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Mezinárodní ostuda ČR!

Brusel dnes opět zmrazil Čechům evropské dotace na neurčito,
(do r. 2013 sem už žádné peníze z Bruselu nepřijdou! )
Někdo bude muset zaplatit nejméně 430 miliard Kč, proč média mlčí?
EU vyzvala Nečase k rezignaci!
( přepsáno z e-mailu neznámého autora 6.11.12)

Mezinárodní ostuda spojená s čerpáním eurodotací dosáhla
dosavadního vrcholu. Dozví se o ní každý, kdo si přečte výroční
zprávu, kterou zveřejnil Evropský účetní dvůr. Česká republika
podle ní neumí, nebo nechce, kontrolovat peníze, které dostává
od evropských daňových poplatníků. Česko neprošlo už
podruhé, hůř než Rumunsko nebo Sicílie. Na základě dnes
zveřejněného auditu a v důsledku nekončící série skandálů
Brusel zastavil proudění všech Evropských dotací do Česka.
Investice tak bude muset zaplatit všichni, protože o zmíněné
částky se zvýší deficit státního rozpočtu. Auditoři potvrdili podezření, že peníze z evropských
fondů proudící do země po miliardách se rozplývají v kapsách lokálních mafií a politiků. A
vzkaz z Bruselu zní nemilosrdně: zastavení veškerých dotací na neurčito. Zatímco jsme k smíchu
celé Evropě, co vše si ještě necháme líbit, Nečas a další rozdávají miliony svým kamarádům a
sekretářkám. Lidé dělají za 10 000 kč měsíčně, ze zoufalství z dluhů a bez práce páchají
sebevraždy. Jak dlouho to ještě budeme trpět?
Jak tedy dopadla prověrka českého "auditního" orgánu dozoru: MF- ČR?

a. Ani prezidentský kandidát "kníže", ani "protikorupční" K.Peak, předsedkyně Legislativní rady

vlády, neumožnila vznik orgánů nezávislého vnitřního auditu, požadovaných EU a stali se tak
dalšími spoluviníky tohoto super tunelu.
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Závěr,ve stručnosti: ČR skončila na posledním místě ! Zjištěné nedostatky jsou
podle auditorů natolik závažné, že Účetní dvůr posoudil fungování českého auditního
orgánu (MF-ČR) jako neúčelný, nefunkční a nespolehlivý a rozhodl i nadále
pozastavit proplácení všech operačních programů a požadovat opakovaně splnění
nápravných opatření, jak o tom rozhodl už v březnu 2012!!
Tehdy bylo dohodnuto, že pokud se to během tří měsíců nestihne, zastavení
dotací bude potvrzeno a v rámci rozpočtového období 2007 až 2013 sem už žádné
peníze z Bruselu nepřijdou!
Podle ministerstva financí chtěla země získat do konce roku zhruba 29 miliard
korun na proplacení započatých infrastrukturních projektů, které zatím financuje stát.
Navíc všechny projekty schválené do konce srpna 2012 budou plošně postiženy
desetiprocentní sankcí, další sankce ve výši 11,2 procenta postihne projekty, které už
byly řídící radou proplaceny.
Aktuální situace je tak vážná, že neschopnost České republiky čerpat
evropské fondy už přesahuje mandát vlády P. Nečase - začíná dosahovat
takového rozsahu, že ohrožuje rozpočtovou stabilitu země a budoucí ekonomický
i hospodářský vývoj nadlouho dopředu.
Hlavním důvodem špatného čerpání je selhání auditního systému, za který
zodpovídá ministr financí Kalousek.
"Tak ať si ti chytráci v Bruselu ty své peníze nechají."
...tato útěcha neplatí. Problém je v tom, že Češi už peníze utratili a teď čekají,
až je Evropská komise proplatí. Pokud tedy z Bruselu peníze nepošlou, vznikne ve
státním rozpočtu mimořádně velká díra. Její velikost se dá dopředu jen odhadnout.
Příslušné úřady podléhající ministerstvům a krajům uzavřely do konce ledna 2012
smlouvy o čerpání 570 miliard korun. Brusel zatím proplatil 140 miliard. Někdo tedy
bude muset zaplatit nejméně 430 miliard! Když to nebude Brusel, pak už zbývá jenom
český státní rozpočet, tedy daňový poplatník.
Zase se nedá tolik divit, že o tomto obřím tunelu úředníci ani politici nechtějí
mluvit. Média naprosto mlčí nebo problém bagatelizují. Za to, že zemi vystavili tak
velkému riziku, je jistě nikdo nepochválí. Raději mluví o tom, že se jedná o
bezvýznamné technické opatření, které se snadno nějak vyřeší?
Následná kontrola z EU.
V rozpočtovém roce 2011 se tedy do testovaného vzorku logicky opět dostala i
Česká republika, a sice její auditní orgán zodpovědný za dohled nad výdaji. Tuto úlohu
v ČR zastává Ministerstvo financí. Kromě českého Ministerstva financí zkontroloval
Účetní dvůr v roce 2011 dalších šest auditních orgánů v šesti členských státech, přičemž
každý z nich vyhodnotil z hlediska deseti základních požadavků.. Auditoři přezkoumali
např. organizační uspořádání a metodiku auditu, pracovní dokumenty až čtyř auditů
systémů, pracovní dokumenty u vzorku až 25 auditů operací, včetně opakovaného
provedení nejméně osmi z těchto 25 auditů, a obsah tzv. výroční kontrolní zprávy a
auditního stanoviska za rok 2011, jejichž prostřednictvím auditní orgány informovaly
Evropskou komisi o výsledcích svých auditů.
I sicilský a rumunský auditní orgán si vysloužily lepší hodnocení
„částečně účelný"
V roce 2011 splnily většinu z deseti klíčových požadavků auditní orgány v Řecku,
Lotyšsku, Maďarsku a Portugalsku. Rovněž jejich výroční kontrolní zprávy a auditní
stanoviska byly v souladu se zjištěními Účetního dvora, takže auditoři označili tyto
auditní orgány jako účelné. Sicilský a rumunský auditní orgán si vysloužily hodnocení
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„částečně účelné", neboť u některých z klíčových požadavků na fungování orgánů byla
zjištěna pochybení a byla zjištěna vyšší celková míra chyb, než jakou sdělily ve svých
výročních kontrolních zprávách. V případě českého auditního orgánu byly zjištěny
problémy u téměř všech klíčových požadavků. Opakované audity provedené Účetním
dvorem u operací již prověřených českým auditním orgánem také ukázaly velmi odlišné
výsledky. Auditoři se proto domnívají, že míra chyb, kterou Ministerstvo financí ČR
předložilo Komisi ve výroční kontrolní zprávě, je nespolehlivá.
Stejné problémy zjistila také Evropská komise během vlastní prověrky českého
auditního orgánu. Tyto nedostatky významně přispěly k rozhodnutí Komise už z března
2012 pozastavit proplácení operačních programů a požadovat nápravná opatření, jejichž
plán Ministerstvo financí předložilo a také začalo provádět. Komise i Účetní dvůr si tedy
jejich účinnost opět prověřily.

