
 
 
"Na základě výše uvedeného sdělení z Úřadu regionální rady Vás tímto žádáme o informaci, jak 
Platební a certifikační orgán Ministerstva financí ČR naložil s výše uvedenou převedenou 
částkou ve výši 4.965.832,- Kč, zda tyto finanční prostředly byly vráceny zpět do rozpočtu 
Evropské unie či zda byly využity jiným a jakým způsobem (na jaké konrkétní projekty) v rámci 
ČR." 
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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 23. ledna 2017 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: 
 
"Na základě výše uvedeného sdělení z Úřadu regionální rady Vás tímto žádáme o informaci, 
jak Platební a certifikační orgán Ministerstva financí ČR naložil s výše uvedenou převedenou 
částkou ve výši 4.965.832,- Kč, zda tyto finanční prostředly byly vráceny zpět do rozpočtu 
Evropské unie či zda byly využity jiným a jakým způsobem (na jaké konrkétní projekty) v 
rámci ČR." 
 
 K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Částka, která byla 
vymožena provedením daňové exekuce ve výši 4 965 832,- Kč u projektu Vybudování 
zámeckého hotelu Chateau Wiessenburg (CZ.1.12/3.3.00/38.01811), byla v plné výši zaslána 
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen „Regionální radou“) na 
zdrojový účet Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“). Takto vrácené finanční 
prostředky, které PCO obdrží, se dále používají na úhradu souhrnných žádostí předkládaných 
Regionální radou, přičemž tyto prostředky jsou zaslány ze zdrojového účtu PCO na příjmový 
účet správce kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, která poskytla ze svého rozpočtu 
prostředky na předfinancování prostředků z rozpočtu Evropské unie. O takto vrácené 
prostředky je snížena částka, která je ze strany PCO požadována po Evropské komisi, 
nicméně Regionální rada může tyto finanční prostředky opět využít k financování dalších 
projektů. 
 
  
 
 


