
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – Thermal Pasohlávky 

Vážený pane předsedo, 

na základě Vaší žádosti o informace ze dne 16. 4. 2012, která je vedena u Úřadu Regionální 

rady regionu soudržnosti Jihovýchod pod č. j.: RRJV  4548/2012, Vám k jednotlivým bodům 

Vaší žádosti sdělujeme následující: 

ad a) V příloze tohoto dopisu zasíláme reakci Úřadu Regionální rady na předmětný článek 

uveřejněný v Hospodářských novinách a to včetně tiskové zprávy, která na daný článek rovněž 

reaguje. 

ad b) a c) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod nemá k dispozici jména auditorů či 

právníků, o jejichž závěry se novinový článek opírá. V této souvislosti rovněž uvádíme,  

že nemáme k dispozici ani jejich vyjádření.  

V návaznosti na výše uvedené dále sdělujeme, že nemáme informaci ani o tom, že by daný 

projekt byl předmětem auditu vztahujícímu s k jeho spolufinancování z Regionálního 

operačního programu Jihovýchod.  

Ad d) a e)Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod nemá k dnešnímu dni k dispozici 

informace o předmětné půjčce, na kterou je ve Vaší žádosti odkazováno a tedy ani nedisponuje 

žádnými dokumenty vztahujícími se k této půjčce. 

Ad f) S ohledem na skutečnost, že u daného projektu zatím nebyla uzavřena Smlouva o 

poskytnutí dotace  

rozhoduji  

v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění, (dále jen „zákon“) o částečném odmítnutí Vaší žádosti č.j.: RRJV 4548/2012  

ze dne 16. 4. 2012. 

16. 4. 2012 RRJV 4548/2012 Mgr. Kunc/547 24. 4. 2012 
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Odůvodnění: 

Žadatel se dne 16. 4. 2012 v souladu se zákonem obrátil prostřednictvím elektronické podatelny 

na povinný subjekt se žádostí o poskytnutí informací. V podání označeném jako „Věc: Žádost o 

informace podle zákona 106/99 – Hašek tvrdí, že nic není ohroženo Thermal Pasohlavky“ 

žadatel požadoval mimo kopie studií proveditelnosti vztahujících se k projektu společnosti 

Thermal Pasohlávky a.s..  

Povinné subjekty ve smyslu zákona mají nepochybnou povinnost poskytovat informace, 

vztahující se k jejich působnosti – takové, jimiž disponují nebo, které mají, v souladu s danou 

působností, povinnost mít.  

S ohledem na tuto skutečnost je ovšem nutné konstatovat, že povinný subjekt může s ohledem 

na v zákoně uvedené důvody omezit poskytnutí informace nebo ji neposkytnout vůbec. 

Vzhledem ke skutečnosti, že požadované informace jsou předmětem procesu, který je završen 

teprve podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany povinného subjektu, mohlo by 

zveřejnění požadovaných informací vážným způsobem negativně ovlivnit objektivnost procesu. 

Z hlediska jednotlivých žadatelů projektových záměrů je žádoucí, aby do skončení procesu 

schvalování nebyly předložené projektové žádosti ze strany povinného subjektu zveřejňovány a 

povinný subjekt jako takový i s nimi takovým způsobem v procesu hodnocení nakládal a to až 

do okamžiku rozhodnutí povinného subjektu. Uvedený přístup je v souladu s § 11 odst. 1 písm. 

b) zákona, dle kterého je omezení práva na informaci na správním uvážení povinného subjektu 

s tím, že toto omezení se vztahuje pouze na dobu nezbytně nutnou pro dokončení procesu 

hodnocení, a nejedná se tedy o odpírání poskytnutí informací ze strany povinného subjektu.   

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. 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Tisková zpráva Úřadu Regionální rady Jihovýchod reagující na článek v 

 Hospodářských novinách ze dne 22. 3. 2012 
Email ze dne 23. 3. 2012 zaslaný do redakce Hospodářských novin 