Obr. José Manuel Barroso premiérovi Petru Nečasovi už dříve oznámil, že Brusel nepošle do
Prahy ani Euro přislíbených dotací do chvíle, než vláda dokáže evropské úředníky přesvědčit,
že dala chaos do pořádku. „Ta rizika jsou velká. Kdyby skutečně v tom nejhorším scénáři byly
zastaveny všechny platby, deficit veřejných financí by mohl skokově narůst až k šesti
procentům HDP, což by totálním způsobem destruovalo konsolidační strategii vlády,“ přiznal
pak Nečas.

Český premiér Petr Nečas byl spolu s ministrem financí před několika měsíci na
koberečku před Evropskou komisí (EK) a dostalo se jim pohrůžky dokonce od
samotného předsedy EK Barrosa, který je osobně vyzval k okamžité rezignaci i celé
české vlády a jako další trest si vysloužili okamžité zastavení Evropských dotací do ČR,
dokud celá vláda premiéra Petra Nečase neodstoupí.
Tohoto tvrdého kroku od EU a jejího předsedy Barrosa si vysloužili za rozkrádání
Evropských dotací v česku. Evropská komise, která před pár měsíci vyslala do ČR dva
eurokomisaře na kontrolu hospodaření s finančními prostředky od EU, zjistila
katastrofální výsledek nejenom o tom, jak je s těmito prostředky nehospodárně
nakládáno, ale i to, jak to v ČR funguje doopravdy.
Příklad z auditu :
Příjemce peněz: MŠMT- projekt Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky:
 Požadovaná částka na projekt: 200 478 243, Auditovaná částka:
49 057 905, Nežádoucí / zbytečné/ výdaje:
10 704 125,-
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V zakázce týkající se správy a monitoringu celého systému vyžadoval vypisovatel veřejné zakázky,
společnost CERMAT, splnění norem, které nejsou součástí podmínek daných paragrafem 56 zákona o
veřejných zakázkách.

.....I přesto, že se auditoři stihli zkontrolovat pouze část utracených peněz,
narazili přitom na mnoho zbytečných a nesouvisejících výdajů...

