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VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘEDSEDA VÝBORU 

Zbyněk Linhart

          V Praze dne 16. října 2020

Věc: Národní plán obnovy

Vážený pane ministře, 

po seznámení se s návrhem Národního plánu obnovy (NPO) na rozdělení více než 180 
miliard Kč, které mají být využity v rámci evropského nástroje na podporu oživení 
a odolnosti, požaduji modifikaci NPO a jeho uvedení do souladu s podmínkami Evropské 
komise. Jak jsem vyrozuměl od Vaší paní náměstkyně Jirotkové, materiál má ještě 
doznat zásadních změn, prosím proto o zakomponování níže rozvedené změny do NPO 
v rámci plánovaných úprav.

Jednou z klíčových podmínek Evropské komise pro předkládání NPO členskými zeměmi 
je, že reformy a investice NPO musí reflektovat specifická doporučení v rámci 
evropského semestru k národnímu programu reforem. Komisí opakovaná 
doporučení pro českou vládu nejlépe shrnul ve zkratce novinář Petr Šabata: „Konečně 
už něco udělejte s Karlovarským a Ústeckým krajem“. 

Abych tuto glosu zasadil do obvyklého rámce, přikládám hodnocení neudržitelné 
ekonomické a sociální situace stavu regionu Severozápad, potažmo Ústeckého 
a Karlovarského kraje, jak konstatovala Evropské komise o Severozápadu a regionálních 
nerovnostech ve Zprávě o České republice 2020, kterou vydala v letošním únoru. 
Viz příloha. 

Z dokumentu Rady z května tohoto roku pak přebírám a dávám Vám na vědomí toto 
doporučení: 

„Je pravděpodobné, že socioekonomické důsledky pandemie se projeví 
nerovnoměrně napříč regiony, a to kvůli rozdílným modelům specializace. Současná 
situace s sebou tedy nese značné riziko, že se v Česku prohloubí regionální a územní 
rozdíly nebo že vzniknou nové územní rozdíly v rámci regionů, přičemž se mimo jiné 
ještě zhorší již pozorovaný trend prohlubování rozdílů mezi Karlovarským 
a Ústeckým krajem a zbytkem země. Jelikož kromě výše uvedeného hrozí i dočasné 
narušení procesu konvergence mezi členskými státy, vyžaduje současná situace 
cílené politické reakce.“
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V návrhu NPO jsem nenalezl nejen ani jedno opatření, ale dokonce ani jedno slovo o tom, 
že Česká republika na očekávané další zhoršení trendu v prohlubování rozdílů mezi 
Karlovarským a Ústeckým krajem a zbytkem země hodlá jakkoliv politicky a cíleně 
reagovat, jak Rada vyzývá. 

Pane vicepremiére, dovolte mi na základě těchto faktů Vás upozornit, že stávají znění 
NPO tak nesplňuje jednu ze zásadních podmínek Evropské komise k uvolnění financí 
pro Plán obnovy. Proto na Vás apeluji, abyste tuto podmínku naplnil a podporu 
Severozápadu do NPO doplnil po vzoru ostatních členských zemí s podobnými problémy, 
jako například Itálie, která svůj plán představila už v září a vedle zelené ekonomiky, 
ekologické transformace, vzdělání a výzkumu, rovnosti a sociální inkluze, zvýšení 
konkurenceschopnosti, zdvojnásobení ekonomického růstu, digitalizace a snížení 
nezaměstnanosti věnuje celou jednu kapitolu a finance na snižování rozdílů mezi severem 
a jihem Itálie.

Dále bych chtěl vyjádřit údiv nad mnohými návrhy uvedenými v tomto 
materiálu. Domnívám se, že není obecně dobré z fondů EU sanovat v zásadě 
i běžné náklady státu (už vůbec ne provozní), přestože je třeba můžeme 
schovávat pod pláštík „modernizace“ resp. „obnovy“. 
Myslím tím příklady neúměrné financování administrativy, nákupy, hromady 
dalších a dalších analýz. 

Zdá se, že se příslušní úředníci zacyklili a hledají financování toho, co potřebují 
oni, ne co potřebují občané ČR. Mnoho návrhů je bez zdůvodnění, argumentace, 
atp!!! 

Chci alespoň věřit, že 1,87 miliardy na reálnou přípravu 400 projektů budoucích 
žadatelů bude využita nejen co nejrychleji, ale hlavně pro samosprávy.  
A že k evropským penězům dá Vláda urychleně dostatek financí na urychlenou 
přípravu projektů (především samospráv) na Severozápad.  

Až bude NPO přepracován, prosím o zaslání další verze a děkuji za zohlednění těchto 
našich připomínek.  

S pozdravem

Příloha 
Výňatek z Country Report 2020

Vážený pan
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
ministr
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Praha 1
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