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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O AUDITU 

Detailní informace o auditu 

Členský stát: Česká republika 

Fond/(y): Evropský fond pro regionální rozvoj,  

Operační program: Regionální operační program NUTS II 

Moravskoslezsko 

CCI: 2007CZ161PO010 

Auditované období
1
 (monitorovací období): 14.12.2011 – 29.3.2013 

Auditovaný subjekt: 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494  

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČ: 61974757 

Termín začátku a konce práce na místě: 19.3. – 21.3.2014 

Číslo projektu: CZ.1.10/1.3.00/01.00430 

Název projektu: Renovace vozového parku drážních vozidel 

Číslo/ datum právního aktu o poskytnutí 

dotace: 

905215/2009/ 7.12.2009 

Stav projektu (ke dni zahájení auditu): Realizace projektu ukončena 

Číslo žádosti o platbu: 
04/00430 (KP01021213162) 

05/00430 (KP01021316579)  

 

Informace o auditorském týmu 

Vedoucí auditorského týmu: 
Ing. Naděžda Koubková 

Člen/(ové) auditorského týmu: 
Ing. Jiřina Kavková,  

Dita Němčíková 

Přizvan(á)/(é) osob(a)/(y): -- 

 

Ostatní informace 

Datum vypracování: 26.9. 2014 

Počet stejnopisů: 2 

Adresáti: 
Auditovaný subjekt 

Auditní orgán 

ŘO, PCO (elektronicky) 

Počet stran: 12 

Počet příloh: 0 

                                                           

1
 a věcně, časově a finančně související skutečnosti vzhledem k auditovaným ŽoP 
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SHRNUTÍ 
 

1. CÍL AUDITU 

Cílem auditu operace na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů bylo v souladu 

s čl. 16 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti 

(dále jen „nařízení č. 1828/2006“), ověřit, zda jsou splněny tyto podmínky: 

 operace splňuje kritéria výběru pro operační program, provádí se v souladu 

s rozhodnutím o schválení a splňuje všechny související podmínky týkající se její 

funkčnosti a využití nebo cílů, jichž je třeba dosáhnout, 

 vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem, 

 výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s právem EU a s vnitrostátními předpisy, 

 veřejný příspěvek byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 80 nařízení č. 1083/2006. 

 

2. SHRNUTÍ HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ 

V průběhu auditu nebylo identifikováno žádné zjištění.  

 

 Finanční rámec Kč Euro 

1. Způsobilé výdaje projektu dle 

právního aktu o poskytnutí dotace 

589 999 999,84 - 

2. Z toho: 

Veřejné finanční prostředky: 100% 

   a) Příspěvek z fondů EU: 36,76% 

   b) Finanční prostředky z RR: 3,24% 

   c) Jiné národní veřejné finanční  

       prostředky: 60% 

 

 

216 864 864,80 

19 135 135,13 

 

353 999 999,91 

 

 

- 

- 

 

- 

3. Certifikované výdaje
2
 583 985 640,00 23 434 937,44 

4 Auditované výdaje
3
 228 106 640,00 8 971 228,35 

4a. Způsobilé výdaje ověřené na 

základě tohoto auditu operace 

228 106 640,00 8 971 228,35 

4b. Nezpůsobilé výdaje identifikované 

během tohoto auditu operace (rozdíl 

řádků 4. a 4a.) 

0,00 0,00 

 

                                                           

2
 Certifikovaná výdaje dle ŽoP/ projektu za auditované období. 

3
 Auditované certifikované výdaje. V případě auditu 100% vybraného vzorku (ŽoP/ projektu) stejná hodnota 

jako ř. 3; při užití výběru „vzorku ze vzorku“ pak hodnota skutečně ověřených výdajů (př. faktur).  
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3. CELKOVÝ ZÁVĚR 

Na základě provedeného auditu auditorský tým konstatuje, že získal přiměřené ujištění o tom, 

že: 

 operace splňuje kritéria výběru pro operační program, provádí se v souladu 

s rozhodnutím o schválení a splňuje všechny související podmínky týkající se její 

funkčnosti a využití nebo cílů, jichž je třeba dosáhnout,  

 vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem,  

 výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu s právem EU a s vnitrostátními předpisy,  

 veřejný příspěvek byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 80 nařízení č. 1083/2006 

