
 

 

   

 
 
 

 
 

Váš dotaz ze dne: 

 

Naše č. j.: 

TACR/3-8/2022 

Vyřizuje: 

Karolína Beranová 

Kontakt: 

234 611 314 

karolina.beranova@tacr.cz 

 

Vážený pane inženýre, 

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 26. 1. 2022 Vaši žádost 

o poskytnutí informací, ve které požadujete v rámci projektu TITOMZP903 - Technologické zdroje znečišťování 

ovzduší – stanovení ochranných zón a modelových nástrojů pro umisťování nových staveb jako prevence 

obtěžování zápachem následující informace: 

1) Byly všechny finanční prostředky za jednotlivá čtvrtletí (5.Q-7.Q) společnosti xxxxxxxxxxxxxx („hlavní 

příjemce“) proplaceny a pokud ano, můžete sdělit data, kdy byly jednotlivé částky poukázány na účet 

společnosti xxxxxxxxxxxx? 

2) Pokud nebyla proplacena všechna čtvrtletí, můžete specifikovat, které čtvrtletí nebylo proplaceno? 

3) Jak má naše firma postupovat v případě, že finanční prostředky uvolněné TA ČR nám nepřevedla v 

souladu s všeobecnými podmínkami na náš účet?  

K otázce 1) a 2) uvádíme následující. Finanční prostředky za 5. kvartál byly proplaceny (tj. platba byla 

odeslána) dne 20. 5. 2021 (ve výši 269 169,66 Kč) a dále 3. 9. 2021 (ve výši 516 030,00 Kč). Připsány byly 

prostředky na účet hlavního příjemce dne 21. 5. 2021 a 6. 9. 2021.  

Za 6. kvartál byly finanční prostředky proplaceny 17. 12. 2021 (ve výši 1 118 341,64 Kč) a připsány na účet 

hlavního příjemce byly dne 21. 12. 2021.  

Za 7. kvartál dosud nebyly schváleny výsledky, a tudíž zatím nedošlo k proplacení žádných finančních 

prostředků. 

K otázce 3) je nutné uvést, že právní úprava Zákona nestanovuje povinným subjektům povinnost poskytovat 

informace spočívající v právním poradenství. V tomto směru nad rámec svých zákonných povinností dle 

dotčeného Zákona TA ČR uvádí, že hlavní příjemce byl instruován k řádnému proplácení finančních 

prostředků vedlejším příjemcům v souladu s všeobecnými podmínkami a pod hrozbou případných sankcí.  

 

 

S pozdravem  

Martin Bunček  
ředitel Kanceláře TA ČR 


