
Czexpats in Science, z. s.
5. května 1868
Kročehlavy
272 01 Kladno

V Praze dne 18. 12. 2019
č. j.: 87405/2019/GAČR/PAK

vyřizuje: Mgr. Petr Chorošenin
e-mail: petr.chorosenin@gacr.cz
tel.: 227 088 820

ROZHODNUTÍ

o částečném odmítnutí žádosti o informace podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Grantová agentura České republiky (dále jen „GA ČR“), jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“) 
rozhodla v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 informačního zákona ve spojení s ustanovením § 8a, § 9 a § 11 
odst. 1 písm. 2) a odst. 2 písm. c) informačního zákona a ustanovením § 18a odst. 2 písm. a) zákona č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„rozpočtová pravidla“) o žádosti Czexpats in Science, z. s., IČO: 07794282, se sídlem 5. května 1868, Kročehlavy, 
272 01 Kladno (dále jen „žadatel“) ze dne 5. prosince 2019 o poskytnutí informace takto:

Žádost o poskytnutí informace se dle ustanovení § 15 odst. 1 a 2, § 8a, § 9 a § 11 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. 
c) informačního zákona a dle ustanovení § 18a odst. 2 písm. a) rozpočtových pravidel částečně odmítá, a to:

A) v rozsahu informací o pořadí v hodnocení oborovou komisí u všech návrhů projektů GA ČR s plánovaným 
počátkem řešení v lednu 2020 a 

B) informací o navrhovateli, abstrakt česky, celkové způsobilé náklady a celková dotace GAČR na projekt u těch 
projektů, o kterých bylo rozhodnuto, že nebudou financovány a 

C) v rozsahu informací o mezinárodních bilaterálních projektech ve spolupráci s agenturami Ministry of Science 
and Technology (MOST), Russian Foundation for Basic Research (RFBR) a São Paulo Research Foundation 
(FAPESP). 

Odůvodnění:

GA ČR obdržela dne 5. prosince 2019 žádost podle informačního zákona o poskytnutí následujících informací:

Žádáme o údaje o Návrzích projektů Grantové agentury ČR s plánovaným počátkem řešení v lednu 2020.
U všech Návrhů projektů, tj. schválených i neschválených k řešení, žádáme zejména o tyto informace ve smyslu 
Zadávací dokumentace příslušných grantových schémat:

- Registrační číslo
- Grantové schéma
- Navrhovatel
- Název projektu



- Uchazeč
- Délka projektu
- Oborová komise
- Pořadí v hodnocení oborovou komisí
- Klíčová slova česky
- Abstrakt česky
- Celkové způsobilé náklady
- Celková dotace GAČR na projekt.

Zveřejnění dokumentů a údajů týkajících se dotací poskytovaných jako podpora výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“) vylučuje ustanovení § 18a odst. 2 písm. a) a b) rozpočtových 
pravidel.

Dle ustanovení § 8a informačního zákona poskytne povinný subjekt informace týkající se osobnosti, projevů 
osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje jen v souladu právními předpisy upravujícími jejich 
ochranu. 

Žadatel požadoval poskytnutí informací, které jsou osobními údaji fyzických osob (jména navrhovatele 
neúspěšných projektů) ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 1 GDPR. Jelikož GA ČR nemá od dotčených osob souhlas 
s poskytnutím jejich osobních údajů dalším osobám, a zároveň GA ČR k poskytnutí těchto osobních údajů 
neopravňuje ani jiný ze zákonných důvodů dle ustanovení čl. 6 odst. 1 GDPR, je vůči těmto údajům splněn důvod 
pro částečné odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

Dále žadatel požadoval u všech návrhů projektů jejich abstrakt, celkové způsobilé náklady a celkovou dotaci na 
projekt. Tyto informace o návrhu grantového projektu nemohou být v případě neúspěšných projektů žadateli 
poskytnuty, zejména z důvodu, že návrh projektu má povahu autorského díla, obsahuje určité know-how a jeho 
zveřejněním by hrozilo zneužití těchto údajů ať už ze strany jiných uchazečů, nebo dalších osob. 

