
"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám  
o zpřístupnění následujících informací ohledně dotace z Operačního programu Životní prostředí 
2007 - 2013 na projekt „Výstavba kanalizace a ČOV - obec Fryšava",  
CZ. 1.02/1.1.00/08.01976: 
1. Byl projekt „Výstavba kanalizace a ČOV - obec Fryšava" mezi navrženými projekty 
Ministerstvem financí ČR k vynětí z financování z evropských dotací? 
2. Byl projekt „Výstavba kanalizace a ČOV - obec Fryšava" prošetřován Evropským úřadem pro 
boj proti podvodům (OLAF)? V případě, že ano, žádám o doložení buď samotné zprávy 
Evropského úřadu pro boj proti podvodům, nebo alespoň její závěry?" 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
Odbor 10 - Kancelář ministra 
Letenská 15 
118 10  Praha 1 
Telefon: 257 041 111     Fax: 257 042 788 
ID datové schránky: xzeaauv 
E-mail: podatelna@mfcr.cz 
 
 

 

 
 V Praze dne 31. 1. 2018 
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 Č. j.: MF-2144/2018/10-4/128 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 23. ledna 2018 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 informací v tomto znění: 
 
"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám  
o zpřístupnění následujících informací ohledně dotace z Operačního programu Životní 
prostředí 2007 - 2013 na projekt „Výstavba kanalizace a ČOV - obec Fryšava",  
CZ. 1.02/1.1.00/08.01976: 
1. Byl projekt „Výstavba kanalizace a ČOV - obec Fryšava" mezi navrženými projekty 
Ministerstvem financí ČR k vynětí z financování z evropských dotací? 
2. Byl projekt „Výstavba kanalizace a ČOV - obec Fryšava" prošetřován Evropským úřadem 
pro boj proti podvodům (OLAF)? V případě, že ano, žádám o doložení buď samotné zprávy 
Evropského úřadu pro boj proti podvodům, nebo alespoň její závěry?" 
 
 K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí sděluje následující: 
 
 Ad 1. 
 Projekt č. CZ. 1.02/1.1.00/08.01976 „Výstavba kanalizace a ČOV - obec Fryšava”, 
který byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013, nebyl  
a není mezi projekty navrženými k vyjmutí z financování z rozpočtu Evropské unie.  
Pro upřesnění Ministerstvo financí uvádí, že projekty k vyjmutí v rámci uzavírání operačních 
programů navrhuje Evropská komise a pro vyjmutí projektu je potřeba souhlasu členského 
státu (České republiky). Mezi projekty navrženými k vyjmutí z Operačního programu Životní 
prostředí 2007 - 2013 byly projekty s probíhajícím vyšetřováním. Vyjmutí těchto projektů by 
umožnilo plné uzavření programu, proto s vyjmutím Česká republika vyjádřila souhlas. 
 
 Ad 2. 
 K tomuto projektu není evidováno vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF). 
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