
file:///C|/Users/vorrom/Desktop/Č.j. 705-2014 ze dne 10.1.2014.htm[31.1.2014 11:06:27]

Od:                                              Voříšková Romana
Odesláno:                                27. ledna 2014 16:33
Komu:                                        'zef.tomek@seznam.cz'
Předmět:                                  Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (č.j.

705/2043)
Podepsáno:                             Romana.Voriskova@mmr.cz
 
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. 705/2014
 
Vážený pane Tomku,
 
ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo") obdrželo dne 10.1.2014 Vaši žádost o informaci, zaregistrovanou podatelnou
MMR pod č.j. 705/2014, kterou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáte o informace o
počtech a finančních objemech případů porušení rozpočtové kázně (2012).
 
Na základě Vaší žádosti si Vás dovolujeme upozornit, že řídící kontrola, o které se zmiňujete, se vztahuje především na útvary,
které vystupují za MMR ČR jako poskytovatelé dotace a zároveň příkazci operace (např. Odbor cestovního ruchu, Odbor bytové
politiky…). Útvary zodpovídají za provádění jak předběžné, průběžné, tak i následné řídící kontroly.
 
Za Národní program podpory cestovního ruchu (NPPCR) OCR probíhají u akcí, vybraných pro přidělení dotace, předběžné a
průběžné kontroly realizace akcí, které příjemci popisují v průběžných zprávách a závěrečném vyhodnocení akcí.
Pokud správce programu zjistí pochybení – nedodržení podmínek programu, zasílá žádost o prošetření dodržení podmínek na
příslušný finanční úřad, který je kompetentní konstatovat porušení rozpočtové kázně a stanovit odvod za porušení a následné
penále. I když správce programu žádá FÚ o sdělení výsledku kontroly, není mu vždy vyhověno.
 
V roce 2012 správce programu (Odbor cestovního ruchu) podal žádost o šetření porušení rozpočtové kázně ve čtyřech případech.
Z toho u jedné akce bylo zjištěno, že k porušení kázně nedošlo, u dvou došlo k pochybení,  odvod byl stanoven na 569 766,- Kč a
26 897,- Kč, výše penále není ministerstvu známa. Stejně tak není Odboru cestovního ruchu MMR znám výsledek čtvrté kontrolní
akce.
 
Dle sdělení ostatních odborů v roce 2012 nedošlo k žádným oznámením správci daně, jelikož u kontrolovaných subjektů nedošlo k
porušení rozpočtové kázně.
 
Vzhledem k tomu, že pouze finanční úřad je kompetentní ke zkonstatování porušení rozpočtové kázně a stanovit odvod za
porušení a následné penále, doporučujeme Vám obrátit se pro podrobnější informace přímo tam.
 
 
S přáním pěkného dne
 
 
Romana Voříšková
odbor komunikace
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
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e-mail:romana.voriskova@mmr.cz
www.mmr.cz
 
 

mailto:romana.voriskova@mmr.cz
http://www.mmr.cz/

	Lokální disk
	file:///C|/Users/vorrom/Desktop/Č.j. 705-2014 ze dne 10.1.2014.htm


