
From: xxx [mailto:xxx@gmail.com]   

Sent: Tuesday, April 16, 2019 2:44 PM  

To: xxx <xxx@crr.cz>  

Subject: žádost o celkově poskytnuté dotace z prostředků EU ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Komu je žádost určena: Centrum pro regionální rozvoj České republiky  

U Nákladového nádraží 3144/4  

xxx 

xxx 

130 00 Praha 3  

  

Žadatel:  

xxx  

Datum narození: xxx  

Trvale bytem: xxx 

e-mail: xxx@gmail.com  

V Praze dne 16. 4. 2019  

  

Vážená paní magistro,  

 v současné době na Vysoké škole ekonomické v Praze mám zadanou diplomovou práci na téma:  

Využití prostředků z fondů EU ve Středočeském kraji v oblasti dopravy v rámci IROP.  

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, bych potřebovala pro  

tuto diplomovou práci informaci o celkově poskytnuté dotaci z prostředků EU na dokončené  

projekty k 31.12.2018 v rámci  IROP pro výzvy č.1 a č.70, případně v rámci ITI pro Žadatele  

Středočeský kraj (KSÚS Středočeského kraje).  

 Informaci bych potřebovala ve formě:  

 Název projektu  

 Celkové výdaje v Kč  

 Poskytnutá dotace z EU  

  

Prosím o poskytnutí požadované informace na moji e-mailovou adresu.  



  

 Za poskytnutí informace předem děkuji.  

  

S pozdravem 

  

xxx 



 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky E-mail:                             IČ: 04095316 

U nákladového nádraží 3144/4 Tel.: 2                    č.ú.: 236021/0710 

130 00 Praha 3 - Strašnice      ID datové schránky: mt6427q 

 

*RRCRX003BQKS* 
RRCRX003BQKS 
 

 

Věc: Odložení žádosti o informace dle z. 106/1999 Sb. 
 

Vážená slečno , 
reaguji tímto na Vaši žádost o poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, kterou jsme obdrželi v úterý 16. dubna 2019 prostřednictvím e-mailové schránky. 
 

K Vaší žádosti, týkající se informace o celkově poskytnuté dotaci z prostředků EU na dokončené 
projekty k 31. 12. 2018 v rámci IROP pro výzvy č. 1 a č. 70, případně v rámci ITI pro Žadatele 
Středočeský kraj (KSÚS Středočeského kraje), ve formě název projektu, celkové výdaje v Kč  
a poskytnutá dotace z EU, uvádím následující: 
 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky („Centrum“) plní ve vztahu k Integrovanému 
regionálnímu operačnímu programu roli zprostředkujícího subjektu tak, jak je stanoveno ve 

Veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých úkolů Řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem  

v rámci implementace Integrovaného regionálního operačního programu. Řídicím orgánem 
Integrovaného regionálního operačního programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor řízení 
operačních programů. Řídicí orgán je také jediným správcem údajů, týkajících se Integrovaného 
regionálního operačního programu. 
 

S ohledem na tuto skutečnost Centrum nemůže požadované informace poskytnout a proto podle 

§14, odst. 5 písm. c zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vaši žádost 
odkládám. 

 

Vážená slečno , ve Vámi dotazované věci Vám doporučuji obrátit se přímo na Řídicí orgán 
Integrovaného regionálního operačního programu, jímž je právě Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
Odbor řízení operačních programů, který jakožto kompetentní orgán, je oprávněný poskytnout Vámi 
požadované informace. 
 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Zdeněk Vašák 

Generální ředitel 
Na vědomí 
Ing. Rostislav Mazal 

Ředitel Odboru řízení operačních programů 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

  

 

Č. j.: CENT   9949/2019 Vyřizuje: V Praze, dne 23. 04.2019 


