
Leo Steiner před čtyřmi
lety upozornil namož-
nost korupce na dotač-
ním úřadě, kde působil.
Jak vnímá nynější soud
s těmi, kteří ovlivňovali
zakázky? Kdo další po
Petru Kušnierzovi za-
čne takémluvit a co
všechno se ještě provalí?

Jan Horák
redaktor MF DNES

M
inulý týden vyvrcholilo
soudní líčení s bývalým
vicehejtmanem Pavlem
Koudou a lidmi kolem
něj, kteří jsou obžalová-

ni kvůli machinacím s dotacemi v do-
tačním programu Severozápad. Roz-
sudek padne za dva týdny. Kauzu
bedlivě sleduje i Leo Steiner, který
před čtyřmi lety jako tehdejší úřed-
ník dotačního úřadu Severozápad ve-
řejně upozornil na systémové nedo-
statky v programu, jež umožňujíma-
nipulaci s projekty a korupci.
„Dalo nám to všem důkaz, že se dá

bojovat s ‚větrnými mlýny‘. Slepý to
ovšemnevidí a ten, kdo jedná ve jmé-
nu ‚lež a nenávist zvítězí‘, se hloupě
vymlouvá. Vzalo mi to mnohé, ale
zadarmo není nic a tohle mi za to
stálo,“ hodnotí své tehdejší jednání v
rozhovoru pro MF DNES Steiner.

Požádámvás o zpětný pohled na
vaše jednání. Formuloval byste
dnes vaše tehdejší postřehy ji-
nak, nebo i při dnešním pohledu
jste tenkrát vše popsal tak, jak jste
doopravdy chtěl?
Již před čtyřmi lety jsem říkal, že
bych se chtěl mýlit. Nemýlil jsem se.
Mám obavy, aby – až se provalí celá
„ROP žumpa“ – lidé nezlomili hůl
nad demokracií, nerezignovali či ne-
začali hledat spasitele. Spasení hle-
dejme v sobě, my všichni musíme
přiznat chybu, špínu uklidit a již ne-
připustit, abychom ji opakovali. Jen
blbec opakuje chyby.

Mohl byste připomenout základ-
ní mechanismus, jak se s dotace-
mi podle vás manipulovalo?
Dotace je politická korupce, která se
v případě ROP utrhla ze řetězu. Byl
to promyšlený podvod od A až po Z.
Kmotromafiáni dělali „pouze“ to, co
jinde bylo běžné a procházelo, jako
je například fond hejtmanky či veřej-
né zakázky. Kdyby se nejednalo o ev-
ropské peníze, nevzbudila se policie,
média a dílem společnost, tak se vše
zamete a vesele se jede dál. Podsta-
tou dotací by měla být poctivá soutěž
projektů. Zde v regionu to byla sou-
těž svalů kmotromafiánů, a jelikož
kořisti bylo hodně, tak nahlas mlaska-
li a vesele spolupracovali bez rozdílu
stranických či firemních dresů.

Za své jednání jste si vysloužil ně-
kolik trestních oznámení. Jak je
policie vypořádala?
Podat vysvětlení na policii jsem byl
pouze u oznámení pana Housky (ně-
kdejší partner hejtmanky Jany Vaňho-
vé, v listopadu 2013 byl zavražděn –
pozn. red.) a stejně jako ostatní
trestní oznámení i toto bylo odlože-
no. Prostě klasickámafiánskámeto-
da – získej, zastraš, znevěrohodni,
na konci zlikviduj.

Co bylo hlavním faktorem, který
podle vás umožnil provádět ma-
chinace v ROP Severozápad?
Přestaly fungovat základní filtry de-
mokracie a akvárko regionu se neu-
věřitelně zakalilo. Přestaly fungovat
orgány činné v trestním řízení, dílem
imédia, veřejná správa, demokratic-
ké volby a občanská společnost. Rov-
něž se posunulo naše svědomí. Kdo

nekrade, okrádá rodinu, stejně to
nemá cenu, je to boj s větrnými
mlýny... My ovšem nemáme odpo-
vědnost pouze za sebe, ale i za bu-
doucí generace. Bohužel se stáváme
většími a většími sobci.

Jaký podílmá podle vás namachi-
nacích tehdejší předseda řídicího
výboru Jiří Šulc, samotný řídicí vý-
bor amonitorovací výbor dotační-
ho úřadu? Kdo nejvíc selhal?
Pan Šulc byl podle mne jednou z nej-
větších hlav chobotnice. Ve výborech
byly pouzemenší hlavy nebo hlavy tr-
pící slepotou a možná odvahou.

ROPSeverozápad povašemveřej-
ném vystoupení změnil pravidla
hodnocení dotací tak, aby mož-
nostmachinacíminimalizoval. Vní-
máte opatření jako dostatečná a
myslíte, že se situace zlepšila?
Nejenom že souhlasím, ale i děkuji
všem zainteresovaným. Jen je škoda,
že heslo ROP Severozápad „Vize pře-

stane být snem“ má tak trpkou pří-
chuť a účet byl tak velký. Věřím, že
ovšem tuto zkušenost využijeme a
jako blbci, kteří chyby opakují, se
už chovat nebudeme.

