V Olomouci dne 5. 11. 2020
RRSMP000QDK4

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 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne
23. 10. 2020, kterou podal (dále jen „žadatel“), t a k t o :

žádost se o d m í t á ,
a to v části, ve které je požadováno zaslání interního dokumentu operační manuál,
který byl účinný v letech 2008 - 2012.

Odůvodnění:
Povinný subjekt dne 23. 10. 2020 obdržel e-mailem Žádost o informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23. 10. 2020, kterou žadatel
požádal o poskytnutí, citace: „všech interních předpisů účinných v letech 2008 až 2012
(např. metodické pokyny, etický kodex, operační manuál, příručka pro hodnotitele a další),
které byly užívány Regionální radou soudržnosti při její činnosti, zejména při hodnocení
podaných žádostí o poskytnutí dotace a alokace finančních prostředků z pohledu územního
umístění projektu“.
Povinný subjekt vyhověl žádosti o poskytnutí informací v rozsahu, které se žadateli poskytují
v Příloze č. 1 tohoto rozhodnutí.
Povinný subjekt však současně dospěl k závěru, že není oprávněn žadateli poskytnout
interní dokument operační manuál, účinný v letech 2008 - 2012.
Dle § 11 odst. 1 písm. a) InfZ povinný subjekt neposkytne informace, pokud se vztahuje
výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu. Operační manuál
popisuje procesy implementace a řízení ROP Střední Morava, zahrnuje podrobné postupy
a procesy, stanovení kompetencí a odpovědností v rámci jednotlivých organizačních struktur
a procesů řízení, a to jak na úrovni jednotlivých odborů i napříč mezi nimi. Operační manuál
obsahuje výlučně organizační, metodické a řídící postupy uvnitř ÚRR, které se vztahují
k jeho rozhodovací činnosti, nikoli informace „navenek“ ke třetím osobám.

Žadatel požadoval poskytnutí informací, které nelze na základě § 11 odst. 1 písm. a)
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 vnitřního předpisu operační manuál, 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
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Příloha č. 1:
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

K Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 23. 10. 2020 sdělujeme následující:
1) Ve Vámi vymezeném období 2008 – 2012 byly vyhlášeny výzvy č. 1/20008 – 38/2012.
Na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava
(http://www.rr-strednimorava.cz/), ve složce Dokumentace k výzvám (http://www.rrstrednimorava.cz/pro-zadatele/dokumentace-k-vyzvam) jsou zveřejněny dokumenty
k jednotlivým výzvám, které ve své žádosti požadujete.
Jedná se zejména o následující dokumenty:
- Výzvy k předkládání projektových žádostí pro jednotlivé oblasti/podoblasti podpory,
- Metodické pokyny, aktuální v rámci jednotlivých vyhlášených výzev,
- Příručka pro žadatele vč. všech příloh,
- Příručka pro příjemce vč. všech příloh,
- Instrukce (např. k vypracování webové aplikace BENEFIT7, pro práci
s monitorovacími indikátory, pro vyplnění webové aplikace FEA),
- Kritéria pro hodnocení projektových žádostí.

2) K upřesnění informací a postupů, zveřejněných v dokumentaci Regionálního operačního
programu Střední Morava (dále jen „ROP Střední Morava“), které byly součástí
vyhlášených výzev k předkládání projektových žádostí, vydal ÚRR metodická
oznámení, která jsou zveřejněna také na webových stránkách Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava (http://www.rr-strednimorava.cz/pro-prijemce/metodickaoznameni).
3) Etický kodex ROP Střední Morava, který byl schválen usnesením Výboru Regionální
rady dne 4. 4. 2007, naleznete na webových stránkách Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Morava (http://www.rr-strednimorava.cz/uploads/rr/Eticky_kodex.pdf).
4) Vzhledem k tomu, že pro hodnocení projektových žádostí byla hodnotiteli využívána
Kritéria pro hodnocení projektových žádostí, která byla zveřejněna v rámci
jednotlivých výzev k předkládání projektových žádostí [viz bod 1) složka Dokumentace
k výzvám], proto Vámi požadovanou příručku pro hodnotitele nemůžeme poskytnout,
jelikož neexistuje.
5) K Vaší žádosti, týkající se alokace finančních prostředků z pohledu územního umístění
projektu sdělujeme, že Klíčovým strategickým programovým dokumentem pro rozdělení
finančních prostředků bylo Rozhodnutí Evropské komise o Operačním programu
pro pomoc společenství v letech 2007 – 2013, spolufinancovaném Evropským fondem
pro regionální rozvoj – Operační program Střední Morava, z prosince 2007.
Dle tohoto Rozhodnutí dokument ROP Střední Morava představoval základní nástroj
uplatňování politiky soudržnosti v daném regionu, tj. v celém území Střední Moravy,
bez jakéhokoliv členění pro Olomoucký nebo Zlínský kraj.
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Finanční alokace pro ROP Střední Morava byla schválena pro celý region Střední
Morava v členění dle jednotlivých prioritních os. ROP Střední Morava měl stanoveny čtyři
priority, které se dále členily do 13 oblastí podpory. Tři prioritní osy byly zaměřeny
k přímému naplňování specifických cílů programu; čtvrtou, podpůrnou prioritní osu
představovala Technická pomoc. V dokumentu ROP Střední Morava bylo v článku 9
Finanční plán, tabulka 65, uvedeno rozdělení finanční alokace (v EUR) v členění
dle jednotlivých prioritních os pro celý region Střední Morava. Dokument ROP Střední
Morava je zveřejněn na webových stránkách ROP Střední Morava (http://www.rrstrednimorava.cz/rop-sm/programovy-dokument).
Rozhodujícím aspektem pro přidělení finančních prostředků na příslušný projekt nebyla
územní příslušnost, ale výsledek hodnocení daného projektu a objem schválené finanční
alokace na příslušnou výzvu.

Ing. Dana Koplíková
vedoucí Odboru kontroly a plateb
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