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Vážený pane řediteli,
obracím se na Vás jako zástupce Ministerstva zemědělství a ředitele odboru řídícího orgánu
PRV (Program rozvoje venkova), který je zodpovědný za účelné, efektivní a hospodárné
řízení a provádění programu v souladu se zásadami řádného finančního řízení.
2. srpna 2018 vstoupilo v platnost nové finanční nařízení EU (2018/ 1046), které v článku 61
upravuje a zpřísňuje nahlížení na problém střetů zájmů, ve kterém se mohou ocitnout
vysoce postavení státní úředníci, včetně ministrů vlád členských států EU. Bezprostředně po
vstupu v platnost tohoto nařízení jsem oslovil vybrané členy Evropské komise a poslance
Evropského parlamentu, které jsem na problém střetu zájmů upozornil a vyzval k zaslání
metodologie určené členským státům pro případ, že by se např. člen vlády ocitl ve střetu
zájmů. Navázaná komunikace se zástupci evropských institucí a následná slyšení komisařů
před Výborem pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu (např. slyšení komisaře pro
rozpočet Günthera Oettingera z 27. září 2018 nebo komisaře pro zemědělství Phila Hogana
z 25. října 2018) mi potvrdila hluboké pochybnosti o střetu zájmů vybraných členů české
vlády, na který upozorňuji na základě interních analýz již několik měsíců.
Prostřednictvím svého analytického týmu jsem rovněž oslovil české národní orgány, které
mají v gesci přerozdělování evropských dotací (např. Státní zemědělský intervenční fond
nebo Národní orgán pro koordinaci). Odpověď těchto odpovědných úřadů byla k mému
překvapení odlišná a bohužel potvrdila liknavý přístup k řešení tohoto problému. V
souvislosti s novým finančním nařízením se např. generální ředitel SZIF Martin Šebestyán
ve svém dopise z 24. září 2018 vyjádřil, že „ustanovení čl. 61 nového finančního nařízení
vyvolává řadu dohadů ohledně jeho významu a dopadu a přitahuje i nemalou mediální
pozornost, nicméně v případě SZIF nedochází k jeho porušení.” Toto tvrzení generální
ředitel dokládá tím, že plnění rozpočtu se podle článku 4 a 5 (Nařízení č. 1306/2013) u EZZF
a EZFRV provádí v rámci sdíleného řízení mezi členskými státy a Unií a podle čl. 7 jsou
řízením a kontrolou výdajů EZZF a EZFRV pověřené platební orgány, tedy SZIF, který je
„pověřen řízením a kontrolou výdajů z EZZF a z EZFRV a podílí se tedy na úrovni ČR
výlučně na plnění unijního rozpočtu SZP ve sdíleném řízení.” Z uvedeného je dle
generálního ředitele Šebestyána zřejmé, že „předseda vlády ČR ani ministr zemědělství ČR
se na plnění unijního rozpočtu SZP nepodílejí a nevykonávají podle našeho názoru ani
žádnou z dalších činností uvedených v čl. 61 finančního nařízení (příprava, audit, kontrola).”
Česká pirátská strana je ovšem přesvědčena, že se jedná o špatnou interpretace čl. 61
nového nařízení. To totiž ve svém třetím odstavci říká, že “pro účely odstavce 1 ke střetu
zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo
národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného přímého či
nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka
finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1.” K tomuto závěru došel i právní servis
Evropské komise, který vypracoval právní rozbor na základě žádosti DG Regio a který byl
zveřejněn v posledních dnech webovými servery světových deníků The Guardian, Le Monde
a Süddeutsche Zeitung a potvrdil střet zájmů předsedy vlády České republiky Andreje
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Babiše. Tyto informace potvrdili naše pochybnosti o střetů zájmů vybraných členů vlády ČR,
a také flagratní přístup českých orgánu v celé věci. Pirátský analytický tým zároveň
zdůrazňuje, že porušování tohoto finančního nařízení může mít dohru v trestněprávní rovině,
například v možném spáchání § 260 trestního zákoníku - poškození finančních zájmů
Evropské unie.
Piráti již 25. července 2018 zveřejnili právní analýzu, která jasně dokládá, že Andrej Babiš je
„ovládající osobou“ a „skutečným majitelem“ koncernu Agrofert a tím spíše je i ve střetu
zájmů, které definuje toto finanční nařízení. Stanovisko je dostupné zde:
https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/pirati-agrofrt-by-mel-vratot-dotace-ovlada-ho-babis.html.
Lze uvést celou řadu příkladů dokládající vliv ministra zemědělství Miroslava Tomana nebo
předsedy vlády Andreje Babiše na nastavení dotační politiky v oblasti zemědělství.
Například 10. září 2018 vyjednával ministr zemědělství Miroslav Toman podmínky pro oblast
zemědělství s komisařem Philem Hoganem a odmítl dotační stropy pro zemědělce. V zápisu
z jednání je navíc uvedena důležitá role premiéra Andreje Babiše při nastavování těchto
podmínek pro oblast zemědělství. Rád bych zde připomněl, že společnost Agrofert a.s.
čerpala v roce 2017 souhrnně přes 2 mld. korun na dotacích. Dále např. 11. září 2018
schválil ministr Toman pravidla pro poskytování dotací na projekty Programu rozvoje
venkova
na
období
2014-2020
viz.
http://cmszp.cz/mze/2018/zpresneni-pravidel-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-poskytovani
-dotace-na-projekty-programu-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014-2020-pro-7-kolo-prijmu-zad
osti/.
Na základě našich analýz, výsledků slyšení komisařů před Výborem pro rozpočtovou
kontrolu Evropského parlamentu a nedávno zveřejněného právního rozboru právního
servisu Evropské komise, který byl zveřejněn světovými deníky, Vás vyzýváme k
důslednému dodržování nového finančního nařízení EU (2018/1046), který vstoupil v
účinnost 2. srpna 2018.
Chtěl bych Vás ujistit, že se nejedná o politický kalkul mé osoby jakožto předsedy České
pirátské strany ani strany jako celku. Obracím se na Vás jako člen Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jehož cílem je
rovněž předcházení problému střetu zájmů členů vlády a eliminace potenciálních finančních
škod na rozpočtu České republiky. V neposlední řadě v této věci využívám své kontrolní
moci jenž vyplývá z mého mandátu poslance České republiky.
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