
 
(i) informace o tom, zda výdaje na Projekt již byly předmětem tzv. certifikace ze strany  
MF-Národního fondu ve smyslu čl. 61 písm. b) bod ii) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006  
ze dne 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti (dále jen „Nařízení EU"), a to včetně informace 
o tom, kdy případně k takové certifikaci došlo a dále případně o poskytnutí příslušného 
dokumentu (popř. dokumentů), kterými byly výdaje na Projekt takto osvědčeny  
ze strany MF-Národního fondu; 
 
(ii) pokud výdaje na Projekt dosud předmětem tzv. certifikace ve smyslu Nařízení EU nebyly, 
žádáme o poskytnutí informace, z jakých důvodů tak dosud nebylo učiněno, popř. kdy  
by k takové certifikaci mělo dojít; 
 
(iii) v návaznosti na přílohu Přípisu prosíme o poskytnutí dokumentů předložených 
MFNárodnímu fondu ze strany MPO, které se týkaly Dotace na Projekt, a to konkrétně dopisu ě. j 
. MPO 56697/14/61200/5233 ze dne 28. 1. 2015 (včetně případných příloh), doplnění dopisu č. j . 
MPO 56697/15/61200/5233 ze dne 11. 2. 2015 (včetně případných příloh) a dále o poskytnutí e-
mailů, na základě nichž si MF-Národní fond od MPO vyžádal dodatečné informace týkající se 
zejména splnění závazných ukazatelů Projektu a postupu  
při administraci žádosti o poskytnutí Dotace ze dne 26. 2. 2015, 3. 3. 2015 a 11.3.2015,  
a to včetně odpovědí MPO na tyto e-maily včetně případných souvisejících příloh a 
 
(iv) v návaznosti na přílohu Přípisu, konkrétně její bod ad G a tam uvedené zjištění MF 
Národního fondu, prosíme o uvedení úřední osoby (popř. osob), která se měla dopustit 
„individuálního administrativního pochybení, které mělo vyústit ve zpracování žádosti  
o Dotaci „nestandardní cestou". 
 
V této souvislosti žadatel uvádí, že ve smyslu § 15 odst. 4 správního řádu je oprávněna úřední 
osoba povinna na požádání sdělit své jméno, příjmení, služební nebo obdobné označení  
a ve kterém organizačním útvaru správního orgánu je zařazena. 
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 V Praze dne 12. 2. 2016 

 Č. j.: 4515/2016/10-4/262 IK  
  

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 1. února 2016 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 následujících informací: 
 
(i) informace o tom, zda výdaje na Projekt již byly předmětem tzv. certifikace ze strany  
MF-Národního fondu ve smyslu čl. 61 písm. b) bod ii) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006  
ze dne 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti (dále jen „Nařízení EU"), a to včetně 
informace o tom, kdy případně k takové certifikaci došlo a dále případně o poskytnutí 
příslušného dokumentu (popř. dokumentů), kterými byly výdaje na Projekt takto osvědčeny  
ze strany MF-Národního fondu; 
 
(ii) pokud výdaje na Projekt dosud předmětem tzv. certifikace ve smyslu Nařízení EU nebyly, 
žádáme o poskytnutí informace, z jakých důvodů tak dosud nebylo učiněno, popř. kdy  
by k takové certifikaci mělo dojít; 
 
(iii) v návaznosti na přílohu Přípisu prosíme o poskytnutí dokumentů předložených 
MFNárodnímu fondu ze strany MPO, které se týkaly Dotace na Projekt, a to konkrétně dopisu 
ě. j . MPO 56697/14/61200/5233 ze dne 28. 1. 2015 (včetně případných příloh), doplnění 
dopisu č. j . MPO 56697/15/61200/5233 ze dne 11. 2. 2015 (včetně případných příloh) a dále 
o poskytnutí e-mailů, na základě nichž si MF-Národní fond od MPO vyžádal dodatečné 
informace týkající se zejména splnění závazných ukazatelů Projektu a postupu  
při administraci žádosti o poskytnutí Dotace ze dne 26. 2. 2015, 3. 3. 2015 a 11.3.2015,  
a to včetně odpovědí MPO na tyto e-maily včetně případných souvisejících příloh a 
 
(iv) v návaznosti na přílohu Přípisu, konkrétně její bod ad G a tam uvedené zjištění MF 
Národního fondu, prosíme o uvedení úřední osoby (popř. osob), která se měla dopustit 
„individuálního administrativního pochybení, které mělo vyústit ve zpracování žádosti  
o Dotaci „nestandardní cestou". 
 
V této souvislosti žadatel uvádí, že ve smyslu § 15 odst. 4 správního řádu je oprávněna úřední 
osoba povinna na požádání sdělit své jméno, příjmení, služební nebo obdobné označení  
a ve kterém organizačním útvaru správního orgánu je zařazena. 



 
 Ad (i) 
 Výdaje projektu v celkové výši 127 330 824 Kč (z toho EU podíl 63 665 412 Kč) byly 
certifikovány dne 19. 12. 2014. Tyto výdaje jsou vedeny v IS Viola pod doklady pořadové  
č. KP01021413962 a KP01021413931 (EU podíl) a souvisejícími (národní veřejné a národní 
soukromé spolufinancování) na základě souhrnné žádosti vystavené řídícím orgánem 
Operačního programu Podnikání a inovace dne 2. 9. 2014 a schválené v této souhrnné žádosti 
ze strany Platebního a certifikačního orgánu dne 30. 9. 2014. 
 
 Ad (ii) 
 S ohledem na informace uvedené k bodu Ad (i) je odpověď na tuto otázku 
bezpředmětná. 
  
 Ad (iii) 
 V příloze dopisu poskytuje Ministerstvo financí kopii dopisu č. j. MPO 
56697/14/61200/5233 ze dne 28. 1. 2015 a č. j. MPO 56697/15/61200/5233 ze dne 11. 2. 
2015. V tomto případě se jedná o průvodní dopisy k dopisům Ministerstva průmyslu a 
obchodu č. j. MPO 45044/14/61200/61000 ze dne 9. 12. 2014, respektive č. j., MPO 
57771/14/61200/5414 ze dne 6. 2. 2015, které byly již dříve podateli zaslány přímo ze strany 
Ministerstva průmyslu a obchodu. Dále v příloze zasílám kopii e-mailové komunikace  
v období od 26. 2. 2015 do 12. 3. 2015 včetně relevantních příloh. 
 
 Ad (iv) 
 Jména konkrétních osob, která se uváděného individuálního administrativního 
pochybení v rámci administrace žádosti o poskytnutí dotace projektu dopustily, nejsou 
Platebnímu a certifikačnímu orgánu známa. V této záležitosti doporučuje Ministerstvo financí 
kontaktovat poskytovatele dotace, řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace. 
 
 
 
 


