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Vážená paní ředitelko, 

 
obdržela jsem Váš dopis ze dne 21. 6. 2016, vaše č. j. 101/KU/16, ve kterém mne žádáte 

o informace týkající se projektu „Interaktivní galerie Karlovy Vary – Becherova vila“, evidovaného 

pod registračním číslem CZ.1.09/4.1.00/04.00021(dále jen „projekt“). V návaznosti na Váš dopis mi 

dovolte k problematice výše uvedeného projektu sdělit následující. 

 

Od roku 2014 vedl Úřad Regionální rady intenzivní jednání s Auditním orgánem Ministerstva 

financí ve věci výsledků šetření Policie ČR. Auditní orgán se vyjádřil, že i nadále nesouhlasí 

s proplacením výdajů výše uvedeného projektu a dále uvedl, že mu nepřísluší přehodnocovat 

závěry šetření OLAF a Evropské komise. 

 

Řídicí orgán má k dispozici výsledky šetření Policie ČR, kdy policejní orgán vydal dne 30. 6. 2014 

samostatné usnesení, dle kterého bylo provedenými úkony trestního řízení prokázáno, že byl 

spáchán trestný čin, ale nebylo prokázáno, že jej spáchala určitá osoba, tedy nebyly zjištěny 

takové skutečnosti, které by odůvodňovaly zahájit trestní stíhání ve smyslu § 160 odst. 1 trestního 

řádu, a proto byla věc odložena podle § 159a odst. 5 trestního řádu s tím, že pokud pominou 

důvody odložení, trestní stíhání bude zahájeno. Úřadem bylo zahájeno prošetření nesrovnalosti a 

následně bylo zahájeno i daňové řízení, které je vedeno s ohledem na základní zásady upravené 

zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. Závažnost zjištěného pochybení v rámci zadávacího řízení 

na hlavní veřejnou zakázku a další postup v rámci daňového řízení se i nadále řeší ve spolupráci 

s národními orgány České republiky.  

 

Úřad projednával tuto záležitost na několika úrovních s orgány Evropské komise. Evropská komise 

informovala Řídící orgán i přes veškerou jeho argumentaci, že na základě zjištěných skutečností 

trvá na svých závěrech uvedených v dopisu ze dne 19. srpna 2013, tj. že u projektu musí být 
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použita finanční oprava ve výši 100 % způsobilých výdajů.  

 

V současné době je na projektu řešena nesrovnalost a v souladu s dokumentací Řídícího orgánu 

byl projekt převeden do stavu „N6 Projekt pozastaven“. Veřejnosprávní kontrolu tak bude možné 

dokončit po skončení daňového řízení. 

 

Vážená paní ředitelko, velice mne mrzí, že Vám v tuto chvíli nemohu poskytnout příznivější 

odpověď. O dalším vývoji Vás budu informovat. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážená paní 
Mgr. Martina Vránová 
ředitelka Krajského úřadu 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
360 06 Karlovy Vary 
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