Na základě provedeného auditu operace bylo ověřeno, že všechny auditované certifikované 

výdaje jsou způsobilé.  
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PODROBNÁ ZPRÁVA 
 

1. PRÁVNÍ RÁMEC AUDITU 

Auditní práce byly vykonány zejména v souladu s: 

 zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

finanční kontrole”), 

 zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění (dále jen „kontrolní řád”), 

 nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/ 1999 (dále jen „nařízení č. 1083/2006“), 

 nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních 

týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a 

Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

 zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Při provádění auditu byly zohledněny mezinárodně uznávané auditorské standardy (ISA, 

ISPPIA, ISSAI) dle čl. 62 odst. 2 nařízení č. 1083/2006. 

 

2. ROZSAH A PŘÍSTUP AUDITU 

Audit operace byl zahájen dne 17.3.2014. Vlastní práce na místě u auditovaného subjektu 

byly provedeny od 19.3. do 21.3.2014. 

Cílem auditu bylo přezkoumat: 

 soulad realizace operace s právním aktem o poskytnutí dotace vč. ověření, zda dodávky 

a služby byly poskytnuty v souladu s právním aktem o poskytnutí dotace, 

 způsobilost výdajů (dle pravidel pro danou operaci a OP), 

 soulad realizace operace (projektu) s příslušnými pravidly pro projekty generující 

příjmy, 

 zda vykázané výdaje byly skutečně vynaloženy, 

 zda nedochází k dvojímu financování výdajů z jiných režimů podpor EU nebo režimů 

podpor ČR a za jiná programová období, 

 přiměřenost audit trailu, 
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 soulad realizace operace s relevantními právními předpisy EU a ČR (např. v oblasti 

zadávání veřejných zakázek, účetnictví, veřejné podpory, ochrany životního prostředí, 

rovných příležitostí), 

 soulad realizace s pravidly pro publicitu projektu, 

 naplnění příslušných monitorovacích ukazatelů. 

 

Popis auditované operace / výdaje 

Místo realizace projektu/ 

operace: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Popis projektu/ operace: Předmětem projektu byl nákup 10 nových nízkopodlažních 

trolejbusů (7 ks 12 metrových, 3 ks 18 metrových), nákup 1 ks 

vysokokapacitní nízkopodlažní tramvaje a rekonstrukce celkem 

23 ks nízkokapacitních tramvají. Pořízená vozidla jsou 

ekologicky šetrná k životnímu prostředí. Realizátorem projektu je 

Dopravní podnik Ostrava a.s. společnost založená Statutárním 

městem Ostrava za účelem zajištění městské hromadné dopravy.  

 

Veřejná podpora: Není relevantní pro tento projekt 

 

Popis vykonané auditní práce 

Auditní práce byly vykonány v souladu s Manuálem AO - Programové období 2007 – 2013. 

Auditorský tým před zahájením auditu zanalyzoval všechny dostupné zdroje informací 

k auditovanému projektu (IS Monit, IS MSC2007, IS VZ US, www.rr-moravskoslezsko.cz, 
www.dpo.cz, atd.) včetně dokumentace poskytnuté ŘO. 

Po zahájení auditu obdržel auditorský tým od auditovaného subjektu k vybranému projektu 

dokumentaci k veřejným zakázkám, účetnictví a fyzické realizaci. Seznam základní předložené 

dokumentace je uveden níže: 

 podklady k výběru operace, 

 manuály a příručky pro žadatele/ příjemce, 

 žádost o finanční podporu (IS Benefit7), 

 právní akt o poskytnutí dotace, 

 monitorovací zpráva, 

 žádosti o platbu vč. soupisky faktur 

 účetnictví projektu, resp. účetní doklady (faktury vč. příloh, bankovní výpisy, tiskové 

účetní sestavy k projektu atd.) 

 interní směrnice, 

 podklady k veřejným zakázkám, 

 Znalecký posudek č. 1525 - 48/1 vypracovaný znalcem Doc. Dr. Ing. Radkem 

Knoflíčkem dne 29.8.2014.  

 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/
http://www.dpo.cz/
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S ohledem na aktuálně prováděné šetření OČTŘ uvedených VZ „Rekonstrukce 15 vozů 

nízkopodlažních tramvají“, „Rekonstrukce 8 vozů nízkopodlažních tramvají“, a to pod sp. zn. 

