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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a Sdělení 
o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 

Na Ministerstvo financí bylo dne 19. června 2018 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Požádala jste  
o poskytnutí následujících informací: 

"Tímto Vás žádám o informaci k financování tlakové kanalizace v obci Svojetice: 
 
1. Proběhl v rámci 1. fáze projektu „Tlaková kanalizace v obci Svojetice“ audit 
správnosti plnění podmínek dotačního programu? Pokud ano, s jakým výsledkem? 
(název projektu - Svojetice-tlaková kanalizace a ČOV, ID projektu 28175618, číslo 
projektu CZ.11.02/1.1.00/14.25528, číslo rozhodnutí o poskytnutí podpory 
115D112001640) 
 
2. Byla obci poskytnuta podpora v plné výši? Pokud ne, v jaké výši a z jakého 
důvodu nebyla poskytnuta? 
 
3. Proběhl v rámci 2. fáze projektu „Tlaková kanalizace v obci Svojetice“ audit 
správnosti plnění podmínek dotačního programu? Pokud ano, s jakým výsledkem? 
(název projektu -Svojetice-tlaková kanalizace a ČOV - II fáze, ID projektu 1HW42P, 
číslo projektu CZ.05..1.30/0.0/0.0/15_001/0000435, číslo rozhodnutí o poskytnutí 
pdpory 115D312000006) 
 
4. Byla/bude obci poskytnuta podpora v plné výši? Pokud ano, v jaké výši. Pokud ne, 
v jaké výši a z jakého důvodu nebyla/nebude poskytnuta?" 
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K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující. 
 
Ad 1) 
V rámci I. fáze projektu byl auditory Auditního orgánu Ministerstva financí proveden 
audit operace. V průběhu tohoto auditu byla identifikována celkem čtyři zjištění 
v oblasti veřejných zakázek a v návaznosti na nejzávažnější z nich vyčísleny 
nezpůsobilé výdaje ve výši 9 077 918,73 Kč z auditovaných certifikovaných výdajů. 
 
Ad 3) 
II. fáze projektu nebyla ze strany Ministerstva financí auditována. 
 
Ad 2) a 4) 
Podle ustanovení § 2 odst. 1 Zákona jsou povinnými subjekty, které mají podle 
tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, 
státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.  

Ministerstvo financí nemá k těmto dotazům ucelené informace. Doporučujeme Vám 
obrátit se na poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo životního prostředí,  
se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, a které požadovanými informacemi 
disponuje.  

Vzhledem k tomu, že se Vaše žádost v těchto bodech nevztahuje k působnosti 
Ministerstva financí, Ministerstvo financí podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) 
Zákona část Vaší žádosti o poskytnutí informací o d k l á d á. 
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