
1. Kdo provádí analýzu projektu Humanizace centra města Orlová, ministerstvo nebo třetí 
subjekt? Pokud pracovníci ministerstva, který odbor, útvar? S jakého právního předpisu analýza 
vychází, kdo ji zadal? 
 
 2. Co je předmětem a podstatou analýzy? Jaké finanční náklady, při analýze  třetí stranou, jsou  
s tím spojené? 
 
 3. Jak je o této záležitosti informováno město Orlová a s kterou osobou z města Orlová se jedná? 
 
 4. Kdy je dán termín ukončení analýzy a kdo je nadřízený k danému provedení a výsledku. 
 
 5. Kolik projektů a které jsou takto obdobně analyzovány? 
 
 6. Jaký je v rozpočtu letošní celkový finanční objem  pro program nápravy škod  
v Moravskoslezském kraji, z kterého má být předmětná zakázka Humanizace centra města 
Orlová financována? 
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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 16. ledna  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: 
 
"1. Kdo provádí analýzu projektu Humanizace centra města Orlová, ministerstvo nebo třetí 
subjekt? Pokud pracovníci ministerstva, který odbor, útvar? S jakého právního předpisu 
analýza vychází, kdo ji zadal? 
 
 2. Co je předmětem a podstatou analýzy? Jaké finanční náklady, při analýze třetí stranou, 
jsou s tím spojené? 
 
 3. Jak je o této záležitosti informováno město Orlová a s kterou osobou z města Orlová  
se jedná? 
 
 4. Kdy je dán termín ukončení analýzy a kdo je nadřízený k danému provedení a výsledku. 
 
 5. Kolik projektů a které jsou takto obdobně analyzovány? 
 
 6. Jaký je v rozpočtu letošní celkový finanční objem  pro program nápravy škod  
v Moravskoslezském kraji, z kterého má být předmětná zakázka Humanizace centra města 
Orlová financována?" 
 
       
 K Vašim dotazům Vám sděluji následující informace. Program Revitalizace 
Moravskoslezského kraje, v rámci kterého bude realizován rovněž projekt Humanizace centra 
města v Orlové - Lutyni, zaštiťuje vláda ČR. Předmětný program je procesován mezirezortní 
komisí, kterou ustanovila vláda ČR svým usnesením (Mezirezortní komise pro procesování 
programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje). Výběr zhotovitele na provedení 
revitalizačně sanačních prací v rámci tohoto programu je prováděn ve smyslu  
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, přičemž zadavatelem jednotlivých veřejných 
zakázek je Ministerstvo financí. Před vyhlášením konkrétní veřejné zakázky, a tedy i zakázky 
Humanizace centra města v Orlové - Lutyni, provádí Ministerstvo financí kontrolu  
tzv. analýzu podkladů nezbytných pro její zadání. Součástí tohoto procesu je také kontrola 
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samotného projektu spočívající v ověření, zda je projekt z hlediska formálního a obsahového 
v souladu s Pravidly Mezirezortní komise pro procesování programu řešení revitalizace 
Moravskoslezského kraje. 
 
 Uvedené činnosti v rámci Ministerstva financí realizuje Odbor 45 - Realizace 
ekologických závazků vzniklých při privatizaci. V případě, že analýzou podkladů nejsou 
zjištěny žádné nesprávnosti či nesrovnalosti, přistoupí Ministerstvo financí k vyhlášení 
veřejné zakázky. V opačném případě je projekt vrácen odbornému garantovi programu 
Revitalizace Moravskoslezského kraj - Ministerstvu průmyslu a obchodu, které komunikuje  
s dalšími zúčastněnými subjekty. Ministerstvo financí, resp. jeho Odbor 45 v rámci programu 
Revitalizace Moravskoslezského kraje v současné době realizuje stovky revitalizačně 
sanačních projektů, přičemž u každého z nich je prováděna podrobná analýza podkladů 
nutných pro zadání veřejné zakázky, jakož i kontrola samotného projektu.  
 
 Termín pro ukončení analýzy podkladů či kontroly projektu žádný platný právní 
předpis nestanovuje. Jednotlivé projekty v rámci předmětného programu jsou posuzovány  
a realizovány postupně.  
 
 Jejich financování je současně ve smyslu zák. č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu 
národního majetku ČR, zabezpečeno ze zvláštního účtu vedeného Ministerstvem financí,- 
nikoli ze státního rozpočtu. Výše objemu finančních prostředků vyčleněných k odstranění 
ekologických zátěží v Moravskoslezském kraji je současně určena celkově, a to rozhodnutím 
vlády ČR (usnesení vlády č. 592/2002 a násl.). Roční objem financí určený pro úhradu 
nákladů souvisejících s realizací jednotlivých projektů v rámci programu Revitalizace 
Moravskoslezského kraje z tohoto důvodu není pevně stanoven. 
 
 
 
 
 
 
       
 


