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Vážený pan  

 

 

 

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

      RRJV 843/2018                       27. 2. 2018 

 

Vážený pane                , 

dne 15. února 2018 jsme cestou naší elektronické podatelny obdrželi Vaši žádost o poskytnutí 

informace, zda příjemci dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod – 

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., IČO 625 09 870, byla v rámci jeho projektu Modernizace 

motorových vozů M 27.002, M 27.003 a M 27.004 (registrační číslo projektu 

CZ.1.11/1.3.00/09.01053) jakkoliv redukována výše příspěvku, popř. zda byl uvedený subjekt 

vyzván k vrácení poskytnutého příspěvku nebo jeho části; pokud ano, žádáte o sdělení důvodů 

takové redukce, příp. vrácení příspěvku nebo jeho části, jakož i o sdělení, zda tento příspěvek 

nebo jeho část byly příjemcem příspěvku vráceny. 

K tomu uvádíme následující: 

Výše uvedenému příjemci byly stanoveny následující korekce, tj. snížení způsobilých výdajů 

projektu určených k proplacení z dotace: 

A) Na základě rozhodnutí o finanční korekci způsobilých výdajů z 15. 10. 2013 přijatého 

v důsledku kontroly dokumentace o zakázce na dodávku modernizovaných vozů M 27, a 

to konkrétně: 

1. za stanovení nereálného termínu plnění dodávky prvního vozu,  

2. za podstatnou změnu předmětu veřejné zakázky v podobě změny technického řešení 

pohonu vozidla,  

3. za nesprávný výpočet hodnotícího kritéria pro dělení zakázky,  

4. za uvedení obchodních názvů v podrobnějších technických podmínkách zveřejněných 

na profilu zadavatele.  

Na základě výše uvedených pochybení v zadávacím řízení zakázky na dodávku 

modernizovaných motorových vozů M 27 byla stanovena celková korekce ve výši 25 % 

způsobilých výdajů vzešlých z této zakázky. Korekce za jednotlivá pochybení se nesčítají, 

uplatňována je korekce odpovídající nejzávažnějšímu pochybení. Celkem byly způsobilé 

výdaje sníženy o částku 5 609 123,03 Kč. 

B)     V rámci kontroly fakturace a položkového rozpočtu smlouvy o dílo na modernizaci vozidel 

M 27 byly zjištěny položky, které nebyly dodány nebo byly dodány pouze částečně. Na 



 
  Kounicova 13, 602 00 Brno 
  IČ: 75082241   

  Tel.: 532 193 511 

  www.jihovychod.cz 

 

 

2 
 

základě těchto zjištění byly způsobilé výdaje v žádosti o platbu sníženy o 17 562 480,87 

Kč. 

Celkově byly způsobilé výdaje projektu poníženy o částku 23 171 603,90 Kč. Krácení proběhlo 

v rámci žádosti o platbu, tj. vyplacena byla pouze částka dotace odpovídající procentnímu 

podílu dotace na způsobilých výdajích, které poskytovatel dotace zkontroloval, že jsou v 

souladu s podmínkami poskytnutí dotace. 

Maximální procentní podíl dotace na skutečně vynaložených způsobilých výdajích projektu dle 

čl. III odst. 2 smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 12. května 2010 činil 50 %, tj. v rámci 

výše uvedené částky bylo kráceno 50 % výše uvedené celkové částky způsobilých výdajů, tj. 

celkem 11 585 801,95 Kč. K tomu doplňujeme, že způsobilé výdaje jsou částky, z nichž je 

dotací kryt pouze procentní podíl schválené dotace, tj. v tomto případě 50 %, tj. způsobilý výdaj 

není proplácen v plné výši. 

Celková příjemcem požadovaná částka dotace byla 20 000 786,50 Kč. Příjemci bylo na dotaci 

vyplaceno 8 414 984,55 Kč. 

S pozdravem 

 

 

           Ing. Artur Zatloukal, ředitel 

                     Úřadu Regionální rady regionu  

             soudržnosti Jihovýchod 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


