
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Váš dopis ze dne: 
13. 11. 2017 

naše č. j.: 
TACR/35-11/2017 

vyřizuje: 
Nikola Pluhařová 

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

datum/místo: 
16. 11. 2017 v Praze 

 Rozhodnutí o 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 13. 11. 2017 v souladu s § 15 Zákona takto: 

 

Žádost se odmítá. 

 

Odůvodnění: 
Technologická agentura České republiky obdržela dne 13. 11. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“), 
ve které požadujete informaci o dotacích, grantech, investičních pobídkách a jiné státní nebo evropské 
podpoře v podnikání a s nimi souvisejících dokumentech (smlouvy, projektové záměry, data čerpání 
a účel čerpání – především dokumenty, kde je uveden účel čerpání na nákup přístrojů a vybavení), 
které jsou evidovány k následujícím subjektům: 
 
- Vakos XT a.s., IČO: 25656180 
- RE-play CZ, a.s., IČO: 27523349 
- CHemProtect, a.s., IČO: 28225341 
- CSC Medical s.r.o., IČO: 24676021 
- TAXCOM, spol. s r.o., IČO: 49615467 
- AG SCALA a.s., IČO: 25751093 
- Bohuslav Doležal prof. Ing. CSc., IČO: 42538572 
 
a fyzická osoba Bohuslav Doležal prof. Ing. CSc., bydlištěm Praha 4 - Háje, Kropáčkova 563, PSČ 149 00. 
 



 
 
 
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. Součástí tohoto informačního systému je mimo jiné evidence 
veřejných soutěží a ZPVV a jeho prováděcí právní předpis (§ 5 nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o 
informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) stanoví, co je jejím obsahem. 
Všechny projekty podpořené v rámci příslušné veřejné soutěže TA ČR zveřejňuje v Informačním 
systému výzkumu, vývoje a inovací – část Centrální evidence projektů (https://www.rvvi.cz/). 
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací umožňuje i vyhledávání dle konkrétních subjektů a 
poskytovatelů. 

Informace o dotacích poskytnutých ze státního rozpočtu rovněž TA ČR zveřejňuje prostřednictvím 
Informačního systému Centrální evidence dotací z rozpočtu, a to na základě zákona č. 218/2000 Sb., 
rozpočtová pravidla (http://cedr.mfcr.cz/).  

Strukturu údajů si již musí každý žadatel přizpůsobit svým potřebám.  

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 tím.  
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 této informace dle Zákona a požadované 
informace tedy nebudou TA ČR poskytnuty. 

 

 
Poučení: 

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


