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Oznámení o výsledku administrativní kontroly 
 

      

  

Vážený pane starosto, 

 

na základě  podnětu z manažerské kontroly byla dne 30. 7. 2013 u Vašeho projektu „RTN-Terminál Chrastava“ 

registrační číslo projektu CZ.1.13/1.2.00/06.00411 zahájena podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, administrativní kontrola č. LB/0411/EP/A/PRK/01.  

 

Předmětem kontroly bylo šetření podezření na nesrovnalost spočívající v porušení rozpočtové kázně dle ust. § 22 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Kontrolou předložených dokladů /ZD k VŘ na 

stavební práce, výpisy ze zvláštního účtu projektu č. 4200171128/6800 s datem připsání dotace z RRRS SV, faktury 

z 1.-3. žádosti o platbu/ bylo prověřeno, zda nedošlo k porušení podmínek vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí 

dotace č. LB/0411/S (dále jen „Smlouvy) a k neoprávněnému použití nebo zadržení prostředků poskytnutých 

z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. 

Při administrativní kontrole, která se vztahuje k šetření podezření na porušení rozpočtové kázně, bylo identifikováno 

následující zjištění: 

Zadavatel v rámci zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 002 na stavební práce v hodnotě 21 465 155,- Kč 

bez DPH zadávanému v otevřeném podlimitním řízení, které se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

(dále jen „ZVZ“), v platném znění, po uchazečích v oddíle 7. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky části 8. 

Doklady, jimiž dodavatel doloží splnění technických kvalifikačních předpokladů dle §56 ZVZ požadoval předložit 

referenci na minimálně jednu dokončenou stavbu v pozici hlavního dodavatele financovanou s využitím fondů EU 

v celkovém nákladu nad 10 mil Kč vč. DPH. 

 
Zadavatel svým postupem porušil § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, neboť se z jeho strany jednalo 
o diskriminační požadavek. Tímto postupem zadavatel omezil účast uchazečů, kteří nerealizovali zakázku v rámci 
projektu financovaného ze zdrojů EU, nicméně toto nemělo vliv na výběr nejvhodnějšího dodavatele. 
 Tím zároveň porušil čl. XII, bod 12.1 Smlouvy o poskytnutí dotace. Vzhledem k tomu, že se do soutěže přihlásilo 15 
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uchazečů a všichni tento požadavek splnili, dále že došlo k významnému snížení předpokládané hodnoty zakázky a 

požadavek na objem referenčních staveb byl vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky velmi nízký, navrhl ÚORP 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a s ohledem 

na „Pokyny pro stanovení finančních oprav dle COCOF 07/0037/03-CS, bod 6, vyčíslení částky odvodu ve výši 100 % 

z hodnoty způsobilých výdajů veřejné zakázky s možností prominutí ve výši 95 %. 

 

Vzhledem k výše uvedených pochybením došlo ze strany příjemce k porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 

zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k vyměření částky odvodu a penále. 

 

Dnem porušení rozpočtové kázně je den, kdy došlo k neoprávněnému proplacení dotace v rámci 1. – 3. žádosti o 

platbu, resp. datum, kdy došlo k připsání prostředků na účet příjemce tj. dne 16.8.2010, 15.11.2010 a 23.5.2011. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o porušení rozpočtové kázně, dojde k vyměření odvodu neoprávněně 

vyplacené dotace a penále. Výše neoprávněně uplatněných investičních výdajů, resp. nezpůsobilých výdajů, ke 

kterým se porušení váže, činí 16 906 585,42 Kč, z nichž výše neoprávněně použité dotace (odvodu) činí celkem 15 

638 591,31 Kč. Celková výše odvodu bude zaokrouhlena na celé koruny nahoru (dle § 146 odst. 1 zákona 

č. 280/2009, daňový řád, v platném znění) 15 638 592,- Kč. V případě Vaší žádosti o prominutí odvodu bude navrženo 

95% prominutí odvodu z částky 15 638 592,- Kč. 

 

 

Proti skutečnostem uvedeným v tomto Oznámení o výsledku administrativní kontroly máte právo podat písemné 

a zdůvodněné námitky, a to v prodloužené lhůtě třiceti kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení, na 

adresu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Masarykova 542/18,460 01 Liberec. 

 

    

       
     S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

  

  Příloha: 
  Zápis z administrativní kontroly LB/0411/EP/A/PRK/01 

               Bořek Machatý 
         vedoucí ÚORP Liberec 
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