
                                                                                                    
   

   

   

    

    

 
 

Váš e-mail ze dne: 

4. 3. 2021 

Naše č. j.: 

TACR/3-8/2021 

Vyřizuje: 

Jana Karbanová 

Kontakt: 

234 611 320 

jana.karbanova@tacr.cz 

Datum/místo: 

11. 3. 2021 

Praha 

 

Dobrý den, 

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“), obdržela dne 4. 3. 2021 Vaši žádost 

o poskytnutí informací, ve které požadujete následující informace: 

 

1) Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d)  zákona č. 134/2016 Sb. 

(dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti? 

2) Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly 

povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti? 

3) Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 

Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti? 

4) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce 

dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? 

5) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální 

spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? 

6) Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou 

veřejným zadavatelem podle ZVZ? 

7) Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu 

k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ? 

8) Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 

9) Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), 

včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení 

a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi. 

10) Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 

povinný subjekt používá? 

 

Ad 1) TA ČR nezřídila žádné příspěvkové organizace ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) a d) ZVZ.  

Ad 2) TA ČR nezaložila žádnou právnickou osobu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. 

ZVZ. 

Ad 3) TA ČR nezaložila žádnou právnickou osobu nespadající pod definici ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) bod  1. 

a bod 2. ZVZ. 

 



 
 

Ad 4) TA ČR v roce 2020 neuzavřela žádné veřejné zakázky na základě vertikální spolupráce dle ustanovení 

§ 11 ZVZ.  

Ad 5) Váš dotaz směřuje na informaci, jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 

na základě horizontální spolupráce. Dle ustanovení § 12 ZVZ se za zadání veřejné zakázky nepovažuje uzavření 

smlouvy výlučně mezi veřejnými zadavateli za předpokladu, že dojde ke splnění kumulativně uvedených 

podmínek. Ačkoli TA ČR uvedené podmínky v ustanovení § 12 ZVZ splňuje (tedy v rámci horizontální 

spolupráce neuzavřela v roce 2020 žádnou veřejnou zakázku ve smyslu ZVZ), rozhodla se Kancelář TA ČR 

informaci o horizontální spolupráci poskytnout, jelikož se v domnívá, že Váš dotaz směřoval na existenci 

horizontální spolupráce jako takové, nikoli na skutečnost, zda je spolupráce realizována ve formě veřejné 

zakázky ve smyslu ZVZ. V této souvislosti tedy TA ČR uvádí, že v roce 2020 TA ČR uzavřela  na základě 

horizontální spolupráce dle ustanovení § 12 ZVZ smlouvu o horizontální spolupráci v oblasti podpory 

aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterou lze nalézt zde: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14687293?backlink=y6pbq (odkaz uveden v souladu s ustanovením § 6 

Zákona). Druhou smluvní stranou v rámci této smlouvy bylo Ministerstvo zemědělství (IČO: 00020478, 

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1). Skutečná hodnota zakázky činila 27.687.000,- Kč bez DPH. 

Ad 6) Mezi tři nejvýznamnější zakázky, které byly TA ČR uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, 

kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ, patří následující veřejné zakázky (dále jen „VZ“): 

a) VZ Sdílený informační systém TA ČR, v jejímž rámci byla uzavřena rámcová smlouva se společnostmi 

AHASWARE s.r.o. (IČO: 25724789, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4), Marbes s.r.o. 

(IČO: 29108373, se sídlem Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň), ASD Software, s.r.o. 

(IČO: 62363930, se sídlem Žerotínova 2981/55a, 787 01 Šumperk), DataLite, spol. s r.o (IČO: 

25106325, se sídlem Štěpánská 631/51, Nové Město, 110 00 Praha 1), InQool, a.s (IČO: 29222389, se 

sídlem Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno), fnx.io s.r.o. (IČO: 04626133, se sídlem Pod Lipami 

1172, 252 30 Řevnice) a Certisys s.r.o (IČO: 02029081, se sídlem Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 

00 Praha 1). Jedná se o rámcovou smlouvu s maximálním finančním limitem ve výši 60.000.000,- Kč 

bez DPH za všechny činnosti poskytnuté dle této rámcové smlouvy. 

b) VZ uzavřená se společností Asseco Central Europe, a.s. (IČO: 27074358, se sídlem Budějovická 

778/3a, Michle, 140 00 Praha 4), a to ve výši 21.653.610,- Kč bez DPH.  

c) VZ uzavřená se společností ÚJV Řež, a.s. (IČO: 46356088, se sídlem Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec), 

a to ve výši 11.495.995,20 Kč bez DPH. 

