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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 
 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí bylo dne 15. července 2018 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: 

"14.7.2017 byl dokončen audit projektu Zajištění vývoje, rozvoje, provozu a správy 
systému "IS ESF 2014+" včetně souvisejících služeb a portálového frameworku pro 
esfcr.cz příjemce IČO 00551023 
 
1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ? 
 
2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ? 
Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?  
 
3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ? 
 
Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného 
auditu." 

K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. 

Ad 1) 

Na základě provedeného a ukončeného auditu byly identifikovány nezpůsobilé 
výdaje, které byly v rámci účetní závěrky za účetní období 1. 7. 2016 – 30. 6. 2017 
vypořádány a očištěny.  
Ad 2) 
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Ze strany Auditního orgánu nebyla v této souvislosti vydána žádná rozhodnutí, kromě 
výše uvedeného ukončení auditu. Další postup je jen na poskytovateli finančních 
prostředků (Ministerstvu pro místní rozvoj), aby došlo k vymožení a vymáhání 
finančních prostředků po příjemci projektu. 
 
Ad 3) 
 
Ministerstvo financí předává Zprávy o auditu operace řídícímu orgánu, který při 
nesrovnalostech/zjištěních postupuje dle Metodického pokynu finančních toků 
programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti 
a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020. 

 
Kopii Zprávy o auditu operace k projektu Vám Ministerstvo financí poskytuje v příloze 
dopisu s výjimkou přílohy č. 2 Zprávy, která obsahuje stanovisko auditovaného 
subjektu, a s výjimkou anonymizované části Zprávy, která obsahuje osobní údaje 
osob příjemce, se kterými bylo jednáno. K těmto částem požadovaného materiálu 
bylo vydáno samostatné rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti pod č. j.  
MF-18041/2018/10-5-Roz. 
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