Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Praha dne 1. 8. 2018
Č. j.: MZP/2018/130/538
Sp. zn.: ZN/MZP/2018/130/264
Vaše č. j.:
Vyřizuje: Mgr. Bokotejová
Tel.: 267 122 054
E-mail: Helena.Bokotejova@mzp.cz

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

Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 17. 7. 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 finanční opravě na dotaci výstavby 1. a 2. etapy tlakové kanalizace v obci
Svojetice. Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace:
Název projektu – Svojetice – tlaková kanalizace a ČOV – 1. etapa, ID projektu 28175618, číslo
projektu CZ.11.02/1.1.00/14.25528
1.

nabylo již Rozhodnutí Auditního orgánu Ministerstva o korekci způsobilých výdajů zakázky
účinnosti?

2.

Pokud ano, k jakému datu musí obec finanční částku zaplatit, o jaké konkrétní číslo se
jedná?

3.

Pokud ne, v jakém časovém horizontu musí obec finanční částku zaplatit?

Název projektu – Svojetice – tlaková kanalizace a ČOV – 2. etapa, ID projektu 1HW42P, číslo
projektu CZ.05.1.30/0.0/15_001/0000435
1.

Finanční oprava byla uplatněna i na 2. etapu projektu. Nabyla tato oprava již účinnosti?

2.

pokud ano, jak vysoká finanční částka nebyla obci proplacena?

3.

K jakému porušení ze strany obce došlo?

K Vašim dotazům týkajícím se projektu CZ.1.02/1.1.00/14.25528 „Svojetice – tlaková
kanalizace ČOV“ sdělujeme:
Ad 1) Auditním orgánem v posuzované věci je Auditní orgán Ministerstva financí. Výsledkem
auditní činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí není rozhodnutí, které by nabývalo
účinnosti v právním slova smyslu, Auditní orgán Ministerstva financí vydává zprávu
o auditu. Pro předmětný projekt Auditní orgán Ministerstva financí vydal Zprávu o auditu
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č. OPŽP/2016/O/029. Zpráva o auditu obsahuje zjištění týkající se kontrolované části
projektu a doporučení. Zpráva o auditu není vykonatelným rozhodnutím a nevztahuje se
k celému projektu, ze závěrů Zprávy o auditu neplyne pro příjemce dotace povinnost
vrátit dotaci. Na základě Zprávy o auditu ministerstvo stanovilo výši korekce a v souladu
s ustanovením § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
vyzvalo příjemce dotace k vrácení části dotace. Příjemce dotace k podané výzvě
prostředky neuhradil, proto ministerstvo předalo věc příslušnému finančnímu úřadu
k provedení finanční kontroly. Teprve bude-li v rámci této finanční kontroly shledáno
porušení rozpočtové kázně, vydá finanční úřad rozhodnutí o vrácení části dotace. K tomu
však doposud nedošlo.
Ad 2) Vzhledem k tomu že daňová kontrola stále probíhá, nebyla dosud ukončena a nebylo
vydáno vykonatelné rozhodnutí finančního úřadu, nebyla ani stanovena konkrétní částka
k úhradě ani datum pro její uhrazení.
Ad 3) V současné době není stanoven žádný termín pro vrácení dotace. K jeho stanovení dojde
až rozhodnutím finančního úřadu, dojde-li tento správní orgán k závěru, že došlo
k porušení povinností příjemce dotace.

K Vašim dotazům týkajícím se projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_001/0000435
„Svojetice – tlaková kanalizace a ČOV – II. fáze“ sdělujeme:
Ad 1) V souvislosti se Zprávou o auditu č. OPŽP/2016/O/029 stanovilo ministerstvo korekci
rovněž u projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_001/0000435 „Svojetice – tlaková kanalizace
a ČOV – II. fáze“.
Příjemce však se stanovenou výší korekce nesouhlasí, proto
ministerstvo v souladu s rozpočtovými pravidly předalo věc k dalšímu šetření finančnímu
úřadu. I v tomto případě tak probíhá daňová kontrola, jež může v závislosti na
kontrolních zjištěních vyústit ve vydání rozhodnutí o výši zadržované částky. Rozhodnutí
finančního úřadu však doposud vydáno nebylo.
Ad 2) Finanční úřad doposud nerozhodl o konečné výši zadržované částky.
Ad 3) Finanční úřad doposud nedokončil daňovou kontrolu, nelze předjímat, k jakým závěrům
dojde, zda a jaké porušení povinností shledá.

S pozdravem

Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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