Kancelář TA ČR dále k bodům b) a c) uvádí, že tyto veřejné zakázky byly TA ČR zadány v rámci programu BETA 

- „Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy”, 

a to na základě ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje 

z veřejných prostředků, které stanoví, že veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích jsou zadávány 

příjemci podpory v rámci programu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací postupem podle ZVZ.  V rámci 

tohoto programu patří tyto mezi nejvýznamnější zakázky, které byly TA ČR uzavřeny v kalendářním roce 2020 

s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ. 

Ad 7) K tomuto bodu Kancelář TA ČR uvádí, že dodržení zásady transparentnosti podle ustanovení § 6 ZVZ 

ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu je zajištěno prostřednictvím vnitřní směrnice TA ČR - SME-19 

„Poptávková řízení a zadávání veřejných zakázek” 

(https://drive.google.com/drive/folders/1fJ1kvtF7lHvFAw2lsGMrJMaSjLSqyDTM?usp=sharing - odkaz 

uveden v souladu s ustanovením § 6 Zákona), ve které jsou implementovány všechny zásady dle ustanovení 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14687293?backlink=y6pbq
https://drive.google.com/drive/folders/1fJ1kvtF7lHvFAw2lsGMrJMaSjLSqyDTM?usp=sharing


    

 

 

§ 6 ZVZ. Aktuální smlouva s právní kanceláří VSP advokátní kancelář, s.r.o. 

(https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13885692?backlink=xoq6t) byla uzavřena v souladu s předchozí verzí 

SME-19 (https://drive.google.com/drive/folders/1NFyExHknd7Vkf0MHTTjGBvUSShoFGENe?usp=sharing - 

odkaz uveden v souladu s ustanovením § 6 Zákona), tj. vzhledem k hodnotě podle kap 5.1 odst. 5 písm. b) 

uvedené směrnice. Jiným způsobem k navázání spolupráce s právní kanceláří nedošlo, aktuálně žádné 

poptávkové řízení neprobíhá. 

Ad 8) TA ČR není přímo podřízena žádné organizační složce státu, materiálně naplňuje znaky ústředního 

správního úřadu. TA ČR je dle § 36a odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. organizační složkou státu a správcem 

rozpočtové kapitoly. TAČR je samostatnou účetní jednotkou a hospodaří samostatně s účelovými 

a institucionálními prostředky přidělenými zákonem o státním rozpočtu České republiky. 

Ad 9) Organizační strukturu včetně organigramu lze nalézt na následujícím odkazu: https://www.tacr.cz/o-

nas/organizacni-struktura/ (odkaz uveden v souladu s ustanovením § 6 Zákona). Co se týče konkrétního počtu 

zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí včetně vztahů nadřízenosti a podřízenosti, TA ČR 

v současné chvíli nedisponuje jedním organigramem, který by kumulativně všechny požadované informace 

obsahoval, a to z důvodu provedení nové organizační změny s účinností k 1. 3. 2021. Požadované informace 

jsou však obsaženy v rámci seznamu kontaktů na konkrétní osoby z TA ČR, které lze v souladu s ustanovením 

§ 6 Zákona nalézt na následujícím odkazu: https://www.tacr.cz/o-nas/zamestnanci/. 

Ad 10) Kancelář TA ČR v souladu s ustanovením § 6 Zákona uvádí, že profil zadavatele TA ČR lze nalézt 

na následující adrese: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000864. 

 

 

S pozdravem  

 
 

Martin Bunček  

ředitel Kanceláře TA ČR 
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