Slovo senátora – říjen 2021
„45 milionů pro náš kraj je opět na stole“

Znovu jsem se s 12 dalšími senátory z různých stran a z různých koutů naší republiky, pokusil získat do
regionů zasažených povrchovou těžbou peníze, které platí těžaři jako náhrady za vydobytý nerost –
hnědé uhlí, kámen, písek, kaolín apod. Tyto peníze zatím plynou z větší části do státního rozpočtu a
menší část jich putuje do obcí, na jejichž území těžba probíhá. Předložili jsme v září senátní návrh změny
horního zákona.
Stát strukturálně postižené kraje nijak finančně nezvýhodňuje, prostředky se do regionů v nijak výrazné
míře nevrací a jdou neznámo kam. Těžba navíc často postihuje nejen obec, kde je lom. Zničené jsou
komunikace, po kterých jezdí těžce naložené automobily a ani prach a znečištěný vzduch hranice
katastru obce neberou v potaz.
Navrhl jsem tedy s dalšími senátory, aby část peněz určených do státního rozpočtu byla přerozdělena
a mířila rovnou do krajů. Nezměnily by se tím ani úhrady od těžebních společností, obce by také o své
peníze nepřišly a kraje by mohly za přímo přidělené prostředky pořídit nemálo užitečného.
Nejvíce by se změna týkala hnědouhelných regionů, kde jsou vytěženy největší objemy. Pro náš kraj by
to znamenalo přínos zhruba 45 milionů korun ročně a pro Ústecký kraj přibližně 200 milionů korun za
rok. Jak jsem psal v úvodu, návrh změny zákona se však nezaměřuje pouze na regiony, kde probíhá
povrchová těžba hnědého uhlí, ale i povrchová těžba ostatních nerostů jako je písek a kámen. Takových
lomů je v celé ČR více než 900.
Senátem již tato změna drtivou většinou prošla v lednu tohoto roku jako pozměňovací návrh k zákonu
předloženému Poslaneckou sněmovnou. Poslanci však následně Senát přehlasovali a poslali tak tuto
změnu k ledu. Staronový návrh změny však bude nyní mířit do nové Sněmovny, a tak je naděje, že
tentokrát uspěje.
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