MINISTERSTVO FINANCÍ

PID: MFCRAXEDCW
Č. j.: MF-8125/2020/48-3

Praha 8. 4. 2020
Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Vážený pane,
Ministerstvu financí byla dne 24. března 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (žádost je evidentně nedopatřením datována na den
22. listopadu 2019). Vaše žádost je formulována takto:
Uveďte projekty, u nichž MF provedlo „nahlášení tzv. nesrovnalostí na vnější úrovni"
z důvodu podezření ze spáchání trestného činu v období od roku 2015 do roku 2019.
K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující:
Požadujete poskytnutí přehledu projektů nahlášených na vnější úrovni,
tj. prostřednictvím systému Evropské komise “Irregularities Management System“
(dále jen „IMS“). Data jsou do IMS vkládána řídicími orgány, resp. lokálními
kontaktními body AFCOS. Ministerstvo financí, konkrétně odbor 69 – Analýza
a hlášení nesrovnalostí, oddělení 6901 – Centrální kontaktní bod AFCOS, je
odpovědné za správnost hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni Evropské komisi –
Evropskému úřadu pro boj proti podvodům („OLAF“).
Členské státy Evropské komisi zasílají informace o všech nesrovnalostech, kdy výše
částky dotčené nesrovnalostí přesáhne 10 000 eur. Tato hlášení o nesrovnalostech
se promítají do dat v informačním systému IMS.
Hlášení nesrovnalostí Evropské komisi je rozdělováno do následujících kategorií:
•

IRQ2 – nesrovnalost bez podvodného úmyslu,

•

IRQ3 – nesrovnalost s podezřením na podvod a

•

IRQ5 – nesrovnalost s potvrzeným podvodem.

V případě, že se nesrovnalost nepotvrdí, používá se pro anulaci záznamu označení
IRQ0.

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1

ID datové schránky: xzeaauv
e-mail: podatelna@mfcr.cz
Telefon: +420 257 041 111
Fax: +420 257 042 788

Data jsou do IMS zadávána a odesílána Evropské komisi za každé čtvrtletí; hlášení
jsou rovněž průběžně aktualizována 1. Do dvou měsíců po ukončení kalendářního
čtvrtletí musí zaměstnanci Centrálního kontaktního bodu AFCOS data zkontrolovat,
zajistit jejich správnost a prostřednictvím IMS odeslat Evropské komisi. To znamená,
že počet nesrovnalostí a jejich klasifikace se v IMS může promítat se zpožděním
a v různé fázi svého „životního cyklu“.
Aby u jakéhokoliv projektu mohla být nahlášena nesrovnalost z důvodu podezření
ze spáchání trestného činu (nesrovnalost klasifikace IRQ3), je nutné, aby v takovém
případě v souvislosti s projektem byly nejprve zahájeny úkony trestního řízení podle
§ 158 odst. 3 zákona č.141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů. Co se týče projektů, kde se objevila klasifikace IRQ3,
lze shrnout, že v těchto případech se podezření na podvod v čase buď prokáže,
nebo ne. Podle výsledku trestního řízení jsou následně nesrovnalosti s původní
klasifikací IRQ3 překvalifikovány na ostatní typy nesrovnalostí (viz výše). Ministerstvo
financí upozorňuje, že při náhledu do IMS je pak vidět stav nesrovnalosti k datu, kdy
se uživatel do systému přihlásí. Z informačního systému IMS lze proto data získat
k aktuálnímu dni – a to v závislosti na výsledku trestního řízení.
Ministerstvo financí Vám níže poskytuje přehled projektů klasifikace IRQ5,
tj. projektů, kdy trestní řízení, která byla v souvislosti s nimi vedená, byla již
pravomocně skončena. Jedná se tedy o projekty, které byly v minulosti nahlášeny
jako IRQ3. Jsou uvedeny čísla a názvy projektů. Pokud není název projektu uveden,
jedná se o zemědělské dotace, kde je odlišný způsob vyplňování datových polí.
Číslo projektu
CZ/2016/0000000092/001/U
CZ/2015/0000000074/001/U
M00054/0186-0187-0188-0189-0207-0208-02090210

M00054/0083-0084-0085-0086-0087-0088-0108

Název projektu

Fond malých projektů pro program Evropská
územní spolupráce Rakousko - Česká
republika 2007 - 2013, Jihomoravský kraj Dolní Rakousko
Fond malých projektů pro program Evropská
územní spolupráce Rakousko - Česká
republika 2007 - 2013, Jihomoravský kraj Dolní Rakousko

