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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 „ministertsvo“) obdrželo dne 22. 1. 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 dotaci z Operačního 

programu Životní prostředí 2007 – 2013 na projekt „Výstavba kanalizace a ČOV – obec 

Fryšava“, CZ.1.02/1.1.00/08.01976. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace: 

1. Byl projekt „Výstavba kanalizace a ČOV – obec Fryšava“ mezi navrženými projekty 

Ministerstvem financí ČR k vynětí z financování z evropských dotací? 

2. Byl projekt „Výstavba kanalizace a ČOV – obec Fryšava“ prošetřován Evropským 

úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)? V případě, že ano, žádám o doložení buď 

samotné zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům, nebo alespoň její závěry? 

3. Byl projekt „Výstavba kanalizace a ČOV – obec Fryšava“ kontrolován ex post 

poskytovatelem dotace, případně administrátorem dotace Státním fondem životního 

prostředí České republiky? V případě, že ano, žádám o doložení výsledků kontrol, 

nebo alespoň její závěry? 

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

 

Ad 1) Předmětný projekt nebyl předmětem vynětí z financování z evropských dotací. 

Ad 2) Z ministerstvu dostupných informací vyplývá, že předmětný projekt nebyl 

vyšetřován OLAF. 

Ad 3) Ano, projekt „Výstavba kanalizace a ČOV – obec Fryšava“ byl prověřován 

veřejnosprávní kontrolou SFŽP ČR. Předmětem zjištění finančního charakteru bylo 
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porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, porušení ustanovení §82 odst. 7, 

porušení ustanovení §76 odst. 1. z. č. 137/2006 Sb. Dále bylo veřejnosprávní 

kontrolou identifikováno pochybení týkající se realizace délky stoky podle 

skutečného provedení a geodetického zaměření. Identifikovaná zjištění byla 

předmětem kontroly příslušného orgánu finanční správy podle zákona č. 280/2009 

Sb., daňový řád. Výsledkem šetření orgánu finanční správy je Zpráva o daňové 

kontrole s finanční korekcí, která podle získaných informací nebyla uhrazena. Zda 

příjemce výše uvedeného projektu podal žádost o prominutí finanční korekce, není 

ministerstvu známo.  

 

S pozdravem 

 

Bc. Petra Roubíčková 
      vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR 

 
 


