SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
ZÁPIS
13. funkční období
z 1. schůze PODVÝBORU PRO REGIONY V TRANSFORMACI
VÝBORU PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
konané dne 2. prosince 2020

Přítomni: M. Balatka, J. Cienciala (příchod 13:30), H. Hanza, M. Hilšer, J. Horník, Z. Linhart,
H. Pavera, M. Plevný, P. Rabas
Omluveni: P. Vícha
Hosté: dle prezenční listiny
1.
Zahájení a schválení programu schůze
Jednání zahájil předseda podvýboru senátor Miroslav Balatka. Přivítal přítomné senátory
a hosty a seznámil je s návrhem programu schůze podvýboru. Program jednání byl rozeslán
e-mailem, vyvěšen na webových stránkách Senátu a rozdán v podkladech. Senátor
Z. Linhart podal návrh na doplnění programu, rád by mezi body 3 a 4 krátce vystoupil.
Předseda podvýboru nechal o doplněném programu 1. schůze podvýboru hlasovat,
hlasování: pro 8 (M. Balatka, H. Hanza, M. Hilšer, J. Horník, Z. Linhart, H. Pavera, M. Plevný,
P. Rabas), proti 0, zdržel se 0 – návrh byl přijat.

2.
Volba ověřovatelů podvýboru

Předseda podvýboru podal návrh na volbu ověřovatelů a místopředsedů podvýboru veřejnou
volbou. Nikdo z přítomných senátorů nepodal jiný návrh, volba ověřovatelů a místopředsedů
podvýboru proběhne veřejně.
Poté podal předseda návrh na počet ověřovatelů podvýboru – 3 ověřovatelé, nikdo
z přítomných nepodal jiný návrh. Předseda podal návrh na ověřovatele podvýboru, senátory
Z. Linharta, M. Plevného a P. Víchu. Přítomní senátoři nepodali jiný návrh, předseda nechal
hlasovat o návrhu na stanovení počtu ověřovatelů a o jménech ověřovatelů, hlasování:
pro (M. Balatka, H. Hanza, M. Hilšer, J. Horník, Z. Linhart, H. Pavera, M. Plevný, P. Rabas),
proti 0, zdržel se 0 – návrh byl přijat.
Poté nechal předseda hlasovat o celkovém usnesení o zvolení ověřovatelů - hlasování: pro 8
(M. Balatka, H. Hanza, M. Hilšer, J. Horník, Z. Linhart, H. Pavera, M. Plevný, P. Rabas),
proti 0, zdržel se 0 – návrh byl přijat, bylo přijato usnesení č. 1, které je součástí
zápisu.
Předseda určil ověřovatelem 1. schůze senátora Z. Linharta, návrh jednomyslně odsouhlasili
všichni přítomní senátoři.

3.
Volba místopředsedů podvýboru

Předseda podvýboru informoval přítomné členy o návrhu na počet místopředsedů podvýboru
– 2 a s jejich jmény, jsou navrženi senátoři P. Rabas a H. Pavera. Nebyl podán jiný návrh,
předseda nechal hlasovat o tomto návrhu, hlasování: pro 8 (M. Balatka, H. Hanza, M. Hilšer,
J. Horník, Z. Linhart, H. Pavera, M. Plevný, P. Rabas), proti 0, zdržel se 0 – návrh byl
přijat.

Poté nechal předseda hlasovat o celkovém usnesení o zvolení místopředsedů podvýboru,
hlasování: pro 8 (M. Balatka, H. Hanza, M. Hilšer, J. Horník, Z. Linhart, H. Pavera, M. Plevný,
P. Rabas), proti 0, zdržel se 0 – návrh byl přijat, bylo přijato usnesení č. 2, které
je součástí zápisu.
O slovo požádal předseda VUZP sen. Z. Linhart, který informoval členy podvýboru
o problematice, která následuje v bodě 4 programu schůze podvýboru. Navrhuje dnes toto
téma se zástupci ministerstev rozjednat a na příští schůzi se tomuto tématu věnovat
opakovaně na schůzi podvýboru.
K jednání podvýboru se připojil senátor J. Cieńciala, počet přítomných je 9.