Dle ustanovení § 9 odst. 1 informačního zákona povinný subjekt požadovanou informaci neposkytne, je-li tato 
informace obchodním tajemstvím. Návrh projektu, jehož je abstrakt i údaje o celkových způsobilých nákladech a 
celkové dotaci nedílnou součástí, je obchodním tajemstvím, k němuž vykonává práva navrhovatel, resp. řešitel 
projektu, nebo příjemce podpory. K ustanovení § 9 odst. 2 informačního zákona GA ČR doplňuje, že informace 
o rozsahu a příjemci veřejných prostředků, jejichž poskytnutí se dle zmíněného ustanovení nepovažuje za 
porušení obchodního tajemství, jsou v souladu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací zveřejněny v informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dostupné na 
internetové stránce https://www.rvvi.cz/.

Ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) informačního zákona umožňuje neposkytnout informaci, pokud by tím byla 
porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským. 
Autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) rozumí dílo 
literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno 
v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho 
rozsah, účel nebo význam. Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části. 
Návrh projektu naplňuje znaky autorského díla a je tedy předmětem práva autorského. Majetková práva 
k tomuto autorskému dílu vykonává navrhovatel, resp. řešitel nebo příjemce. Jeho zveřejněním by došlo 
k porušení ochrany autorských práv osob odlišných od GA ČR jakožto povinného subjektu dle informačního 
zákona k tomuto autorskému dílu. 

Také smlouva o poskytnutí dotace na podporu příslušného grantového projektu uzavřená mezi poskytovatelem 
a příjemcem dotace obsahuje ustanovení, dle kterého jsou, v souladu se zvláštními právními předpisy, 
z uveřejnění vyloučeny některé části smluvní dokumentace, zejména pak návrh projektu příjemce a specifikace 

https://www.rvvi.cz/


finančních náležitostí, a to z důvodu ochrany obchodního tajemství a ochrany práv třetích osob k předmětu práva 
autorského nebo souvisejícího s právem autorským.

GA ČR v souladu s ustanovením § 30 a násl. zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
a nařízení vlády 397/2009 Sb. ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“) poskytuje informace o veřejných soutěžích, 
projektech a jejich výsledcích do informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI). 
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací spolu s nařízením vlády vymezuje rozsah 
poskytovaných a zveřejňovaných údajů. K úplnosti GA ČR dodává, že informace o úspěšných projektech budou 
v zákonné lhůtě zveřejněny v IS VaVaI, dostupném na internetové stránce https://www.rvvi.cz/. 

Pořadí návrhů projektů v hodnocení oborovou komisí není údajem, který je GA ČR povinna zveřejňovat dle 
ustanovení § 30 a násl. zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a nařízení vlády. Není 
rovněž údajem o návrhu projektu a údajem o uchazeči určeným ke zveřejnění, jejichž rozsah je v souladu 
s ustanovením § 17 odst. 6 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vymezen v ustanovení 
čl. 5 příslušné zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž.

S ohledem na výše uvedené GA ČR nemůže poskytovat jiné informace týkající se projektů než ty, které jsou 
zveřejněny v uvedeném informačním systému. GA ČR proto rozhodla tak, že žádost o poskytnutí informace 
částečně odmítla, a to v rozsahu údajů o pořadí v hodnocení oborovou komisí u všech návrhů projektů GA ČR s 
plánovaným počátkem řešení v lednu 2020 a informací o navrhovateli, abstrakt česky, celkové způsobilé náklady 
a celková dotace GAČR na projekt u těch projektů, o kterých bylo rozhodnuto, že nebudou financovány.

U mezinárodních (bilaterálních) projektů ve spolupráci s agenturami Ministry of Science and Technology (MOST), 
Russian Foundation for Basic Research (RFBR) a São Paulo Research Foundation (FAPESP) nebylo doposud 
ukončeno hodnocení projektů na straně zahraniční agentury a z tohoto důvodu doposud nebylo rozhodnuto o 
udělení podpory na řešení těchto projektů. Údaje o návrzích těchto projektů nemohou být poskytnuty, neboť se 
jedná se o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu ve smyslu ustanovení § 11 
odst. 1 písm. b) informačního zákona.

Ve zbylém rozsahu bylo žádosti o poskytnutí informace vyhověno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání na základě ustanovení § 16 odst. 1 informačního zákona ve spojení 
s ustanovením § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě do 
15 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí k předsednictvu GA ČR.

Ing. Lada Knetlová

Ředitelka Kanceláře Grantové agentury České republiky
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