
1 
 

Okresní státní zastupitelství Chomutov 

Puškinova 426 

430 34 Chomutov 

 

 

V Mostě dne 29. června 2012 

 

 

 

 

Oznamovatel: Leo Steiner 

              narozen: 17. června 1971 

  bytem:  Marxe 798/7 

434 01 Most 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestných činů podvodu podle § 209 

odst. 1 a zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů 
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I. 

Leo Steiner (dále jen „oznamovatel“) se v rámci výkonu svého zaměstnání ředitele Odboru 

řízení programu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad (dále 

jen „ROP SZ“) dozvěděl o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byly spáchány trestné činy 

podvodu podle § 209 odst. 1 a zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), 

b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“). 

Podezřelými ze spáchání uvedených trestných činů jsou členové Výboru Regionální rady 

regionu soudržnosti Severozápad (dále jen „VRR“) Ing. Olga Hrebičková, Jaroslav Komínek, 

Ing. Pavel Kouda, Josef Macík, Ing. Martin Strakoš, Ing. Jiří Šulc, Jana Vaňhová, Mgr. Arno 

Fišera, JUDr. Martin Havel, Ing. Josef Hora, Mgr. Tomáš Hybner, Ing. Václav Jakubík, Jakub 

Pánik, Ing. Eva Valjentová, Ing. Zdeněk Berka a PaedDr. Josef Novotný. 

 

II. 

Dne 11. dubna 2012 se poledních hodinách v Městském divadle v Chomutově uskutečnila 

schůzka za účasti vybraných členů VRR: Jany Vaňhové, Mgr. Arno Fišery, Mgr. Tomáše 

Hybnera, Jakuba Pánika, PaedDr. Josefa Novotného a též pracovníků Úřadu ROP SZ Mgr. 

Pavla Karla Markvarta a oznamovatele. 

Na tomto setkání bylo představiteli VRR dohodnuto, že budou vyhlášeny dvě výzvy pro 

přidělování dotací a to pro oblast „Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR“. Hodnota 

výzvy výlučně pro Karlovarský kraj měla činit 100 milionů Kč a pro Ústecký kraj pak bylo 

určeno 109 milionů Kč. Jelikož nebyla již dostatečná volná dohodnutá alokace v tomto 

opatření programu ROP SZ, bylo navrženo a následně schváleno na 59. zasedání VRR  pro 

tyto dvě výzvy mimořádný kurz 1 EUR = 25,00 CZK, což bylo v rozporu s platným 

Usnesením č. 17/55/2011.  V případě Karlovarského kraje pak bylo najisto počítáno 

s podporou projektu Císařské lázně Karlovy Vary s cílem slavnostně zahájit projekt před 

Krajskými a Senátními volbami v r. 2012.  

Toto dílčí rozdělení finančních prostředků mezi kraje zapojené do ROP SZ podporuje 

domněnku o existenci neformální dohody mezi představiteli obou krajů, že celková alokace 

určená pro ROP SZ bude ve výsledku za období 2007 – 2013 rozdělena mezi zainteresované 

subjekty v poměru 65% pro Ústecký kraj a 35% pro Karlovarský kraj. 

Během uvedeného jednání se účastnici striktně drželi popsaného rozdělovacího mechanismu, 

přičemž při průběžných neshodách např. Mgr. Arno Fišera poukázal, že již v minulosti byla 

ve výzvě v rámci tzv. Priority 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu po dohodě krajů 

upraveno hodnocení předmětné výzvy,tak aby došlo k podpoře tří projektů z Karlovarského 

kraje na místo projektů z Ústeckého kraje. Současně Mgr. Arno Fišera měl na tomto jednání 

k dispozici jednostránkový dokument, kde bylo zaznamenáno, kolik jednotlivé kraje během 

dosavadní implementace programu získaly finančních prostředků a jak je dodržována výše 

uvedená dohoda.  

Dne 23. dubna 2012 bylo na 59. zasedání VRR pod bodem 12 schváleno usnesení č. 

12/59/2012, které zahrnovalo i vyhlášení předmětných výzev č. 34 a 35. Podkladové 

materiály, na něž je v usnesení odkázáno jako na přílohy č. 1 a 2, obsahovaly explicitní určení 

výzvy č. 34 Karlovarskému kraji a výzvy č. 35 Ústeckému kraji. 

