
 

p. Artur Zatloukal 

Ředitel  

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 

Kounicova 271/13 

602 00 Brno 

Česká republika 
 
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË – Tel. +32 22991111 
 
http://ec.europa.eu/ 

 

EVROPSKÁ KOMISE 
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO 
REGIONÁLNÍ A MĔSTSKOU POLITIKU 
Ukončení, velké projekty a provádění programů III 
Česká republika a Slovensko 

Brusel  
REGIO.DDG.F.4/RL 

 

Věc:  Uzavření ROP Jihovýchod (CCI č. 2007CZ161PO001) - 

Informace o datu uzavření 

  

Vážený pane Zatloukale, 

v souvislosti s uzavíráním výše uvedené pomoci obdržely útvary Komise následující 

dokumenty uvedené v čl. 89 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006: závěrečnou zprávu 

o provádění dne 28. března 2017, prohlášení o uzavření dne 28. března 2017 a certifikovaný 

výkaz výdajů, včetně žádosti o platbu konečného zůstatku, dne 28. března 2017. 

V souladu s čl. 89 odst. 5 nařízení (ES) č. 1083/2006 Vás útvary Komise informují, že 

všechny operace související s uzavíráním výše uvedené pomoci byly provedeny. 

Z toho vyplývá, že datem začátku tříletého období, během kterého musí podklady týkající 

se výše uvedené pomoci zůstat k dispozici, jak stanoví čl. 90 nařízení (ES) č. 1083/2006, 

bylo datum 28. prosince 2017, což odpovídá dni platby konečného zůstatku. 

Vezměte prosím na vědomí, že v souladu s čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006 se toto 

tříleté období přeruší v případě soudního řízení nebo na řádně odůvodněnou žádost Komise. 

Připomínáme, že tento dopis nemá vliv na právo Komise uplatnit finanční opravy podle 

čl. 99 nařízení (ES) č. 1083/2006 v důsledku zjištěných nesrovnalostí nebo nedostatků, 

které Komisi nebyly známy před uzavřením příslušné pomoci. 

 

S úctou 

Andreas von Busch 
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