Jak to v ČR funguje s dotacemi doopravdy? Jak se v Česku
rozkrádají evropské miliardy?
http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/desatero-rozkradani-evropskych-miliard

Podařilo
se
zjistit,
že
například ODS má stovky uměle
vytvořených firem, přes které
organizovaně
rozkrádá
dotace
z Evropské unie a dokonce dochází
přes ně k praní špinavých peněz.
Vládní úředníci tyto firmy vybírají
jakoby ve výběrovém řízení a poté
jim
vláda
zaplatí
výstavbu
infrastruktury, nemovitostí, nákupy
b Krysy opouštějí potápějící se loď
aut, IT technologií atd, a že
skutečnou
práci
odvádí
subdodavatel – zaběhlá firma s historií. Zmanipulované kontroly MF následně podpoří
proplacení výdajů Bruselem. Vítězné firmy si účtují několikanásobné ceny, než jaké
účtují například v Německu.

Němci odmítli další posílání peněz z fondů EU do ČR
S okamžitou platností proto i Němci odmítli další posílání peněz z fondů EU do ČR
až do doby, dokud budou u moci lidé Petra Nečase a Miroslava Kalouska, kteří mají na
svědomí mnoho desítek miliard korun, takto uvízlých na soukromých účtech politiků
ODS, dalších vládních stran a představitelů ( kmotrů ) těchto firem.
Český premiér Petr Nečas tuto skutečnost velmi arogantním způsobem popřel a

c Dokonce i samotní Němci poté, co tuto nehoráznosti zjistily a německé tajné služby to

potvrdily i vládě premiérky Merkelové, že ODS má přímou návaznost na tyto firmy i provize z
udělených státních zakázek.
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„brečel“ před eurokomisaři, že pokud EÚ dotace ČR zastaví, tak jeho vláda „rozpočtové
odpovědnosti“ skončí.
Tato situace v ČR je natolik závažnou, že o ní informovala dokonce i anglická
televize, zatímco naše televize opět spí hlubokým spánkem, jako šípková Růženka,
stejně i další české sdělovací prostředky. A co na to české tajné služby? Taktéž sladce
spí, zřejmě za příslib mlčení jim vláda je ochotna zvýšit rozpočet, byť ostatním tvrdí, jak
moc se musí šetřit!!!!!!!

Evropská komise vystavila České republice předběžný účet.
Za špatné čerpání dotací dostanou Češi pokutu ve výši cca miliardy eur. Tato
částka se ještě zvýší. Přesnou výši pokut ale ministerstva ani Evropská komise nechtějí
uvést a média musí vycházet pouze z neoficiálních informací ... Sankci ve výši
pětadvaceti miliard korun dostanou čtyři dotační programy. Téměř dvacet miliard
nebude proplaceno programům Doprava a Životní prostředí, dalších 3,4 připadá na
regionální program Severozápad.
O dvě miliardy přijde i program
Podnikání a inovace za pochybný systém
podnikatelských
podpor,
které
vyplácí
Českomoravská záruční a rozvojová banka.
Jen v neproplacených dotacích na dopravní a
ekologické stavby i za program Severozápad
přijde Česko celkem o 20 miliard.
O zmíněné částky se zvýší deficit
státního
rozpočtu,
případně
rozpočty
Ústeckého a Karlovarského kraje, které
spravují program Severozápad.
Na přímý dotaz, jak přesně velkou pokutu očekávají, přesto ministerstva odmítají
odpovědět. Slíbili jsme, že budeme mlčet.."Na vaše dotazy nemůžeme odpovědět,

protože se jedná o informace, které Evropská komise považuje za důvěrné a žádá, aby
s nimi bylo takto zacházeno," reagoval mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob na

otázku, jak velké sankce budou v jednotlivých programech.
Připustil ovšem, že ministerstvo financí, které dohlíží na čerpání všech evropských
dotací, disponuje tzv. "předběžnými zprávami" z auditů, které ve zmíněných
programech proběhly v několika posledních měsících.
"Obsahují předběžné nálezy, závěry a doporučení auditorů Evropské komise,
nesmí ale být předány osobám, kterých se audit netýkal," doplnil Jakob.
Audity, které navrhují konkrétní pokuty, mají k dispozici také ministerstva
dopravy, životního prostředí a průmyslu. Jejich mluvčí je však shodně odmítají
komentovat. "Jednou z podmínek Evropské komise bylo, že je materiál důvěrný ....!
Zdrženlivost zachovala i Evropská komise. Mluvčí jejího českého zastoupení Martin
Stašek si vyžádal na výčet jednotlivých pokut víc času.
Sdílnější byla Marcela Klíchová z řídící rady programu Severozápad. Nepotvrdila
celkovou sankci 3,4 miliardy korun, potvrdila ale vzorec, podle kterého se pokuta
vypočítala. Všechny projekty schválené do konce srpna budou plošně postiženy
desetiprocentní sankcí, další sankce ve výši 11,2 procenta postihne projekty, které už
byly řídící radou proplaceny.
O další miliardy přijde i školství
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Evropská komise udělí ještě další pokuty. Několik miliard korun nebude
proplaceno ministerstvu školství, které dostalo konečnou auditní zprávu na program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost už v červenci.

