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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 1. března 2021 žádost podle 

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

„Zákon“), na jejímž základě byly žadateli poskytnuty následující informace: 

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. 

(dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění žádosti? 

Žádné. 

Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly 

povinným subjektem založeny, a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění žádosti? 

Žádné. 

Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona 

č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění žádosti? 

Žádné. 

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální 

spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? 

Žádné takové zakázky v kalendářním roce 2020 nebyly uskutečněny. 

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální 

spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? 

Žádné takové zakázky v kalendářním roce 2020 nebyly uskutečněny. 

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří 

nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 

Zadavatel v kalendářním roce nezadával žádné podlimitní ani nadlimitní zakázky, pouze malého 

rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb. Tři nejvýznamnější zakázky, jejichž smlouvy byly uzavřeny 

v kalendářním roce 2020, jsou tyto: 

Technická podpora pro Grantový informační systém - https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-

profilu-zadavatelu/detail/Z0000136/zakazka/385766   

SEFIRA spol. s r.o. 

Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 

IČO: 62907760 

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 1 900 000 Kč bez DPH. 

Koupě a podpora Firewall - https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-

zadavatelu/detail/Z0000136/zakazka/306150  
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ComArr, spol. s r.o. 

Tolarova 291, 533 51 Pardubice 

IČO: 15050084 

Úprava zasedacích místností - https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-

zadavatelu/detail/Z0000136/zakazka/336330    

IMAGE CZ s.r.o. 

Filmová 174, Zlín 761 79 

IČO: 25572491  

Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu 

k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ? 

Zadavatel poptával právní služby v předpokládané hodnotě zakázky malého rozsahu dle § 27 zákona 

č. 134/2016 Sb. a to formou tzv. uzavřené výzvy třem advokátním kancelářím, které se specializují na 

dané odvětví práva. Jednalo se o advokátní kanceláře Havel & Partners s.r.o., MT Legal s.r.o. a ROWAN 

LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.  

Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 

Žádná, povinný subjekt sám je organizační složkou státu. 

Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), 

včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení 

a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi. 

Svou organizační strukturu GA ČR zveřejňuje na svých webových stránkách. 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 na svých webových stránkách na adrese 

https://gacr.cz/o-ga-cr/organizacni-struktura/. Organizační schéma GA ČR je zveřejněno na adrese 

https://gacr.cz/file-download/47312. 

Počet zaměstnanců uvádíme v následující tabulce: 

předseda GA ČR 1 

členové předsednictva 4 

ředitel Kanceláře 1 

oddělení interního auditu 1 

sekce rozvoje a analýz   

oddělení informační podpory 2 

oddělení metodiky 1 

sekce správy a řízení   

oddělení sekretariátu 2 

oddělení právní 3 

oddělení mezinárodních vztahů 4 

sekce ekonomická a provozní   

oddělení ekonomické 3 

oddělení personální 1 

oddělení IT podpory a rozvoje 3 

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000136/zakazka/336330
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000136/zakazka/336330
https://gacr.cz/o-ga-cr/organizacni-struktura/
https://gacr.cz/file-download/47312


oddělení kontroly grantů 4 

sekce grantové podpory   

oddělení technických věd 5 

oddělení věd o neživé přírodě 6 

oddělení lékařských a biologických věd 4 

oddělení společenských a humanitních věd 6 

oddělení zemědělských a biologicko-

environmentálních věd 4 

oddělení EXPRO a JUNIOR STAR 4 

celkem 59 

 

Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 

povinný subjekt používá? 

Profil zadavatele Grantové agentury ČR je na adrese: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-

profilu-zadavatelu/detail/Z0000136. 
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