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Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážený pane, 
 
Ministerstvu financí byla dne 2. června 2022 doručena Vaše žádost o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto: 
 
„V souvislosti s přezkoumáním hospodaření Středočeského kraje za rok 2021 žádám 
o poskytnutí informací:  
1. Protokol o kontrole , postačí pouze část týkající se nevymáhání škod způsobených 
zaměstnanci (náklady řízení 3000,-, 5000,-, náklady exekuce).  
2. Způsob vypořádání protiprávního hospodaření k bodu 1.  
3. Kopie dokladů prokazujících uhrazení škod zaměstnanci (platový výměr – srážka 
z platu).  
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 2021. 
(nebo odkaz na web).“  
 
K jednotlivým bodům žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 

Ad 1) 
Ministerstvo financí podle § 20 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění 
pozdějších předpisů, vykonalo přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 
2021. Z přezkoumání hospodaření se zpracovává zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření, která podle § 10 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. nahrazuje protokol 
o kontrole podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů. Protokol o kontrole Vám proto nelze poskytnout; ke zprávě 
o výsledku přezkoumání hospodaření odkazujeme na bod 4 Vaší žádosti. 
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Ad 2) 
Ministerstvo financí v rámci přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 
2021 prověřilo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. podnět týkající se údajného 
nevymáhání škod (náhrady nákladů soudního a exekučního řízení) způsobených 
úředníky Krajského úřadu Středočeského kraje. Při přezkoumání však v této 
souvislosti nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Proto je Váš dotaz na způsob 
vypořádání protiprávního hospodaření k bodu 1 bezpředmětný. 
 
Ad 3) 
S ohledem na odpověď pod bodem 2) je odpověď k tomuto bodu bezpředmětná. 
 
Ad 4) 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 2021  
je zveřejněna na internetových stránkách Středočeského kraje  
https://www.kr-stredocesky.cz/web/14432/406 v příloze č. 19 návrhu Závěrečného 
účtu Středočeského kraje za rok 2021. 
 
V případě dalších dotazů týkajících se předmětné problematiky Vám doporučujeme 
obrátit se přímo na Středočeský kraj. 
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