
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo 
financí ČR, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací, které se týkají zejména auditu 
SW centrálního registru administrativních budov státu, známý pod zkratkou CRAB. Audit si 
koncem května vyžádala Evropská komise. Audit odhalil chyby za 181 milionů korun. Auditní 
zpráva, konstatovala, že ze 254 milionů korun bylo v souladu se zákonem utraceno jen 73 
milionů korun. V této souvislosti pokládáme tuto otázky:  
• Již je rozhodnuto, zda předmětných 181 milionů korun bylo neuznatelnými náklady 
projektu? V případě, že ano, žádáme o kopii tohoto rozhodnutí. Žádáme o sdělení informace, kdy, 
v jaké výši a jak „vrátil“ příjemce této dotace část dotace na projekt CRAB? Případně, kdy, v jaké 
výši tak učiní?  
• Audit „Evropské komise“ se zabýval jen částí nákladů na projektu CRAB. Již je  
k dispozici audit zbývajících nákladů tohoto projektu? Již byl zadán? V případě, že ano, žádáme 
o kopii tohoto rozhodnutí. V případě, že je této audit hotov, žádáme o poskytnutí jeho kopie. 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 
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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  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 11. února 2016 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 následujících informací: 
 
"Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo 
financí ČR, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací, které se týkají zejména 
auditu SW centrálního registru administrativních budov státu, známý pod zkratkou CRAB. 
Audit si koncem května vyžádala Evropská komise. Audit odhalil chyby za 181 milionů korun. 
Auditní zpráva, konstatovala, že ze 254 milionů korun bylo v souladu se zákonem utraceno jen 
73 milionů korun. V této souvislosti pokládáme tuto otázky:  
• Již je rozhodnuto, zda předmětných 181 milionů korun bylo neuznatelnými náklady 
projektu? V případě, že ano, žádáme o kopii tohoto rozhodnutí. Žádáme o sdělení informace, 
kdy, v jaké výši a jak „vrátil“ příjemce této dotace část dotace na projekt CRAB? Případně, 
kdy, v jaké výši tak učiní?  
• Audit „Evropské komise“ se zabýval jen částí nákladů na projektu CRAB. Již je  
k dispozici audit zbývajících nákladů tohoto projektu? Již byl zadán? V případě, že ano, 
žádáme o kopii tohoto rozhodnutí. V případě, že je této audit hotov, žádáme o poskytnutí jeho 
kopie."  

 K dotazu "Již je rozhodnuto, zda předmětných 181 milionů korun bylo 
neuznatelnými náklady projektu? V případě, že ano, žádáme o kopii tohoto rozhodnutí. 
Žádáme o sdělení informace, kdy, v jaké výši a jak „vrátil“ příjemce této dotace část dotace 
na projekt CRAB? Případně, kdy, v jaké výši tak učiní?" Vám sděluje Ministerstvo financí 
následující: 

 Závěry auditu vykonaného odborem 52 na základě požadavku Evropské komise 
v souvislosti s informačním systémem CRAB „Úprava informačního systému majetku státu 
jako zvláštní grafické datové vrstvy nad RUIAN“ IOP/2015/MO/001 jsou obsaženy ve Zprávě 
o Auditu operace ze dne 25. 8. 2015. Tuto Zpráva o Auditu Vám zasíláme  v příloze dopisu. 

Na základě provedeného auditu operace byly ověřeny celkové certifikované výdaje 
v souvislosti s IS CRAB ve výši 254 119 025,- Kč, z toho způsobilé výdaje představují 
73 065 403,40 Kč a nezpůsobilé výdaje představují 181 053 621,60 Kč. 



Auditní orgán zajišťuje výkon auditů na všech úrovních realizace operačních programů 
spolufinancovaných z finančních prostředků EU, ověřuje účinnost systémů finančního řízení 
a kontroly u všech subjektů implementace a na vzorku operací ověřuje vykázané výdaje 
finančních prostředků EU a veřejných prostředků a poskytuje tak Komisi přiměřené ujištění, 
že výkazy výdajů jsou legální a správné. V případě zjištění, že vykázané výdaje nejsou legální 
a řádné (z pohledu Auditního orgánu došlo k nesrovnalosti, která má finanční důsledky) 
dochází podle přímo použitelných nařízení EU k finanční opravě s dopadem na zdroje 
poskytnuté z fondů EU. 

Závěry Auditního orgánu obsažené ve zprávě o audity nemají přímý vliv na vrácení 
poskytnuté dotace příjemcem dotace. Na základě závěrů Auditního orgánu je však příslušný 
Řídící orgán Operačního programu (v souladu s Metodikou finančních toků a kontroly 
programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů) povinen případ předat spolu 
s relevantní dokumentací vyplývající z provedeného auditu příslušnému orgánu finanční 
správy k dalšímu řízení k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně1. V této 
souvislosti pak zahajují orgány finanční správy u příslušné organizační složky státu 
na základě vlastní vyhledávací činnosti úkony k ověření tohoto podezření. Kompetence 
ke správě odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále je finančním úřadům dána zákonem 
o rozpočtových pravidlech. Postup finanční správy je i pro tuto oblast upraven zákonem 
č. 280/2009 Sb., daňový řád. 

K  dotazu „Audit „Evropské komise“ se zabýval jen částí nákladů na projektu CRAB. Již 
je k dispozici audit zbývajících nákladů tohoto projektu? Již byl zadán?“ pro kompletnost 
uvádíme již jednou Vám sdělené, že mimo výše uvedeného auditu provedeného odborem MF 
- 52 Auditní orgán vykonal v souvislosti s IS CRAB Odbor MF - 17 Kontrola  
6 veřejnosprávních kontrol dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole  
u kontrolovaných osob: Správa Národního parku České Švýcarsko, Správa Národního parku  
a chráněné krajinné oblasti Šumava, Krajský soud v Brně, Krajské ředitelství policie 
Jihočeského kraje, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje a Katastrální úřad pro 
Olomoucký kraj. Cílem těchto kontrol bylo ověření účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti 
vybraných výdajů souvisejících s hospodařením s nemovitým majetkem ve správě 
kontrolovaných osob a ověření správnosti vykazovaných dat týkajících se těchto výdajů v 
informačním systému IS CRAB. Tyto kontroly byly všechny ukončeny v červnu 2015  
a nezabývaly se „náklady projektu CRAB“. 
 
 

                                                           
1 V případě, kdy příjemcem dotace je organizační složka státu v souladu, a to v souladu s režimem zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 