4.
Představení agendy zástupci MMR ČR, MŽP ČR a SFŽP:
- Fond spravedlivé transformace
- Modernizační fond
- Programy přeshraniční spolupráce (Polsko, Sasko, Bavorsko)
Předseda podvýboru senátor M. Balatka přivítal na jednání podvýboru hosty:
za MMR ČR náměstka Davida Koppitze a náměstka Zdeňka Semoráda, za MŽP ČR náměstka
Jana Kříže a ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Valdmana.
Nám. D. Koppitz upřesnil, že správa peněz z fondů je na MŽP, příprava plánu
je pod patronací MMR. Vítá vznik podvýboru a zmínil také strategii Restart, která
je podkladem pro vznik Fondu spravedlivé transformace, jsou to spojené nádoby.
Prezentace Fondu spravedlivé územní transformace - viz prezentace, v závěru
náměstek D. Koppitz nabídl individuální jednání k možnostem jednotlivých krajů.
V následné diskuzi m. j. zaznělo:
 M. Balatka – jak bude nastaven poměr financí, které půjdou do malých firem a které
půjdou do velkých podniků?
 Z. Linhart upozornil na to, že z fondů EU by do chudých regionů mělo jít více financí,
existuje v PS platforma pro diskuzi? Dnes se dozvíme základní informace, senátor
Z. Linhart má zájem o zaslání informací, další kolo jednání na toto téma za cca 6
týdnů.;
 nám. Koppitz navrhuje další jednání za 2 měsíce, v průběhu tohoto času je možné
se domluvit individuálně na jednání;
 J. Horník upozornil, že slibovaných 42 mld Kč z programu Restart nemělo dopad
na Karlovarský kraj, žádá o pravidelné zasílání informací z této oblasti všem
starostům a primátorům Karlovarského kraje, také postrádá zastoupení zástupců PS
a Senátu v Transformační platformě. V souvislosti s útlumem těžby dojde
k restrukturalizaci regionu;
 M. Plevný uvedl, že tématem diskuze jsou připravené projekty, ale samosprávy
nemají informace o tom, jak mají být projekty orientované, informace do regionu
nedorazí. Proto bude valná část podaných projektů nepřipravená. Kdy bude
schválena legislativa? V reakci náměstek uvedl, že ideálně přelom roku, leden –
program by se měl spustit od roku 2022; nám. MŽP J. Kříž uvedl, že se budou
vypisovat témata jak pro malé podnikatele v souvislosti s kovidem, ale také
programy pro velké firmy. Je třeba posílit informovanost v regionech, ale současně
uvedl, že situace není taková, že dnes je poslední šance podat projekt;
 senátor P. Rabas uvedl, že největší problém těchto krajů je to, že jsou zde velké
firmy, které zaměstnávají méně vzdělané lidi, s tím souvisí školství, zdravotnictví
a další oblasti života. Vidí zde větší prostor pro zapojení malých a středních podniků,
ale to tato strategie neumožňuje. Zapojení a informovanost malých obcí je velmi
malá, a pokud je kritériem připravenost, poté jsou malé podniky opět mimo hru;
 Z. Linhart – Národní fond obnovy, položka 1,7 mld Kč – kam budou prostředky
směřované? D. Koppitz uvedl, že se jedná o návrh částky, prostředky jsou určené
na přípravu strategických projektů v regionech, EK také upozorňuje na přípravu tzv.
PPP projektů;



J. Horník upozornil na podmínky, které jsou z obou ministerstev pro administraci
projektů.

Následně proběhla prezentace Modernizačního fondu – viz prezentace, nám. J. Kříž
a předseda SFŽP P. Valdman.
V diskuzi vystoupili:
 senátor J. Horník – fotovoltaika půjde na střechy domů nebo na ornou půdu? Nám.
Kříž uvedl, že není možné instalovat fotovoltaiku, pokud není půda vyňata z půdního
fondu a nově bude také možnost umístit ji v brownfieldech;
 senátor H. Pavera – přechod na plyn, je to řešení? ČEZ plánuje investice
do fotovoltaiky i na pozemcích, což je nevhodné. Nám. Kříž v reakci uvedl, že je zde
tlak na odklon od uhlí z důvodu CO2, proto fotovoltaika – střešní instalace nejsou
dostatečné; MŽP bude hlídat umístění fotovoltaiky na půdě;
 senátor M. Plevný – kdy budou výzvy pro programy 4-9? Ředitel Valdman uvedl,
že cca do konce letošního roku;
Náměstek Z. Semorád seznámil členy podvýboru s prezentací Přeshraniční spolupráce
– viz prezentace, poté proběhla diskuze, ve které vystoupili:
 senátor J. Horník – poděkoval za materiály, peníze za přeshraniční pomoc jdou dolů,
někdy až i o 25%, nejlépe funguje právě program přeshraniční spolupráce, proč
je tedy tento program krácen? Kdo z vlády dojednává podmínky čerpání?
 stížnost na Centrum pro regionální rozvoj, jeho fungování a přílišnou byrokracii. Jak
bude zde snížena administrativa? V reakci zástupci ministerstev uvedli,
že je dlouhodobá snaha o snížení administrativní zátěže, výhrady chápou.
Z časových důvodů byl projednávaný bod ukončen, předseda podvýboru avizoval
pokračování projednávání tohoto tématu v horizontu 8 týdnů, pozvánka bude rozeslána.

5.
Informace předsedy podvýboru k plánu činnosti podvýboru

V tomto bodě předseda podvýboru informoval přítomné senátory o přijatém Usnesení č. 4
VUZP, ve kterém byl zřízen Podvýbor pro regiony v transformaci a požádal členy podvýboru,
aby se seznámili se statutem podvýboru a pokud budou mít návrh na doplnění programu
činnosti podvýboru, je možné jej doplnit – podněty ideálně zaslat na sekretariát VUZP,
projednáme na příští schůzi podvýboru. K dispozici jsou také návrhy předsedy podvýboru,
které je možné průběžně doplňovat. V podkladech byly rozdány kontakty na členy
podvýboru.
6.
Návrh termínu a pořadu 2. schůze podvýboru

V projednávání těchto témat bude podvýbor pokračovat na své příští schůzi, která bude
předběžně 12. nebo 19. ledna 2021 (dle plánovaných jednání výborů a pléna Senátu).

Zapsala: Kateřina Šarmanová, tajemnice podvýboru pro regiony v transformaci VUZP

Miroslav Balatka, v. r.
předseda podvýboru

Zbyněk Linhart, v. r.
ověřovatel podvýboru

