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Zbyňku Stanjurovi 

 

V Praze dne 6. 12. 2022 

Vážený pane ministře, 

Rada pro hospodářské a finanční věci, které předsedáte, by se měla mimořádně sejít 
12. prosince 2022 a projednat Prováděcí rozhodnutí Rady o opatřeních na ochranu rozpočtu 
Unie před porušováním zásad právního státu v Maďarsku a uplatnění obecného režimu 
podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie. Jako zástupci níže uvedených platforem a 
nevládních neziskových organizací chceme vyjádřit bytostný zájem na dodržování zásad 
právního státu jako jedné ze základních hodnot Evropské unie. Apelujeme proto na Vás a 
na českou vládu, abyste v souladu s nezbytností posilovat právní stát pro budoucnost 
demokracie v Evropě a odpovědně hospodařit s evropskými prostředky zaujali aktivní a 
principiální postoj a principy své pozice otevřeně komunikovali s veřejností. 

O systematických nesrovnalostech v zadávání veřejných zakázek, nedostatečně 
účinných protikorupčních opatřeních a dalších otázkách právního státu vedla Evropská 
komise s maďarskými orgány intenzivní dialog. Přesto Komise došla k závěru, že porušování 
zásad právního státu v Maďarsku ohrožuje finanční zájmy Unie a řádnou správu rozpočtu EU. 
Komise to potvrdila i 30. listopadu, kdy se rozhodla zachovat svůj původní návrh z 18. září a 
pozastavit 65 % závazků pro tři operační programy v rámci politiky soudržnosti ve výši 7,5 
miliardy eur a zároveň neautorizovat žádnou platbu Maďarsku v rámci nástroje na obnovu a 
odolnost (RRF), dokud nebude naplněno 27 “supermilníků” ve vztahu k právnímu státu. 

Nyní přichází klíčový politický moment, kdy bude Rada EU rozhodovat o prvních 
negativních dopadech na rozpočet Maďarska, a tedy historicky prvním využití dodatečného 
mechanismu na ochranu finančních zájmů EU v případě narušení principů vlády práva, 
platného od ledna 2021. Pokud nějaký členský stát záměrně nedodržuje zcela základní 
pravidla politického soužití, je nutné, aby přišla principiální reakce v podobě citelných (tedy 
finančních) opatření. V konečném důsledku jde i o ochranu finančních prostředků českých 
občanů posílaných do rozpočtu EU. 



Vyzýváme Vás proto, abyste jako zástupce českého předsednictví na program Rady 
12. prosince zařadil k tomuto bodu hlasování, postavil se za využití nařízení o 
podmíněnosti finanční podpory jako nástroje ochrany právního státu a rozpočtu EU a 
vyjednal opatření, která jsou v co největší míře v souladu s pozicí Evropské komise.  

Takový postoj je konzistentní s prioritami programu českého předsednictví, ve 
kterém si vláda stanovila “posilování odolnosti institucí, které mají zásadní vliv na udržování a 
rozvoj hodnot demokracie a právního státu v EU”. Velmi nám záleží na tom, abyste právě v 
rozhodujících okamžicích tento postoj zachoval a deklaroval ho i vůči veřejnosti. 

 

S pozdravem a přáním hodně sil do zbývajícího období českého předsednictví v Radě EU 

za zapojené organizace 

 

 

Petr Lebeda, ředitel, Glopolis o.p.s. 

+ 420 607 682 015  | lebeda@glopolis.org  | Botičská 4, 128 00 Praha 2 
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Dopis podporují podepsané neziskové organizace a platformy: 

Petr Lebeda, ředitel, Glopolis 

 
 

PLATFORMY: 
 

Aleš Sedláček, předseda ČRDM, Česká rada dětí a mládeže 

 
Hana Stelzerová, ředitelka, Česká ženská lobby 
 

 
 
 
Lenka Felcmanová, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání 
Dana Benešová, výkonná ředitelka České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

 
 
Sabina Malcová, ředitelka, DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a lidských práv 
 

 

 



Pavel Přibyl, ředitel FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci 
 

 

Lukáš Kraus, vedoucí platformy Odolnější Česko 

 

 

 

ORGANIZACE: 
 
Eliška Kodyšová, ředitelka, Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s. 
 

 
 
 
Vít Dostál, výkonný ředitel, Asociace pro mezinárodní otázky 

 

Ondřej Nováček, předseda České středoškolské unie, z. s. 

 



Šimon Pánek, ředitel Člověk v tísni 

 

Jiří Skuhrovec, předseda Datlab Institut z.s. 

 

Martin Vokálek, výkonný ředitel, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM  

 

 

 
Jakub Janda, ředitel, Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty 
Andrea Michalcová, zástupkyně ředitele, Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty 

 
 
Hana Vosmíková, ředitelka HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. 

 

 



Michal Bláha, ředitel, Hlídač státu 

 

Jindřich Calta, předseda Kohonevolit, z. s. 

 

 

Martina Břeňová, ředitelka Nadace OSF 

 

 

Šárka Zvěřina Trunkátová, předsedkyně Oživení, z. s. 

 

Hana Vodrážková, ředitelka RADKA z.s. 

 
 
Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. 

 
Ondřej Kopečný, ředitel, Transparency International - Česká republika, o.p.s. 
 

 



 

Na vědomí:  

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda vlády - datová schránka: rfaa33 

Ing. Zbyněk Stanjura, ministr financí - zbynek.stanjura@mfcr.cz; podatelna@mfcr.cz 

Bc. Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí - ministr@mzv.cz 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., ministr pro evropské záležitosti - bekm@senat.cz 

Mgr. Vít Rakušan, ministr vnitra - ministr@mvcr.cz  

Ing. Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR- adamovam@psp.cz  

RNDr. Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu ČR - vystrcilm@senat.cz  

Mgr. Ondřej Benešík, předseda Výboru pro evropské záležitosti, Poslanecká 

sněmovna Parlamentu ČR - benesiko@psp.cz  

Ing. Vladislav Vilímec, předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie, Senát 

Parlamentu ČR - vilimecv@senat.cz  
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