CZ/2019/0000005556/003/4A
CZ/2016/0000005238/006/4A
CZ/2016/0000000094/001/U
CZ/2016/0000000096/001/U
CZ/2018/0000005451/003/4A
CZ/2016/0000000090/001/U
CZ/2016/0000000086/001/U
CZ/2017/0000006083/001
CZ/2016/0000000095/001/U
CZ/2017/0000005400/001/4A
CZ/2016/0000005172/004/4A
CZ/2016/0000000093/001/U
1

U nesrovnalostí týkajících se programového období (dále jen „PO“) 2004 – 2006 a PO 2007 – 2013
jsou aktualizace prováděny za každé čtvrtletí; u PO 2014 – 2020 se vývoj aktualizuje „co nejdříve je
možné“ (“as soon as possible“).
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CZ/2016/0000000091/001/U
CZ/2016/0000000089/001/U
CZ/2018/0000000106/001/U
CZ/2017/0000005406/001/4A
CZ/2017/0000000105/001/U
CZ.04.1.03/1.1.00.1/0007/17/001;N11104
CZ.04.1.03/1.1.00.1/0026/17/001;N11105
CZ/2020/0000000121/001/U
CZ/2020/0000000123/001/U
CZ/2020/0000000122/001/U
CZ/2020/0000000124/001/U
CZ.1.03/4.1.00/14.00530/4.1IN04-530/16/468
CZ.1.04/2.1.00/03.00015/17/143;N10966
CZ.1.04/2.1.00/03.00015/17/144;N10967
CZ.1.04/1.1.02/35.01626/18/001; N11295
CZ/2015/0000000077/001/U
CZ.1.04/1.1.02/35.01191/17/001;N11185
CZ.1.04/2.1.00/70.00018/15/003; N07923
CZ.1.04/2.1.00/03.00015/14/182;N07255
CZ.1.04/2.1.00/03.00015/14/014; N06341
CZ.1.03/2.2.00/11.00659/2.2RV01-659/17/618
CZ.1.04/2.1.00/03.00015/17/263;N11167
CZ.1.04/2.1.00/03.00015/14/015;N06340
CZ.1.04/2.1.00/03.00017/19/001;N11340
CZ.1.04/2.1.00/03.00015/15/360;N08171
CZ.1.04/2.1.00/03.00015/15/359; N08172
CZ.1.04/2.1.00/70.00053/16/008;N10830
CZ.1.04/2.1.00/03.00015/16/673; N10707
CZ.1.04/2.1.00/03.00015/16/672;N10706
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_001/0000001/16/098;N11342
CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_001/0000001/16/099;N11343
CZ/2015/0000000070/001/U
CZ.1.03/2.2.00/23.00853/2.2ITS03-853/16/382
CZ.1.04/1.1.02/35.01563/14/001;N06308
CZ/2017/0000000103/001/U
CZ.1.02/4.1.00/08.02581/15/001
CZ/2015/0000000075/001/U
CZ/2015/0000000080/001/U
CZ.1.03/5.3.00/12.00698/5.3NM02-698/16/411
CZ.1.04/1.1.02/35.00313/15/001;N08642
CZ/2017/0000000099/001/U
CZ/2017/0000000100/001/U
CZ/2016/0000000082/001/U+5862,5863,5864,5865
CZ/2016/0000000084/001/U
CZ/2016/0000000085/001/U
CZ/2015/0000000067/001/U
CZ/2016/0000005191/003/4A
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Najdi si práci
Návrat do práce v Karlovarském kraji

Výroba a distribuce elektromotorického
zámku iLock 100
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti
Vzdělávání zaměstnanců ZMA a.s. jako cesta
k vyšší konkurenceschopnosti
Podpora odborného růstu zaměstnanců firmy
EKO KOMÍNY, s.r.o.
Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti
Zvýšení kapacity výroby firmy Jaroslav
Chovanec - PIERO
Vzdelávejte se pro rust! - pracovní príležitosti
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti
Vzdělávání a dovednosti pro trh práce
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti
Šance pro vyučené v Olomouckém kraji
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti
Nové pracovní příležitosti
Nové pracovní příležitosti
Vývoj modulárního internetového
informačního systému PROFI
Ucelený systém vzdělávání zaměstnanců
společnosti A + M Rousínov s.r.o
Mobilní recyklační linka stavebních odpadů
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Ve vztahu k nahlášeným projektům s klasifikací IRQ3 – tedy projektům, u nichž je
nesrovnalost s podezřením na podvod, bylo vydáno rozhodnutí o částečném
odmítnutí Vaší žádosti – č. j. MF-8125/2020/48-4.
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