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Vážený pan 

Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 529/5 

118 12 Praha 1 

 

DATOVOU SCHRÁNKOU 

 

V Praze dne 8. dubna 2021  

 

Nečinnost MŠMT ve věci podnětů ke kontrole 

 

Vážený pane ministře,  

Obracím se na Vás jménem Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen 

„TI“) ve věci dvou podnětů ke kontrole použití dotace podaných TI, které se týkají dotací Ministerstva 

školství mládeže a tělovýchovy poskytnutých spolku CHŘIBÁK (dříve občanské sdružení 

CHŘIBÁK, o.s.). Konkrétně se jedná o tyto podněty: 

- Podnět k zahájení kontroly použití dotace na rekonstrukci sportoviště v Osvětimanech, 

poskytnuté MŠMT v rámci programu 233510 spolku CHŘIBÁK na základě rozhodnutí o akci 

„PS7-TJ-Osvětimany-Generál.rekonstr.FS“, evid. číslo ISOPROFIN 233512.2277; a 

- Podnět k doplnění kontroly použití dotace na rekonstrukci ubytovny v Osvětimanech 
poskytnuté MŠMT v rámci programu 233510 spolku CHŘIBÁK na základě rozhodnutí o akci 

„TJ-Osvětimany-Reko ubytovny“, evid. číslo ISOPROFIN 233512.3632. 

Oba podněty, včetně příloh, byly ministerstvu podány a doručeny dne 2. 7. 2020. V obou 

případech TI žádala o vyrozumění o vyřízení věci v souladu s § 42 správního řádu. Třicetidenní lhůta 

stanovená jmenovaným ustanovením však marně uplynula, aniž by TI obdržela od ministerstva 

jakoukoliv reakci. Dne 30. 9. 2020 se tak TI na MŠMT obrátila se žádostí o sdělení stavu věcí, v níž 

jsme žádali o bezodkladné vyrozumění o tom, jak bylo s oběma podněty naloženo, byla-li na jejich 

základě zahájena správní řízení a jaký byl jejich výsledek. Do dnešního dne neobdržela TI od MŠMT 

žádnou reakci.1 

Absenci jakékoliv komunikace ze strany Vašeho resortu s TI jakožto s oznamovatelkou 

považujeme za přinejmenším nešťastnou. Chápeme, že ministerstvo je v současné době vytíženo 

záležitostmi souvisejícími s řešením epidemie. Nicméně oba podněty byly podány na počátku minulého 

léta a urgence byla zaslána koncem září minulého roku, kdy situace nebyla zdaleka tak závažná jako 

nyní. Několikaměsíční prodlení s vyrozuměním TI o tom, jak ministerstvo s podněty naložilo, tak dle 

našeho názoru nelze po takto dlouhou dobu omlouvat epidemickou situací.  

Jelikož naše dosavadní komunikace s MŠMT byla bezvýsledná, dovolujeme si nyní obrátit se 

přímo na Vás jako na odpovědného ministra. Jsme přesvědčeni, že skutečnosti popsané v obou 

podnětech jsou velmi závažné a MŠMT by jim mělo věnovat náležitou pozornost. V obou případech se 

jedná o podezření na závažné porušení podmínek poskytnutí dotací, a to v celkové výši 26 milionů 

korun. Hrozí přitom, že pokud by MŠMT nadále otálelo s provedením kontroly, mohlo by o možnost 

domáhat se případného vrácení poskytnutých prostředků zcela přijít. 

Domníváme se, že je odpovědností ministra, aby zjednal v této věci nápravu. V zájmu dobré 

správy věcí veřejných Vás tedy žádám, abyste prověřil dosavadní činnost konkrétních útvarů v této věci 

a případně zajistil řádné a bezodkladné prošetření výše uvedených podnětů TI. MŠMT dosud od 

příjemce dotace požadovalo pouze vrácení částky 975 000 Kč, aniž by bralo v úvahu všechny nyní 

známé skutečnosti obsažené v uvedených podnětech TI a závažnost vlastních kontrolních zjištění 

MŠMT, která konstatovala, že došlo k natolik zásadním pochybením na straně příjemce dotace, že ji lze 

                                                 
1 https://www.transparency.cz/ministerstvo-skolstvi-ignoruje-podnety-ti-tykajici-se-kontroly-dotaci-pro-

vratislava-mynare/ 
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požadovat zpět ve 100% výši. Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky a (tehdejší) 

funkcionář sdružení Chřibák a nynější majitel některých nemovitostí přímo dotčených dotací z MŠMT, 

byl v únoru 2021 obviněn právě pro podezření ze spáchání dotačního podvodu.2  

MŠMT by mělo na základě případných kontrolních zjištění také dbát na to, aby byla důsledně 

uplatněna všechna práva vyplývající mu z dotčených smluv o poskytnutí dotace a aby byly striktně 

vymáhány případné sankce vůči příjemci dotčených dotací. 

Pevně věřím, že na základě tohoto upozornění dojde k nápravě výše popsaného stavu a, nestalo-

li se tak dosud, dojde k prošetření obou podnětů a TI bude informována o jeho výsledku.    

S pozdravem 

 

 

 

 …………………………………… 

Transparency International – Česká republika, o. p. s. 

Petr Leyer  

ředitel 
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