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SENÁT
10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

46. USNESENÍ

z 10. schůze konané dne 10. června 2015

k otevřenému dopisu starosty Chrastavy a výsledkům jednání předsedy výboru na 
Ministerstvu financí ČR.

Výbor, na základě informací uvedených v otevřeném dopise starosty obce Chrastava 
z 8. 12. 2014 a na základě zprávy předsedy Výboru Miloše Vystrčila o průběhu jednání 
o případu obce Chrastava a obdobných případech na MF ČR z 11. 2. 2015, na svém 
zasedání 29. 4. 2015 za přítomnosti zástupců obce Chrastava, zástupců MF ČR, zástupců 
MMR a ÚOHS pozorně vyslechl zástupce všech zúčastněných stran. 
Výbor se tak podrobně seznámil s případem obce Chrastava, a to včetně širších souvislostí 
a návazností na jiné obdobné případy. 
Výbor ve svém jednání pokračoval na 10. schůzi 10. 6. 2015 a na základě sdělených 
informací a po rozpravě

VÝBOR

I. konstatuje, že
 nemůže zasahovat do probíhajícího řešení kontrolního nálezu v obci 

Chrastava;

 z předložených materiálů je zřejmé, že případ obce Chrastava není 
ojedinělý a že naopak vykazuje celou řadu znaků nedobré praxe, se 
kterou se i členové výboru při své práci v senátních obvodech poměrně 
často setkávají.

II. považuje za
 naprosto neuspokojivou a do budoucna za neudržitelnou dosavadní 

praxi velkého množství dublujících se a nijak nekoordinovaných kontrol 
na jednu akci, navíc často probíhajících podle různých metodik 
a pravidel;

 neudržitelnou situaci, kdy ještě v průběhu přípravy nebo vlastní 
realizace projektů jsou poskytovatelem, manažerem akce nebo jiným 
oprávněným subjektem vydávána stanoviska a rozhodnutí, která se 
následně mění nebo nejsou později považována za závazná nebo jsou 
zpochybňována. Není možné, aby kontrolní orgány při následných 
kontrolách, nevycházely z dokumentů a pokynů platných v době 
schválení akce poskytovatelem dotace;



 neudržitelnou praxi, při které je žadatel – příjemce - dotace 
nepřiměřeně trestán za administrativní pochybení a bagatelní 
nedostatky aniž by se prioritně přihlíželo k tomu, zda byl naplněn cíl 
nebo účel dotace;

 neudržitelné, aby jednotlivé orgány státní správy nerespektovaly bez 
zjevného důvodu stanoviska ÚOHS, neboť takový postup rozvrací 
systém právní jistoty účastníků a konzumentů veřejného zadávání 
a veřejné soutěže. V důsledcích pak tato praxe v případě soudních 
sporů může vést ke značným finančním škodám pro stát;

 neudržitelný stav, kdy v kontrolních a auditních orgánech rozhodují 
nezřídka lidé bez praktických zkušeností v oboru, který kontrolují;

 neudržitelné, aby rozhodující kontroly zpravidla probíhaly až na konci 
realizace projektů, při závěrečném vyúčtování nebo dokonce zpětně 
s několikaletým odstupem a nikoli v období, kdy je možné chyby 
a nedostatky ještě odstranit. Klasickým případem je například audit 
monitorovacího systému ČR MS2014+; 

 žádoucí, aby auditní a certifikační orgán auditoval a posuzoval správnost 
výběru realizátora projektů již v době vypsání soutěže, respektive před 
podpisem smlouvy s dodavatelem a nikoliv před ukončením projektu. 

III. žádá,
 provedení zásadní revize kontrolního a auditního systému ČR, který by 

reflektoval výše uvedené výsledky jednání Výboru;

 aby auditní a certifikační orgán ČR před schválením a spuštěním 
operačních programů provedl důkladnou kontrolu a zejména odsouhlasil 
metodiky jednotlivých operačních programů včetně závazných 
požadavků na příjemce dotací;

 aby auditní a certifikační orgán ČR před schválením a spuštěním 
operačních programů provedl kontrolu způsobu hodnocení a výběru 
projektů z hlediska jejich transparentnosti, jasnosti, pochopitelnosti, 
přehlednosti a budoucí nezpochybnitelnosti.

IV. pověřuje
předsedu výboru senátora Miloše Vystrčila, aby předložil toto usnesení 
předsedovi Senátu Parlamentu ČR, ministryni pro místní rozvoj ČR 
a předsedovi vlády ČR.

Miloš Vystrčil v. r.
předseda výboru

                                                           

Zbyněk Linhart v. r.
ověřovatel výboru


