
Kauza ROP Severozápad – „5 let poté“ 

26. 6. 2017, Ústí nad Labem 



Rekapitulace kauzy 
Vymáhání škod od viníků (ÚK, KZ, a.s.) 
Předžalobní výzva ÚK a p. Foldynovi 
Žaloba KZ, a.s na Leo Steiner 
 



Vymáhání škod od viníků 

• 2 mld. plošná korekce (ÚK 600 mil. Kč) 

• 3,5 mld. se nevyčerpalo 

• Přímo Ústecký kraj: 327.153.508,-Kč (projektové korekce + 
350.000,- (pokuty ÚOHS) 

• Krajská zdravotní, a.s.: 107.993.489,97,- Kč (projektové 
korekce) + 300.000,- (pokuty ÚOHS) 

• Další subjekty ÚK: další desítky milionů (např. SÚS,…) 

• Celkem cca 6 miliard Kč škod  



Vymáhání škod od viníků 
k dubnu 2017 

Ústecký kraj vymohl: 0,- Kč  
(1 pokus z donucení – přihlásil se jako poškozený v části Kouda 
– 600 a další aktivity až po vynesení pravomoc. rozsudku 
19.4.2017) 

Krajská zdravotní vymohla: 0,- Kč  

(1 pokus v projektu doplnění zdrav. přístrojů – před. opatrnost) 



Předžalobní výzva 

1. Ústecký kraj prostřednictvím hejtmanky 
Jany Vaňhové na mne dne 24. 5. 2012 
podal trestní oznámení za pomluvu a šíření 
poplašné zprávy – obratem odloženo  

2. Jaroslav Foldyna ve zprávách ČT (7. 1. 2014) 
prohlásil: „Leo Steiner je profesionální 
udavač….“ 

 

 



Žaloba KZ, a.s. na Leo Steiner 

• Článek: Mostecký deník 24. 7. 2016, která zněla: "velikánský 
moloch Krajské zdravotní je veden politicky, nateklo do něj 
1,5 miliardy z krajských peněz a peníze z Evropské unie, které 
ale byly využity neúčelně, což se později ukázalo u soudů" a 
dále "my bychom chtěli tento moloch rozbít a odpolitizovat". 

• Žaloba na ochranu dobrého pověsti práv. osoby 

 



Žaloba KZ, a.s. na Leo Steiner 



Závěr 

• Neomluvím se KZ, a.s., musel bych lhát. 

• Pokud se neomluví ÚK ani Foldyna, tak nebudu podávat 
žalobu na ÚK ani Foldynu (je to otázka jejich svědomí a 
slušnosti, čas, energii a peníze raději věnuji níže uvedenému. 

• Pokud ÚK a KZ, a.s. konečně aktivně nepřistoupí k vymáhání 
škod od viníků, tak podám podnět orgánům činným v TŘ. 

• Nejsem v žádné pol. straně/hnutí a nikam nekandiduji. 

 



Prohlášení k veřejnosti 

Vážení spoluobčané, vážení zástupci medií, 
 
uplynulo 22 (27) let a my opět s reptáním „ohýbáme“ záda, ztrácíme víru a naději. 
To je stav, ve kterém nás chtěl bolševik mít a totéž platí i pro současné správce 
státu. 
 
Prosím, nalezněme každý z nás v dnešní nelehké době odvahu a nebojme se 
podílet na veřejné správě. 
 
Mé počínání je zoufalým výkřikem (povinností), který  (á) bez Vaši pomoci a aktivní 
angažovanosti nepřinese žádnou změnu, která je nutná pro nás samotné, ale i 
budoucnost našich dětí. 
 
S úctou a pokorou 
 
Leo Steiner  


