
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
Váš dopis ze dne: 
05. 12. 2018 

naše č. j.: 
TACR/10-18/2018 

vyřizuje: 
Nikola Pluhařová 

tel./e-mail: 
234611369, 
nikola.pluharova@tacr.cz 

datum/místo: 
17. 12. 2018 v Praze 

 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti  
 
Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR“) jako povinný subjekt podle zákona 
č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“) rozhodla o žádosti 
o  poskytnutí informací podané dne 5. 12. 2018 v souladu s § 15 Zákona takto: 

 

Žádost se v bodech 1 a 4 odmítá, v bodech 2, 3 a 5 se žádosti vyhovuje. 

 

Odůvodnění: 
Technologická agentura České republiky obdržela dne 5. 12. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“), 
ve které požadujete informace související s návrhem projektu „Profesionalizace úředníků a 
zaměstnanců územně samosprávných celků PID: TL02000502“ a to zejména: 
 
1. Kdo byl zpravodajem návrhu projektu „Profesionalizace úředníků a zaměstnanců územně 

samosprávných celků PID: TL02000502“? 
2. Byl zpravodaj poučen o obsahu etického kodexu TAČR zejména s body 2.4, 2.5 a 2.6? 
3. Kolik tento zpravodaj hodnotil projektů v posledních třech letech? 
4. Které projekty tento zpravodaj hodnotil v posledních třech letech? 
5. Jak vysoké finanční prostředky byly tomuto zpravodaji v posledních třech letech vyplaceny, a  

to i v případě že by v jiných projektech vystupoval jako hodnotitel? 
 
 
K bodu 1 a 4 Kancelář TA ČR uvádí, že Zákon v § 2 odst. 3 stanoví, že se nevztahuje na poskytování 
informací, které podléhá režimu zvláštního zákona. Takovým zákonem je v tomto případě zákon č. 
130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací), (dále jen „ZPVV“), který v hlavě VII stanovuje poskytovateli povinnosti v souvislosti 
s poskytováním informací do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (dostupný na 
https://www.rvvi.cz/). Informační systém výzkumu, vývoje a inovací umožňuje vyhledávání dle 
konkrétních subjektů, poskytovatelů, projektů a veřejných soutěží. Strukturu údajů si již musí každý 
žadatel přizpůsobit svým potřebám. A contrario tedy není vzhledem k výše uvedenému možné 
poskytovat informace, které nejsou zveřejněny v uvedeném informačním systému. 

 

https://www.rvvi.cz/


 

 

Důvodová zpráva k hlavě VII ZPVV zcela jednoznačně deklaruje, že poskytování informací dle ZPVV je 
v souladu se Zákonem, žadatel tedy není na svém právu na přístup k informacím krácen. Vzhledem 
k tomu, že ZPVV a jeho prováděcí předpis jednoznačně stanoví, které informace mají být zveřejněny, 
lze považovat tyto informace za dostatečné naplnění práva na informace ve smyslu čl. 17 zákona č. 
2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 

Z výše uvedených důvodů se nelze domáhat poskytnutí těchto informací dle Zákona a požadované 
informace k bodům 1 a 4 nebudou TA ČR poskytnuty. 

 

V následujících částech žádosti se rozhodla Kancelář TA ČR vyhovět žadateli a uvedené informace 
poskytnout: 

K bodu 2 Kancelář TA ČR uvádí, že Etický kodex je přílohou vnitřního předpisu, který je určen pro 
zaměstnance TA ČR. Zpravodajové nejsou zaměstnanci TA ČR, a proto nejsou dotčeným dokumentem 
vázáni. Obsah dotčených ustanovení Etického kodexu je nicméně promítnut do znění rámcové 
smlouvy, která je uzavírána mezi TA ČR a zpravodajem. TA ČR využívá také další mechanismy a 
postupy jejichž prostřednictvím je zajištěna transparentnost hodnotícího procesu, nepodjatost 
hodnotitelů a skutečnost, že se hodnotitelé při hodnocení projektů nenacházejí ve střetu zájmů. TA ČR 
přísně sleduje dodržování uvedených postupů a detailně zkoumá a prošetřuje všechna upozornění 
týkající se případných porušení uvedených postupů. Jedním z možných způsobů, jak TA ČR na uvedené 
skutečnosti upozornit, je předání protikorupčního oznámení skrze webový formulář či e-mail - obojí je 
k dispozici na webových stránkách TA ČR v sekci Proti korupci - toto oznámení následně prošetřuje 
bezpečnostní ředitel. Dalšími možnostmi jsou např. zaslání písemného oznámení na adresu TA ČR či 
iniciování schůzky se zástupci TA ČR. 

 

K bodu 3 Kancelář TA ČR uvádí, že daný zpravodaj hodnotil v posledních třech letech celkem 34 
návrhů projektů. 

 

K bodu 5 Kancelář TA ČR uvádí, že celková odměna za výše uvedená hodnocení činila v posledních 
třech letech 102 000 Kč za 34 návrhů projektů.  

 

 
Poučení: 

 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k předsednictvu TA ČR. 
 
 
 
 
Petr Konvalinka 
předseda TA ČR 
 


