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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  

 
 

Vážená paní, 

na Ministerstvo financí bylo dne 7. července 2019 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: 

„Součástí struktury povinného subjektu je odbor 52 - Auditní orgán (dále též „AO“). 
AO je funkčně nezávislý auditní subjekt, který zajišťuje strategii jednotného auditu 
prostředků EU s cílem podat ujištění, že výdaje jsou legální a správné. Součástí AO 
je oddělení 5207 – Audit OP PIK. Program OP PIK se dále dělí na další programy. 
Seznam těchto programů, mezi něž mimo jiné patří programy Úspory energie, 
Technologie, Marketing a další, je kromě jiných zdrojů dostupný online na 
internetových stránkách zprostředkujícího subjektu API https://www.agentura-
api.org/programy-podpory/ (dále též „podprogramy“). S přihlédnutím k výše 
uvedenému vás žádám o zpřístupnění následujících informací: 
• Jaký byl počet auditů realizovaných v programu OP PIK v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 
2019? 
• Jakým způsobem byly audity, realizované AO v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019  
v programu OP PIK, početně rozloženy mezi jednotlivé podprogramy OP PIK? 
• Jaká je výše nezpůsobilých výdajů identifikovaných AO v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 
2019 v programu OP PIK? 
• Jaký byl podíl jednotlivých podprogramů OP PIK na nezpůsobilých výdajích, které 
AO identifikoval v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019, resp. v jakých podprogramech 
byly identifikovány nezpůsobilé výdaje a v jaké výši?“ 
 
 
K jednotlivým bodům žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace: 
 
 
• Jaký byl počet auditů realizovaných v programu OP PIK v období 1. 1. 2019  
– 30. 6. 2019? 
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• Jakým způsobem byly audity, realizované AO v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019  
v programu OP PIK, početně rozloženy mezi jednotlivé podprogramy OP PIK? 
 
 
Auditní orgán (dále jen „AO“) provádí náhodný výběr vzorku auditů na základě 
certifikovaných výdajů Evropskou komisí (dále jen „EK“). Výběr vzorku auditů probíhá 
prostřednictvím informačního systému AO (dále jen „ISAO“) a je aplikována 
statistická metoda MUS standard dle metodiky EK „Pokyny pro auditní orgány 
k metodám výběru vzorků“, EGESIF 16-0014-00., ze dne 20. 1. 2017.  V období 
1. 1. 2019 - 30. 6. 2019 bylo AO v Operačním programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“) ukončeno 27 auditů operací. Audity byly 
výše uvedenou metodou výběru vzorku početně rozloženy mezi jednotlivé oblasti 
podpory programu následovně: 

Oblast podpory Počet realizovaných 
auditů operací 

Aplikace 1 

Inovace - inovační projekt 6 

Inovační vouchery 1 

Nemovitosti 3 

Potenciál 4 

Služby infrastruktury 1 

Technologie 8 

Úspory energie 3 

 

• Jaká je výše nezpůsobilých výdajů identifikovaných AO v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 
2019 v programu OP PIK? 
 

AO identifikoval v období 1. 1. 2019 - 30. 6. 2019 v OP PIK nezpůsobilé výdaje 
v celkové výši 512.333,05 Kč. 

 

• Jaký byl podíl jednotlivých podprogramů OP PIK na nezpůsobilých výdajích, které 
AO identifikoval v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019, resp. v jakých podprogramech 
byly identifikovány nezpůsobilé výdaje a v jaké výši?“ 
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Podíl jednotlivých oblastí podpory OP PIK na nezpůsobilých výdajích za výše 
uvedené období je následující: 

Oblast podpory Objem zjištěných 
nedostatků v Kč 

Aplikace 191.713,05 

Inovace - inovační 
projekt 

320.620,00 

 
 
Nezpůsobilé výdaje budou odečteny z výkazu výdajů předložených EK. 
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