Výroční zpráva
Grantové agentury České republiky
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Za období 1. 1. – 31. 12. 2017
Při poskytování informací veřejnosti postupovala Grantová agentura České republiky (dále jen
„GA ČR“) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen jako „InfZ“) a v souladu s Postupem Grantové agentury ČR při vyřizování
žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „interní směrnice“).
Činnost v oblasti poskytování informací v číslech

Celkem

A)

Celkový počet žádostí o informace

3

B)

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti / částečném odmítnutí žádosti

0

C)

Počet podaných odvolání (rozkladů)

0

D)

Počet soudních rozsudků ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
o odmítnutí žádosti o informace

0

E)

Počet stížností na postup při vyřizování žádostí o informace

0

Ve výše uvedeném období přijala GA ČR tři žádostí o poskytnutí informací dle InfZ, které jsou
v souladu s ust. § 5 odst. 3 InfZ zveřejňovány na webu GA ČR pod tímto odkazem:
http://www.gacr.cz/uredni-deska/poskytovani-informaci-podle-zakona-c-1061999-sb/.
První žádost, č.j. 1894/2017/GAČR/SMS, byla doručena 8. března 2017. Žadatel požadoval
poskytnutí informací o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě. Informace byla
žadateli zaslána dne 22. března 2017.
Druhá žádost, č. j. 1932/2017/GAČR/SMS, byla doručena 8. března 2017. Žadatel požadoval
poskytnutí informací o tom, jaké zaměstnance a v jakých pozicích v organizační struktuře GA
ČR zaměstnává. Informace byla žadateli zaslána dne 22. března 2017. Dne 28. 3. 2017 byla
žadatelem doručena doplňující žádost pod stejným č.j. o poskytnutí informací v nově
požadovaném formátu. Doplňující informace byla žadateli zaslána dne 10. dubna 2017.
Třetí žádost, č. j. 2849/2017/GAČR/SMS, byla doručena 22. května 2017. Žadatel požadoval
poskytnutí informací o seznamu transferu GAČR územně samosprávným celkům 2001-2016,
Zlínský kraj. Informace byla žadateli zaslána dne 6. června 2017.
Další žádosti o poskytnutí informací bez požadavku na poskytnutí dle InfZ přijímá GA ČR
pravidelně prostřednictvím helpdesku dostupného na webu GA ČR pod tímto odkazem:
http://info.gacr.cz/servlet/HelpdeskDynamic;jsessionid=0F898BDE2676ED934D16A76B1154
6202?eid=rozcestnik&lang=cs&hd_authentication=0&hd_submit.
V roce 2017 vyřídila GA ČR velké množství jak telefonických, tak i písemných dotazů, a to
v řádu tisíců. Jen během soutěžní lhůty běžící od 22. února do 6. dubna 2017 bylo evidováno
1 600 písemných dotazů a cca 2 000 telefonických dotazů. Většina těchto dotazů se týkala

především výkladu zadávací dokumentace, obecných pravidel podávání návrhů projektů,
hodnocení projektů a dalších interních procesů.
Na webu GA ČR je již od roku 2014 zřízena sekce pro odpovědi na nejčastější dotazy ve formě
FAQ, která je neustále doplňována o nové tematické okruhy a je dostupná pod tímto odkazem:
http://www.gacr.cz/faq.

