Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

Sídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Pracoviště:
Závodní 397/84A, 360 06 Karlovy Vary
tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353
e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 13. 1. 2014:
Dotaz (v plném znění) ze dne 9. 1. 2014:
V souladu s ustanovením § 13 výše uvedeného zákona žádám Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, jako povinný subjekt
o poskytnutí následujících informací:
1. Kopie veškerých písemných podkladů, které byly vypracovány v rámci hodnocení projektů:
a. Číslo projektu: CZ. 1.09/4.1.00/36.00824, Hydroterapeutické centrum Harfa ze dne registrace 6. 4. 2011,
b. Číslo projektu: CZ. 1.09/4.2.00/30.00715, Dostavba hotelu Prezident ze dne registrace 20. 8. 2010,
na základě kterých bylo rozhodnuto o schválení těchto projektů k poskytnutí dotace, zejména pak souhrnnou hodnotící zprávu, případně zprávu
nezávislých hodnotitelů, návrh na usnesení výboru regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad, včetně všech podkladů a příloh a vlastní
usnesení výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o schválení výše uvedených projektů.
2. Jména osob, které se podíleli na hodnocení a schválení níže uvedených projektů k poskytnutí dotace:
a. Číslo projektu: CZ. 1.09/4.1.00/36.00824, Hydroterapeutické centrum Harfa ze dne registrace 6. 4. 2011,
b. Číslo projektu: CZ. 1.09/4.2.00/30.00715, Dostavba hotelu Prezident ze dne registrace 20. 8. 2010,
zejména pak, personální složení členů výboru regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad v okamžiku schvalování těchto projektů k poskytnutí
dotace.
3. Zda je známo kompetentním pracovníkům Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a členům výboru regionální rady Regionu
soudržnosti Severozápad, kteří rozhodovali o schválení výše uvedených projektů k poskytnutí dotace, že dva ze tří členů hodnotící komise
k posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku v rámci výše uvedených projektů, konkrétně Ing. Jaroslav Sára a
MUDr. Milada Sárová jsou v příbuzenském vztahu, konkrétně bratr a matka, k řediteli společnosti THERMIA-BAU a. s., kterým byl v době
zadávacích řízení, realizovaných v rámci výše uvedených projektů Ing. Jiří Sára.
Odpověď (v plném znění) ze dne 22. 1. 2014:
Vážený pane,
v návaznosti na váš dotaz o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
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(dále jen „Zákon 106/1999 Sb.“), ze dne 13. 1. 2014, vám sdělujeme tyto informace:
Ad 1.
souhrnnou hodnotící zprávu vypracovanou pro Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (dále jen „VRR“) a usnesení VRR, kterým byl
schválen projekt reg. č. CZ.1.09/4.1.00/36.00824 „Hydroterapeutické centrum Harfa“ naleznete zde: http://www.nuts2severozapad.cz/regionalnirada/vybor-regionalni-rady/zasedani/2011-2/55-zasedani,
souhrnnou hodnotící zprávu vypracovanou pro VRR a usnesení VRR, kterým byl schválen projekt reg. č. CZ.1.09/4.2.00/30.00715 „Dostavba hotelu
Prezident“ naleznete zde: http://www.nuts2severozapad.cz/regionalni-rada/vybor-regionalni-rady/zasedani/2010-2/46-zasedani.
Podkladový materiál na zasedání VRR (obsahující i návrh na usnesení) je interním pracovním materiálem, který slouží výhradně pro potřeby přípravy
členů VRR na zasedání. Oficiálními výstupy z jednání VRR jsou zápis, výpis usnesení a přílohy usnesení, na něž vás odkazujeme výše.
Zprávy externích hodnotitelů, kteří dané žádosti hodnotili v rámci 2. fáze hodnocení, vám s odkazem na možnost ohrožení jejich nezávislosti a
objektivity, nemůžeme poskytnout. Jednak dle ustanovení §8a Zákona 106/1999 Sb., které konstatuje, že „Informace týkající se osobnosti, projevů
osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu“. Toto
ustanovení zároveň odkazuje na §10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, kde je stanovena povinnost správce osobních údajů dbát
na to „aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu před
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů“. Druhým argumentem pak je již dříve uvedené zachování nezávislosti
a objektivity externích hodnotitelů při zpracování odborných posudků ke konkrétním projektům. Hodnotitelé, kteří jsou vybíráni a schvalováni VRR,
jsou dle svých odborných kompetencí rozděleni do několika základních oblastí a následně přidělováni ke konkrétním projektům v rámci jednotlivých
výzev dle svého odborného zaměření. Vzhledem k faktu, že pro některé specifické oblasti podpory se jedná o velmi úzkou skupinu osob, mohlo by to
potenciálně vést ke snaze ovlivnit v úvahu přicházející hodnotitele, aby určitý projekt uspěl v procesu schvalování dotace. Zveřejnění údajů
o hodnotitelích by tak paradoxně snížilo transparentnost procesu administrace schvalování žádosti o dotaci, neboť by vystavovalo nebo minimálně
mohlo vystavit externí hodnotitele permanentnímu tlaku ze strany žadatelů o poskytnutí dotace ve snaze zajistit si optimální bodové ohodnocení.
Možná argumentace poukazující na zrušení seznamu externích hodnotitelů v souvislosti s nálezy auditu Deloitte Advisory s. r. o.
a vyhlášení zcela nového výběrového řízení na externí hodnotitele, je pro danou situaci nevyužitelná, neboť do „nového“ seznamu externích expertů
byli zařazeni i někteří experti, kteří byli zařazeni i v předchozím období.
Ad 2.
personální složení členů VRR podílejících se na schválení těchto projektů, vč. rozpisu, jak hlasovali, naleznete taktéž na výše uvedených odkazech.
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Jména hodnotitelů, kteří se podíleli na hodnocení těchto projektů, nemůžeme s odkazem na výše uvedenou argumentaci poskytnout.
Ad 3.
v průběhu kontroly zadávacího řízení (30. 8. – 2. 9. 2011, 21. 3. – 18. 9. 2012) nebylo pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad (dále jen „ÚRR“) řešeno propojení příjemce a firmy THERMIA – BAU, a. s. (ředitel), jméno ředitele THERMIA – BAU, a. s., nebylo
zmiňováno v žádném dokumentu předloženém na ÚRR ani na webových stránkách firmy. První informace o příbuzenském vztahu příjemce a ředitele
THERMIA – BAU, a. s., byla na ÚRR doručena dne 8. 8. 2013 současně s informací o neplnění peněžních závazků THERMIA – BAU, a. s., vůči svým
obchodním partnerům.
Bohužel nejsme schopni v současné době potvrdit nebo vyvrátit, zda informací o propojení firem disponovali tehdejší zaměstnanci Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad, resp. tehdejší členové VRR.
S pozdravem
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