
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Podivné aspekty v kauze dotace pro ZS REAL pro aquapark Pasohlávky - Žádost o informace 

dle zákona 106/99 

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 11213/201, Vám k jednotlivým bodům žádosti  

o informaci uvádíme následující:  

ad a) Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod eviduje k dnešnímu dni pouze jednu 

projektovou žádost předloženou ze strany ŽS REAL a.s. a to žádost vztahující se k projektu s názvem 

Výstavba komplexu Moravia THERMAL“. V příloze vám rovněž zasíláme kopii územního rozhodnutí. 

V této souvislosti uvádíme, že kopie obou těchto dokumentů jsme Vám již poskytli na základě Vaší 

žádosti v rámci našeho dopisu ze dne 4. 1. 2012 (č.j. RRJV 16946/2011). Co se týče finanční 

připravenosti tak uvádíme, že Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod má k dnešnímu 

dni 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. 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. 11213/2012 ze dne 16. 9. 2019, ve které 

požadujete poskytnout kopie dokumentů, na základě kterých si ROP JV ověřil bonitu žadatele ŽS 

REAL a jeho schopnost financovat akci. 
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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 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 

66,5 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) 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 resp. dopisem ze dne 

4. 1. 2012 (č.j. RRJV 16946/2011). 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. 

 

ad d) 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 

 

 

http://www.jihovychod.cz/
http://www.jihovychod.cz/
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 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“ 

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 
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