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MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1,  463 31  Chrastava

telefon: 485 14 3 310  fax: 485 14 3 344

            Ministerstvo financí
k rukám ministra financí 
váženého pana  Andreje Babiše 
Letenská 15
118 10 Praha

    

Váš dopis č. j./ze dne                                                   č.j.                                 Chrastava
MF-976/2015/5504-3 ze dne 22.01. 2015    VED/1876/2015/mc   01.05.2015

Vážený pane ministře financí, 
obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem v reakci na Váš dopis MF-976/2015/5504-3 ze 
dne 22.01. 2015  http://www.chrastava.com/starosta/dopis_ministr_financi.pdf předsedovi 
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou  správu a životní prostředí Senátu České republiky 
Miloši Vystrčilovi, který se týká mého otevřeného dopisu premiérovi České republiky ze dne 
08.12.2014 http://www.chrastava.com/starosta/chrastava_otevreny_dopis.pdf a v reakci na 
naprosto kardinální výsledek jednání Města Chrastava na AO MF (za přítomnosti PCO MF) 
dne 11.02.2015 uvedený v zápise AO http://www.chrastava.com/starosta/ao_mf_zapis.pdf, 
který konstatuje, že tvrzení, že se příjemce dotace dopustil diskriminace, která neměla vliv na 
výběr vítězného uchazeče, je nezákonným nesmyslem.  

Str. 3 až 4 zápisu http://www.chrastava.com/starosta/ao_mf_zapis.pdf doslova: 
„Přítomní se v diskusi shodli, že pokud správce daně v platebním výměru na odvod za 
porušení rozpočtové kázně odůvodní pochybení příjemce dotace v následujícím smyslu: „Na 
základě kontroly bylo zjištěno, že příjemce si v rámci první až třetí žádosti o platbu uplatnil 
do způsobilých výdajů výdaje za podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, při jejímž 
zadávání se dopustil porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které nemělo 
vliv na výběr vítězného uchazeče.“ se závěrem, že „Požadavek na financování referenční 
stavby nebyl odůvodněn předmětem veřejné zakázky a mohl být diskriminační vůči 
uchazečům, kteří stavby, financované z fondů EU nerealizovali. Tento požadavek tak byl v 
rozporu s § 6 zákona o veřejných zakázkách.“, jedná se o vnitřně rozporné a nelogické 
tvrzení, nezakládající se na ustáleném výkladu dotčených právních předpisů. Pokud byli 
potenciální uchazeči diskriminování, nelze tvrdit, že to nemělo vliv na výběr vítězného 
uchazeče.“
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Jenže právě takovéto nesmyslné protizákonné tvrzení je velmi často jediným odůvodněním a 
podkladem pro obvinění z porušení rozpočtové kázně a vyměřenou vratku dotace + penále. 

Příklad Chrastava, kde jediný podklad pro obvinění z porušení rozpočtové kázně v platebním 
výměru na odvod č. 7  č.j. RRSV 2104/2014 http://www.chrastava.com/starosta/rtn/pv.pdf   
zní doslova:     
„ Na základě kontroly bylo zjištěno, že příjemce si v rámci první až třetí žádosti o platbu 
uplatnil do způsobilých výdajů výdaje za podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, při 
jejímž zadávání se dopustil porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které 
nemělo vliv na výběr vítězného uchazeče…Požadavek na financování referenční stavby nebyl 
odůvodněn předmětem veřejné zakázky a mohl být diskriminační vůči uchazečům, kteří 
stavby, financované z fondů EU nerealizovali. Tento požadavek tak byl v rozporu s § 6 zákona 
o veřejných zakázkách.“

Příklad Liberec, který jsem taktéž uvedl  v otevřeném dopise premiérovi
http://www.chrastava.com/starosta/chrastava_otevreny_dopis.pdf, 
„Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že diskriminační nastavení kvalifikačního požadavku 
nenabylo reálného diskriminačního účinku, tj. nebyl prokázán přímý vliv pochybení na výběr 
vítězného dodavatele“ 

A takovýchto případů obvinění obcí a dalších subjektů z porušení rozpočtové kázně, jehož 
jediným podkladem je nezákonné a nesmyslné tvrzení, že v zadávacím řízení došlo 
k diskriminaci, při které nedošlo k ovlivnění výběru nejlepšího uchazeče, je po celé naší vlasti 
nepočítaně. Takováto nesmyslná a nezákonná obvinění byla vystavena jen a jen proto, že 
pouze touto fintou se šlo vyhnout ÚOHS (což údajně nařídila Ministerstvu financí Evropská 
komise), který jako jediný smí ze zákona (§99 DŘ, §57 SŘ) konstatovat u zadávacího řízení 
správní delikt a nikdo jiný si o tom nesmí učinit ani úsudek (Diskriminace v zadávacím řízení, 
při které byl nebo mohl být podstatně ovlivněn výběr vítězného uchazeče je správním 
deliktem. A takováto je diskriminace vždy, neboť nikdy nelze vědět, zda by diskriminovaný 
nevyhrál, kdyby nebyl diskriminován).  

