
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – skandály s autorizovanými inspektory – také v kauze 

Pasohlávky? 

Vážený pane předsedo, 

na základě Vaší žádosti o informace ze dne 21. 12. 2011, která je vedena u Úřadu Regionální rady 

regionu soudržnosti Jihovýchod pod č. j.: RRJV 16946/2011, Vám k jednotlivým bodům žádosti o 

informaci uvádíme následující:  

ad a) Za Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod se 10. zasedání Monitorovacího 

výboru Regionálního operačního programu Jihovýchod zúčastnily tyto osoby:  

 Mgr. Marta Sargánková, MBA  - ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod 

 Ing. Artur Zatloukal – vedoucí Odboru řízení programu (dříve Odboru řízení ROP) 

 Ing. Erika Šteflová – vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava 

 Ing. Jan Karásek – vedoucí Odboru implementace projektů Brno 

 Veronika Kousalová - personalistka a hlavní asistentka ředitelky 

Informaci o strategických projektech v Jihomoravském kraji podal členům Monitorovacího výboru 

Regionálního operačního programu Jihovýchod Ing. Jan Karásek - vedoucí Odboru implementace 

projektů Brno. 

ad b) Dne 14. 10. 2011 byla doručena zpráva o tom, že předkladatel projektové žádosti na projekt 

s názvem „Hotel Termal Mušov II“ nebude reagovat na výzvu k doplnění náležitostí projektu, a to na 

základě rozhodnutí majoritního akcionáře o odstoupení od realizace projektu s ohledem na 

ekonomickou situaci a rizika spojená se zajištěním finančních prostředků na realizaci projektu. 

Žadatel bude hotel rozšiřovat bez využití dotace postupně, s ohledem na své finanční možnosti. 

21. 12. 2011 RRJV 16946/2011 Mgr. Kunc/547 4. 1. 2012 
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S ohledem na tuto skutečnosti byla administrace projektové žádosti ukončena. Kopie této zprávy tvoří 

přílohu tohoto dopisu. 

V případě projektu s názvem „Výstavba komplexu Moravia THERMAL“ byl ze strany žadatele doložen 

certifikát od autorizovaného inspektora pro „Výstavbu komplexu Moravia THERMAL. Kopie certifikátu 

tvoří přílohu tohoto dopisu.  

ad c) Z hlediska zajištění souladu projektu s územně plánovací dokumentací je ze strany pravidel 

Regionálního operačního programu Jihovýchod požadováno doložení územního rozhodnutí s nabytím 

právní moci resp. stavebního povolení nebo certifikátu od autorizovaného inspektora. Úřad 

Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod eviduje k dnešnímu dni pouze územní rozhodnutí 

k projektu Výstavba komplexu Moravia THERMAL. Kopii tohoto územního rozhodnutí jsme Vám již 

poskytli v našem dopise ze dne 15. 6. 2011 č. j. RRJV 7392/2011 a tvoří rovněž přílohu tohoto 

dopisu. 

ad d) Z hlediska pravidel Regionálního operačního programu Jihovýchod je dostačující doložení 

územního rozhodnutí s nabytím právní moci – viz ad c). Vypořádání všech připomínek a námitek 

vznesených v rámci územních řízení je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, řešeno věcně a místně příslušným 

stavebním úřadem. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod do tohoto řízení nezasahuje.  

Ad d 2) Z hlediska pravidel Regionálního operačního programu Jihovýchod je dostačující doložení 

příslušného územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci resp. stavebního povolení nebo 

certifikátu od autorizovaného inspektora. Vámi uváděné skutečnosti jsou předmětem řízení u věcně a 

místně příslušného stavebního úřadu.  

Ad e) V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme soubor korespondence s žadatelem o projekt s názvem 

„Výstavba komplexu Moravia THERMAL. Celkem se jedná o 21 dokumentů, z nichž některé Vám byly 

z naší strany již poskytnuty dopisem ze dne 15. 6. 2011 č. j. RRJV 7392/2011.Dále Vám v příloze 

zasíláme kopii projektové žádosti k projektu s názvem „Výstavba komplexu Moravia THERMAL“. 

Ad f) V případě projektu s názvem „Výstavba komplexu Moravia THERMAL“ byl ze strany žadatele 

doložen certifikát od autorizovaného inspektora pro „Výstavbu komplexu Moravia THERMAL“ viz ad 

b). 

Ad g - h) Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje k dnešnímu dni žádné 

dokumenty vztahující se k stavebnímu řízení pro projekty uvedené ve Vaší žádosti. V této souvislosti 

uvádíme, že administrace projektu s názvem „Hotel Termal Mušov II“ byla ukončena. 
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Ad j) Uvedená informace se odvíjí od výše požadované dotace v rámci předložené projektové žádosti. 

S ohledem na pravidla Regionálního operačního programu Jihovýchod je žadatel povinen předložit 

doklad o zajištění zdrojů spolufinancování a to ještě před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace. 

V případě, že žadatel požadované dokumenty nedoloží, má tato skutečnost za následek, že nedojde 

k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, a tedy ani k poskytnutí dotace. Podrobně je problematika 

zajištění zdrojů na spolufinancování projektu popsána v Příručce pro žadatele a příjemce, která je 

zveřejněna na našich webových stránkách www.jihovychod.cz . 

Ad k) Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod k dnešnímu dni má 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. Doklad o předložení těchto tvoří přílohu 

tohoto dopisu. Podrobné požadavky na zajištění finančních prostředků na realizaci projektu jsou 

uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce V návaznosti na Vaši žádost o informaci je ovšem nutné 

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

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

rozhoduji 

v tomto bodě o částečném odmítnutí Vaší žádosti č. j. 16946/2011 ze dne 21. 12. 2011, ve které 

požaduje 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 l) Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje žádné dokumenty dokládající 

z jakého zdroje byly financovány změny vlastního jmění ŽS REAL a.s.. Tyto dokumenty jsou 

z hlediska pravidel ROP JV pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a následné poskytnutí dotace 

nerelevantní. 

http://www.jihovychod.cz/
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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 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. Důvodem iniciace této konzultace z naší strany je rovněž skutečnost, že jsou z Vaší 

strany opakovaně požadovány dokumenty, které jsme Vám již v minulosti jednou poskytly.  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: 

1x kopie zprávy od předkladatele projektové žádosti na projekt s názvem „Hotel Termal Mušov II“ 

1x kopie certifikátu od autorizovaného inspektora k projektu s názvem „Výstavba komplexu Moravia 

THERMAL“ 

1x kopie územního rozhodnutí k projektu s názvem „Výstavba komplexu Moravia THERMAL“ 

1x soubor korespondence s žadatelem projektu s názvem „Výstavba komplexu Moravia THERMAL“ 

1x kopie projektové žádosti k projektu s názvem „Výstavba komplexu Moravia THERMAL“ 


