
Žádost se týká dotačních podmínek Strategické průmyslové zóny Holešov. 
Sdělte mi prosím, zda bylo poskytnutí dotací na realizaci Strategické průmyslové zóny Holešov 
vázáno na nějaké závazné podmínky, které musí Zlínský kraj v budoucnu splnit. Pokud ano, 
sdělte mi o jaké podmínky se jedná a do jakého termínu mají být plněny, jaké sankce Zlínskému 
kraji hrozí, pokud tyto podmínky nesplní, zašlete mi prosím kopie příslušných dokumentů (např. 
rozhodnutí, či smluv), z nichž povinnost takového plnění a sankce vyplývají. 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 9. června  2015 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následující informace: 
 
„- zda bylo poskytnutí dotací na realizaci Strategické průmyslové zóny Holešov 
vázáno na nějaké závazné podmínky, které musí Zlínský kraj v budoucnu splnit. 
Pokud ano, sdělte mi o jaké podmínky se jedná a do jakého termínu mají být plněny, jaké sankce 
Zlínskému kraji hrozí, pokud tyto podmínky nesplní, zašlete mi prosím kopie příslušných dokumentů 
(např. rozhodnutí, či smluv), z nichž povinnost takového plnění a sankce vyplývají.“ 
  

K danému Vám sdělujeme následující: 
 
Realizace průmyslové zóny Holešov je zabezpečována Ministerstvem průmyslu a obchodu 

jako součást programu č. 222 230 „Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury“. 
 

Projekt této průmyslové zóny je od svého zahájení v roce 2005 rozčleněn celkem na 
následující čtyři akce: 

 
 č. 222 232 0007 „SPZ Holešov – výkupy nemovitostí, I. etapa“ 
 č. 222D232000018 „SPZ Holešov – výkupy nemovitostí, II. etapa“ 
 č. 222D232000019 „SPZ Holešov – technická a dopravní infrastruktura“ 
 č. 222D232000035 „SPZ Holešov – vnitřní infrastruktura“. 

 
      Realizace těchto akcí a jejich financování probíhala, respektive ještě probíhá, podle  
příslušných dokumentů „Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce“ nebo 
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“. Součástí těchto „Rozhodnutí“ jsou závazné podmínky, které musí 
být účastníkem programu, tj. investorem projektu Zlínským krajem, respektovány. 
  
      S ohledem na dotazy obsažené ve Vašem podání ze dne 9. července 2015, Vám v příloze 
příslušné, posledně platné dokumenty pro každou z výše uvedených akcí zasíláme a to včetně 
příslušných závazných podmínek. Doplňujeme, že první tři akce již byly ukončeny a aktuálně je 
realizována pouze poslední akce „SPZ Holešov – vnitřní infrastruktura“. 
 
      V případě dalších Vašich dotazů k předmětné problematice doporučujeme, abyste se obrátil 
přímo na správce výše uvedeného programu, tj.  
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ředitel odboru investic a průmyslových zón 
Na Františku 32 
110 15  Praha 1 
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