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Praha 

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 
 
Technologická agentura České republiky (dále také jako „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 2. 12. 2021 TA ČR v souladu s § 15 Zákona takto: 
 

Žádost se v bodech 1, 2 ,4, 6 a 7 odmítá, v bodu 3 a 5 se žádosti vyhovuje. 
 
Odůvodnění: 
 
Technologická agentura České republiky obdržela dne 2. 12. 2021 Vaši žádost o poskytnutí informací podle 
Zákona, ve které žádáte o poskytnutí následujících informací týkajících se projektu TK01010202 s názvem 
„Analýza potenciálu, scénářů a návrh využití decentralizovaných obnovitelných zdrojů pro rozšíření sítě 
nabíjecích a plnících stanic“ a poskytnutí kopií následujících dokumentů: 
 
1. Vlastní a celá studie „Analýza potenciálu, scénářů a návrh využití decentralizovaných obnovitelných 

zdrojů pro rozšíření sítě nabíjecích a plnících stanic“ včetně všech příloh 
2. Nabídky všech účastníků soutěže 
3. Hodnotící kritéria soutěže 
4. Protokoly z výběru zhotovitele 
5. Přehled všech skutečně vynaložených nákladů na projekt 
6. Dílčí zprávy projektu 
7. Zprávy z monitorování projektu zadavatelem 
 
K bodu 1, 2, 4, 6 a 7 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. 

https://www.isvavai.cz/
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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 k bodu 1 doplnit, že návrhy projektů obvykle obsahují  informace charakteru obchodního 
tajemství, práv k průmyslovému vlastnictví či autorských práv. Ust. § 16 odst. 3 Zákona stanoví, že práva k 
výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacím, která není veřejnou zakázkou, patří příjemci. Výše uvedený 
projekt byl realizován v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací THÉTA (dále jen “program THÉTA”), kde jsou součástí zadávací 
dokumentace a přílohou Smlouvy o poskytnutí podpory Všeobecné podmínky. V článku 14 odst. 1 
Všeobecných podmínek je v souladu s výše uvedeným ustanovením ZPVV uvedeno, že všechna práva k 
výsledkům projektu patří hlavnímu příjemci a dalším účastníkům. Z důvodu zachování práv duševního 
vlastnictví hlavního příjemce a dalších účastníků není možné ze strany TA ČR uvedenou informaci poskytnout 
v souladu s ust. § 2 odst. 3, ust. §  9 odst. 1, a ust. § 11 odst. 2 písm. c) Zákona. 
 
K bodu 2 TA ČR pouze doplňuje, že do veřejných soutěží se obecně přihlašuje velké množství uchazečů, 1. 
veřejná soutěž programu THÉTA není výjimkou. Poskytnout návrhy všech uchazečů včetně jejich příloh by 
bylo technicky a administrativně velmi náročné. TA ČR zde uvádí, že je třeba rozlišovat mezi nabídkami 
podanými do vyhlášené veřejné zakázky a návrhy projektů podanými do vyhlášené veřejné soutěže. V případě 
veřejné zakázky se nabídky pohybují v řádech jednotek, v případě veřejné soutěže se jedná o stovky návrhů. 
 
Odůvodnění zbývajících bodů žádosti, které byly TA ČR odmítnuty, již bylo uvedeno výše. 
 
Z výše uvedených důvodů se nelze domáhat poskytnutí informací bodu 1, 2, 4, 6 a 7 dle Zákona, a požadované 
informace tedy nebudou TA ČR poskytnuty. 
 
V následující části žádosti se rozhodla TA ČR vyhovět žadateli a v souladu s ust. § 6 Zákona sdělit žadateli 
údaje přímo nebo prostřednictvím kopie dokumentu v příloze k tomuto rozhodnutí. 
 
K bodu 3 TA ČR uvádí, že hodnotící kritéria soutěže jsou součástí zadávací dokumentace 1. veřejné soutěže 
Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA, které jsou také 
veřejně dostupné na stránkách https://www.tacr.cz/program/program-theta/. Zadávací dokumentaci TA ČR 
žadateli poskytuje také ve formě přílohy tohoto rozhodnutí. 
 
K bodu 5 TA ČR uvádí, že v souladu s ust. § 9 odst. 2 Zákona může poskytnout informaci o celkově 
vynaložených nákladech projektu v letech 2018 - 2020.  Závěrečné zprávy týkající se skutečně vynaložených 
nákladů za rok 2021 ještě nebyly odevzdány, TA ČR tedy touto informací prozatím nedisponuje. Skutečně 
vynaložené náklady činily za rok: 
2018 - 1. 065. 590 Kč, 
2019 - 1. 972. 440 Kč, 
2020 - 1. 905. 660 Kč. 
 

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

https://www.tacr.cz/program/program-theta/
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Petr Konvalinka 

předseda TA ČR 

 

 

 

 

 

 

Příloha:  

Zadávací dokumentace k 1. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací THÉTA  


