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Informace o porušení podmínek dotace 

Vážený pane hejtmane, 

při administraci projektu „II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/21.01330  bylo 

na základě ukončených kontrol zjištěno pochybení ve veřejné zakázce na stavební práce, kdy bylo 

neoprávněně použito jednací řízení bez uveřejnění.  

 

Uvedené zjištění je spojeno s vrácením dotace ve výši 12 065,77 Kč.  

 

Kraj Vysočina je na základě smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 10. 9. 2012 příjemcem dotace  

z Regionálního operačního programu Jihovýchod u projektu s názvem „II/150 Havlíčkův Brod - 

Okrouhlice“, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/21.01330. Na základě této smlouvy Vám byly poskytnuty finanční 

prostředky. 

Na základě auditu Auditního orgánu Ministerstva financí České republiky (Zpráva z auditu  

č. RPJV/2016/O/014) bylo pracovníky Auditního orgánu Ministerstva financí České republiky 

konstatováno porušení podmínek poskytnutí dotace (čl. I odst. 3 a  čl. V odst. 3 Smlouvy o poskytnutí 

dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod).  

Porušení podmínek poskytnutí dotace spočívá v tom, že byly provedeny dodatečné stavební práce, 

které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu k vícepracím. Příjemce v pozici zadavatele tyto 

nově navržené práce zadal prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění původnímu dodavateli 
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stavby. Příjemce mezi způsobilé výdaje zařadil dodatečné stavební práce u SO 201 „Propust pro 

bezejmenný potok km 0,509 135“ a SO 202 „Propust pro bezejmenný potok km 0,915 489“.  

Předmětem dodatečných stavebních prací u SO 202 bylo mj. navýšení množství u položky  

poř. č. 39 „OCEL MOST ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ SL PO 2M ŽÁR ZINK PONOREM S 

NÁTĚREM VČ DODATEČNÉHO KOTVENÍ“ (kód položky 911233). Jako důvod vzniklých 

dodatečných stavebních prací je u SO 202 uvedena skutečnost, že po odkrytí základové spáry v 

celé ploše nebyly v základové spáře zastiženy zeminy předpokládaných parametrů. Navýšení 

množství u položky poř. č. 39 ale nesouvisí s umístěním základové spáry. Předmětem dodatečných 

stavebních prací u SO 202 u položky poř. č. 39 bylo navýšení množství z 12,6 m na 24,04 m (tedy 

o 11,44 m, tj. o 91 % původního množství). U uvedené položky se jedná o chybu resp. nepřesnost 

v projektové dokumentaci.  

Celková výše dotace vztahující se k proplaceným výdajům činí 12 065,77 Kč. Tyto finanční 

prostředky jsou dle pravidel Regionálního operačního programu Jihovýchod považovány  

za nezpůsobilé.  

 

V souladu s podmínkami poskytnutí dotace uhraďte předmětnou částku  

ve výši 12 065,77 Kč zpět na účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod,  

č. ú.: 2012990020/6000, VS: 1330, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto dopisu.  

 
S pozdravem 

 

 

 

 Ing. Erika Šteflová                 

       vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava 

„Podepsáno elektronicky“ 




