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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, 

Ministerstvu financí byla dne 25. října 2019 doručena Vaše žádost 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: 

„Ve smyslu Záklona 106/1999, žádám seznam kontrol provedených v uplynulém 
měsíci auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu 
dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 
s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji 
tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační 
program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), 
datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení 
kontroly) Informace žádám v některém ze standardních otevřených počítačových 
formátů (dle §4b zákona).“   

Ministerstvo financí Vám v příloze dopisu poskytuje seznam auditů  
vykonaných Auditním orgánem v měsíci září 2019 u příjemců dotací 
spolufinancovaných finančními prostředky Evropské unie v programovém období 
2014 – 2020. Údaje byly získány z dat vložených do Informačního systému Auditního 
orgánu ke dni 30. října 2019, a to v následujícím členění: IČO příjemce  
dotace, název projektu, zkratka operačního programu, datum ukončení auditu 
a objem zjištěných nedostatků v CZK – tj. finanční částka neuznatelných výdajů, 
která je vyčíslena v případě pochybení detekovaného u příjemce dotace.  
Seznam nemusí být konečný, neboť je závislý na vložení všech relevantních údajů 
do systému. Další audity neustále probíhají a budou probíhat, dokud nedojde 
k ukončení předmětného období. 
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