
kde mohu zjistit, v jaké výši byly odsouhlaseny dotace z EU určitému ( zahraničnímu partnerovi- 
Rakousko )  a zda musí řádně zaúčtovat jak a nač vše bylo užito.  
Firma z Rakouska má pochopitelně sídlo a zastoupení i  zde v ČR ( dále jen investor ).  
Jedná se o výši poskytnutých dotací na určitou rekonstrukci, která však byla  proti skutečné ceně, 
mnohonásobně převýšena a tak si druhá firma zajistila neúměrný výdělek. Na víc neuhradila ani 
za vykonané dílo zúčastněným firmám. 
Nám bylo sděleno, že dotace čerpány jsou, ale že byl uplacen vysoce postavený zastupitel této 
firmy a my se nic nedozvíme a oni nám nic nesdělí. Jak v tomto směru mám a mohu postupovat ? 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
 
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 13.7. 2015 
 
Č. j.: MF-31894/2015/10-4/1339 IK 
 

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážená paní, 
 
na Ministerstvo financí bylo dne 5. července  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 následujících informací: 
 
"Kde mohu zjistit, v jaké výši byly odsouhlaseny dotace z EU určitému ( zahraničnímu partnerovi- 
Rakousko )  a zda musí řádně zaúčtovat jak a nač vše bylo užito. Firma z Rakouska má pochopitelně 
sídlo a zastoupení i  zde v ČR ( dále jen investor ).  Jedná se o výši poskytnutých dotací na určitou 
rekonstrukci, která však byla proti skutečné ceně, mnohonásobně převýšena a tak si druhá firma 
zajistila neúměrný výdělek. Na víc neuhradila ani za vykonané dílo zúčastněným firmám. Nám bylo 
sděleno, že dotace čerpány jsou, ale že byl uplacen vysoce postavený zastupitel této firmy a my se nic 
nedozvíme a oni nám nic nesdělí.  Jak v tomto směru mám a mohu postupovat ?" 

 
K tomu Vám sděluji následující. Informace o všech příjemcích dotací z operačních programů 
spolufinancovaných v rámci programového období 2007 – 2013 lze nalézt na internetových 
stránkách spravovaných Ministerstvem pro místní rozvoj:  

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Seznamy-prijemcu.  
 

Dále Vám sděluji, že každý příjemce dotace je povinen vést řádnou a oddělenou účetní evidenci 
ohledně projektu v souladu s platnou legislativou a pravidly daného operačního programu.  
 

http://strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Seznamy-prijemcu�

