SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
35. USNESENÍ
z 5. schůze konané dne 24. dubna 2019

k závěrům veřejného slyšení Senátu s názvem
„Situace ve strukturálně postižených regionech“, konaného
dne 29. ledna 2019 v Jednacím sále Senátu PČR
v návaznosti na usnesení č. 78 ze 4. schůze Senátu, konané dne 20. prosince 2018,
po informaci senátora Zbyňka Linharta, předsedy výboru a po rozpravě
VÝBOR
I.

projednal Závěry veřejného slyšení Senátu Parlamentu ČR na téma „Situace
ve strukturálně postižených regionech“, konaného dne 29. ledna 2019 v Jednacím
sále Senátu PČR;

II.

doporučuje Senátu PČR přijmout Usnesení Senátu, které je přílohou tohoto
usnesení;

III.

pověřuje
předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi
Senátu Parlamentu ČR.

Zbyněk Linhart v. r.
předseda výboru

Jitka Seitlová v. r.
ověřovatelka výboru

Příloha k usnesení VUZP č. 35 ze dne 24. dubna 2019

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
12. FUNKČNÍ OBDOBÍ
NÁVRH
USNESENÍ SENÁTU
z 8. schůze, konané dne …………

k závěrům 17. veřejného slyšení Senátu na téma „Situace
ve strukturálně postižených regionech“, konaného dne 29. ledna 2019
v Jednacím sále Senátu PČR

Senát
1. bere na vědomí informaci předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí o 17. veřejném slyšení Senátu na téma „Situace ve strukturálně
postižených regionech“, konaného dne 29. ledna 2019,
2. konstatuje, že
a) disparity mezi regiony se zvyšují, a to i díky chybnému nastavení kohezní a regionální
politiky, a že tento disproporční vývoj ohrožuje celou zemi;
b) reálně není měřena, resp. vyhodnocována kvalita života na základě ukazatelů, které by
funkčně porovnávaly úroveň regionálního rozvoje, úspěšnost a efektivitu regionálních
intervencí;
c) je nutné změnit intervenční politiku a masivně začít podporovat strukturálně postižené
regiony i menší územní celky podle specifických potřeb těchto územních jednotek.
3. schvaluje Doporučení, která jsou přílohou tohoto usnesení,
4. pověřuje předsedu Senátu, aby toto usnesení zaslal předsedovi vlády ČR Andreji
Babišovi, ministryni financí ČR Aleně Schillerové, ministryni pro místní rozvoj ČR Kláře
Dostálové, ministryni práce a sociálních věcí ČR Janě Maláčové a předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR a jeho prostřednictvím poslancům.

Příloha č. 1
20 doporučení Senátu vládě k realizaci ve strukturálně postižených regionech (dále
jen SPR):
1. SPR dlouhodobě a systematicky zvýhodňovat proti ostatním regionům – speciálními
programy, bodováním při hodnocení, zvýhodněním ve stávajících programech
a výzvách;
2. do SPR směřovat zásadní část prostředků z fondů EU. Nastavit jednodušší
a výhodnější podmínky pro realizaci projektů v SPR. Zahrnout do pomoci SPR další
konkrétní nástroje pomoci (státní dotace, bodování, speciální programy…);
3. více zvýhodnit a podporovat malé a střední podnikatele a inovativní projekty;
4. vytvářet v SPR kapitál – lidský, sociální, ekonomický, znalostní, např.
jednoduchou sníženou daní nebo vyrovnávacími platbami, minimálně do vyrovnání
rozdílů s ostatními regiony;
5. přednostně/prioritně v SPR budovat zanedbanou veřejnou infrastrukturu
a občanskou vybavenost, mj. menších obcí;
6. přerozdělovat mezi obce a kraje v SPR více peněz v rámci RUD. Zajistit pro SPR
vyrovnávací platby anebo speciální dotační tituly – jako např. Program podpory
vybavenosti obcí (dle vzoru dotace MMR kolem let 2002);
7. přednostně v SPR financovat investiční projekty ze státního investičního plánu,
a to i v menších celcích (např. Šluknovsko, Bruntálsko…), podle vyhodnocování dat
na úrovní okresů/ORP;
8. zvýšit v SPR investice do výzkumu a vývoje a do kooperace malých podniků
s výzkumnými centry;
9. nastavit v SPR výhodnější podmínky pro zakládání a rozběh startupů (např.
odpuštění daní pro první roky podnikání);
10. přesunout z Prahy do SPR co nejvíce státních institucí;
11. budovat v SPR pracoviště státních vysokých škol nebo přímo vysoké školy,
a posílit podporu stávajících vysokých škol;
12. spustit v SPR zvýhodněné startovací a stabilizační programy pro lékaře a učitele
k zajištění veřejných služeb;
13. navýšit prostředky na přeshraniční EU programy fondů (především ČR–Sasko,
ČR–Polsko), které jsou úspěšné, potřebné, rychle čerpané a pokrývají území SPR;
14. z podpůrných programů nastavit a hradit v SPR vyšší než celostátní průměrné
mzdy a platy (opustit v SPR pravidlo pro platy (mzdy) v místě obvyklé);
15. přijmout klíčové ukazatele/parametry, pomocí kterých se bude vývoj a kvalita
života v regionech měřit a porovnávat, a tím lépe diagnostikovat, řídit,
vyhodnocovat a efektivně a objektivně řešit vývoj regionálních disparit;
16. kvantifikovat, kolik investic a v jakém časovém sledu SPR potřebují a zvýšit
podíl zodpovědnosti krajů za stav SPR;
17. upřednostňovat v SPR investice státních institucí a státních podniků;
18. prostřednictvím investiční i provozní podpory aktivit v oblasti cestovního ruchu
s poukazováním na regionální výjimečnost pomáhat pěstovat patriotismus;
19. vytvořit transformační fond k financování potřeb SPR, který bude plněn
z finančních prostředků získaných z poplatků na území SPR. Zejména do SPR
nasměrovat výtěžky z emisních povolenek, v poměru odpovídajícím zastoupení
těžařského a energetického průmyslu a ekologické zátěži SPR;
20. SPR nerovná se jen uhelné regiony. Problematiku řešit různě dle potřeb menších
celků, okresů nebo oblastí ORP. Pomoc zaměřit i mimo SPR na ty menší územní
jednotky, které mají problémy podobné (např. Jesenicko, Frýdlantsko, Broumovsko,
Znojemsko).

