
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal 

Pasohlávky a. s.  

Vážený pane předsedo, 

na základě Vaší žádosti o informace ze dne 16. 9. 2012, která je vedena u Úřadu Regionální rady 

regionu soudržnosti Jihovýchod pod č. j.: RRJV 11212/2012, Vám k jednotlivým bodům žádosti  

o informaci uvádíme následující:  

ad a) Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod eviduje k dnešnímu dni pouze tuto projektovou 

žádost, které je rovněž zmíněna ve Vaší žádosti o informace: 

 Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky, žadatel 

Thermal Pasohlávky, a. s.  

 

U výše uvedeného projektu zatím nebyla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. S ohledem na tuto 

skutečnost  

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 11212/2012  

ze dne 17. 9. 2012. 

 

Odůvodnění: 

Žadatel se dne 17. 9. 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 – projekty pro lokalitu Pasohlávky a financování z EIB“ žadatel 

požadoval mimo jiné kopii všech předložených projektů a jejich změn  
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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. 

 

Ad b) Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme hodnotící tabulky, na základě kterých byla 

projektová žádost hodnocena s tím, že tyto hodnoticí kritéria jsou zveřejněna na našich webových 

stránkách www.jihovychod.cz s tím, že předmětný projekt v rámci procesu hodnocení získal celkem 

51 bodů. Další pravidla hodnocení a výběru projektů jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce, 

která je rovněž zveřejněna na našich webových stránkách www.jihovychod.cz  . 

ad c) Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod eviduje dále jednu žádost o prodloužení 

termínu stanoveného k doplnění povinných příloh nutných k hodnocení projektů a stažení projektu 

z procesu hodnocení. Tato žádost je přílohou tohoto dopisu. Uvedené dokumenty Vám byly 

poskytnuty na základě Vaší žádosti dne 28. 6. 2011 resp. 18. 8. 2011. 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod eviduje 2 dopisy adresované předkladateli výše 

uvedeného projektu, jehož realizace je naplánována v oblasti Pasohlávek. Obsahem dopisů je 

posouzení souladu projektu s předmětnou výzvou pro předkládání projektových žádostí. Kopie těchto 

http://www.jihovychod.cz/
http://www.jihovychod.cz/
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dopisů, které jsme Vám již v minulosti opakovaně posílali (viz naše dopisy zaslané dne 9. 11. 2010, 

21. 1. 2011, 28. 3. 2011, 18. 8. 2011 a 9. 7. 2012). 

V příloze tohoto dopisu naleznete žádost společnosti Thermal Pasohlávky, a. s. o prodloužení 

termínu pro doložení povinných příloh a žádost o sloučení projektového záměru s názvem „Thermal 

Pasohlávky – multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově“ s projektovým záměrem s názvem 

„Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky“. Uvedené dokumenty 

Vám byly poskytnuty na základě Vaší žádosti dne 18. 8. 2011 a 9. 7. 2012. 

Dále vám příloze zasíláme žádost žadatele projektového záměru o prodloužení termínu k doplnění 

povinných příloh žádosti a stanovisko Úřadu Regionální rady k této žádosti.  

Dále Vám v příloze zasíláme požadované kopie záznamů z 10., 12. a 13 zasedání Monitorovacího 

výboru. Všechny tyto záznamy z jednání jsou zveřejněny na našich webových stránkách 

www.jihovychod.cz v sekci věnované Monitorovacímu výboru. 

Co se týče zbývající korespondence tak s ohledem na skutečnost, že tato dokumentace je podkladem 

pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, která doposud nebyla uzavřena  

 

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 11212/2012  

ze dne 17. 9. 2012. 

 

Odůvodnění: 

Žadatel se dne 17. 9. 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 – projekty pro lokalitu Pasohlávky a financování z EIB“ žadatel 

požadoval mimo jiné kopii veškeré dokumentace ve věci předmětných projektů s Jihomoravským 

krajem, Thermal Pasohlávky a.s., obcí Pasohlávky a subjekty jej zastupujícími, ZS REAL a subjekty 

jej zastupujícími, Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod,  MěU Pohořelice, Evropskou 

investiční bankou, s JASPERS, se soukromými investory zapojenými do těchto projektu a s MMR a to 

od 1. 9. 2009 

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.  

http://www.jihovychod.cz/
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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. 

 

Ad d) Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje žádnou korespondenci 

s uvedenými subjekty ve věci předloženého Memoranda o spolupráci. 

 

ad e) a f) Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje žádný dokument, kdy by 

hejtman Jihomoravského kraje, JUDr. Michal Hašek nebo jiný zástupce Jihomoravského kraje, který 

je členem Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, doložil, že o projektech z oblasti 

Pasohlávek nemůže spolurozhodovat v rámci Regionální rady Jihovýchod nebo že by doložil, že 

v některém z projektů pro oblast Pasohlávek je ve střetu zájmů.  

