
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Žádost o informace dle zákona č. 106/99 – neprůhledné vztahy u „strategického“ investora 

Vážený pane předsedo, 

na základě Vaší žádosti o informaci ze dne 29. 12. 2009, která je vedena u Úřadu Regionální 

rady regionu soudržnosti Jihovýchod pod č. j.: RRJV 12777/2009, Vám v souladu s ustanovením § 14 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, k Vašim dotazům sdělujeme:  

a) Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod není k dnešnímu dni znám soukromý 

strategický investor, který se má dle Vaší informace podílet na financování projektu v oblasti 

Pasohlávek, jehož financování zvažuje Jihomoravský kraj a který byl dle Vámi zaslané 

informace schválen na 37. zasedání Rady Jihomoravského kraje. 

b) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod tedy ani nedisponuje žádnými dokumenty 

ohledně strategického investora, 

c) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje žádnou korespondencí 

s uvedenými subjekty k uvažovanému projektu v oblasti Pasohlávek. K projektu v oblasti 

Pasohlávek můžeme pouze uvést, že dne 23. 10. 2009 se na Krajském úřadě 

Jihomoravského kraje uskutečnila pracovní schůzka se zástupci Jihomoravského kraje a 

společnosti Thermal Pasohlávky a. s.. Ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 

Jihovýchod se schůzky zúčastnila Mgr. Marta Sargánková, Ing. Jan Karásek a Ing. Artur 

Zatloukal. Předmětem pracovní schůzky byla otázka způsobilosti možných aktivit 

financovatelných z Regionálního operačního programu Jihovýchod. V rámci této schůzky 

nebyla ovšem představena konkrétní podoba chystaného projektu, kromě obecně známých 

informací dostupných z médií, ani způsoby jeho případného financování. Do rozhodnutí o 

konečné podobě projektu není ze strany pracovníků Regionální rady regionu soudržnosti 

Jihovýchod možné se kvalifikovaně vyjádřit, zda bude možné připravovaný projekt financovat 
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z Regionálního operačního programu Jihovýchod. S ohledem na tuto skutečnost nebyl proto 

ani přijat žádný závěr k možnosti financování projektu v oblasti Pasohlávek z Regionálního 

operačního programu Jihovýchod. Žádné dokumenty vztahující se k této schůzce, vzhledem 

k výše uvedenému neevidujeme a v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, 

nejsme povinni vytvářet nové informace pro účely žádosti o poskytnutí informace.  

d) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje žádnou korespondenci s EIB 

týkající se půjčky ve věci projektu pro Pasohlávky, který byl předložen na 37. zasedání Rady 

Jihomoravského kraje. 

e) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje k dnešnímu dni žádnou 

dokumentaci dokládající komunikaci ve věci žádosti projektu v oblasti Pasohlávek pro námi 

řízený Regionální operační program Jihovýchod. 

Závěrem si Vás dovolujeme informovat, že dle pravidel Regionálního operačního programu 

Jihovýchod je možné zahájit a tedy i zrušit výběrové řízení na aktivity obsažené v projektu, který by 

měl být spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihovýchod, ještě před tím než je 

projekt registrován. V případě, že by výběrové řízení neproběhlo v souladu s pravidly ROP JV, budou 

veškeré výdaje vzešlé z výběrového řízení v případě, že by byl projekt doporučen k spolufinancování, 

označeny za nezpůsobilé. Vámi uvedená skutečnost tedy neznamená, že by daný projekt byl již 

registrován či doporučen k financování v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod. 

Potencionální žadatel může takovéto výběrové řízení vyhlásit, aniž by o této skutečnosti musel 

informovat Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod.  

 

S pozdravem 


