
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – metodika hodnocení projektu  

Vážený pane předsedo, 

na základě Vaší žádosti o informace ze dne 8. 11. 2012, která je vedena u Úřadu Regionální rady 

regionu soudržnosti Jihovýchod pod č. j.: RRJV 14335/2012, Vám k jednotlivým bodům žádosti  

o informaci uvádíme následující:  

 

ad a) Podrobný popis hodnocení projektových žádostí je uveden v Příručce pro žadatele a příjemce. 

Jednotlivé verze Příručky pro žadatele a příjemce vztahující se k jednotlivým výzvám pro předkládání 

projektových žádostí jsou zveřejněny na našich webových stránkách www.jihovychod.cz v sekcích 

„Pro žadatele“ a „Pro příjemce“. Na stejných místech jsou rovněž zveřejněny Hodnotící tabulky  

ROP JV, na základě kterých jsou jednotlivé projektové žádosti po splnění formálních náležitostí a 

kritérií přijatelnosti hodnoceny. V této souvislosti uvádíme, že výše uvedenou informaci jsme Vám již 

poskytli v rámci Vašich předchozích žádostí o informace (naše č. j. RRJV 11212/2012 a RRJV 

11213/2012).  

 

 

Ad b) V příloze Vám dále zasíláme projektovou žádost předloženou ze strany ŽS REAL a.s. vztahující 

se k projektu s názvem „Výstavba komplexu Moravia THERMAL“, která společně se zveřejněnými 

hodnotícími tabulkami ROP JV dokládají hodnocení projektové žádosti. Rovněž tento dokument Vám 

byl z naší strany poskytnut v rámci vyřízení Vaší předchozí žádostí o informace (naše č. j. RRJV 

11212/2012).  

Co se týče projektu společnosti Thermal Pasohlávky a. s., tak s ohledem na skutečnost, že 

k dnešnímu dni nebyla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace 
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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 14335/2012  

ze dne 8. 11. 2012. 

 

 

Odůvodnění: 

Žadatel se dne 8. 11. 2012 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím obrátil prostřednictvím elektronické podatelny na povinný subjekt se žádostí o 

poskytnutí informací. V podání označeném jako „Věc: žádost o informace podle zákona 106/99 –

metodika hodnocení projektu“ žadatel požadoval mimo jiné dokumenty dokládající konkrétní 

hodnocení projektu schváleného pro Thermal Pasohlávky a. s. 

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, jakožto dokumentu dokládajícího konkrétní hodnocení 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. 
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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. 

Členové Výboru Regionální rady nemají vliv na samotné hodnocení projektů a vlastní hodnotící 

tabulky jsou vytvořeny tak, aby bylo zamezeno subjektivnímu hodnocení projektových žádostí.  

S ohledem na Vaše opakující žádosti vztahující se k procesu hodnocení projektových žádostí si Vám 

dovolujeme opětovně nabídnout schůzku v rámci, které bychom rádi zodpověděli Vaše dotazy. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

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

 


