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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 13. 1. 2021 TA ČR v souladu s § 15 Zákona takto: 

 

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

 

Odůvodnění:  

Technologická agentura České republiky obdržela dne 13. 1. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací podle 

Zákona, ve které žádáte o poskytnutí následujících informací ohledně Rozhodnutí o výsledku 3. veřejné 

soutěže programu TREND: 

1. Jaký počet bodů má, ve výsledcích 3. veřejné soutěže TREND, poslední projekt v tabulce Seznam 

kvalitních projektů doporučených k podpoře, se kterými může být dodatečně uzavřena Smlouva 

o poskytnutí podpory s ohledem na další možnosti státního rozpočtu a navýšení alokace až na 3 mld. Kč? 

2. Žádáte o poskytnutí pořadníku sestaveného ze všech návrhů projektů hodnocených Radou programu 

na základě toho, zda jsou návrhy projektů ne/doporučeny k podpoře, a na základě přiděleného počtu 

bodů (ten se u každého návrhu projektu pohybuje v rozmezí nula až 350 bodů), který je výstupem 

jednání Rady programu (dle Hodnocení návrhů projektu str. 3) 

3. Jaký je postup řešení možné podjatosti oponentů? 

4. Jakou konkrétní odbornost mají zpracovatelé oponentních hodnocení? 

K bodu 1, 2 a 4 Kancelář TA ČR uvádí, že Zákon v § 2 odst. 3 stanoví, že se nevztahuje na poskytování informací, 

které podléhají 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 (dále jen „IS VaVaI”) (dostupný na https://www.isvavai.cz/). 

Součástí tohoto informačního systému je mimo jiné centrální evidence projektů 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. IS VaVaI 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.   

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. 

Pro úplnost lze doplnit, že poskytování informací o výsledcích hodnocení návrhu projektu stanoví 

i § 21 odst. 7 ZPVV. Informace požadované žadatelem lze pod toto ustanovení zahrnout, jenže toto 

ustanovení se vztahuje pouze k příslušnému uchazeči, kterému se zpřístupní pouze informace o jím podaném 

projektu, a to konkrétně prostřednictvím systému ISTA. Výsledky hodnocení tedy nelze poskytovat jiným 

subjektům. 

Z výše uvedených důvodů se nelze domáhat poskytnutí informací dle bodu 1, 2 a 4 dle Zákona, a požadované 

informace tedy nebudou TA ČR poskytnuty. 

V následující části žádosti se rozhodla Kancelář TA ČR vyhovět žadateli a v souladu s ust. § 6 Zákona sdělit 

žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace: 

K bodu 3 Kancelář TA ČR uvádí, že postup řešení možné podjatosti oponentů je zveřejněn prostřednictvím 

vnitřní směrnice TA ČR – SME-23, která upravuje zajištění hodnocení návrhů projektů a projektů v realizaci. 

Tato směrnice zajišťuje nepodjatost prostřednictvím procesu stanoveného dle bodu 5.2.1. a 5.3.2., 

přičemž nastavení tohoto procesu je plně v souladu s požadavky ustanovení § 21 odst. 4 (s odkazem 

na ust. § 21 odst. 1) ZPVV. V souladu s ustanovením § 6 Zákona tak v tomto případě Kancelář TA ČR odkazuje 

na předmětnou směrnici, která je zveřejněna na webových stránkách TA ČR (https://www.tacr.cz/metodicka-

podpora/vnitrni-smernice/). 

 
Poučení: 

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

 
Petr Konvalinka 

předseda TA ČR 


