
Jakým způsobem řešilo ministerstvo financí korekci 378 mil. za chybovost projektů 
financovaných ROP Severovýchod v roce 2013. Zároveň Vás žádám o podání informace,  
kdo a proč rozhodl, že pokutu bude platit stát, respektive daňový' poplatníci, a zda na viníky bylo 
nebo bude podáno trestní oznámení. Dále Vás žádám o informaci, proč z 378 mil. pokuty 
ministerstvo financí (Miroslav Kalousek) snížilo pokutu na 240 mil. Kč. 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 Na Ministerstvo financí bylo dne 23. března  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Požádal jste o poskytnutí následujících informací, "jakým způsobem 
řešilo ministerstvo financí korekci 378 mil. za chybovost projektů financovaných ROP Severovýchod 
v roce 2013. Zároveň Vás žádám o podání informace, kdo a proč rozhodl, že pokutu bude platit stát, 
respektive daňový' poplatníci, a zda na viníky bylo nebo bude podáno trestní oznámení. Dále Vás 
žádám o informaci, proč z 378 mil. pokuty ministerstvo financí (Miroslav Kalousek) snížilo pokutu na 
240 mil. Kč". 
 

 K tomu Vám sděluji následující informace. Plošná finanční oprava stanovená v roce 2013 ze 
strany Evropské komise v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na 
základě výsledků auditní činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí byla v souladu s nařízením 
Rady (ES) č. 1083/2006 čl. 98 odečtena od výkazu výdajů, který se předkládá Evropské komisi 
současně s příslušnou žádostí o platbu. 

 
 Na národní úrovni byla tato finanční oprava vypořádána prostřednictvím rozdílu, ve kterém 
národní veřejné výdaje vynaložené v rámci daného operačního programu přesahují rámec povinné 
míry národního veřejného spolufinancování. Není tedy pravda, že stanovenou finanční opravu uhradil 
stát. Obdobně bylo postupováno i u několika dalších regionálních operačních programů.  

 
 V souvislosti s aplikací plošné finanční opravy nebylo podáno žádné trestní oznámení. 

 
 Konečná výše plošné finanční opravy byla stanovena na 315 mil. Kč (z toho 255 mil. Kč činil 
podíl EU a 60 mil. Kč národní spolufinancování). Původně odhadovaná výše 378 mil. Kč byla 
přepočtena na základě upřesňujících pokynů Evropské komise. 

 
 


