
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Žádost o informace podle zákona č. 106/99 – nepolitický Výbor RR 

Vážený pane předsedo, 

na základě Vaší žádosti o informaci ze dne 15. 5. 2010, která je vedena u Úřadu Regionální rady 

regionu soudržnosti Jihovýchod pod č. j.: RRJV 5370/2010, 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) Práva členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen „Výbor“) 

vyplývají ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o podpoře regionálního rozvoje“). Dle § 16e zákona o podpoře 

regionálního rozvoje výbor jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací Regionálního 

operačního programu Jihovýchod (dále jen „ROP JV“), zejména pak schvaluje: 

 realizační a řídící dokumentaci ROP JV; 

 opatření, týkající se publicity a informovanosti o ROP JV; 

 výběr projektů, kterým Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod poskytne 

dotaci či návratnou finanční výpomoc – dle pravidel ROP JV nemohou členové Výboru 

ovlivňovat hodnocení projektových žádostí ani měnit pořadí projektů; 

 výroční a závěrečnou zprávu o realizaci, případně další zprávy a podklady spojené 

s realizací ROP JV; 

 další záležitosti, pokud tak stanoví jednací řád Výboru 

Výboru je dále vyhrazeno schvalování rozpočtu Regionální rady a závěrečného účtu 

Regionální rady. 

Výbor volí předsedu a místopředsedu Regionální rady, jmenuje a odvolává ředitele Úřadu 

Regionální rady. 
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Dle implementačního uspořádání, které je podrobně popsáno v kapitole 4 Prováděcího 

dokumentu, nevstupují členové Výboru v žádné fázi do procesu hodnocení projektových 

žádostí. Jednotlivé projektové žádosti jsou posuzovány z hlediska splnění formálních 

náležitostí a posouzení splnění kritérií přijatelnosti a následného vyhodnocení projektů dle 

hodnotících kritérií schválených Monitorovacím výborem pouze ze strany pracovníků Úřadu 

Regionální rady a externích expertů, kteří jsou vybírání z řad odborné veřejnosti (zaměstnanci 

vysokých škol a univerzit) 

 

b) V příloze Vám zasíláme kopie výpisu usnesení z jednání Výboru, která se týkala probíhající 

výzvy k oblasti podpory 2.1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch – strategické projekty a to 

včetně prezenčních listin. 

 

c) V příloze Vám zasíláme přehled projektů přijatých ve výzvě do oblasti podpory 2. 1 Rozvoj 

infrastruktury pro cestovní ruch – strategické projekty a to včetně jejich hodnocení souladu 

s vyhlášenou výzvou. 

 

d) Členové Výboru Regionální rady Jihovýchod nejsou za svoji práci ve Výboru odměňováni 

z prostředků Regionálního operačního programu Jihovýchod. 

 

e) Nařízení Komise č. 70/2001/ES již skutečně pozbylo platnosti. Poskytnutí podpory v rámci 

ROP JV musí dodržovat stropy stanovené pro státní podporu nařízením Komise (ES) č. 

1628/2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na vnitrostátní regionální investiční podporu 

ze dne 24. 10. 2006. Celková veřejná podpora zahrnující jak zdroje ERDF, tak i veřejné zdroje 

ČR nesmí překročit limit podpory stanovený v rámci Regionální mapy intenzity veřejné 

podpory pro období 2007–2013. Nařízení Komise č. 1628/2006 již rovněž pozbylo platnosti, 

ale v době schválení ROP JV bylo účinné a proto i prostředky poskytované z ROP JV musí být 

poskytovány v souladu s tímto nařízením, a protože Nařízení Komise č. 1628/2006 se ve 

svých ustanoveních přímo odkazuje na Vámi zmíněné Nařízení Komise č. 70/2001/ES musí 

být i toto používáno při poskytování podpory z ROP JV. Závěrem konstatujeme, že Příloha č. 

1 Nařízení Komise č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 

Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné 

nařízení o blokových výjimkách), která obsahuje velikostní kategorie jednotlivých podniků, a 

které nahradilo Nařízení Komise č.  1628/2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na 

vnitrostátní regionální investiční podporu ze dne 24. 10. 2006, obsahuje shodné velikostní 

kategorie rozdělení podniku. 
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f) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje žádné dokumenty, které by 

dokládali začlenění projektových žádostí pro oblast Pasohlávek ze strany pracovníků Úřadu 

regionální rady do konkrétní kategorie. Do velikostních kategorií se zařazují příjemci sami 

s tím, že pokud by se v průběhu hodnocení projektu prokázalo nesprávné zařazení, má tato 

skutečnost za následek vyřazení projektu z procesu hodnocení. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

1x kopie výpisu z usnesení z 18. Výboru Regionální rady Jihovýchod včetně prezenční listiny 

1x kopie výpisu z usnesení z 20. Výboru Regionální rady Jihovýchod včetně prezenční listiny 

1x kopie výpisu z usnesení z 24. Výboru Regionální rady Jihovýchod včetně prezenční listiny 

1x přehled projektů přijatých ve výzvě do oblasti podpory 2. 1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

– strategické projekty 