Jak si vysvětlujete, že nedávno v
kauze kolem vicehejtmana Kou-
dy začal bývalý ředitel dotačního
úřadu Petr Kušnierz mluvit?
UKušnierze zafungoval pud sebezá-
chovy, stejně jako zafunguje nyní u
Vaňhové, Fišery, Novotného či Pá-
nika (bývalí členové řídicího výbo-
ru – pozn. red.) nebo zatím nezná-
mých podnikatelů či úředníků.

Jako hlavní osoby, kteréměly na
přidělování dotací vliv, označil
Kušnierz podnikatele Daniela Jež-
ka, Patrika Oulického a Alexan-
dra Nováka. Koresponduje to s
tím, jak jste situaci vnímal vy?
Ano, trefa do černého. Jenom se ne-
uvěřitelně zapomíná na tu karlovar-
skou část chobotnice.

Pravdou je, že pan Kušnierz při-
znal, že sice docházelo k ovlivňo-
vání rozdělování dotací, ale že vše
probíhalo na bázi rad, konzulta-
cí a že u toho nedocházelo k poru-
šování zákona. Vy tedy tento po-
hled nesdílíte?
Zcela neznalý uvěří, znalý se usmě-
je.

Myslíte si, že výpověď Kušnierze
může a hlavněmá vést k dalšímu
policejnímu vyšetřování?
Je již nyní veřejným tajemstvím, že
se stavidla provalila a další vyšetřo-
vání již není založeno pouze na vý-

povědích pana Kušnierze. Sice po
čtyřech letech a leckdy z pudu se-
bezáchovy se další postupně rozpo-
vídají a vytáhnou ze skříně kostliv-
ce. Ti největší kostlivci, jako jsou na-
příklad investice do neskutečně
předražených silnic nebo třeba z ji-
ného soudku promrhaných 15 eko-
miliard, to stále čeká na vyšetření.

Máte za to, že skupina kolem vi-
cehejtmana Koudy se dostala k
soudu i díky vašemu veřejnému
vystoupení před čtyřmi lety?
Dílem ano. Vždyť mé trestní ozná-
mení na 42milionový podvodný pro-
jekt propagace rekultivovaných vý-
sypek, který měl financovat kampaň
spolupracujících politických stran,
je předmětem tohoto soudu. Smut-
né je, že ani po čtyřech letech 28 kraj-
ských zastupitelů nepřiznalo chybu,
žemy všichni jsme tento podvod za-
platili 24 miliony, jelikož Evropská
unie to odmítla proplatit. Přestože v
době hlasování věděli, že tato zakáz-
ka více než smrdí. Ve jménu hesla
zatloukat, zatloukat, zatloukat.

Kdo je podle vás hlavním akté-
remprobíhající soudní kauzy? Je

jím skutečně Pavel Kouda, nebo
někdo jiný z obžalovaných?
Pan Kouda nepatřil mezi top kmot-
romafiány eurotunelu ROP, on se
pohyboval pouze v řádechmilionů.
Pravdou je, že v této druhé lize zlo-
dějin hrál významnou roli.

Sledoval jste vůbec hlavní líčení
a co na jeho průběh říkáte?
Soudní síň jsemna žádost advokátů
obžalovaných a soudkyně musel
opustit, takže jsem kauzu sledoval
pouze z médií. Pravdou je, že se ro-
zehrál zajímavý příběh, o kterém
jsem nyní přesvědčen, že bude te-
prve předehrou. Otázkou je, zda
nás tento hororový příběh poučí,
nebo naopak zastraší.

A řekl byste, že tento proces do
budoucna bude dostatečnýmva-
rováním pro všechny, kteří by
chtěli dotace zneužívat?
Jsem přesvědčený, že ani čtenář to-
hoto rozhovoru si to nemyslí. Signá-

ly z podsvětí jsou, že dnešní parta je
sice opatrnější, ale rovněž levnější.
Jde pouze o to, aby správně fungo-
valy ty filtry demokracie.

Když sledujete průběh soudního
líčení, očekáváte, že padnou od-
suzující rozsudky?
Samozřejmě, to ani nelze jinak.
Když to řeknu lidově, je tam nabi-
to. Pravda je, že návrhy trestů od
státního zástupce mě trochu zasko-
čily. Nerozumím, proč je třeba u
toho právníka (bývalý právník do-
tačního úřadu JanMartinovský, kte-
rý je také mezi obžalovanými –
pozn. red.) návrh osvobodit, nebo
pět let vězení. Nebo u jiných obžalo-
vaných jsou navržené jen podmín-
ky. Pokud by byly uloženy nižší
tresty, tak by to bylo fiasko. Ale tře-
ba návrh šest let pro pana Koudu je
asi odpovídající. Soudí to paní Elsni-
cová, ta se dovede vyjádřit svobod-
ně a nemusí dát na návrh státního
zástupce. Takže uvidíme.

Leo Steiner (*1971)V květnu 2012 coby šéf odboru řízení operačního programu veřejně zkritizoval systém rozdělování dotací v ROP Severozápad. Po svém
vystoupení z úřadu odešel, pracoval tam 83 dní. Dnes působí jako ředitel sekce řízení národních programů Státního fondu životního prostředí. Foto: K. Pešek

„Kouda hrál 2. ligu zlodějin. Na
hlavní kostlivce teprve dojde“

U Kušnierze zafungo-
val pud sebezáchovy,
stejně nyní zafunguje
u Vaňhové, Fišery, No-
votného, Pánika či
zatím neznámých pod-
nikatelů či úředníků.


