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Ministerstvo financí ČR, 

Letenská 15,  

118 10 Praha 1, 

Cestou elektronické podatelny: podatelna@mfcr.cz 

 

 

 

V Praze dne 13. 8.  2021 

 

Věc:  žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  

Tazatel Kverulant.org je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti zaměřuje především 
na: 

- prosazování veřejného zájmu v oblasti hospodaření s veřejnými statky; 

- dohled nad dodržováním zákonných, demokratických a hospodárných principů při správě státu a 
územních samospráv; 

- dohled nad dodržováním principu rovnosti před zákonem, zejména při správě státu a územních 
samospráv; 

- prosazování opatření vedoucích k omezování prostoru pro korupci a klientelismus při správě státu a 
územních samospráv; 

- vyvolávání tlaku veřejnosti, poskytování podpory takovému tlaku, jeho koordinace a uplatňování s 
cílem dosahovat pozitivních změn ve shora naznačených oblastech. 

 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto znovu žádáme Ministerstvo financí 

ČR, (dále jen „Povinný subjekt“) o kopii zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), která se 

věnuje vyšetřování dotací pro ranč Čapí hnízdo (dále jen „Závěrečné zpráva OLAF“), a to v jejím úplném 

znění, tedy především včetně dosud stále neposkytnuté části doporučení k přijetí dalších kroků v návaznosti 

na vyšetřování OLAF, elektronicky podepsaného panem Nicholasem Johnem Illetem (výkonným generálním 

ředitelem), které je součástí Závěrečné zprávy OLAF k ve věci projektu č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095 

‚Multifunkční kongresový areál Čapí hnízda‘ pod označením Case No OF/2015/1348/B4 (dále jen 
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„Doporučení“). Zároveň žádáme i poskytnutí oficiálního překladu do českého jazyka výše uvedených 

písemností. 

Řízení o předchozí žádosti společnosti Kverulant.org bylo pravomocně skončeno rozhodnutím ministryně 

financí ze dne 1. 6. 2021, č.j. MF-149/2018/10-25, když tento postup odůvodňovala absence rozhodnutí 

Městského soudu v Praze podle ust. § 16 odst. 5 InfZ a judikatura Nejvyššího správního soudu (např. 

rozhodnutí č.j. 10 As 126/2015-33).    

Společnost Kverulant.org tento postup respektuje, a proto proti uvedenému rozhodnutí nebrojila další 

správní žalobou.  

Respektuje zároveň i skutečnost, že mu byla dosud Závěrečná zpráva OLAF, včetně určité – méně podstatné 

části – Doporučení poskytnuta s některými anonymizovanými částmi předmětného dokumentu (viz 

rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 17.7.2018, č.j. MF-149/2018/10-18-Roz, včetně odůvodnění této 

nezbytné anonymizace poskytnutého dokumentu – Závěrečné zprávy OLAF). 

Nadále se však společnost Kverulant.org dožaduje relevantní části Doporučení, které je integrální součástí 

Závěrečné zprávy OLAF (k tomu viz např. odůvodnění rozhodnutí ministryně financí v této věci, v němž je za 

součást Závěrečné zprávy OLAF opakovaně označováno), a to v části následující ihned po jediné pasáži 

Doporučení, dosud ze strany Povinného subjektu poskytnutý. 

Konkrétně se jedná o tuto část Doporučení, jak její neoficiální překlad do českého jazyka získala společnost 

Kverulant.org z webu Hospodářských novin na internetové adrese: https://domaci.ihned.cz/c1-66014350-

zverejnujeme-kompletni-zneni-zaverecne-zpravy-olaf-o-vysetrovani-dotace-na-farmu-capi-hnizdo 

„Závěry vyšetřování prokazují, že existují porušení pravidel, která zasahují finanční zájmy Evropské unie. 

 

Shrnutí závěrů úřadu OLAF, včetně: 

Dotčené fyzické a právnické osoby, financování dotčených projektů/programů: 

Příjemce dotace pro projekt CZ.1.15/2.1.00/04.00095, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj 

v rámci českého Regionálního operačního programu Střední Čechy 2007-2013 (CCI 2007CZ161PO009), je společnost IMOBA 

a.s. (IČ: 261 24 459), právní nástupce původního příjemce dotace pro projekt, společnosti Farma Čapí hnízdo a.s., a také její 

tehdejší statutární zástupci, Jana Mayerová, rozená Nagyová a Josef Nenadál, kteří jsou pokládáni za dotčené osoby. 

 

Hlavní vyšetřovací činnosti a výsledky: 

Vyšetřovací činnosti OLAF zjistily vážná porušení pravidel při přípravě a realizaci dotčeného projektu, což představuje porušení 

četných ustanovení příslušné národní a unijní legislativy. 