A takováto nesmyslná a nezákonná obvinění vydávaly řídící orgány na základě metodických 
pokynů AO a PCO MF, neboť to byla jediná možnost jak realizovat pokyny AO a PCO MF 
k ignoraci ÚOHSu. V případě Liberce tento nesmysl, tuto nezákonnost, dokonce vydal AO 
MF sám,  v případě Chrastavy tento nesmysl, tuto nezákonnost veřejně (v tiskové zprávě MF) 
obhajoval: „Řídicí orgány i Auditní orgán však musí své kontroly a audity zaměřit i na jiné 
porušení zákona, tj. takové, při němž nedošlo k ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky“ viz 
(odst. 6., ř. 5.a 6.) http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/v-mediich/2013/vyjadreni-ministerstva-
financi-k-auditni-15525 . 

Konstatování AO MF a PCO MF http://www.chrastava.com/starosta/ao_mf_zapis.pdf  
uvedené v zápisu AO, o tom, že obvinění z diskriminace, při kterém nemohl být ovlivněn 
výběr nejlepšího uchazeče, je nezákonným nesmyslem, je vlastně přiznáním AO a PCO MF 
k dosavadní vlastní nezákonné praxi (sic!). Neboť jen a pouze na základě takových 
nesmyslných nezákonných obviněních mohl být obcházen ÚOHS a následně vydáváno 
obvinění z porušování rozpočtové kázně a vyměřovány vratky dotací a penále. AO a PCO MF 
však namísto toho, aby na základě vlastního poznání uvedeného v zápisu, vydaly okamžitě 
pokyn všem řídícím orgánům, aby veškeré platební výměry vydané na základě takovýchto 
nesmyslných a nezákonných obvinění označily za nezákonné příp. za nicotné, aby se všem již 
pravomocně i nepravomocně odsouzeným veřejně omluvily a obvinění anulovaly (nicotností 
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příp. u pravomocně obviněných obnovou řízení u nepravomocně  obviněných autoremadurou 
prvoinstančního orgánu) a vydaly pokyn, aby se tak již nikdy nepostupovalo v budoucnu, tak 
strčily zápis do šuplíku a nekonají vůbec nic.    

Vážený pane ministře, v dopise http://www.chrastava.com/starosta/dopis_ministr_financi.pdf 
předsedovi výboru  Senátu doslova píšete, že byste sám zakročil, kdyby činnosti vykonávané 
Ministerstvem financí nebyly naprosto legitimní.  Přesně k tomuto Vás tímto otevřeným 
dopisem vyzývám. Důkazy o nezákonnosti poté, co AO MF a PCO MF samy uznaly, že se  
pojmy „diskriminace“ a „neovlivnění výběru nejvhodnější nabídky“ navzájem vylučují, jsou 
již zcela nezvratné a situace je nadále neudržitelná.  Ani údajné přání Evropské komise  
ignorovat ÚOHS a ani Akční plán 2012, kde je údajně toto přání uvedeno, nemůže nijak 
ospravedlnit nezákonný postup Ministerstva financí. Ústava a Listina to ostatně praví jasně: 
„Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, 
které stanoví zákon“ resp. „Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených 
zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“    

Pro úplnost pak doplňuji, že se dne 29. dubna 2015 v dané věci vedlo jednání ve  Výboru pro 
územní rozvoj, veřejnou  správu a životní prostředí Senátu České republiky, kterého se 
účastnila mj. i delegace MF pod vedením 1. náměstka Lukáše Wagenknechta za účasti vedení 
AO a PCO MF.  Jednání je v tuto chvíli přerušeno. Taktéž si Vás dovoluji informovat, že naše 
odvolání http://www.chrastava.com/files/odvolani_s_dodatky_rtn_terminal_chrastava.pdf  
proti platebnímu výměru leží již 14 měsíců u odvolacího orgánu (odbor 12 MF) bez jakékoliv 
jeho reakce.   

   
    Michael   C a n o v  
starosta města Chrastava

Na vědomí: 
Úřad Vlády k rukám premiéra Bohuslava Sobotky 
Zástupce České republiky v Evropské komisi Věra Jourová
1. náměstek MF Lukáš Wagenknecht 
AO MF k rukám ředitele Evžena Mrázka 
PCO MF k rukám vedoucího právního oddělení Luboše Rendla
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou  správu a životní prostředí Senátu České republiky
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod k rukám ředitele Zdeňka Vašáka
Statutární město Liberec k rukám primátora Tibora Batthyányho  
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