zohlednil a řešil riziko, že se v Česku
prohlubují rozdíly mezi Karlovarským a Ústeckým krajem a zbytkem
země a jasně reagoval na hrozbu narušení procesu konvergence regionu
Severozápad, případně dalších méně rozvinutých regionů.
3. Zdůvodnění, proč není v NPO zahrnut úvěrový mechanismus, proč vláda
odmítá využít cca 70% dostupného financování ve prospěch České
republiky na například budování chybějící moderní silniční a železniční
infrastruktury v situaci, kdy se dají očekávat zhoršené podmínky
pro budoucí půjčování státu.
4. Předložení metodiky, která objektivně doloží, že 37% alokace bude
účelně využito na změny klimatu a 20% na podporu digitalizace a jak
jednotlivá opatření naplňují povinný princip „významně neškodit“
životnímu prostředí.
5. Doplnit, jaký dopad kvantitativní a kvalitativní bude mít realizace NPO
jako celku na ekonomiku, zaměstnanost, snižování emisí skleníkových
plynů, adaptaci na klima, zadržení vody v krajině, zvýšení podílů
obnovitelných zdrojů, energetickou účinnost, indikátory udržitelnosti,
zrychlení a dostupnost úředních procesů a dostupnost a kvalitu zdravotní
péče v regionech.
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Doplnit podporu odvětví cestovního ruchu, včetně lázeňství a související,
jako odvětví nejvíce postižené dopadem restrikcí z důvodu pandemie
koronaviru.
Odstranit podmínku v opatření 4.1. Systémová podpora veřejných
investic (MMR), že se mohou financovat pouze projekty zahrnuté do NIP
(národní investiční plán) a podporu investic zaměřit na regiony
dlouhodobě nedostatečně připravené, resp. regiony s nedostatečnou
absorpční kapacitou a s nízkým čerpáním fondů a s velkými
strukturálními problémy.
Podrobně vysvětlit, proč se z RRF mají v částce 18 mld. Kč vyplácet
důchody, jak to souvisí s doporučením Rady EU, jak s digitalizací
a ozeleněním, jak s pandemií, jak to oživí Česko a posílí jeho odolnost.
Proč ve vazbě na cílovou skupinu seniorů místo běžné spotřeby
nevyužije stát RRF k výstavbě, modernizaci, ekologizaci a digitalizaci
třeba domovů seniorů, domy s pečovatelskou službou nebo ústavy péče.
Předložit NPO v tabulce šablony, která je Přílohou Pokynům pro členské
státy k tvorbě Národního plánu obnovy
Tabulka ke stažení zde: https://ec.europa.eu/info/files/annex-guidancemember-states-recovery-and-resilience-plans-tables-template-0_en
Doložit integrovaný přístup při tvorbě NPO s programy a plány dalších EU
fondů (např. Plán spravedlivé územní transformace z Fondu spravedlivé
transformace, Program rozvoje venkova, operační programy Víceletého
finančního rámce, Modernizační fond, ReactEU, Horizont Europe atd.).
Výrazně zohlednit v oblasti „zdraví a odolnosti obyvatel“ skutečnost
nedostatečných kapacit a dostupnost zdravotní péče v regionech
a příhraničních oblastech a to i s akcentem na přetrvávající nemožnost
poskytování přeshraniční zdravotní péče.
Nevztahovat podporu zrychlení a digitalizaci stavebního řízení
na případné vytvoření Státního stavebního úřadu.
Doložit, jak a proč byla vyčíslena potřeba na kybernetickou bezpečnost,
když dle zprávy NKU stát nemá přehled o tom, kolik peněz
na kybernetickou bezpečnost resorty vynakládají.
Doložit, jaká opatření byla přijata, aby 6,1 miliardy Kč na digitální
vysokorychlostní sítě nedopadlo stejně, jako 14 miliard Kč z fondů EU
na vysokorychlostní internet.
Zodpovědět, v jakých konkrétních měřitelných kvalitativních ukazatelích
(zrychlení soudních procesů na kolik dní apod.) bude hodnocena reforma
justice, realizovaná zde masivním nákupem výpočetní techniky.
Předložit podobu návrhu NPO při schválení do vlády, resp. následně
po jeho schválení, a pravidelně informovat o naplňování jeho cílů.

pověřuje
místopředsedu výboru senátora Petra Holečka, aby předložil toto usnesení
předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Petr Holeček v. r.
místopředseda výboru

Zbyněk Linhart v. r.
zpravodaj výboru

Petr Vícha v. r.
ověřovatel výboru

