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Trestní oznámení  
 

 

Krajský státní zastupitelství v Ústí nad Labem 

Ústí nad Labem 

 

V Ústí nad Labem dne 28.5.2012 
 
 
 
Věc: Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu 
 
 

     Události posledních dní po mém vystoupení na Monitorovacím výboru Regionálního 

operačního programu Severozápad (dále jen ROP SZ) dne 22. května 2012, kde jsem 

upozornil na systémové selhání implementace ROP SZ, mne přesvědčili, že musím 

neprodleně podat trestní oznámení související s tímto systémovým zneužíváním veřejných 

finančních prostředků ROP SZ na konkrétním případě a tímto tak činím. 

 

     Dne 1. března 2012 jsem nastoupil na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 

Severozápad (dále jen úřadu) jako vedoucí Odboru řízení Regionálního operačního 

programu Severozápad (dále jen ROP SZ). Během své pracovní činnosti jsem přišel do 

styku s mnoha okolnostmi, které zakládají podezření na spáchání trestného činu podle § 260 

Poškození finančních zájmů Evropských společenství, týkající se konkrétně projektu 

„Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji“,                                           

č.CZ.1.09/4.3.00/37.0087.1 podaného do výše uvedeného programu. 

 

     Svá podezření jsem pojal jednak na základě informací, které jsou povahy dokumentové, 

elektronické či ústní. Konkrétně se jedná o dopis  Ministerstva financí ČR ze dne 12. dubna 

2012 (viz. Příloha tohoto oznámení) a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 16. května 

2012. V těchto dopisech jsou obsaženy závažná podezření (neefektivnost, nepotřebnost, 

závažné chyby v administraci, apod.) týkající se tohoto projektu. Podezření uváděná v těchto 

dopisech se mi při své pracovní činnosti na tomto úřadě potvrdila.  

 

     Dne 20. 4. 2012 jsem ve vozidle během návratu ze služební cesty ze setkání ředitelů 

Regionálních operačních programů na Karlštejně, kde jsem byl společně  s ředitelem úřadu 

Pavlem Markvartem jsem od něj získal přibližně následující informaci: „..víte on ten projekt 

Propagace rekultivovaných území je pěkný malér. Projekt totiž byl původně nedoporučen 

k podpoře, tak Kouda zavolal Kotlanový a ta ten projekt přebodovala, takže dotaci dostal. 

Problém je, že v informačním systému je to vidět a nejde to napravit a současně Kotlanová 

k tomu neměla oprávnění. Já raději navrhnu hejtmance, ať u tohoto projektu odstoupí od 

smlouvy. Musí ten projekt přepracovat, jelikož se tam kryjí aktivity a náklady z jiného projektu 

a pak poté znova podají…..“. 

 

    O tomto rozhovoru jsem okamžitě telefonicky informoval Policii ČR, kontaktní osobu která 

mi byla určena v rámci spolupráce odkrývání trestné činnosti na tomto úřadě a v tomto 



2 
 

programu. Dne 23.4.2012 ve 21.36h. jsem této kontaktní osobě zaslal e-mail, kde jsem 

stručně popsal získané informace a přiložil jeden výše uvedený dokument. 

 

     Na 60. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen VRR) 

dne 21. května 2012 v Chomutově jsem při rautu vyslechl rozhovor, kdy hetmanka 

Ústeckého kraje Jana Vaňhová informovala ředitele úřadu Pavla Markvarta, že odstoupení 

od smlouvy o poskytnutí podpory na výše uvedený projekt bude složité a je nutná právní 

konzultace.     

 

     S ohledem na výše uvedené skutečnosti mám závažné podezření, že došlo  

organizovanému spáchání trestné činnosti vybranými osobami za cílem zneužití veřejných 

prostředků Evropské unie a Ústeckého kraje.  

 

     Žádám proto, aby byla celá věc řádně prošetřena, aby bylo zjištěno, zda někteří 

zaměstnanci úřad a členové VRR se  nedopustil trestného činu. 

  

     Zároveň žádám, abyste mne s výsledky vašeho šetření seznámili do jednoho měsíce. 

 

 

 

 

Leo Steiner 

nar. 17.6.1971 

Marxe  798/7 

434 01 Most 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: Dopisy MMR ČR (1 list) a MF ČR (3 listy)  