Během pracovní činnosti oznamovatele na Úřadě byla získána ústní informace o existenci 

neveřejné písemné dohody o rozdělení alokace ROP SZ mezi zainteresované subjekty 

v poměru 65% pro Ústecký kraj a 35% pro Karlovarský kraj.   
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Důkaz:  výpověď členů VRR a hostů na 59. zasedání VRR 

   zápis z 59. zasedání VRR 

  podklady pro jednání 59. Zasedání  VRR - přílohy č. 1 a 2 k usnesení 12/59/2012 

  výstup z IS MONIT7+ 

 

 

III. 

Regionální rada ROP SZ je řídícím orgánem dle ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 

248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v návaznosti na nařízení Rady 1083/2006. 

Článek 60 nařízení Rady 1083/2006 stanoví, že: „Řídící orgán odpovídá za řízení a 

provádění operačního programu v souladu se zásadou řádného finančního řízení, a zejména 

zajišťuje, aby operace pro financování byly vybírány na základě kritérií pro daný operační 

program a po celou dobu provádění zůstávaly v souladu s platnými předpisy Společenství a 

vnitrostátními předpisy…“ 

V dokumentu nazvaném Regionální operační program NUTS II Severozápad (dále jen 

„ROP NUTS II SZ“) je uvedeno: „Regionální operační program NUTS II Severozápad (dále 

jen ROP Severozápad) představuje hlavní programový dokument určující priority regionu pro 

čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 − 2013 pro uvedený region 

soudržnosti Severozápad, tvořený Karlovarským a Ústeckým krajem.“ 

Článek 10.3.3 ROP NUTS II SZ stanoví, že řídící orgán je odpovědný za nastavení 

transparentního systému výběru projektů v souladu s platnou legislativou EU a ČR a v 

souladu s podmínkami a cíli ROP Severozápad. 

Dále je pak ve stejném článku uvedeno, že projekty, které prošly úspěšně kontrolou 

přijatelnosti a kontrolou formálních náležitostí, jsou hodnoceny podle hodnotících kritérií 

předem vyhotovených pro každou oblast podpory ROP SZ. Hodnotící kritéria schvaluje 

monitorovací výbor ROP SZ a po schválení monitorovacím výborem ROP SZ jsou hodnotící 

kritéria zveřejněna. 

Závěrem pak ROP NUTS II SZ deklaruje, že: „Výběr projektů pro financování bude probíhat 

transparentně, formou rovné soutěže mezi projekty s ohledem na jejich přispění k rozvoji 

celého regionu Severozápad. Soutěž mezi projekty bude probíhat v rámci celého regionu 

soudržnosti Severozápad, pro výběr projektu tedy nebude rozhodující, v kterém kraji bude 

realizován.“ 

Důkaz: Regionální operační program NUTS II Severozápad 

 

III. 

Oznamovatel je přesvědčen, že členové VRR jsou úředními osobami ve smyslu § 127 odst. 1 

písm. d) TZ. 

Tyto osoby pak patrně vykonávaly svou pravomoc způsobem odporujícím výše zmíněným 

právním předpisům nebo též dalším legislativním aktům EU a ČR či svou pravomoc 

překročily tím, že schválily dohodu, jejíž znění je v rozporu s obecnými pravidly i 

konkrétními hodnotícími kritérii pro výběr projektů. 
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Popsaným jednáním mohly zároveň uvést v omyl nejen žadatele o finanční prostředky ale i 

orgány EU a ČR a způsobit tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, což vede 

oznamovatele rovněž k domněnce o spáchání trestného činu podvodu. 

 

IV. 

Oznamovatel žádá, aby státní zastupitelství výše popsané skutečnosti prošetřilo a prověřilo, 

zda nedošlo ke spáchání trestných činů podvodu podle § 209 odst. 1 a zneužití pravomoci 

úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), b) TZ. 

Zároveň oznamovatel žádá, aby byl v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů vyrozuměn, jak bylo 

s tímto oznámením naloženo. 

 

 

………………………………………………. 

Leo Steiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. 1 ks CD-ROM obsahující dokument Regionální operační dokument ROP SZ 

2. Zápis z 59. Zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

3. Podklady pro jednání 59. Zasedání  VRR - přílohy č. 1 a 2 k usnesení 12/59/2012 

4. Výstup z IS Monit 7+ z dubna 2012 