4 VZV 2/2014, závěry uváděné v tomto auditu vycházejí pouze z ověřeného stavu v době 

provádění auditních prací, na základě uvedených auditních technik a dostupné dokumentace. 

Pokud na základě šetření OČTŘ budou následně identifikovány další, v tuto chvíli neznáme 

skutečnosti, mohou být závěry auditu revidovány.   

 

Při auditu operace byly použity následující auditní techniky: 

 analýzy a výpočty, 

 srovnání a identifikace podobností a rozdílů (př. srovnání kritérií ROP MS a projektové 

dokumentace),  

 fyzická zkoumání, 

 testování konkrétních atributů: 

o odsouhlasení, 

o sledování informací od dokumentu k dokumentu, 

o doložení, 

 rozhovory a písemné dotazování, 

 kontrolní listy, 

 pozorování. 

 

Seznam osob příjemce, se kterými bylo jednáno: 

 Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. - ředitel společnosti 

 Ing. Marta Skupeňová - vedoucí projektu 

 Ing. Pavel Štok - manažer strategických projektů 

 Ing. Bohuslav Kočí - vedoucí odboru Veřejné zakázky a výběr dodavatelů 

 Ing. Jaromír Walaski, MBA - vedoucí odboru Silniční vozidla 

 Ing. Jaroslav Jelínek - vedoucí střediska Trolejbusy 

 Ing. Petr Tomala - vedoucí odboru Kolejová vozidla 

 Pavel Riedel - vedoucí střediska Křivá- tramvaje 
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3. PROVEDENÁ PRÁCE 

Stručný výčet provedené práce a jejích závěrů je uveden v tabulce níže: 

 

Oblast přezkoumání auditu Závěr za oblast Reference na zjištění 

Soulad s právním aktem o 

poskytnutí dotace 
Bez zjištění  

Způsobilost výdajů Bez zjištění  

Soulad s příslušnými pravidly 

pro projekty generující příjmy 
Nerelevantní  

Skutečné vynaložení vykázaných 

výdajů 
Bez zjištění  

Zákaz dvojího financování Bez zjištění  

Přiměřenost audit trailu Bez zjištění  

Soulad realizace s relevantním 

právem EU a ČR 
Bez zjištění  

Soulad s pravidly pro publicitu Bez zjištění  

Naplnění monitorovacích 

ukazatelů 
Bez zjištění  

 

Detail auditovaných certifikovaných výdajů je shrnut v následující tabulce: 

Žádost o platbu Způsobilé výdaje 

dle auditu 

operace 

Nezpůsobilé 

výdaje dle auditu 

operace Číslo KP Období 

04/00430 KP01021213162 14.12.2011- 3.7.2012 102 253 640,00 Kč 0,00 Kč 

05/00430 KP01021316579 4.7.2012 – 29.3.2013 125 853 000,00 Kč 0,00 Kč 

  

Seznam prověřených veřejných zakázek v průběhu realizace auditu je uveden v tabulce níže: 
Č. Typ 

zadavatele 

 

Typ a druh VZ, 

evidenční číslo 

zakázky
4
 (datum 

vyhlášení) 

Popis 

předmětu 

veřejné 

zakázky 

Počet 

přijatých/ 

vyřazených 

nabídek 

(datum pro 

podání 

nabídek) 

Jméno či název 

uchazeče
5
 a 

nabídková cena 

v Kč bez DPH 

Datum 

uzavření 

smlouvy a cena 

smluvní / 

skutečně 

uhrazená
6
  bez 

DPH 

1.  
Sektorový 

zadavatel 

Nadlimitní 

otevřené řízení na 

dodávky 

Rekonstrukce 

15 vozů 

nízkopodlažní

1 / 0 

(17.6.2009) 

PRAGOIMEX, 

a.s.  

15.7.2009  

Smluvní cena 

                                                           

4
 Číslo dle ISVZ (případně dle MZ).  

