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Vážená paní  

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

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

    RRJV 1627/2018                                         24. 5. 2018 

 

Vážená paní xxxxxxxxxxxx, 

obdržel jsem od Vás dne 16. 5. 2018 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které požadujete informace o vyčíslení počtu případů 

a identifikaci projektů, u kterých přistoupila Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (dále 

jen „Regionální rada“) k vymáhání poskytnuté dotace či její části v období od 1. ledna 2015 do 14. 

května 2018. 

Regionální rada, jako poskytovatel dotace, vede evidenci tzv. nesrovnalostí, které spadají pod 

oznamovací povinnost dle nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 z 8. prosince 2006 (dále jen 

„Prováděcí nařízení“). Dle pravidel Regionálního operačního programu Jihovýchod je stanoven 

postup pro řešení nesrovnalostí. Řešení nesrovnalostí zahrnuje evidenci, hlášení, šetření podezření 

na nesrovnalost a získávání (vymáhání) prostředků dotčených potvrzenou nesrovnalostí. 

Ve vztahu k příjemcům dotace jsou za nesrovnalosti považována ta porušení podmínek, za kterých 

byly finanční prostředky z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod poskytnuty 

příjemcům, mají-li tato porušení vliv na veřejné rozpočty ČR, potažmo souhrnný rozpočet EU. Za 

nesrovnalost se nepovažují případy porušení podmínek poskytnutí dotace, které lze před 

proplacením dotace opravit, protože v tomto případě nedošlo k vyplacení finančních prostředků a 

tudíž nebyly ohroženy veřejné rozpočty. Opravou se rozumí i korekce způsobilých výdajů provedené 

ze strany pracovníků poskytovatele dotace před proplacením žádosti o platbu. 

Za nesrovnalost jsou považována porušení podmínek zjištěná po proplacení dotace (např. porušení 
pokynů pro výběrové řízení, které mohlo mít nebo mělo vliv na výběr dodavatele, proplacení výdajů, 
které jsou v době proplacení nezpůsobilé (i dosud nezrealizované), nenaplnění některého z 
monitorovacích indikátorů uvedených ve „Smlouvě o poskytnutí dotace“ ze strany příjemce dotace, 
atp.), které ve svém důsledku mají finanční dopad, tj. ohrožují veřejné rozpočty.  
 
Za nesrovnalost je dále považována i situace, kdy si příjemce v rámci předložené žádosti o platbu 
dobrovolně sníží požadované finanční prostředky na základě faktu, že mu byly v rámci předchozích 
žádostí o platbu proplaceny výdaje, které jsou svým charakterem nezpůsobilé.  
 
Jelikož se jedná ve svém důsledku o porušení podmínek poskytnutí dotace, jde o porušení 
rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

http://www.jihovychod.cz/


 
 Kounicova 13, 602 00 Brno 
 IČ: 75082241   
 Tel.: 532 193 511 
 www.jihovychod.cz 

 

 

2 
 

ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen takto poskytnuté finanční prostředky vrátit z 
důvodu porušení rozpočtové kázně. Z naší strany byli ve Vámi uváděném období příjemci vyzýváni 
k dobrovolnému vrácení. Pokud se tak nestalo, bylo zahájeno daňové řízení na základě rozhodnutí 
Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o porušení rozpočtové kázně (viz § 22 odst. 1 písm. 
c) a odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.) 
 
V případě podezření na spáchání trestného činu a porušení zákona o veřejných zakázkách, které 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kvalifikoval jako správní delikt (porušení zákona o veřejných 
zakázkách, která má nebo by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky), se tyto případy hlásily 
v rámci zjištění podezření na nesrovnalost i před proplacením dotace nebo její části. Pokud však 
nedošlo k proplacení dotace, nemohlo dojít k porušení rozpočtové kázně a nezahajovalo se tím 
pádem ani daňové řízení. 
 
V příloze tohoto dopisu naleznete seznam evidovaných nesrovnalostí v období od 1. ledna 2015 do 
14. května 2018 s informací o projektu, druhu nesrovnalosti (tj. Vašimi slovy - na základě jakého 
porušení bylo vymáháno), o výši celkové dotace (viz sloupec celkové výdaje finanční pomoci), dále 
výši celkové částky dotčené/ohrožené nesrovnalostí (tj. Vašimi slovy – jaká výše dotace byla 
vymáhána), celkově uhrazené částce (tj. částka dotace příjemcem vrácená do rozpočtu Regionální 
rady). Sloupec „Průběh šetření ŘO“ odpovídá na Vaši otázku, zda došlo k daňovému řízení, či zda 
příjemce vrátil dobrovolně. 
 
V případě projektů s registračními čísly CZ.1.11/2.1.00/02.00531, CZ.1.11/2.1.00/02.00438 a 
CZ.1.11/2.1.00/01.00157 se jedná o nevymožitelné částky dotace, z tohoto důvodu byly tyto projekty 
na žádost Evropské komise a po vyslovení souhlasu Výboru Regionální rady vyjmuty z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod a odečteny ze závěrečného výkazu výdajů. I v jejich případě však 
Regionální rada učinila veškeré kroky, které jí umožňuje právní řád České republiky, aby vymohla 
maximální možnou částku v rámci vyměřené částky dotace určené příjemci k navrácení do rozpočtu 
Regionální rady. Tato skutečnost musela být doložena jak Evropské komisi, tak Výboru Regionální 
rady před rozhodnutím.  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
       Ing. Artur Zatloukal, 

   ředitel Úřadu Regionální rady 
  regionu soudržnosti Jihovýchod 

 

 

 

 

 

 

Příloha -  Seznam nesrovnalostí v období od 1. ledna 2015 do 14. května 2018 
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