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JIHOČESKÝ HEJTMAN JIŘÍ ZIMOLA (ČSSD) ŘEKL PRÁVU: 

- Jak jste spokojen s plněním smlouvy mezi krajem a společností ČEZ, která by během deseti let měla jižním Čechám přinést kolem čtyř 
miliard korun především na investice do komunikací? 

Z pohledu jižních Čech jde o výraznou sumu a je třeba připomenout, že nám ji ostatní kraje trochu závidí. Především, jak jste zmínil, 
můžeme investovat do komunikací II. a III. tříd, které jsou v majetku kraje, ale pokryjeme i spoustu aktivit ve sportu a kultuře, neboť 
kolem sto deseti miliónů korun ročně je možné využít pro zájmovou činnost v těchto oblastech. Připomínám, že polovina z těchto peněz 
putuje do obcí v patnáctikilometrovém okruhu kolem Jaderné elektrárny Temelín, hlavně na jejich spolkovou činnost. Zbývajících asi pa-
desát miliónů využívá kraj na nejrůznější aktivity, například na podporu festivalu animovaného filmu v Třeboni, otáčivého hlediště v 
Českém Krumlově či sportovního projektu bezpečné branky. 

- Opozice, zejména Jihočeši 2012, vám ale vyčítá při hospodaření s těmito prostředky neprůhlednost. 

To, že Jihočeši 2012, o kterých je slyšet především vždy týden před krajským zastupitelstvem, útočí pravidelně na mě a celou krajskou 
koalici, se stalo už určitým folklórem. Vybírají si témata, která jsou populistická, ale o nichž téměř nevědí vůbec nic. Když se s minimál-
ním zájmem setkala aktivita několika desítek studentů útočící s jejich otevřenou podporou na současnou koalici, rozhodli se zpochybňo-
vat využití financí od ČEZ. Pokoušejí se veřejnosti namluvit, že tady mizí kamsi do černé díry stamilióny od ČEZ. 

- Jak vnímáte v této souvislosti angažmá lídra Jihočechů Luboše Průši, který byl v roce 2009, kdy se smlouva připravovala, ředitelem 
krajského úřadu? 

To je právě jeden z důvodů, proč považuji kritiku opozičních Jihočechů za účelovou a pokryteckou. Luboš Průša u sestavování této rám-
cové smlouvu byl a připravoval i prováděcí plány. Pokud měl pocit, že ty peníze mohou nekontrolovatelně mizet, tak se mohl ozvat už 
tehdy, ale mlčel. 

- Nebylo by přesto jednodušší než si vyměňovat názory formou slovních přestřelek jednotlivé smlouvy zveřejnit? 

To je otázka pro ČEZ, a. s., a jejího generálního ředitele. Osobně opakovaně generálního ředitele vyzývám, aby seznam zveřejnil a ve-
řejnost měla jednoznačný přehled, kam peníze jdou. V podstatě nejde o nic tajného, neboť ČEZ, který peníze poskytuje na základě 
sponzorských smluv nebo daru, musí prokazovat, jak se finance rozdělovaly, a žadatelé moc dobře vědí, kam peníze jdou. Je to tak opět 
farizejství opozičních Jihočechů a Luboše Průši, že se snaží ve veřejnosti navodit dojem, že vše je neprůhledné, netransparentní a že se 
snad může jednat o nějaké černé financování sociální demokracie. 
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