5
 Uchazeč, s nímž byla uzavřena smlouva, je zvýrazněn tučným písmem. Kurzívou jsou označeni případní 

vyřazení uchazeči. 
6
 Skutečně uhrazená cena, pokud je během auditu k dispozici, s ohledem na všechny dodatky (viz. vícepráce či 

méněpráce). 
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Č. Typ 

zadavatele 

 

Typ a druh VZ, 

evidenční číslo 

zakázky
4
 (datum 

vyhlášení) 

Popis 

předmětu 

veřejné 

zakázky 

Počet 

přijatých/ 

vyřazených 

nabídek 

(datum pro 

podání 

nabídek) 

Jméno či název 

uchazeče
5
 a 

nabídková cena 

v Kč bez DPH 

Datum 

uzavření 

smlouvy a cena 

smluvní / 

skutečně 

uhrazená
6
  bez 

DPH 

 

ev.č. zakázky - 

60031081 

(5.5.2009) 

ch tramvají (278 377 000 Kč) 278 377 000 Kč   

Uhrazená cena 

278 177 000 Kč 

dle Dodatku č. 

1, kterým  byla 

snížena cena o 

2 položky z 

dodávky 

servisních 

přípravků pro 

provádění 

údržby 

z původní 277 

000,- Kč bez 

DPH na novou 

cenu 

127 000,00 Kč 

bez DPH (cena 

snížena o 1 ks 

závěsný žebřík 

a 1 ks zvedací 

přípravek pro 

nakolejování 

tramvaj. vozidel 

typu Vario LF 

R.E, neboť tyto 

přípravky již 

mají z jiné 

dodávky 

stejného typu 

tram.) 

2. Sektorový 

zadavatel 

Nadlimitní 

otevřené řízení na 

dodávky 

ev.č. zakázky - 

60044706 

(30.4.2010) 

Dodávka 

nových 

nízkopodlažní

ch trolejbusů 

(4ks – 12 m a 

2ks – 8 m) 

1 / 0 

(24.6.2010) 

ŠKODA 

ELECTRIC a.s.  

(65 940 000 Kč) 

14.10.2010 

Smluvní cena 

65 940 000 Kč 

Uhrazená cena 

65 940 000 Kč 

3. Sektorový 

zadavatel 

Nadlimitní 

otevřené řízení na 

dodávky 

ev.č. zakázky - 

60051952 

(25.10.2010) 

Rekonstrukce 

8 vozů 

nízkopodlažní

ch tramvají 

1 / 0 

(6.12.2010) 

PRAGOIMEX, 

a.s.  

(154 880 000 Kč) 

8.2.2011 

Smluvní cena 

154 880 000 Kč   

Uhrazená cena 

154 880 000 Kč   

 

4. ZJIŠTĚNÍ A DOPORUČENÍ 

V průběhu auditu nebylo identifikováno žádné zjištění. 
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5. DOKONČENÍ AUDITU 

Auditovaný subjekt byl oprávněn zaujmout k Návrhu Zprávy o auditu operace ze dne 16. 4. 

2014 písemné stanovisko. Lhůta k seznámení se s Návrhem Zprávy o auditu operace, 

respektive lhůta k zaujetí stanoviska, byla stanovena na 10 kalendářních dní ode dne doručení 

Návrhu Zprávy o auditu zástupci auditovaného subjektu.  

Auditovaný subjekt zaslal dne 23.4.2014 dopis, ve kterém sdělil, že se s obdrženým Návrhem 

zprávy o auditu operace seznámil a nemá připomínek.  

Zpráva o auditu operace bude zaslána auditovanému subjektu a příslušnému Řídícímu 

orgánu/poskytovateli podpory k informaci. 

 

Poděkování 

Auditorský tým vyjadřuje tímto své poděkování zástupcům auditovaného subjektu za jejich 

vstřícnost a spolupráci při provádění auditu. 

 

6. PODPISY ČLENŮ AUDITORSKÉHO TÝMU 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AO Auditní orgán 

CCI Referenční číslo operačního programu 

ČR Česká republika 

EK Evropská komise 

ES Evropské společenství, Evropská společenství  

EU Evropská unie 

IS Informační systém 

ISPPIA Mezinárodní standardy profesní praxe interního auditu 

ISA Mezinárodní auditorské standardy 

ISSAI Mezinárodní standardy nejvyšších auditních institucí 

OČTŘ Orgány činné v trestním řízení 

OP Operační program 

PCO Platební a certifikační orgán 

ŘO Řídicí orgán 

SR Státní rozpočet 

VZ Veřejná zakázka 

ZVZ Zákon o veřejných zakázkách 

 


