
 
 
Ministryně pro místní rozvoj za ANO Karla Šlechtová se zase nedávno dostala do veřejné 
přestřelky s Lukášem Wagenknechtem, Babišovým náměstkem na financích, kvůli 
monitorovacímu systému peněz z fondů EU. Výsledkem jejich hádky bylo, že stát zbytečně 
zaplatí 252 milionů korun, které by jinak přišly z Bruselu. Navíc je prý ohroženo čerpání 
peněz z fondů EU jako celek. Kdo z těch dvou je podle vás vinen a měl by nést politickou 
odpovědnost?  
Ta kauza je komplikovanější. Výběrové řízení na monitorovací systém bylo z dob Nečasovy 
vlády a audit kritizuje jeho podmínky. Za to nemůže ani Babiš, ani Šlechtová, ani autoři 
auditu. Ministryně Šlechtová audit oprávněně kritizovala, protože měla pocit, že nebral na 
vědomí připomínky jejího úřadu. Ale má zájem na tom, aby systém fungoval.  
 
Kdo za to tedy může? Veřejně se přece pohádali ministryně a ministerský náměstek za 
stejné hnutí, což je určitě neobvyklé. Měl by kvůli tomu jeden z nich skončit?  
Probíhají jednání s Evropskou komisí, zda bude možné monitorovací systém proplatit z 
evropských peněz. Jak jsem řekl, za výsledek auditu nemůže ani Šlechtová, ani Babiš. To je 
důsledek Nečasovy vlády, my se snažíme, aby negativní dopad byl co nejmenší. Chci, aby 
audity probíhaly fundovaně, a pokud paní ministryně měla pocit, že se tak nedělo, ozvala se. 
Jen je zbytečné, že událost zpochybnila naši schopnost zahájit čerpání evropských peněz. 
Doufám, že ta tady stále je.  
 
Nejste jen premiér, ale i předseda ČSSD, pro kterou je ANO největším soupeřem. Z tohoto 
pohledu je poměrně zajímavé poslouchat, jak hájíte zjevnou chybu úhlavního politického 
konkurenta. I někteří vaši spolustraníci vám přece vyčítají, že jste vůči ANO málo razantní, 
ne?  
Snažím se hájit pravdivý výklad. Možná by bylo fajn si kopnout, ale proč bych kopal do 
ministrů, kteří se snaží zajistit, abychom včas čerpali evropské fondy? Byť to někdy dělají 
klopotně a navenek to nevypadá moc dobře. A byť možná občas nezvládají vzájemnou 
komunikaci, což se asi stalo. Mým hlavním zájmem je, aby to nepoškodilo Českou republiku. 
Budu tak postupovat dál. Jestli mi říkáte, že hájím zájem České republiky před nějakou 
možností ČSSD zkritizovat naše koaliční partnery, tak máte pravdu, upřednostnil jsem zájem 
republiky.  
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