Konkrétně společnost příjemce, která obdržela dotaci určenou výhradně malým a středním podnikům, a velká společnost se 

jeví tak, že tyto dva podniky lze pokládat za „propojené“ v souladu s platnou legislativou vzhledem ke skutečnosti, že skrze 

společné jednání skupiny fyzických osob tvoří jeden ekonomický celek. 

Dále zástupci příjemce dotace pro projekt poskytli nepravdivé informace a zatajili důležité informace před řídícím úřadem 

operačního programu, když podali svoji projektovou žádost a podepsali smlouvu o dotaci. Zatajené informace prokazují, že se 

příjemce nepotýkal se znevýhodněními, která jsou typická pro SME, a proto má Evropská komise právo v souladu s platnou 

legislativou takovému příjemci poskytnutí finanční podpory odmítnout. 

Rozhodnutí předchozích vlastníků společnosti a následně akcionářů společnosti změnit právní formu společnosti na akciovou 

společnost a vydat takový typ akcií, který umožňoval jejich anonymní vlastnictví během celé doby realizace projektu, byly 

v rozporu s obecným principem transparentnosti, který se uplatňuje při nakládání s finančními zdroji EU. Následné změny 

vlastnictví akcií lze navíc pokládat za čin, který uměle vytvořil podmínky nutné pro získání výhody, která odporuje účelu 

příslušného práva EU. 

 

http://www.kverulant.org/
https://domaci.ihned.cz/c1-66014350-zverejnujeme-kompletni-zneni-zaverecne-zpravy-olaf-o-vysetrovani-dotace-na-farmu-capi-hnizdo
https://domaci.ihned.cz/c1-66014350-zverejnujeme-kompletni-zneni-zaverecne-zpravy-olaf-o-vysetrovani-dotace-na-farmu-capi-hnizdo


www.kverulant.org   |   IČ 28925165   |   založeno 23. 7. 2009   |   Pražská 1148, 102 00 Praha 10 

Možné porušení právních ustanovení: 

Definice SME – Doporučení Komise č. 2003/361/ES, český Zákon o podpoře malého a středního podnikání č. 47/2002 Sb. 

Pravidla způsobilosti – čl. 56 Nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních strukturálních fondů 

Státní podpory – čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie 

Neoprávněné získání výhody – čl. 4 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 

Paragraf 212 a paragraf 260 českého Trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) 

 

Částky určené k vynětí 

Konečná hodnota 42 497 826,80 Kč / 1 647 676,40 EUR, která odpovídá celkovému spolufinancování dotčeného projektu ze 

strany ERDF. 

 

Monitorování realizace Doporučení 

V souladu s článkem 11(6) Nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 informujte, prosím, OLAF o jakýchkoliv krocích nebo 

rozhodnutích, která učiníte na základě tohoto Doporučení co nejdříve a v každém případě ne později než do 12 měsíců. Tato 

informace umožní OLAF monitorovat výsledek jeho Doporučení. 

 

Vyšetřovatelka odpovědná za monitorování realizace tohoto Doporučení je Zuzana Harmathová, Oddělení B.4, 

zuzana.harmathova@ec.europa.eu. Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte vyšetřovatelku kontaktovat, aby vám 

poskytla veškerou potřebnou pomoc. 

 

Doporučení OLAF v souvislosti s tímto vyšetřováním se posílá Generálnímu ředitelství pro regionální a městskou politiku 

Evropské komise a Ministerstvu financí ČR. 

 

Věnujte pozornost níže uvedenému prohlášení týkajícímu se transferu osobních dat.“ 

Společnost Kverulant.org na závěr k této žádosti připomíná, že dle pravomocného rozsudku Městského 

soudu v Praze ze dne 22. března 2021, č.j. 6 A 52/2018-77 v této věci nelze odmítnutí poskytnutí odůvodnit 

s odkazem na ust. § 11 odst. 6 InfZ. 

Proto musí Povinný subjekt v souladu s obecnými principy poskytování informací v režimu InfZ, tedy při 

zásadně úplné informační povinnosti, když výjimku podle ust. § 11 odst. 6 InfZ v tomto případě aplikovat 

nelze, zbývající požadovanou část Doporučení žadateli poskytnout. 

Konečně je třeba pro úplnost připomenout, že vzhledem k povaze posledního rozhodnutí v této věci ze dne 

1.6.2021. jehož obsahem bylo zrušení prvostupňového rozhodnutí a zastavení řízení nepředstavuje 

překážku res iudicata ve vztahu k této nově uplatněné žádosti. 

Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí 

žádosti. Preferujeme doručení informací pouze elektronicky. Adresa pro doručování je elektronická adresa 

vojtech.razima@actanonverna.cz. Informaci požadujeme jako právnická osoba: Kverulant.org, o.p.s. IČO 

28925165, zastoupená pro tento účel svým ředitelem Vojtěchem Razimou bytem Pražská 1148, 102 00 

Praha 10. Žádost je digitálně podepsána.  

                                          Ing. Vojtěch Razima, ředitel společnosti Kverulant.org , o.p.s.   
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