
Centrum pro regionální rozvoj ČR
Územní odbor pro IROP pro Královéhradecký kraj
Evropský dům, Švendova 1282
500 03 Hradec Králové

Hradec Králové 3. dubna 2021

Věc: Žádost o informace dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

na základě zákona č. 106/1999 Sb požaduji poskytnout informace o dotaci  IROP 
CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0010275.

Žadatelem dotace bylo Společenství vlastníků jednotek Selicharova 1421-1422, Hradec 
Králové, IČ: 259 47 303, (dále jen SVJ). Dle mých informací byla k datu 4.5.2018 stanovena dotace
ve výši 8 651 494,45 Kč, později byla snížena na 8 500 753,23 Kč. Ve skutečnosti byla, na účet SVJ
č. 236931266/0300 dne 22.10.2019, přijata platba ve výši 8 085 623,56 Kč.

K tomu žádám objasnit následující skutečnosti:

1. Z jakých důvodů byla tato dotace dvakrát snížena?
2. Byla orgány IROP vyměřena pokuta, když ano, tak komu, jaká a z jakého důvodu?
3. Kdo nese odpovědnost za toto snížení nebo pokutu?
4. Kdo zastupoval SVJ a s jakým pověřením při řízení dotace?

Jestli je to možné, pošlete mi elektronickou kopii pověřovací listiny.

Předem děkuji za požadované informace.

Přeji hezký den.
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Věc: Odpověď na žádost o informace podle z. 106/1999 Sb. 
 
Vážený 
 
reaguji tímto na žádost o poskytnutí informací, kterou jsme obdrželi prostřednictvím datové schránky 
v pondělí 5. dubna 2021. 
 
K Vaší  žádosti, týkající se informací souvisejících s projektem CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0010275, 
žadatel Společenství vlastníků jednotek Selicharova 1421-1422, Hradec Králové, IČ: 259 47 303, 
uvádím následující informace: 
 

1. Z jakých důvodů byla tato dotace dvakrát snížena? 
K tomuto dotazu uvádím informaci, že dotace nebyla snížena dvakrát, resp., v Rozhodnutí byla 
uvedena částka dotace ze strukturálních fondů/státního rozpočtu ve výši 8 561 494,45 Kč, nicméně 
v rámci podané Žádosti o platbu byla nárokována (a doložena) částka ve výši 8 500 753,23 Kč. 
Pochybením zadavatele v rámci veřejné zakázky byla následně stanovena 5% sankce, čím došlo ke 
snížení objemu poskytnutých prostředků na částku 8 085 623,56 Kč, která byla žadateli proplacena.  
 

2. Byla orgány IROP vyměřena pokuta, když ano, tak komu, jaká a za jakého důvodu? 
Jak bylo uvedeno výše, došlo ke snížení objemu poskytnutých prostředků z důvodu pochybení 
zadavatele veřejné zakázky. Stanovená sankce činila 5 %. 
 

3. Kdo nese odpovědnost za toto snížení nebo pokutu? 
Odpovědnost je plně na zadavateli, tedy SVJ Selicharova 1421-1422, Hradec Králové, IČ 259 47 303. 
 

4. Kdo zastupoval SVJ a s jakým pověřením při řízení dotace? Jestli je to možné, pošlete mi 
elektronickou kopii pověřovací listiny. 

Dle předložené žádosti, statutární zástupce žadatele je . SVJ vybralo pro své 
zastupování společnost TOP Green CZ, s.r.o., zastoupenou na základě plné moci od 
výboru SVJ (předseda  a místopředseda . Elektronickou kopii pověření 
s ohledem na ochranu os. údajů neposkytujeme, v této věci Vám doporučuji se obrátit na statutárního 
zástupce SVJ. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 

Ing. Zdeněk Vašák 
Generální ředitel 

 

 

 
 
Na vědomí 
Ing. Rostislav Mazal, ředitel Odboru operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

 

 

Č.j.: CENT   5074/2021 Vyřizuje: V Praze, dne 8.4.2021  


