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Vážený pane premiére,
Vážený pane ministře,
Naše nevládní organizace se zabývá osm let problematikou korupce a transparentnosti
veřejné správy a nyní dokončuje projekt s názvem „Transparentnost dotací v České republice“.
V rámci tohoto projektu jsme zpracovali studii, která je určena veřejnosti a médiím, má za cíl
informovat o systému dotační politiky a upozornit na úskalí související s transparentností této
agendy.
Bohužel naše zjištění prokazují velké nedostatky v informování veřejnosti o konkrétních
procesech souvisejících zejména s dotacemi z fondů EU, ale i národními dotačními tituly.
Informace o příjemcích dotací nejsou dobře strukturované, nejsou snadno dohledatelné a
zcela chybí jakékoli informace o evaluaci konkrétních projektů. Zaznamenali jsme řadu projektů,
podpořených z fondů EU, které nesplňují žádnou z podmínek stanovených v základních,
metodických a implementačních dokumentech EU pro přidělení dotace. Mnoho projektů
podpořených desítkami miliónů Kč nevykazují žádné znaky veřejné potřebnosti a prospěšnosti,
tyto projekty svým významem znamenají pouhé přelití peněz daňových poplatníků do privátní
sféry a zhodnocují soukromý majetek vybraných jedinců a firem bez řádného zdůvodnění
stanoveném příslušnými předpisy, což pokládáme v demokratickém systému za nelegitimní a
v rozporu s ústavním pořádkem.
Mnohé další podpořené projekty pak svým zaměřením vzbuzují otázky, zda-li kvalitativně
skutečně splňují přísná kritéria stanovená Evropskou komisí.
Fakt, že stát odmítá zveřejňovat výsledky auditů a evaluace operačních programů, vyvolává
dojem, že jde o úmysl skrývat konání, které je v rozporu s příslušnými normami a závaznými
dokumenty EU a České republiky o principech a zásadách dotační politiky.
Proto si dovolujeme vyjádřit apel k vládě České republiky, aby se zasadila co nejdříve zejména
o zavedení následujících jednoduchých a účinných opatření do praxe, aby přehodnotila stávající
nezákonné stanovisko ministerstva financí o zákazu zveřejňování auditů Auditního orgánu a
umožnila zkvalitnit veřejnou kontrolu u dotační agendy a tím zvýšila důvěryhodnost
v přidělování dotací především z fondů EU.

Jedná se zejména o tato opatření:
o

Na jedné centrální internetové adrese zveřejnit a aktualizovat na
viditelném místě databázi obsahující seznam všech příjemců dotací ze
strukturálních fondů a SZIF, s možností filtrovat tyto údaje podle názvů a
jmen jednotlivých příjemců, podle IČO, podle operačních programů,
řídícího orgánu a data alokace prostředků.

o

U všech vyhodnocení projektů zveřejňovat také výši a strukturu bodového
ohodnocení, případně soupis žadatelů s bodovým ohodnocením, kteří
podporu nezískali.

o

Zveřejňovat všechny zprávy Auditního orgánu o provedených auditech

o

Zveřejňovat zprávy o evaluaci operačních programů

o

Zveřejňovat zprávy určené Evropské komisi, které obsahují údaje o
nesrovnalostech

o

Zveřejňovat zprávy o šetřeních orgánu EK – OLAF a zveřejnit údaje o
uvalených sankcích za porušení pravidel, včetně popisu postupů při
vymáhání způsobené škody

o

Dohodnout s Generálním ředitelstvím Regio Evropské komise možnosti
zveřejnění auditů vykonaných tímto orgánem EK a dokumenty zveřejnit

Všechna tato opatření neznamenají výraznou zátěž pro administrativní aparát spravující
operační programy a přitom mohou mít značný efekt. Opatření považujeme za naprosto
zásadní s ohledem na požadavek transparentnosti dotační politiky.
Žádáme o zaslání stanoviska vlády ČR k uvedeným návrhům, případně informaci o zavedení
konkrétních opatření vlády do praxe.
Děkujeme,
V úctě,
Za nevládní protikorupční organizaci Růžový panter
Iveta Jordanová
Předsedkyně správní rady
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