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Zveřejnění informací dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Grantová agentura České republiky (dále jen „GA ČR“) obdržela dne 15. srpna 2020 žádost podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon“), o poskytnutí následujících informací: 

Přehled o dotacích, které přidělil GAČR v letech 2010-2019 (za každý rok) společnostem z koncernu 

Agrofert (IČ 26185610): 

- Datum rozhodnutí o přidělení dotace (případně odmítnutí dotace) 

- Výše přidělené dotace (případně výše odmítnuté dotace) 

- Název dotačního programu, v rámci kterého byla dotace přidělena (případně odmítnuta) 

- Název společnosti, která dotaci získala 

- Informace, zdali vůči dotaci byla uplatněna finanční korekce. V případě, že ano, tak zdali 

byla vymožena vůči příjemci dotace. 

Přehled o dotacích či finančních podporách, které přidělil GAČR v letech 2010-2019 společnostem 

z koncernu Rabbit CZ (IČ 25601717): 

- Datum rozhodnutí o přidělení dotace (případně odmítnutí dotace) 

- Výše přidělené dotace (případně výše odmítnuté dotace) 

- Název dotačního programu, v rámci kterého byla dotace přidělena (případně odmítnuta) 

- Název společnosti, která dotaci získala 

- Informace, zdali vůči dotaci byla uplatněna finanční korekce. V případě, že ano, tak zdali byla 

vymožena vůči příjemci dotace. 

Přehled celkového objemu dotací (celkově tedy národní i evropské dotace), které GA ČR přidělila - na 

časové ose 2010-2019, jakou část z toho získaly koncerny Agrofert a Rabbit CZ (tedy celkově všechny 

společnosti z obou koncernů) opět dle jednotlivých let na časové ose. 

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.  

Dle ustanovení § 6 odst. 1 informačního zákona směřuje-li žádost k poskytnutí zveřejněné informace, 

může povinný subjekt místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání 

zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází. V souladu 

s tímto ustanovením GA ČR žadatele odkazuje na informace zveřejněné v IS VaVaI, které jsou dostupné 

na internetové stránce https://www.rvvi.cz/. Informace o projektech a podpoře poskytnuté 

konkrétním příjemcům lze vyhledat pomocí názvu či IČO příjemce nebo dalšího účastníka pod tímto 

odkazem: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani. Pod uvedeným odkazem jsou 

prostřednictvím vyhledávání dostupné požadované informace. 
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