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Vážený pan 

Tomáš Pecina 

Slezská 1668/56 

120 00 Praha 2 

 

Praha 23. března 2018 

RRSC/662/2018 

 

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu        

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy jako výkonný orgán Regionální rady regionu 

soudržnosti Střední Čechy, která je povinným subjektem dle § 2 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 4a odst. 2 

písm. b) citovaného zákona částečně vyhovuje žádosti pana Tomáše Peciny, narozeného 21. 4. 1966, 

bytem Slezská 1668/56, 120 00 Praha 2, ze dne 16. ledna 2018, obdržené téhož dne, jejímž předmětem bylo 

poskytnutí „kopie kompletní závěrečné vyšetřovací zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům 

(OLAF), včetně všech příloh, v anglickém jazyce, týkající se projektu farmy Čapí hnízdo na adrese Semtín 

1, 259 01 Olbramovice“ a v návaznosti na rozhodnutí povinného subjektu ze dne 23. 3. 2018, č. j. RRSC 

662/2018 poskytuje část Závěrečné zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) pod 

označením Case No OF/2015/1348/B4 ve věci projektu č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095 k projektu 

„Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo“, elektronicky podepsaná panem Nicholasem Johnem Illetem 

(výkonným generálním ředitelem), která shrnuje výsledek provedeného vyšetřování: 

 

„On 26/01/2016 the above-mentioned investigation was opened regarding possible irregularities in the 

implementation of project No CZ.1.15/2.1.00/04.00095 „Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo” co-

financed by the European Regional Development Fund under the Czech Regional Operational Programme 

Central Bohemia 2007 – 2013. 

Having completed all necessary investigative activities I have now closed the investigation. Following the 

conclusions of the investigation as set out in the Final Report and in accordance with Article 11 of 

Regulation (EU, Euratom) No 883/2013, I recommend that: 
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The Directorate General for Regional and Urban Policy take the following action: Undertake all 

appropriate measures to ensure the exclusion of CZK 42 497 826.80/ EUR 1 647 676.40 as set out in the 

attached OLAF Final Report in relation to the irregularities detected in the project No 

CZ.1.15/2.1.00/04.00095 „Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo“. 

 

 

 

 

 

Ing. Kamil Munia 

Ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy 
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