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Váš dopis zn. Naše č. j. Vyřizuje/kl. Datum 

          RRJV 477/2020                  18. 2. 2020 

 

Vážený pane…………,  

k Vašemu opakovanému podnětu ze dne 23. ledna 2020 k prověření porušení dotačních 

podmínek s žádostí o informace, který jsme obdrželi datovou schránkou dne 3. 2. 2020 a týká 

se projektu reg. č. CZ.1.11/3.1.00/41.01692 „Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-

Židenice“ (příjemce Statutární město Brno), sdělujeme následující: 

 

- Zda na základě uvedených porušení blíže specifikovaných v podnětu k Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže dojde k řádnému přezkoumání dodržení smlouvy 

s příjemcem dotace? 

- Zda bylo zjištěno porušení smlouvy příjemcem dotace, a zda došlo k finanční opravě 

dle smlouvy, a v případě, že ano, v jaké výši? 

Poskytovatel dotace provede kontrolu pouze u zadávacího řízení, ke kterému se proplacená 

dotace váže, tj. jde o veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Revitalizace sportovních 

ploch v MČ Brno – Židenice, vyhlášenou dne 5. 2. 2015. V případě potvrzení pochybení 

příjemce dotace mu bude uložena finanční oprava v souladu s Pokyny C(2013) 9527 ke 

stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií. Pro dané 

pochybení, tak jak bylo vámi popsáno ve výše zmiňovaném podnětu k Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, je těmito pokyny stanovena sazba finanční opravy v rozsahu 5% z výše 

proplacené dotace, tuto sazbu opravy lze snížit na 2% - 5%, pokud povaha a závažnost 

nedostatku neodůvodňuje 5% sazbu opravy. Jaká bude skutečně uložená výše finanční 

opravy, závisí na výsledku provedené kontroly, a v tuto chvíli nelze proto její výši přesně sdělit. 

Kontrola bude provedena v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., Zákon o kontrole (kontrolní 

řád). 

 

- Na základě čeho (jakých dokladů, či komunikace s jakým subjektem) došel 

poskytovatel dotace k závěru, že náš spolek podával nabídku v zadávacím řízení? 

 

V této věci došlo ze strany poskytovatele dotace k omylu, způsobenému skutečností, že osoba 

předsedy vašeho spolku, pan ………., a sídlo vašeho spolku ………., je totožné s osobou 

jednatele a sídlem společnosti …………. Stejně tak název vašeho spolku a uvedené 

společnosti je velmi podobný.  
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To, že společnost ……………. byla dodavatelem v rámci předmětné zakázky má příjemce 

dotace za prokázané z dokumentace k veřejné zakázce a účetních dokladů, které mu byly 

Statutárním městem Brnem doloženy při administraci dotačního projektu  reg. č. 

CZ.1.11/3.1.00/41.01692 „Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice“ v letech 2015 

a 2016. 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Erika Šteflová, 

                  vedoucí odboru implementace projektů,  

        Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 


