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Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem  
Národního odboje 1274/26 
400 03 Ústí nad Labem 

 
 

V Mostě dne 7. ledna 2014 
 
 
 
 

Oznamovatel: Leo Steiner 

              narozen: 17. června 1971 

  bytem:  Marxe 798/7 

434 01 Most 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestných činů Porušení 
povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 (nehospodárné nakládání s majetkem 

kraje ze strany odpovědných osob), resp. Porušení povinnosti při správě cizího 
majetku z nedbalosti dle § 221 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“) dne 28. 5. 2012 podal trestní oznámení (dále jen „TO“) 
na neznámého pachatele ve věci policií prošetřovaného projektu Propagace rekultivovaných 
a revitalizovaných území v Ústeckém kraji“, č. CZ.1.09/4.3.00/37.00871, který měl být 
finančně podpořen z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad 
(dále jen „ROP SZ“). Níže uvedení zastupitelé Ústeckého kraje dne 27. 6. 2012 svým 
hlasování vědomě podpořili, po zamítnutí podpory tomuto projektu z prostředků EU (z ROP 
SZ), podporu tomuto projektu ve výši 24 mil. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje, ačkoliv měli již 
řadu měsíců dostatek informací zpochybňující tento projekt, včetně prošetřování tohoto 
projektu orgány činnými v trestním řízení. Dne 20. 12. 2013 se oznamovatel dozvěděl, že 
v souvislosti s tímto předmětným projektem a dřívějším podaným TO oznamovatele ze dne 
28. 5. 2012 byla podána obžaloba na skupinu 8 osob. Oznamovatel se domnívá, že existuje 
důvodné podezření, že níže uvedení zastupitelé svým rozhodnutí ze dne 27. 6. 2012 
spáchali trestné činy Porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 
(nehospodárné nakládání s majetkem kraje ze strany odpovědných osob), resp. Porušení 
povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti dle § 221 TZ 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 Zastupitelstva Ústeckého 
kraje (dále jen „ZÚK“) ve volebním období 2008 – 2012: Jan Čermák, Arno Fišera, Jaroslav 
Foldyna, Petr Jakubec, Pavel Kouda, Zdeněk Lavička, Lenka Lízlová, Hassan Mezian, Petr 
Mojžíš, Martin Strakoš, Jana Vaňhová, René Budjač, Petr Fiala, Václav Hofmann, Jindřich 
Stádník, Jiří Šulc, Antonín Treber, Zdeněk Vokatý, Radek Vonka, Radek Belej, Petr Brázda, 
Oldřich Bubeníček, Ladislav Drlý, Jaroslav Komínek, Karel Krčmárik, Josef Nétek, Ivo Perna 
a Stanislav Rybák. 

 

II. 

Pro přehlednost oznamovatel níže uvádí veřejně známý, stručný, chronologický přehled 
realizace projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji“, č. 
CZ.1.09/4.3.00/37.00871, ze kterého je zřejmé, že v době schvalování mimořádné finanční 
podpory výše uvedenému projektu bylo zastupitelům Ústeckého kraje (27. 6. 2012) známo, 
že projekt má vážné nesrovnalosti, orgány činné v trestním řízení ho prošetřují a existuje 
významné riziko neúčelného, nehospodárného a neefektivního vynaložení veřejných 
(krajských) finančních prostředků. 

 2009 – 06/2011 realizace obdobných projektů Ústeckého kraje se stejnými nebo 
obdobnými aktivitami/výstupy/výsledky/dopady (projekt Po stopách Praotce 
Čecha (2 mil Kč, konec 02/2010), Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje 
v oblasti cestovního ruchu (10 mil. Kč, 06/2011)) 

 01/2011 – 03/2011 příprava 2 nových obdobných projektů (projekt Brána do Čech    
(7 mil. Kč) a projekt Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém 
kraji (43,3 mil. Kč)) 

 27. 4. 2011 podání žádostí o dotaci z ROP SZ projektů Brána do Čech a 
Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji 

 24. 8. 2011 projekt Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém 
kraji v hodnocení nedosáhl min. bodové hranice 

 29. 9. 2011 projekt Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém 
kraji přebodován neoprávněnou osobou (Irenou Kotlanovou) a po tomto 
přehodnocení min. bodové hranice dosáhl 

 5. 10. 2011 vyhlášení veřejné zakázky Ústeckým krajem (30 mil. Kč bez DPH) na 
dodavatele projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém 
kraji (hodnotící kriterium cena 50%, kvalita scénáře aktivit 30%, termín dodání 10%, 
doba zveřejnění aktuality 10%).  



3 
 

 7. 11. 2011 projekt Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v 
Ústeckém kraji schválen k podpoře z ROP SZ (stejně jako projekt Brána do Čech se 
stejnými či obdobnými aktivitami) 

 16. 11. 2011 vznik společnosti Rema Média, s.r.o. 

 22. 11. 2011 lhůta pro doručení nabídek na dodavatele v rámci projektu Propagace 
rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji 

 11/2011 – zasedání komise pro výběr dodavatele, která jako dodavatele vybrala 
firmu Rema Média (Ve výběrových komisích zasedali zaměstnanci krajského úřadu 
(oddělení veřejných zakázek, příslušný odbor), zástupce Krajské hospodářské 
komory, člen zastupitelstva kraje a zástupce administrátora. Kvalifikační předpoklady 
byly splněny prostřednictvím subdodavatele, jak je to v souladu se zákonem o 
veřejných zakázkách) 

 30. 12. 2011 podpis smlouvy Ústeckého kraje s dodavatelem Rema Média, s.r.o. 

