
"žádá Ministerstvo financí ČR o zaslání následujících informací o čerpání tuzemských  
i zahraničních dotací spolkem CEDOP (Centum pro efektivní dopravu, z.s. respektive jeho právní 
předchůdce Centrum pro efektivní dopravu, o.s.): 
 
1. Výčet všech dotačních titulu, které spolek CEDOP čerpal k dnešnímu dni prostřednictvím MF 
ČR 
2. Objem prostředků, které spolek CEDOP k dnešnímu dni na tyto jednotlivé dotační tituly čerpal 
3. Odevzdané plnění, na základě kterého byly tyto dotace spolku CEDOP vyplaceny - konkrétní 
doklady k jednotlivým položkám a vyúčtování, doložení o splnění cílů projektů a podobně". 
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 V Praze dne 7. 6. 2017 

 
 PID: MFCR7XJCHB 
 Č. j.: MF-16403/2017/10-9/1319 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážená paní, 
 
 na Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") bylo dne 26. května 2017 doručeno 
Vaše podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 
 
"žádá Ministerstvo financí ČR o zaslání následujících informací o čerpání tuzemských  
i zahraničních dotací spolkem CEDOP (Centum pro efektivní dopravu, z.s. respektive jeho 
právní předchůdce Centrum pro efektivní dopravu, o.s.): 
 
1. Výčet všech dotačních titulu, které spolek CEDOP čerpal k dnešnímu dni prostřednictvím 
MF ČR 
2. Objem prostředků, které spolek CEDOP k dnešnímu dni na tyto jednotlivé dotační tituly 
čerpal 
3. Odevzdané plnění, na základě kterého byly tyto dotace spolku CEDOP vyplaceny - 
konkrétní doklady k jednotlivým položkám a vyúčtování, doložení o splnění cílů projektů a 
podobně." 
 
 K tomu Vám ministerstvo sděluje následující informace. Žadatel o poskytnutí dotace 
spolek CEDOP  podal žádost o grant z Fondu partnerství švýcarsko-české spolupráce v roce 
2011 v rámci 5. výzvy.  
 Název subprojektu:  „Využití zkušeností Švýcarské konfederace pro rozvoj železniční   
a veřejné dopravy v ČR, 1. etapa“. 
 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. CH-003-069 bylo vystaveno  ministerstvem dne 
14.9.2011 s následujícím finančním rámcem: 
 

• Celkové výdaje  sub-projektu: 3 367 240,60 Kč 
• Dotace (90 %):                         3 030 516,50 Kč 
• Spolufinancování (10 %):        336 724,10 Kč 
• Poskytnutá záloha ve výši:       697 018,79 Kč (vyplacena 10. 10. 2011) 
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 První Monitorovací zpráva byla předložena na ministerstvo dne 12. 3. 2012 se žádostí  
o platbu ve výši 477 453,06 Kč (viz příloha č. 1). 
 
 Závěrečná zpráva předložena na ministerstvo dne 15. 1. 2014 se žádostí o platbu  
ve výši 749 511,80 Kč (viz příloha č. 2). 
 
 Konečný příjemce kontaktoval ministerstvo po datu stanoveném pro dosažení účelu 
projektu se žádostí o prodloužení doby trvání projektu, která vyžaduje změnu Rozhodnutí  
o poskytnutí dotace. Vzhledem k tomu, že projekt byl již ukončen, prodloužení tak nebylo 
možné. Ze zamítnuté žádosti vyplynulo, že žadatel navrhl vypuštění aktivity č. 4,  
tj. dvoudenní konference „ Švýcarská dopravní politika pro města a jejich aglomerace“ v ČR 
za účasti osmi švýcarských expertů. Konference byla určena pro 190 účastníků – zejména 
zástupců měst apod. Příjemce dotace vyčíslil úsporu za nerealizování této aktivity na částku 
618 771 Kč. Proto byl Finančnímu úřadu pro hl. m. Prahu zaslán požadavek na provedení 
kontroly (č. j.  MF-117492/2012/58/585). Finanční úřad ministerstvu sdělil, že byla provedena 
na základě podnětu ministerstva – Hlášení podezření na porušení rozpočtové kázně v rámci 
projektu CH-003-069 financovaného z Fondu partnerství Programu švýcarsko-české 
spolupráce kontrola, kterou bylo zjištěno nesplnění podmínky uvedené v Rozhodnutí  
o poskytnutí dotace (viz příloha č. 3). Tím došlo k porušení rozpočtové kázně v celkové výši 
151 525,83 Kč (5 % z dotace). 
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