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Mgr. Lukáš Vymětal 
vedoucí služebního úřadu 
 
 
v Praze dne 15. 7. 2021 
č. j. API/03061/21 
Vyřizuje: 
 
 

 

 

Věc: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
 
 
 
Vážený žadateli, 

 

dne 2. 7. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o informaci týkající se předložených žádostí o dotaci do výzev č. 7, 8, 9, 10, 

11, 12 a 13 programu Technologie v rámci OP PIK, (žádosti předložené žadateli se sídlem v Ústeckém kraji a žadateli 

se sídlem mimo Ústecký kraj, jejichž projekty deklarovaly dopad aktivit projektu do Ústeckého kraje), které nebyly 

vybrány k podpoře z důvodů uvedených ve Vaší žádosti.  

 

K Vašemu dotazu povinný subjekt poskytuje následující vyjádření: Agentura pro podnikání a inovace (dále jen API) 

je kompetentní k odmítnutí žádosti o dotaci pouze z důvodů nesplnění podmínek formálních náležitostí nebo kritérií 

přijatelnosti. V případě, kdy žádost o dotaci nesplňuje podmínky formálních náležitostí nebo kritéria přijatelnosti, 

rozhodne API o zamítnutí takové žádosti. V případě, kdy žádost splňuje podmínky formálních náležitostí a kritéria 

přijatelnosti, postupuje API takovou žádost Výběrové komisi Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále 

jen VK MPO), která je ve věci posouzení žádosti o dotaci z hlediska výběru k podpoře jediná kompetentní 

rozhodnout. K takové citované žádosti vydává API pro rozhodování VK MPO pouze doporučující či nedoporučující 

nezávazné stanovisko.  

 

VK MPO následně posoudí předložené žádosti dle ostatních kritérií (nedostatečné bodové hodnocení, nedostatečná 

alokace finančních prostředků nebo jiné důvody na straně žadatele nebo poskytovatele dotace) a rozhodne o tom, 

zda budou nebo nebudou vybrány k podpoře.  

 

Na základě Vaší žádosti Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) poskytujeme informace o výše 

specifikovaných žádostech o dotaci, které nebyly vybrány k podpoře z důvodu nesplnění podmínek formálních 
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náležitostí nebo kritérií přijatelnosti. Ke každé žádosti uvádíme následující informace: Název + IČ žadatele, Název 

projektu, Shrnutí operace, Předpokládané datum ukončení fyzické realizace operace. Přehled těchto informací je 

součástí přílohy č. 1 tohoto sdělení.  

 

V části žádosti ve věci informací k žádostem o dotaci, které nebyly vybrány k podpoře z důvodu nedostatečného 

bodového hodnocení, nedostatečné alokace finančních prostředků nebo jiných důvodů na straně žadatele nebo 

poskytovatele dotace není API povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) a tedy tuto část 

žádosti o informace odkládá. Povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

je v této věci Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.  

 

V souvislosti s poskytnutím informace po Vás nebude požadována úhrada nákladů.  

 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Lukáš Vymětal 
Vedoucí služebního úřadu 
Agentura pro podnikání a inovace 

 
 
 
 
 
 
 
 
INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s. 
Se sídlem: Velká Hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 045 42 088 
ID datové schránky: 



Žádost Agentuře pro podnikání a inovace, IČ: 05108861, 

se sídlem Žitná 566/18, 120 00 Praha, o poskytnutí informace ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

- právnická osoba  
 

 

Název: INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s. 

IČ: 04542088 

Adresa sídla: Ulice: Velká Hradební 
Č.p.:  2800/54 

Město: Ústí nad Labem 

PSČ: 40001 

Adresa pro doručování: dtto 

Telefon: 

E-mail: 

Datová schránka:  

 

Předmět žádosti: Informace k nepodpořeným žádostem o dotaci OPPIK-Technologie 

 

Vaše žádost: 
 

Veřejný seznam operací podpořených z ESI fondů, dostupný na webu www.dotaceeu.cz, 
spravovaném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, bohužel neobsahuje informace 
o podaných nepodpořených žádostech žadatelů. Za účelem výkonu činnosti Inovačního 
centra Ústeckého kraje, z. s., mimo jiné systematické práce s aktivními podniky se sídlem 
nebo provozovnou v Ústeckém kraji, ve snaze přispívat k rozvoji Ústeckého kraje, Vás tímto 
žádáme o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně: 

 

žádáme o poskytnutí informací k předloženým žádostem o dotaci do výzev č. 7, 8, 9, 10, 11, 

12 a 13 programu Technologie v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 

předloženým žadateli se sídlem v Ústeckém kraji a žadateli se sídlem mimo Ústecký kraj, 
jejichž projekty však deklarovaly dopad aktivit projektu do Ústeckého kraje.  
 

Žádáme o informace k žádostem o dotaci, které nebyly vybrány k podpoře z důvodu 
nesplnění podmínek formálních náležitostí nebo kritérií přijatelnosti nebo nedostatečného 
bodového hodnocení nebo nedostatečné alokace finančních prostředků na straně 
poskytovatele dotace v dané výzvě nebo z jiných důvodů na straně žadatele nebo 
poskytovatele dotace. 

 

Ke každé žádosti o dotaci dle parametrů viz výše žádáme o Název + IČ žadatele, Název 
projektu/Název operace, Shrnutí operace (anotace projektu), Předpokládané datum 
ukončení fyzické realizace operace. 

 

Informace žádáme v elektronické podobě, v otevřeném formátu (např. xlsx nebo ods). 

Prosíme o zaslání do datové schránky případně na emailovou adresu 



Příloha č. 1

Registrační číslo projektu Název žadatele IČ žadatele Název projektu

Předpokláda

né datum 

ukončení 

projektu Anotace

CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0017019

CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_241/0018619

CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0021117

CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0021788

CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0022015

CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019533

CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019534

CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019588

CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024116

CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0021647

CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0022074

CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0022102

CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0022144

CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0022184

CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0022187




