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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 28. 2. 2018 Vaši žádost 

o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací k financování tlakové kanalizace 

v obci Svojetice.  

Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

1. Je výstavba 1. etapy tlakové kanalizace v obci Svojetice plně dofinancována? (název 

projektu – Svojetice-tlaková kanalizace a ČOV, ID projektu 28175618, číslo projektu 

CZ.11.02/1.1.00/14.25528, číslo rozhodnutí o poskytnutí podpory 115D112001640) 

2. Proběhl poskytovatelem dotace nebo jiným orgánem ČR nebo EU audit správnosti 

plnění podmínek dotačního programu? Pokud ano, s jakým závěrem? 

3. Byla obci poskytnuta podpora v plné výši? Pokud ano, v jaké výši. Pokud ne, v jaké 

výši a z jakého důvodu nebyla poskytnuta? 

4. Je výstavba 2. etapy tlakové kanalizace v obci Svojetice plně dofinancována? (název 

projektu – Svojetice-tlaková kanalizace a ČOV – II. fáze, ID projektu 1HW42P, číslo 

projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_001/0000435, číslo rozhodnutí o poskytnutí podpory 

115D312000006) 

5. Proběhl poskytovatelem dotace nebo jiným orgánem ČR nebo EU audit správnosti 

plnění podmínek dotačního programu? Pokud ano, s jakým závěrem? 

6. Byla/bude obci poskytnuta podpora v plné výši? Pokud ano, v jaké výši. Pokud ne, 

v jaké výši a z jakého důvodu nebyla/nebude poskytnuta? 
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K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1. Ano, I. fáze projektu z období 2007 – 2013 je plně proplacena. 

Ad 2. V rámci I. fáze projektu proběhl audit ze strany Auditního orgánu Ministerstva 

financí ČR (dále jen AO MF ČR). Audit operace č. Č.j.: MFISAO-547/2016/5204-8. 

probíhal ve dnech od 11. 10. 2016 – 15. 10. 2016. Závěr auditní operace bylo 

porušení části B bodu 3 a) a g) přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

č. 115D112001640 ze dne 4. 6. 2015. Podle bodu 22 „Podstatná změna prvků 

zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách“ 

Rozhodnutí EK C(2013) 9527 ze dne 19. 12. 2013, ve znění Opravy ze dne 3. 10. 

2014, C(2014) 7372 stanovili auditoři v souvislosti s tímto zjištěním finanční opravu 

na dotaci ze zakázky na stavební práce ve výši 25% z hodnoty certifikovaných 

způsobilých výdajů zakázky. 

Ad 3. Podpora byla žadateli vyplacena v plné výši, tzn. ve výši 40 590 473,39 Kč. 

Na základě výsledku auditního šetření AO MF ČR (viz bod 2) bylo řešeno v rámci 

nesrovnalosti projektu vrácení části vyplacené dotace připadající na korekci. 

Ad 4. Ne, II. fáze projektu předložená v rámci období 2014 – 2020 není plně proplacena. 

Ad 5. Finanční oprava byla uplatněna i na II. fázi projektu, protože auditovaná veřejná 

zakázka řešila výstavbu i II. fáze projektu. 

Ad 6. Podpora nebyla žadateli poskytnuta v plné výši. Část dotace ve výši 14 676 118,53 

Kč byla žadateli proplacena, část byla zadržena a je řešena v rámci nesrovnalosti 

a §14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

         podepsáno elektronicky 


