
Vážená paní, vážený pane, 

dovolte mi, abych Vám v úvodu tohoto osobního emailu vyjádřil respekt, úctu a podporu.  

Jmenuji se Leo Steiner a více jak 20 let pracuji v oblasti veřejných podpor, významnou část z toho ve 

veřejné správě. S ohledem na tuto skutečnost jsem si vědom úskalí a problémů s tím spojených, a to 

jak z pozice poskytovatele, tak i příjemce veřejné podpory. Mám ovšem stejně jako Vy i bohaté 

zkušenosti s tím, že v této oblasti dochází ke zneužívání a podvodům veřejnými osobami, spřízněnými 

firmami nebo spolky. Ačkoliv ke zneužívání dochází vždy a všude, tak míra tohoto zneužití v České 

republice je dále neudržitelná a devastující v mnoha rovinách.  

Před 8 lety jsem úspěšně inicioval nápravu jednoho našeho operačního programu, která spočívala 

v posílení jeho transparentnosti, snížení klientelismu a zastavení dalšího zneužívání veřejných 

prostředků. Stál jsem rovněž i u toho, kdy v tomto případě došlo k potrestání několika desítek osob. 

Bylo pravomocně odsouzeno, nebo k soudu nyní směřuje, mnoho významných politiků (např. 3 

exhejtmani, několik exploslanců a dalších), majitelů firem, ale bohužel i mých kolegů, úředníků. Byli 

to právě oni, kteří byli potrestáni první. Touto největší dotační kauzou byl program ROP Severozápad. 

A k případu lze snadno dohledat detailnější informace. 

V loňském roce jsem neočekávaně obdobnou zkušenost získal v pozici ředitele sekce na Státním 

fondu životní prostředí. Trval jsem na postupech naší práce v souladu s platnými zákony a pravidly 

jednotlivých dotačních programů, což mi ovšem nebylo umožněno. Předmětem sporu bylo mé 

prověřování střetu zájmů premiéra Andreje Babiše související s čerpáním dotace od Fondu „jeho“ 

firmě (více zde). Tehdy jsem neuspěl a ze státní služby jsem odešel.  

Po roce je ovšem situace jiná, existuje již mnoho nezvratných důkazů, že k porušování zákona ze 

strany premiéra dochází (např. stanovisko právního servisu Evropské komise z r. 2018, finální audit 

kohezní politiky z roku 2019, stanovisko Výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu 

nebo rezoluce samotného Evropského parlamentu z 19. června 2020 apod.). V této záležitosti se 

rovněž vyjádřil v letošním roce i Ústavní soud ČR, který ve svém nálezu jasně sděluje, že stát 

problematiku střetu zájmů musí aktivně řešit, jelikož takový střet je ohrožením základních pilířů a 

hodnot demokracie. Ústavní soud se rovněž vyjádřil k mnoha dalším důležitým otázkám, jako je 

soulad českého zákona o střetu zájmů s ústavou nebo kdo je za tuto oblast odpovědný (více zde). 

Postoj Státního zemědělského intervenčního fondu, který přijal argumentaci Státního fondu životního 

prostředí k problematice „střetu zájmů“, že  se ho řešení  této otázky netýká, je exemplárním 

porušováním všech pravidel a postupů, ale i zákona, což se nepochybně u budoucích soudů potvrdí 

(více zde nebo zde).    

S ohledem na výše uvedené, na Váš státní služební slib (více zde), ale i na Vás a Vaše rodiny, Vás 

uctivě žádám, chraňte zájmy České republiky, nezávislé, kvalitní státní služby i Vaše osobní.  

Z a s t a v t e okamžitě veškeré financování projektů společnosti Agrofert ze všech veřejných zdrojů až 

do řádného prošetření, jak je v těchto případech standardní, jak Vám to ukládají manuály a zákony. 

Stejně jak to učinila například Evropská komise v roce 2018. 

Musím poznamenat, že „nedovoleně dopující“ premiér Andrej Babiš, na rozdíl od Vás, v trestní rovině 

mnoho neriskuje (jeho jednání může být řešeno pouze jako přestupek).  A až do pozastavení 

financování projektů Agrofertu Českou republikou ho ani nic nenutí adekvátně, tzn. otevřeně a 

rychle, tuto velmi negativně zatěžující situaci České republiky řešit.  

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/andrej-babis-agrofert-dotace-statni-fond-zivotniho-prostredi_1909050946_ako
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2020/Pl._US_4_17_na_web.pdf
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dotace-steiner-fond-zivotni-prostredi-babis-stret-zajmu-agrofert_2006090530_tec
https://www.youtube.com/watch?v=tPpDyZrNR2g
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-pomer.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D


Na základě mých i zkušeností mnoha dalších, předpokládám, že na Vás bude vyvíjen velký tlak,  

nabízím Vám osobní pomoc,  také pomoc profesionálních organizací, jako je Transparency 

International, Oživení, Milion chvilek pro demokracii, Nadační fond proti korupci, apod., které Vám 

v mnohém mohou pomoci. Samozřejmě se můžete v souladu se zákonem o státní službě rovněž 

obrátit na své prošetřovatele nebo přímo na orgány činné v trestním řízení, které již porušování 

zákona úředníky  prověřují (více zde). 

 

V případě jakéhokoliv dotazu mne neváhejte kontaktovat. Slibuji absolutní diskrétnost. 

 

 

S úctou a podporou 

  

Leo Steiner 

E-mail: leosteineruk@gmail.com 

Mobil: +420 774 125 700 

                               

         

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/audit-opozice-snemovna-stret-zajmu-andrej-babis-trestni-oznameni-pirati_1912031003_tef
mailto:leosteineruk@gmail.com

