Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Sídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 353 502 624
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 25. 8. 2017:
Dotaz (v plném znění) ze dne 25. 8. 2017:
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji požádat o poskytnutí
informace týkající se protokolu o kontrole vydaného pod č. j. RRSZ 21336/2014 ze dne 14. 10. 2014 k projektu „Cyklostezka Chomutov – Strupčice“,
evidovaného pod reg. č. CZ.1.09/3.2.00/66.01021.
Konkrétně žádám o poskytnutí informace u zjištění „C“, str. 11 protokolu o kontrole – interní databáze cen:
- Od kterého data byla uveřejněna interní databáze cen vztahující se k výše uvedenému zjištění.
- Dále Vás žádám o zaslání interní databáze cen ve stavu a znění platném pro dané období.
- V případě, že došlo ke změnám v interní databázi cen, tak v jakém období a kdy byl žadatel informován, že tato interní databáze cen je platná pro
dané výzvy k podání žádosti o dotaci.
- Na základě kterého zákona či nařízení je interní databáze cen závazná.
Odpověď (ve zkráceném znění) ze dne 7. 9. 2017:
Od kterého data byla uveřejněna interní databáze cen vztahující se k výše uvedenému zjištění (zjištění C Protokolu o kontrole č. j. RRSZ 21336/2014
ze dne 14. 10. 2014 k projektu „Cyklostezka Chomutov – Strupčice“)?
Pro příjemce dotace byla interní databáze cen zveřejněna od července 2014 na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad (dále jen „RR SZ“). Přiměřenost cen v místě a čase obvyklých se u vybraných položek dle interní databáze cen prověřovala od roku
2012, a to na základě požadavku Ministerstva financí ČR.
Dále Vás žádám o zaslání interní databáze cen ve stavu a znění platném pro dané období.
Interní databázi cen ve znění platném pro dané období zasíláme v příloze.
V případě, že došlo ke změnám v interní databázi cen, tak v jakém období a kdy byl žadatel informován, že tato interní databáze cen je platná pro
dané výzvy k podání žádosti o dotaci.
Interní databáze cen se nevztahuje ke konkrétním výzvám k předkládání projektů, ale k časovému období. Aktuální databáze cen byla zveřejněna
vždy pouze na internetových stránkách RR SZ. Interní databáze cen byla také častým tématem na seminářích pro příjemce a žadatele.
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Na základě kterého zákona či nařízení je interní databáze cen závazná.
Interní databáze cen byla zavedena na základě doporučení Ministerstva financí ČR a v souladu s ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v tehdy platném znění. Interní databáze cen představuje
pomůcku ke kontrole 3E.
Viz znění dokumentace (Příručka pro žadatele, kap. 4.5.2):
„… se provádí kontrola 3E (hospodárnost, účelnost a efektivnost) způsobilých výdajů projektu. Kontrola bude probíhat zejména dle cenové soustavy
ÚRS/RTS, ceníku výrobce v době podání žádosti. Nehospodárné výdaje (pozn. pod čarou: Za nehospodárné výdaje se považují výdaje převyšující
cenovou soustavu ÚRS/RTS, ceník výrobce a interní databázi cen. U hospodárnosti stavebních prací se posuzuje stavba jako celek) budou
přeřazeny do nezpůsobilých výdajů projektu.“
Kontrola přiměřenosti cen v místě a čase obvyklých u vybraných položek tedy vycházela z interní databáze cen, která byla zpracována na základě
většího počtu cenových nabídek (položek) a má významnější vypovídající schopnost o přiměřenosti cen.
Stanovení referenčních cen vychází z interní databáze cen. Interní databáze cen je naplňována údaji z již realizovaných projektů a z jednotlivých
výběrových řízení. Referenční sazba tedy představuje poměr, jaký zaujímají jednotlivé položky rozpočtů projektů realizovaných za finanční podpory
ROP Severozápad. Referenční sazba tedy plně odpovídá definici ceny v místě a čase obvyklé. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad nemá za povinnost zveřejnit interní dokumenty, avšak v zájmu větší transparentnosti byly referenční hodnoty z interní databáze cen
zveřejněny na internetových stránkách www.nuts2severozapad.cz.
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