
z tiskové zprávy Ministerstva financí nazvané „MF souhlasí s návrhem Evropské komise na 
vynětí části výdajů z evropského financování“ a publikované na webové stránce Ministerstva 
financí České republiky (dále jen „Ministerstvo“) dne 29. 1. 2018 (zdroj: 
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/mf-souhlasi-s-navrhem-evropske-komise-
na-30814) se podává, že: 
(i) Ministerstvu byly doručeny v prosinci 2017 blíže neidentifikované dopisy Evropské komise, 
ve kterých Evropská komise navrhla České republice u sedmi operačních programů z minulého 
účetního období vyjmout výdaje, které jsou předmětem správního či trestního řízení či šetření 
OLAF, z evropského financování; a že 
(ii) Ministerstvo v návaznosti na dopisy uvedené výše v bodu (i) zaslalo Evropské komisi blíže 
neupřesněnou odpověď, v které souhlasilo s vyjmutím výdajů u ROP Severovýchod, ROP 
Jihozápad, ROP Střední Čechy, ROP Jihovýchod a OP Životní prostředí. 
 
Vzhledem k tomu si Vás v této souvislosti dovoluji požádat o poskytnutí informací ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to: 
a) dopisů Evropské komise Ministerstvu z prosince 2017, specifikovaných v bodu (i) výše; 
b) odpovědi Ministerstva Evropské komisi, specifikované v bodu (ii) výše; a 
c) seznamu konkrétních dotačních projektů (identifikovaných názvem a číslem projektu), u nichž 
Evropská komise navrhla vynětí z evropského financování, s uvedením informace, zda s vynětím 
těchto konkrétních dotačních projektů Ministerstvo souhlasilo. 
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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  
 

 
Vážená paní, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 5. února 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: 
 
" z tiskové zprávy Ministerstva financí nazvané „MF souhlasí s návrhem Evropské komise na 
vynětí části výdajů z evropského financování“ a publikované na webové stránce Ministerstva 
financí České republiky (dále jen „Ministerstvo“) dne 29. 1. 2018 (zdroj: 
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2018/mf-souhlasi-s-navrhem-evropske-komise-
na-30814) se podává, že: 
(i) Ministerstvu byly doručeny v prosinci 2017 blíže neidentifikované dopisy Evropské komise, 
ve kterých Evropská komise navrhla České republice u sedmi operačních programů z 
minulého účetního období vyjmout výdaje, které jsou předmětem správního či trestního řízení 
či šetření OLAF, z evropského financování; a že 
(ii) Ministerstvo v návaznosti na dopisy uvedené výše v bodu (i) zaslalo Evropské komisi blíže 
neupřesněnou odpověď, v které souhlasilo s vyjmutím výdajů u ROP Severovýchod, ROP 
Jihozápad, ROP Střední Čechy, ROP Jihovýchod a OP Životní prostředí. 
 
Vzhledem k tomu si Vás v této souvislosti dovoluji požádat o poskytnutí informací ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to: 
a) dopisů Evropské komise Ministerstvu z prosince 2017, specifikovaných v bodu (i) výše; 
b) odpovědi Ministerstva Evropské komisi, specifikované v bodu (ii) výše; a 
c) seznamu konkrétních dotačních projektů (identifikovaných názvem a číslem projektu), u 
nichž Evropská komise navrhla vynětí z evropského financování, s uvedením informace, zda s 
vynětím těchto konkrétních dotačních projektů Ministerstvo souhlasilo." 
 
 Ad a) 
 Ministerstvo financí Vám v příloze dopisu poskytuje  tzv. předuzavírací dopisy (pre-
closure dopisy) Evropské komise, které byly v rámci uzavírání programů ke všem operačním 
programům (ROP Severovýchod, ROP Jihozápad, ROP Střední Čechy, ROP Jihovýchod, 
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ROP Moravskoslezsko, ROP Střední Morava a Operační program Životní prostředí) zaslány 
Ministerstvu financí v prosinci 2017 s návrhem na předběžné uzavření programu. 
 
 Ad b) 
 V příloze dopisu Vám Ministerstvo financí poskytuje odpovědi za Českou republiku, 
zastoupenou Ministerstvem financí, které byly zaslány Evropské komisi v lednu 2018,  
resp. únoru 2018, představující souhlasné stanovisko České republiky s vyjmutím navržených 
projektů. Poskytuje rovněž odpověď za ROP Střední Morava, která byla v mezidobí také 
odeslána do Evropské komise. Odpověď za ROP Moravskoslezsko dosud nebyla odeslána do 
EK. 
 
 Ad c) 

 V příloze dopisu Vám Ministerstvo financí poskytuje tabulku se seznamem projektů, 
které Evropská komise navrhla k vyjmutí s tím, že u ROP Jihozápad Evropská komise 
nenavrhovala vyjmutí projektů. Všechny projekty byly ze strany České republiky, zastoupené 
Ministerstvem financí, v otázce vyjmutí odsouhlaseny s tím, že u ROP Moravskoslezsko je 
reakce za Českou republiku ve vyjednávání před odesláním do EK. 
 
 
  
 
 


