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Vážený pane, 
 

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR“) obdržela dne 15. 8. t.r. Vaši žádost o 

poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále 

jen „Zákon“), ve které požadujete níže uvedené informace ohledně koncernů Agrofert (IČ 

26185310) a Rabbit CZ (IČ 25601717): 

a) Datum rozhodnutí o přidělení dotace (případně odmítnutí dotace) 

b) Výše přidělené dotace (případně výše odmítnuté dotace) 

c) Název dotačního programu, v rámci kterého byla dotace přidělena (případně odmítnuta) 

d) Název společnosti, která dotaci získala 

e) Informace, zda-li vůči dotaci byla uplatněna finanční korekce. V případě, že ano, tak zda-li byla 

vymožena vůči příjemci dotace 

f) Přehled celkového objemu dotací, které TA ČR přidělila - na časové ose 2010-2019 a vyznačení, 

jakou část z toho získaly výše zmíněné koncerny 

 
Na žádné z Vámi požadovaných (kategorií) informací požadovaných prostřednictvím Vašich 
otázek uvedených pod písm. a) - f) výše se nevztahuje povinnost jejich poskytování dle Zákona, a 
to na základě jeho ust. § 2 odst. 3, jelikož se jedná o informace zveřejňované dle zákona zvláštního, 
a to zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků (dále jen „ZPVV“).  

 

Nicméně i přes výše uvedené jsme se rozhodli uvedené informace poskytnout, a to ve formě 
tabulky souboru .xls., jež je přílohou tototo dokumentu. Údaje v ní obsažené jsou odpověďmi na 
Vaše otázky, označené v tomto dokumentu písmeny a) - d) a písmenem f). 
  

Tabulka obsahuje následující údaje: 

 - seznam společností vlastněných společnostmi RABBIT CZ, a.s. a AGROFERT, a.s.  
Tento byl vytvořen pomocí komerčního analytického nástroje, který sleduje majetkové vazby 
mezi ekonomickými subjekty.  

- výpis projektů s účastí společností v tomto seznamu, které žádaly o podporu. Výpis obsahuje 
kód projektu, název společnosti, název koncového vlastníka, program do kterého byl projekt 
podán, rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže, datum vyhlášení výsledků soutěže a výši přiznané 



 
 

 

 

 

 

Frank Bold Society, z. s. 
tel. +420 720 163 030 

/ požadované veřejné podpory. Všechny tyto informace jsou veřejně dostupné na webových 
stránkách Technologické agentury ČR - www.tacr.cz  

- agregovaný souhrn za jednotlivé společnosti, a to včetně ročního rozkladu financování 
podpořených projektů 

 

Jako odpověď na Vaši otázku uvedenou pod bodem e) uvádíme, že proti žádnému z projektů se 
sledovanými účastníky nebyly uplatněny smluvní sankce, a proto vůči nim nebyla uplatněna ani 
jakákoli finanční korekce.  

Závěrem na vysvětlenou dodáváme, že terminologii užitou ve Vaší žádosti ZPVV ani TA ČR 
nepoužívá. Namísto pojmu rozhodnutí o přidělení dotace užíváme pojmu vyhlášení výsledků 
veřejné soutěže. Část žádosti Informace, zdali vůči dotaci byla uplatněna finanční korekce jsme 
vyhodnotili jako možné sankce, které mohly být případně ze strany poskytovatele uplatněny.   
 

 
 

S pozdravem 

 

Martin Bunček  

ředitel Kanceláře Technologické agentury ČR 

 

 

 

 