 1. 1. 2012 zahájení realizace projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných 
území v Ústeckém kraji (43,3 mil. Kč) a Brána do Čech (7 mil. Kč) s podporou ROP 
SZ ( k tomuto datu byly v ROP SZ Ústeckým krajem realizovány tyto obdobné 
projekty: Po stopách Praotce Čecha (2 mil. Kč),  Propagační a mediální kampaň 
Ústeckého kraje v oblasti cestovního ruchu (10 mil. Kč), Kulturně turistické značení 
na dálnici a silnicích Ústeckého kraje (7 mil. Kč), Aktualizace strategie rozvoje 
cestovního ruchu v Ústeckém kraji (3,2 mil. Kč), tzn. celkem za 72,5 mil. Kč pouze 
v ROP SZ (veřejná podpora na obdobné projekty rovněž čerpána z jiných veřejných 
rozpočtů, např. ÚK, program Cil 3, IOP,…) 

 03-04/2012 – kontrola projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných 
území v Ústeckém kraji Ministerstvem financí ČR - se závěrem: velmi závažné 
nesrovnalostí. 

 16. 5. 2012 – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se písemně dotazuje Úřadu ROP 
SZ na projekt Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji 
s podezřením, že prostředky z této dotace měly směřovat na financování 
kampaně ČSSD v Ústeckém kraji.  

 04-05/2012 – zpracování stanoviska a doporučení týkající se dalšího postupu ve věci 
Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji advokátní 
kanceláří Benešová, Beránek, Bláha (doporučení pokračovat v realizaci projektu 
bez ohledu na závěry ministerských kontrol s doporučením upřesnit některé 
nepřesnosti ve stávajících smlouvách o dílo uzavřených se subdodavateli) 

 04–06/2012 – celoplošná tisková a internetová média informují o podezřeních 
týkajících se projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v 
Ústeckém kraji   

 28. 5. 2012 - oznamovatel podal trestní oznámení ve věci podezření na spáchání 
trestného činu při realizaci projektu Propagace rekultivovaných a 
revitalizovaných území v Ústeckém kraji 

 1. 6. 2012 - policie prohledávala kanceláře dotačního úřadu ROP SZ a Krajského 
úřadu ÚK a odnesla dokumentaci ke čtyřem projektům (jedním z nich je projekt 
Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji a také 
datové zálohy ze serverů) 

 27. 6. 2012 – oznamovatel vystoupil jako občan kraje na zasedání Zastupitelstva 
ÚK a oznámil všem zastupitelům, že na projekt bylo podáno trestní oznámení 
jeho osobou, orgány činné v trestním řízení projekt šetří a to s ohledem na 
závažné podezření na spáchání trestného činu. Současně oznamovatel upozornil na 
na nedodržení zákonné kontroly (Zákon o finanční kontrole) účelnosti, 
hospodárnosti a efektivnosti vynaložených veřejných finančních prostředků 

 27. 6. 2012 – zastupitelé ÚK rozhodli z přítomných 28 osob 28 hlasy o podpoře 
projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji, 
tzn. o uvolnění max. 24 mil. Kč ze zdrojů ÚK  

 4. 7. 2012 – obviněny 4 osoby (úřednici Úřadu ROP SZ, žadatel o dotaci) 
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 07-09/2012 – v Ústeckém kraji se před krajskými volbami u silnic objevuje velké 
množství billboardů s vybranými krajskými politiky (financování této aktivity 
nebylo dosud vyjasněno) 

 4. 9. 2012 – obviněny a současně vzati do vazby další 4 osoby (náměstek 
hejtmanky, ředitelé Úřadu ROP SZ) 

 06/2012 – 12/2013 – policejní prošetřování předmětného projektu a dalších 
souvisejících projektů financovaných z ROP SZ 

 20. 12. 2013 – na obviněné (Pavla Koudu, Pavla Karla Markvarta, Petra Vráblíka, 
Petra Kušnierze, Irenu Kotlanovovou, Klára Odvárková, Jan Martinovský, další ) byla 
podána obžaloba, jejíž součástí jsou podezření na spáchání trestného činu při 
realizaci projektu Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v 
Ústeckém kraji 
  

Důkaz:  výpověď členů Zastupitelstva ÚK a dalších zainteresovaných osob 

zápisy, záznamy a podkladové materiály z jednání orgánů Ústeckého kraje  
v předmětné věci 

  spisový materiál související s obžalobou na 8 osob ze dne 20. 12. 2013 

  monitoring tisku 

  

III. 

Oznamovatel je přesvědčen, že výše uvedení členové Zastupitelstva 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 ČR či svou pravomoc překročily tím, 
že schválily mimořádnou finanční podporu ve výši 24 mil. Kč projektu Propagace 
rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji, přestože jim bylo velmi dobře 
známo, že se jedná o projekt s identifikovanými závažnými nesrovnalostmi a současně 
s podezřením na spáchání závažného trestného činu. 

Popsaným jednáním tak mohly působit na majetku Ústeckého kraje 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 Porušení povinnosti při správě cizího majetku podle 
§ 220 (nehospodárné nakládání s majetkem kraje ze strany odpovědných osob), 
resp. Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti dle § 221 a Zneužití 
pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

Zároveň oznamovatel žádá, aby byl v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů vyrozuměn, jak bylo 
s tímto oznámením naloženo. 

 
 

………………………………………………. 
Leo Steiner 


