
Škody platit musí viníci                    

a ne daňový poplatníci

Tisková konference

9. 7. 2020 Ústí nad Labem



• Přivítání a odůvodnění proč nyní, zde a témata ROP SZ 

a střet zájmů premiéra Andreje Babiše

• ROP Severozápad 

o rekapitulace aktuálního stavu

o ohlédnutí z pohledu Transparency International

o inventura finančních škod a jejich vymáhání

• Střet zájmů premiéra Andreje Babiše

o rekapitulace aktuálního stavu a možný vývoj

o predikce finančních škod, preventivní a nápravná 

opatření

• Závěr a prostor pro dotazy





• 5 větví kauzy, cca 20 osob pravomocně odsouzeno, 27 obžalováno 

a 3 obviněny

• V největší větvi

• 27 obžalovaných (z toho 22 organizovaná zločinecká skupina )

• 3 exhejtmani, exposlanci, náměstkové kraje, úředníci, 

podnikatelé – kmotropolitici – většina (chybí Oulický)

• Škoda 14 mld. korun

• TO (systémové zneužití, 34 : 66, kurz,.. ) podáno 06/2012 ---

odloženo 11/2012 --- obnoveno 12/2016 --- obžaloba 06/2020--- 8 

let, zvraty, soud?

• Poděkování orgánům činných v TŘ, svědkům, společnosti a 

mediím

ROP Severozápad 



• Policie vyčíslila škody na 14 mld. korun (všechny dotace poskytnuté 2008 –

2012)

• Náhrada škod od viníků 0,- korun (vyjma statisíců z první větve)

POŠKOZENÝ PLOŠNÁ 

KOREKCE/POKUTA 

(MILIONU KČ)

SPOLUFINANCOVÁNÍ 

(MILIONU KČ)

Český stát/rozpočet 1 160 984

Ústecký kraj/rozpočet 598 134

Karlovarský kraj/rozpočet 308 67

Evropská unie/rozpočet 0 12 800



• První krajské referendum Platit musí viníci (13 tis. občanů ÚK) – v den 

jednání soudu (Kouda, Kotlanová, Markvart,…. – škody 1,4 mld.) se kraje a 

ministerstva přihlásili jako poškození, ale dále neaktivní

AKTIVITA TERMÍN POZNÁMKA

Dopis hejtmanům a ministryni financí 07/2020 hotovo

Oslovení zastupitelů ÚK a KK 07/2020 hotovo

Petice Platit musí viníci 07/2020 start

Projednání na krajských zastupitelstvech 09/2020



Střet zájmů premiéra

• Důležitá data:
• 9. 2. 2017 – novela Zákona 159/2006 Sb., Zákona o střetu zájmů – podání/registrace 

žádosti

• 2. 8. 2018 – nařízení EP a Rady 2018/1046, Dotace z rozpočtu EU – uzavření smluvního 
aktu – vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory

• 25. 5. 2017 – 5. 12. 2017 – není Babiš ve Vládě, není střet zájmů aneb mohl „čerpat“ 

• Střet zájmů = 100% vratka dotace

9.2.2017

25.5.2017 5.12.2017

2.8.2018





• Finální audit /kohézní/ za období 06/2011 – 06/2018

• Pouze vzorek projektů  



• Poděkování Hlídač státu: CEDR + Doitnfo

• Velké nepřenosti, neúplnosti, duplicity, spousty práce – kvalifikovaný odhad

dotace_Agrofert.xlsx




• Zastavit financování na české straně do konečného prošetření  (v 

souladu s legislativou, pravidly programů, zvyklostmi,…)

AKTIVITA TERMÍN POZNÁMKA

Podnět prošetřovateli 08/2019 5 (různé přístupy)

Trestní oznámení 12/2019 hotovo

Oslovení státních úředníků –

exkolegů

07/2020 Hotovo 567 SZIF, 256 

MPO,..

? 08 - 09/2020 V přípravě



Závěr a poděkování


