
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Žádosti o informace dle zákona 106/99 – podivné aspekty v kauze dotace pro ZS REAL a. s. 

Vážený pane předsedo, 

na základě Vašich žádostí o informace ze dne 1. 1. 2013, které jsou vedeny u Úřadu Regionální rady 

regionu soudržnosti Jihovýchod pod č. j.: RRJV 2/2013, RRJV 3/2013, RRJV 4/2013 a RRJV 5/2013, 

Vám k jednotlivým žádostem o informaci uvádíme následující: 

 

Žádost o informace dle zákona 106/99 – podivné aspekty v kauze dotace pro ZS REAL a. s. 2a 

(č. j. RRJV 2/2013) 

 

ad a) Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje žádné další dokumenty, které 

by dokladovaly finanční připravenost projekty než ty, o kterých jsme Vás informovali v rámci vyřízení 

předchozích žádostí o informace (viz náš dopis č. j. RRJV 11213/2012). Úřad Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod má k dnešnímu dni k dispozici 5 dokumentů prokazujících, že společnost  

ŽS REAL, a. s. disponuje z hlediska pravidel ROP JV dostatečným množstvím finančních prostředků 

na zajištění spolufinancování projektu s tím, že příjemce doložil, že disponuje částkou ve výši 702,8 

mil. Kč.  

V návaznosti na Vaši žádost o informaci je ovšem nutné konstatovat, jak už jsme Vás v minulosti 

informovali s tím, že tyto dokumenty podléhají obchodnímu tajemství a v souladu s § 9 zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

rozhoduji  
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v tomto bodě o částečném odmítnutí Vaší žádosti č. j. 2/2013 ze dne 1. 1. 2013, ve které požadujete 

poskytnout kopie dokumentů, na základě kterých si ROP JV ověřil bonitu žadatele ŽS REAL a jeho 

schopnost financovat akci. 

Odůvodnění: 

Požadované informace podléhají obchodnímu tajemství dle § 17 a násl. Obchodního zákoníku a 

z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jejich neposkytnutí. V souladu s § 15 odst. 2 zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám sdělujeme, že osobou vykonávající právo k tomuto 

obchodnímu tajemství je žadatel, tedy společnost ŽS REAL, a. s. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k předsedovi 

Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a to prostřednictvím Úřadu Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod. 

 

Ad b) Studie proveditelnosti je jednou z příloh žádosti o dotaci, jejíž poskytnutí je v souladu se 

zákonem spojenu s úhradou přímých nákladů na poskytnutí informace (viz náš dopis č. j.  

RRJV 15452/2012). 

 

Ad c) V rámci procesu administrace projektové žádosti byly v souladu s pravidly Regionálního 

operačního programu Jihovýchod zpracovány 2 analýzy rizik.  

 

 
Ad d – h) Úřad Regionální rady Jihovýchod eviduje certifikát od autorizovaného inspektora, který 

stvrzuje, že autorizovaný inspektor ověřil projektovou dokumentaci z hledisek uvedených v § 111 

odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., a že stavba může být dle projektové dokumentace provedena. 

Kopii certifikátu jsme Vám poskytli v rámci naší odpovědi na Vaši žádost o informace, která je vedena 

pod č. j. RRJV 11213/2012. Z hlediska pravidel Regionálního operačního programu je tento dokument 

dostačující k poskytnutí dotace s tím, že zajištění napojení na přívod pitné vody, minerální vody, plyn, 

elektřinu a čističku odpadních vod je předmětem činnosti autorizovaného inspektora, který je povinen 

tyto skutečnosti před vydáním výše uvedeného certifikátu prověřit. 

 

Ad i) V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme kopii protokolu z kontroly na místě provedené před 

podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace vztahující se k předmětnému projektu. V této souvislosti 

uvádíme, že zajištění napojení na přívod pitné vody, užitkové vody, minerální vody, zajištění odpadu 

minerálních a ostatních vod, včetně napojeni na kanalizaci a ČOV a zajištění napojení na elektrickou 
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síť a plynovod není předmětem této kontroly. Prověření těchto skutečností je předmětem řízení dle 

zákona č. zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a Úřad 

Regionální rady není oprávněn tato rozhodnutí vydaná příslušnými správními úřady, do jejichž 

příslušnosti tato oblast patří, přezkoumávat.  

 

Ad j) V návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí dokumentu se zákresem projektu do katastrální mapy 

konstatujeme, že tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti odlišné od příjemce dotace, 

která není veřejným subjektem a z tohoto důvodu  

rozhoduji  

v souladu s § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v tomto bodě o 

částečném odmítnutí Vaší žádosti č. j. 2/2013 ze dne 1. 1. 2013, ve které požadujete poskytnout 

kopie dokumentů se zákresem projektu do katastrální mapy. 

Odůvodnění: 

Požadované informace podléhají obchodnímu tajemství dle § 17 a násl. Obchodního zákoníku a 

z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jejich neposkytnutí. V souladu s § 15 odst. 2 zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám sdělujeme, že osobu vykonávající právo k tomuto je 

oprávněn příjemce dotace tedy společnost ŽS REAL, a. s. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k předsedovi 

Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a to prostřednictvím Úřadu Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihovýchod. 
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V závěru mi dovolte Vám nabídnout, s ohledem na Váš dlouhodobý zájem o problematiku 

poskytování dotací z ROP JV do oblasti obce Pasohlávky, osobní konzultace na Úřadu Regionální 

rady regionu soudržnosti Jihovýchod. V rámci konzultace bychom Vám rádi podrobně představili 

proces schvalování projektových žádosti z ROP JV se zaměřením na stav schvalování projektů 

v oblasti obce Pasohlávky.  Jsme si vědomi, že tento Váš postup je plně v souladu se zákonem  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na druhou stranu se domníváme, že při osobní 

schůzce bychom Vám mohli poskytnout další skutečnosti, které mají přímou návaznost na Vámi 

požadované informace. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě před uzavřením Smlouvy o poskytnutí 

dotace 


