
1. Poskytněte nám, prosím, informace o tom, zda v době od zřízení krajů do dnes došlo k nalezení 
nedostatků v hospodaření kraje. V případě, že ano, zašlete nám, prosím, stručné informace o tom, 
čeho se týkaly a kopie dokumentů svědčících o této skutečnosti. 
2. Poskytněte nám, prosím, informace o tom, zda v minulosti došel podnět na MF ohledně 
hospodaření kraje s majetkem mezinárodního letiště Brno-Tuřany (tj. od 1. 7. 2004). V případě, 
že ano, sdělte nám, prosím, čeho se to týkalo a jaké byly závěry. 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
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                   V Praze dne 27.8. 2014 
                   Č. j.: MF-56617/2014/21/947IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
          Ministerstvo financí obdrželo dne 2. 8. 2014 Vaši žádost o poskytnutí informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
kterou jste požádali o poskytnutí následujících informací, které se vztahují k hospodaření 
Jihomoravského kraje: 

„1. Poskytněte nám, prosím, informace o tom, zda v době od zřízení krajů do dnes došlo  
k nalezení nedostatků v hospodaření kraje. V případě, že ano, zašlete nám, prosím, stručné 
informace o tom, čeho se týkaly a kopie dokumentů svědčících o této skutečnosti.  
 
2. Poskytněte nám, prosím, informace o tom, zda v minulosti došel podnět na MF ohledně 
hospodaření kraje s majetkem mezinárodního letiště Brno-Tuřany (tj. od 1. 7. 2004).  
V případě, že ano, sdělte nám, prosím, čeho se to týkalo a jaké byly závěry.“. 

  K tomu Vám sdělujeme následující: 

  Ad 1) Přezkoumání hospodaření Jihomoravského kraje za roky 2001, 2002, 2003  
a 2004 neprovádělo Ministerstvo financí, ale provedla jej auditorská společnost  
BDO CA, s. r. o., se sídlem v Brně, a výsledky Ministerstvo financí nemá k dispozici. 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihomoravského kraje za rok  
2005 – 2013, provedených Ministerstvem financí podle zákona č. 420/2004 Sb.,  
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
jsou každoročně, spolu se závěrečným účtem, předkládány k projednání zastupitelstvu 
Jihomoravského kraje. Ve zprávách jsou označeny i konkrétní písemnosti dokumentující 
zjištění. Závěrečné účty Jihomoravského kraje za uvedené roky jsou dostupné na webových 
stránkách Jihomoravského kraje na adrese:  
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=172183&TypeID=1 

 

V Jihomoravském kraji byl také proveden audit 7 projektů čerpajících finanční 
podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Operačního programu Životní 
prostředí a obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“, kde Jihomoravský kraj 
byl v pozici příjemce prostředků. Na základě souvisejících 10 auditů byly ověřovány 
prostředky ve výši 700 mil. Kč, a to jejich použití v souladu s cíli danými projekty a pravidly 



pro jejich čerpání. Přitom u 2 projektů byly identifikovány nedostatky ve výši 46 108,68 Kč, 
spočívající ve vykázání nezpůsobilých výdajů (překročení stanovených limitů pro mzdové 
výdaje v částce 5 608,68 Kč a proplacení opravy ve výši 40 500 Kč, která nemohla být 
předmětem financování z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost). 

            Ad 2) Ministerstvo financí obdrželo v srpnu 2004 podání občana (označené jako 
petice) ke zrušení a přesunutí vojenské přehlídky (Leteckého dne CIAF) na letišti  
Brno – Tuřany a v té souvislosti i žádost o prověření finančního vkladu na tuto akci  
ve výši 4 mil. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje. Vzhledem k tomu, že se nejednalo  
o prostředky státního rozpočtu, nebylo v kompetenci Ministerstva financí tuto věc řešit.  
Proto bylo pisateli doporučeno, aby svoje podání směřoval k orgánům samosprávy,  
tj. zastupitelstvům města Brna a Jihomoravského kraje. 

 

 

 


