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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor legislativně-právní 
 

Leo Steiner 
Smolnice č.p. 221 
439 14  Smolnice 

 
 

 
Datum: 13. 3. 2017 
JID: 44017/2017/KUUK  
Číslo jednací: 101/LP/2017 
Vyřizuje/linka: Mgr. Sylva Smutná / 220 
E-mail: smutna.s@kr-ustecky.cz 

 

Poskytnutí informací na žádost 

Vážený pane,  

dne 24. února 2017 jsme od Vás obdrželi žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Žádal jste o následující informace: 

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o 

zpřístupnění následujících informací: 

1. Ústecký kraj se dne 9. 9. 2014 připojil jako poškozený k náhradě škody v kauze 

machinací s dotacemi ROP Severozápad. Jaký je aktuální stav v této věci a jké jsou 

plánované další aktivity? 

2. Jakým způsobem Ústecký kraj či jeho veřejné společnosti (KZ, a.s., SÚS ÚK,…) 

uplatňovali náhrady škod od viníků v případě jednat korekcí na jednotlivých 

projektech spolufinancovaných z programu ROP Severozápad či pokut za chyby ve 

projektech spolufinancovaných z programu ROP Severozápad či pokut za chyby ve 

VZ od Úřadu pro hospodářskou soutěž ČR? Prosím o zaslání stručného, např. 

tabulkové přehledu všech korekcí a pokut s její specifikací a zejména s odpovědí na 

dotaz v tomto bodě. 

3. V poslední kauze ROP Severozápad z konce loňského roku bylo obviněno 24 osob 

s tím, že Policie ČR stanovila vzniklou škodu ve výši téměř 14 mld. Kč. Kdy a s jakou 

výší škody se připojí Ústecký kraj jako poškozený v této části kauzy? 

4. Dne 23. 3. 2016 Krajský soud v Ústí nad Labem nepravomocně rozhodl ve věci 

manipulace projektů ROP Severozápad v celkové výši 1,4 mld. Kč. Jedním z těchto 

manipulovaných projektů byl rovněž projekt Propagace rekultivovaných území 

postižených těžbou. Tento projekt přestože byl podvodně schváleným, podporu 

z tohoto programu nečerpal, jelikož Ústecký kraj vzniklé náklady uhradil sám (téměř 

24 mil. Kč) ačkoliv v žádném z plánů výdajů se s tímto výdajem nepočítalo. 
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S ohledem na velikost tohoto projektu, nepravomocný rozsudek související s jeho 

manipulací, prosím o zaslání evaluační zprávu tohoto projektu/zakázky, která svoji 

velikostí a významem patří nejenom v Ústeckém kraji k největším.“. 
 

Na Vaší žádost Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme odpovědi na jednotlivé 
otázky: 

K otázce č. 1 

 Dne 23. 3. 2016 byl vynesen Krajským soudem v Ústí nad Labem rozsudek ve věci. 
Rozsudek není pravomocný, neboť došlo k odvolání obžalovaných a státního 
zástupce. Veřejné zasedání o odvolání obžalovaných bude probíhat u odvolacího 
soudu v Praze ve dnech 18.- 20. 4. 2017. 

 S ohledem na doposud nepravomocné rozhodnutí soudu Ústecký kraj vyčkává 
s dalším postupem na pravomocné ukončení věci.  

 
K otázce č. 2 
 
Informace předáváme v příloze, kterou tvoří tabulka – „Tabulkový přehled k otázce č. 2 
žádosti ze dne 24. 2. 2017“.  
Informujeme, že Ústecký kraj nemá k dispozici informace požadované pod bodem 2 žádosti 
týkající se jiných subjektů.  
K dnešnímu dni bylo Ústeckému kraji proplaceno 2. 900. 000.000- Kč  jako dotace pro 
realizaci výše uvedených projektů z programu ROP. V současné době nelze vyčíslit škodu 
(pokud nějaká vznikla) neboť proti většině domnělého (poskytovatelem dotace tvrzeného) 
porušení pravidel se příjemce dotace odvolal a brání se právní cestou. V případě potvrzení 
sankcí bude uplatněna náhrada škody na Sdružení pro rozvoj Ústeckého kraje, se kterým 
měl ÚK smlouvu o poskytování služeb v oblasti získávání dotací z fondů EU. 
 
K otázce č. 3 
 
Ústecký kraj nemůže poskytnout požadovanou informaci, protože nemá k dispozici 
informace od orgánů činných v trestním řízení o Vámi uváděném trestním řízení. 
 
K otázce č. 4 
 
Informujeme Vás, že evaluační zpráva k projektu „Propagace rekultivovaných území 
postižených těžbou“ nebyla pořízena. 

 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Sylva Smutná 
legislativní oddělení  
legislativně-právní odbor 
 
 
Přílohy: 
 
Tabulkový přehled k otázce č.2  žádosti ze dne 24. 2. 2017 


