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Praha 5. 8. 2019   

 
Informace a podnět ve věci veřejné zakázky „Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice“         
– odpověď podatelům    
 
 

Vážení, 

Ministerstvo financí, odbor 17 – Kontrola, obdrželo od Vás jakožto zastupitelů obce 
Hudlice podnět, ve kterém sdělujete informace k veřejné zakázce „Rozšíření kapacity 
ZŠ Hudlice“ a žádáte prověření postupu obce jakožto zadavatele při zadávání této 
veřejné zakázky. Vyslovujete podezření, že při výběru dodavatele byla zvýhodněna 
společnost SPEKTRA, s.r.o.  
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K Vašemu podnětu sdělujeme, že oprávněným orgánem řešit správnost postupu 
obce při zadání předmětné veřejné zakázky je primárně Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže (dále jen ,,ÚOHS“). Zadávání a uskutečňování veřejných 
zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle 
zvláštního právního předpisu, je pak i předmětem přezkoumání hospodaření podle 
zákoně č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo financí 
nepřezkoumává hospodaření obcí. Ve smyslu § 4 odst. 1 uvedeného zákona 
hospodaření obce Hudlice za rok 2019 přezkoumává Krajský úřad Středočeského 
kraje. Jak vyplývá z podnětu, svůj podnět jste adresovali i výše uvedeným orgánům, 
proto nebude Ministerstvo financí těmto příslušným úřadům podnět duplicitně 
předávat.  

Jelikož v podání dále uvádíte informace k žádosti o přijetí a schválení finanční dotace 
z výzvy č. 4 k podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálního školství v působnosti obcí, kterou má poskytnout 
obci Hudlice Ministerstvo financí ze státního rozpočtu ve výši 20 milionů Kč na 
realizaci výše uvedené veřejné zakázky, byl ve věci dotazován i příslušný odbor 12 
Ministerstva financí.  

Na základě jeho vyjádření sdělujeme, že žádost obce Hudlice v rámci 4. výzvy 
k podprogramu 298 228 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního školství o poskytnutí dotace pro rok 2019 vyhověla podmínkám a byla 
zařazena k financování ze státního rozpočtu. Ministerstvo financí zaslalo obci 
Hudlice Sdělení o poskytnutí dotace ze dne 11. 6. 2019, č.j. MF-8051/2019/1201-3, 
ve kterém obci mimo jiné sdělilo, že na základě vyhodnocení její žádosti o poskytnutí 
dotace byla uvedená akce zařazena do státního rozpočtu pro rok 2019 a je 
registrována v informačním systému EDS.  

Dotace bude poskytnuta, pokud dojde ke splnění požadavků stanovených vyhláškou 
poskytovatele (Ministerstva financí) č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 
Sb. O poskytnutí prostředků státního rozpočtu Ministerstvo financí rozhodne po 
splnění požadavků. Jednou z podmínek pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace je 
také čestné prohlášení statutárního zástupce příjemce dotace, kterým potvrzuje, že 
při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na skutečnost, že podnět byl zaslán 
rovněž na ÚOHS, který je věcně příslušným správním orgánem pro oblast zadávání 
veřejných zakázek, nebude poskytovatel dotace zahajovat vlastní (duplicitní) kontrolu 
předmětného zadávacího řízení a před proplacením dotace si vyžádá závěry ÚOHS. 

S pozdravem 

 

 ………..……………………………… 
 Ing. Juraj Brigant 
 ředitel odboru 17 – Kontrola 
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