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ROZHODNUTÍ
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen „RR“ nebo „povinný subjekt“), se
sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 2 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“), rozhodla v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ, ve věci Žádosti o informace ze dne
4. 9. 2017, kterou podal Ing. Petr Vařacha (dále jen „žadatel“), t a k t o :

žádost se o d m í t á ,
a to v části týkající se bodu 2, ve kterém je požadováno zaslání veškeré korespondence
s Policií České republiky, která se týká projektu registrační číslo CZ.1.12/3.3.00/41.01969
s názvem „Modernizace ubytování a vybudování wellness služeb Horské chaty Jana“.

Odůvodnění:
Povinný subjekt dne 4. 9. 2017 a následně dne 5. 9. 2017 obdržel dvě písemnosti nazvané
Žádost o poskytnutí informací, ve kterých požádal o poskytnutí následujících informací:
1) Informaci, kolik zaplatil ÚRR za expertní posudky Z/39/2016, 33WtGP0001 a 138/16.
2) Zaslání veškeré korespondence s Policií ČR, která se týká projektu „Modernizace ubytování
a vybudování wellness služeb Horské chaty Jana“ CZ.1.12/3.3.00/41.01969.
3) Zaslání „Instrukce pro zajištění hospodárnosti“.

Povinný subjekt vyhověl žádosti o poskytnutí informací v rozsahu bodů č. 1, a č. 3, které se
žadateli poskytují v Příloze č. 1 tohoto rozhodnutí.
Povinný subjekt však současně dospěl k závěru, že není oprávněn žadateli poskytnout informace
obsažené v bodě č. 2 žádosti, tj. zaslání veškeré korespondence s Policií České republiky, která
se týká projektu „Modernizace ubytování a vybudování wellness služeb Horské chaty Jana“
CZ.1.12/3.3.00/41.01969.

Dle § 11 odst. 4 písm. a) InfZ povinný subjekt neposkytne informace o probíhajícím trestním
řízení. Dle § 11 odst. 6 InfZ povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných
v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení,
dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto
orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti
a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo
schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo
odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.
Žadatel požadoval poskytnutí informací, které nelze na základě § 11 odst. 4 písm. a) a § 11 odst.
6 InfZ poskytnout a vůči těmto údajům je splněn důvod pro odmítnutí postupem dle § 15 odst. 1
InfZ.
S ohledem na výše uvedené rozhodl povinný subjekt tak, že žádost o poskytnutí informace
týkající se případné komunikace s orgány činnými v trestním řízení odmítl.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a to
do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Morava, sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc.

Ing. Dana Koplíková
vedoucí Odboru kontroly a plateb

Příloha č. 1:
Poskytnutí informací na základě dvou žádostí o poskytnutí informací ze dne 4. 9. 2017
a 5. 9. 2017

k Vašim dvěma žádostem o poskytnutí informací, doručeným na ÚRR prostřednictvím datové
schránky dne 4. 9. 2017 a dne 5. 9. 2017, Vám sdělujeme následující:
Ad 1) Informace, kolik zaplatil ÚRR za expertní posudky Z/39/2016, 33WtGP0001 a 138/16:
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava zaplatil za:
a) Expertní posouzení hospodárnosti č. Z/39/2016 částku 17 800,- Kč;
b) Expertní posouzení 33WtGP0001 týkající se rizikovosti zástavního práva na majetek
pořízený z dotace částku 12 000,- Kč;
c) Expertní posouzení hospodárnosti č. 138/16 částku 29 887,- Kč.

Ad 3) Zaslání „Instrukce pro zajištění hospodárnosti“
Dokument „Instrukce pro zajištění hospodárnosti 1.0“ Vám zasíláme formou Přílohy č. 2.

Ing. Dana Koplíková
vedoucí Odboru kontroly a plateb

Příloha č. 2 – Instrukce pro zajištění hospodárnosti 1.0