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, odkazuje ve věci potencionálního střetu 

zájmů předsedy, místopředsedy a člena výboru regionální rady na zvláštní zákon. Tímto zvláštním 

zákonem je zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, který stanoví, že člen zastupitelstva, u něhož 

skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech 

kraje mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo 

právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit 

tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu kraje, který má danou záležitost projednávat. Jednací 
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řád Výboru Regionální rady dále nad rámec zákona stanoví, že člen, který je ve střetu zájmů, se 

hlasování o záležitosti, u které je ve střetu zájmů, neúčastní. 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti neeviduje žádnou korespondenci s Evropskou komisí 

vztahující se k projektovým záměrům v oblasti Pasohlávek. V této souvislosti uvádíme, že zástupci 

Evropské komise se zúčastňují zasedání Monitorovacího výboru Regionální rady regionu soudržnosti 

Jihovýchod, který v souladu s čl. 65 Nařízení rady (ES) č. 1083/2006 dohlíží na kvalitu a účinnost 

provádění Regionálního operačního programu Jihovýchod.  

 

ad g) Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod neeviduje žádný dokument, který by 

posuzoval souladnost či nesouladnost projektu typu lázeňství s umístěním transevropské dálniční 

komunikace v téže lokalitě a na přímý dohled a doslech od lokalit navrhovaných projektů pro 

Pasohlávky. V této souvislosti uvádíme, že posouzení uvedeného souladu či nesouladu není 

předmětem činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, jakožto řídícího orgánu 

Regionálního operačního programu Jihovýchod. 

 

V návaznosti na výše uvedené dále doplňujeme, že proces schvalování projektových záměrů včetně 

vymezení způsobilých žadatelů byl schválen ze strany Evropské komise a současně je celý proces  

ze strany Evropské komise průběžně monitorován a auditován renomovanou auditorskou společností. 

Skutečnost, že mezi způsobilé žadatele Regionálního operačního programu Jihovýchod patří  

i jednotlivé kraje tvořící region soudržnosti Jihovýchod nebyla ze strany těchto subjektů z důvodu 

možného střetu zájmů členů Výboru Regionální rady připomínkována. Členové Výboru Regionální 

rady nemají vliv na samotné hodnocení projektů. Na základě výše uvedeného nelze hovořit o střetu 

zájmů. 

S ohledem na množství Vašich opakujících se žádostí o informace si Vám dovolujeme nabídnout 

schůzku v rámci, které bychom rádi zodpověděli Vaše dotazy. 

 

S pozdravem 
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Přílohy: 

1x kopie žádosti společnosti Thermal Pasohlávky a. s. o prodloužení termínu stanoveného k doplnění 

povinných příloh nutných k hodnocení projektů a stažení projektu z procesu hodnocení 

1x kopie dopisu Posouzení souladu projektu s výzvou v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro 

cestovní ruch  - strategická výzvy s podmínkami výzvy spolu s kontrolou části formálních náležitostí a 

přijatelnosti – projekt Thermal Pasohlávky – multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově 

1x kopie dopisu Posouzení souladu projektu s výzvou v oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro 

cestovní ruch  - strategická výzvy s podmínkami výzvy spolu s kontrolou části formálních náležitostí a 

přijatelnosti – projekt Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky 

1x kopie žádosti společnosti Thermal Pasohlávky a. s. o prodloužení termínu pro doložení povinných 

příloh 

1x stanovisko Úřadu Regionální rady k žádosti společnosti Thermal Pasohlávky a. s. k prodloužení 

termínu pro doložení povinných příloh 

1x kopie žádosti společnosti Thermal Pasohlávky a. s. o sloučení projektového záměru s názvem 

„Thermal Pasohlávky – multifunkční objekt a infrastruktura na poloostrově“ s projektovým záměrem 

s názvem „Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní infrastruktura Pasohlávky“ 

1x stanovisko Úřadu Regionální rady k žádosti společnosti Thermal Pasohlávky a. s. k o sloučení 

projektového záměru s názvem „Thermal Pasohlávky – multifunkční objekt a infrastruktura na 

poloostrově“ s projektovým záměrem s názvem „Thermal Pasohlávky – páteřní technická a dopravní 

infrastruktura Pasohlávky“ 

1x kopie žádost společnosti Thermal Pasohlávky a. s. o prodloužení termínu k doplnění povinných 

příloh žádosti ze dne 12. 12. 2011 

1x stanovisko Úřadu Regionální rady k prodloužení termínu pro doložení povinných příloh  

ze dne 19. 12. 2011 

1x Hodnotící tabulky ROP JV pro oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

1 x kopie záznamů z 10., 12. a 13 zasedání Monitorovacího výboru ROP JV 

 


