
                                                                                                    
 
 

 

 

 

Váš dopis ze dne: 

26. 7. 2022 

Naše č. j.: 

TACR/3-19/2022 

Vyřizuje: 

Karolína Beranová  

Kontakt: 

234 611 314 

karolina.beranova@tacr.cz 

 

Vážený pane XXXXXXXX, 

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR“) jako povinný subjekt podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), 

obdržela dne 27. 7. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací. Na základě žádosti požadujete poskytnutí 

informací, které se týkají materiálu s názvem „Analýza a vyhodnocení možností vytváření a plošného 

rozšiřování přírodního stanoviště 3270 soustavy Natura 2000 v podmínkách Dolního Labe při respektování 

stávajícího užívání a rozvoje vodní cesty“ (dále jen “Analýza”). Konkrétně se jedná o tyto informace:  

1) doklady, z nichž vyplývají finanční náklady na zhotovení Analýzy, 

2) doklady, z nichž vyplývají názvy rezortů/institucí, které stanovily výzkumnou potřebu zhotovení Analýzy, 

3) doklady, z nichž vyplývá, které konkrétní osoby se podílely na výběru vítěze soutěže ke zhotovení Analýzy, 

4) doklady, z nichž vyplývají jména konkrétních osob, které připravily zhotovení Analýzy a řídily její 

zpracování, 

5) protokoly/zápisy z kontrolních dnů, z nichž mj. vyplývá, které konkrétní osoby se jich účastnily a co se 

řešilo, 

6) doklady, z nichž vyplývají důvody, že k Analýze bude či nebude zhotovená odborná oponentura, 

7) závěrečná odborná oponentura k Analýze (pokud bylo zhotovena), 

8) doklad, z něhož vyplývá, že došlo k převzetí zpracované Analýzy na TA ČR od řešitelského týmu, 

9) doklady, z nichž vyplývá, že došlo k předání Analýzy rezortům/institucím, které si ji vyžádaly pro své účely. 

 

TA ČR v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) Zákona k Vaší žádosti uvádí následující: 

 

Ad 1) Finanční náklady na zhotovení Analýzy jsou obsažené v Písemné zprávě zadavatele č.j.: TAČR/51-

24/2021, která je veřejně dostupná na následujících odkazech zde: 

https://starfos.tacr.cz/cs/project/TIROMD041 či  

zde: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000864/zakazka/408085.  

Finanční náklady na zhotovení Analýzy dle této zprávy činily 5 550 000 Kč bez DPH. 

 

 

https://starfos.tacr.cz/cs/project/TIROMD041
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000864/zakazka/408085


 
 

Ad 2) Instituce, která stanovila potřebu zhotovit Analýzu, je uvedena také v Písemné zprávě zadavatele č.j.: 

TACR/51-24/2021, která je veřejně dostupná na následujících odkazech 

zde:https://starfos.tacr.cz/cs/project/TIROMD041 či  

zde: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000864/zakazka/408085. 

Výzkumnou potřebu zhotovení Analýzy stanovilo Ministerstvo dopravy. Pro úplnost dodáváme, že v 

programu BETA2 vystupuje vždy jen jeden odpovědný resort. Podle informace Ministerstva dopravy se na 

zadání a přípravě výzkumné potřeby podílelo rovněž Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo 

zemědělství. 

 

Ad 3) Konkrétní osoby, které se podílely na výběru vítěze soutěže ke zhotovení Analýzy, jsou uvedeny v 

dokumentu, který přikládáme jako přílohu č. 1 - Ustavení a pověření komise. 

 

Ad 4) Jména konkrétních osob, které připravily zhotovení Analýzy a řídily její zpracování jsou veřejně 

dostupné na následujícím odkazu zde: https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-

vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TIROMD041. 

 

Ad 5) V souladu s čl. 4 odst. 9 Smlouvy o poskytnutí podpory, kterou pro úplnost přikládáme jako přílohu č. 

2, proběhly 3 kontrolní dny. Osoby, které se kontrolních dnů zúčastnily a skutečnosti, které byly předmětem 

řešení, jsou uvedeny v Zápisech z kontrolních dnů, které přikládáme jako přílohu č. 3 - 5. Členové 

projektového týmu, které zmiňují příslušné dokumenty, jsou shodní s členy hodnotící komise dle dokumentů 

k bodu 1). 

 

Ad 6) U projektů v programu BETA2 standardně probíhá tzv. oponentura, tedy vyhotovení tzv. oponentního 

posudku, a to na konci hodnocení každého výsledku a hodnocení projektu. Tento postup je stejný pro všechny 

projekty. Z tohoto důvodu se nevyhotovuje dokument, ze kterého by explicitně vyplývaly důvody pro 

vyhotovení oponentního posudku. 

 

Ad 7) Závěrečný odborný posudek byl zpracován a přikládáme jej jako přílohu č. 6 Kontrola realizace. 

 

Ad 8) Z Protokolu o předání výsledků mezi řešitelem a TA ČR vyplývá, že TA ČR převzala od řešitelského týmu 

výsledky Analýzy. Tento protokol přikládáme jako přílohu č. 7. 

 

Ad 9) Z Protokolu o předání výsledků vyplývá, že Ministerstvo dopravy převzalo od TA ČR výsledky Analýzy. 

Tento protokol přikládáme jako přílohu č. 8. 

 

https://starfos.tacr.cz/cs/project/TIROMD041
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000864/zakazka/408085
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TIROMD041
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TIROMD041


    

 

 

Pro informaci uvádíme, že v některých případech se nejedná o formalizované dokumenty, jelikož při 

kontrolách, hodnocení a dalších příležitostech dochází k záznamu v daném čase přímo do příslušného 

systému IS BETA, kde dochází k procesní administraci projektu ze strany TA ČR. Jedná se tedy o výtah 

požadovaných dat ze systému, která bylo nutné vyreportovat do příslušného souboru, který odpovídá 

konkrétnímu požadavku žadatele o informaci. 

Závěrem bychom chtěli uvést, že zadání každé výzkumné potřeby spadá do gesce uvedeného rezortu, který 

také následně po konci řešení získává výsledky do své sféry vlivu. Ohledně projektů realizovaných v rámci 

programu BETA2 je tak nutné se s obdobnými dotazy obracet přímo na uvedené rezorty, TA ČR je schopna 

poskytnout pouze úzké penzum podkladů, které jsou spíše procesního charakteru. Vzhledem k výše 

uvedenému není TA ČR u žádných projektů realizovaných v programu BETA2 schopna poskytnout žádný z 

dosažených výsledků, a to ani v dílčí formě v průběhu řešení. 

  

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Ustavení a pověření komise 

Příloha č. 2 Smlouva o poskytnutí podpory 

Příloha č. 3-5 Zápisy z kontrolních dnů 

Příloha č. 6 Kontrola realizace 

Příloha č. 7 Protokol o předání výsledků (řešitel X TA ČR) 

Příloha č. 8 Protokol o předání výsledků (TA ČR X Ministerstvo dopravy) 

 

 

 

 

S pozdravem  

Martin Bunček  
ředitel Kanceláře TA ČR 


