Česká republika – Akademie věd České republiky
se sídlem Národní 1009/3, 117 20, Praha 1
IČO: 60165171, přijala v období roku 2022 následující žádosti o informace.
1. Dne 22.1.2022 byla doručena žádost o poskytnutí informací, která byla vyhodnocena
jako nesrozumitelná a žadatel byl proto dne 28.1.2022 vyzván k doplnění žádosti.
Žadatel svým dalším podáním, které bylo doručeno dne 7.2.2022, svou žádost doplnil
tak, že žádal o poskytnutí informace, zda konkrétní osoba je zaměstnancem, externím
spolupracovníkem či účastníkem programu postgraduálního studia AV ČR, zda je
v platnosti zákon o Akademii věd ČR a dále zda AV ČR nepřipravuje expedici ve
spolupráci s Českou televizí či jiným subjektem. Žadateli byly požadované informace
poskytnuty dne 21.2.2022. Bylo mu sděleno, že předmětná osoba není zaměstnancem
AV ČR, byl poučen o struktuře AV a jejích pracovišť, způsobu organizace
postgraduálního studia a možnosti obrátit se na některé z pracovišť AV s novou
žádostí. V posledním bodě žádosti byly žadateli předány informace poskytnuté
tiskovým odborem SSČ AV ČR, tj. že expedice ve spolupráci s ČT, či jiným soukromým
subjektem se nepřipravuje.
2. Dne 21.2.2022 byla doručena žádost o poskytnutí informací, kterou žadatel žádal o
poskytnutí kompletní spisové dokumentace ve věci žádosti o udělení oprávnění
provádět archeologické výzkumy. Vzhledem k tomu, že spisová dokumentace
obsahovala řadu příloh, které byly vyhodnoceny jako neveřejné, tedy že se jedná o
dokumenty poskytnuté třetí osobou, vzniklé bez použití veřejných prostředků a zároveň
AV nedisponuje souhlasem s jejich zveřejněním, žádost byla s odkazem na ust. § 11
odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., částečně odmítnuta. Ve zbylé části bylo
žadateli vyhověno a požadované dokumenty byly poskytnuty dne 4.3.2022.
3. Dne 13.3.2022 byla doručena žádost označená jako Žádost podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vzhledem k tomu, že dotazy formulované
v žádosti se nevztahovaly k působnosti povinného subjektu, byla žádost s odkazem na
ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odložena. Sdělení o odložení žádosti
bylo žadatelce odesláno dne 21.3.2022.
4. Dne 14.3.2022 byla doručena žádost označená jako Žádost podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vzhledem k tomu, že dotazy formulované
v žádosti se nevztahovaly k působnosti povinného subjektu, byla žádost s odkazem na
ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odložena. Sdělení o odložení žádosti
bylo žadatelce odesláno dne 21.3.2022.
5. Dne 26.5.2022 byla doručena žádost o poskytnutí informací, kterou žadatel žádal o
sdělení výše veškerých vyplacených platů, příplatků, mimořádných odměn, a jiných
příjmů či benefitů spojených s výkonem funkce, zdůvodnění mimořádné odměny a
velikost úvazku, u všech členů Akademické rady AV ČR za období od 1.5.2021 do
30.4.2022. Žadateli byly požadované informace poskytnuty dne 1.6.2022.
6. Dne 2.6.2022 byla doručena žádost o poskytnutí informací, kterou žadatel v návaznosti
na Usnesení č. 399 Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny k problematice
pojistných smluv zaměstnanců uzavřených v minulosti s Českou pojišťovnou (dnes
Generali Česká Pojišťovna a.s.) a příspěvků zaměstnavatele na ně, požadoval

zodpovězení dotazů, zda povinný subjekt analyzoval důsledky neplatnosti pojistných
smluv České pojišťovny z pohledu zaměstnanců, z hlediska snižování daňového
základu pro účely daně z příjmu právnických osob a nároku na osvobození od plateb
sociálního a zdravotního pojištění, a případně o zaslání těchto analýz. Žadateli byla
informace poskytnuta dne 14.6.2022. Žadateli bylo sděleno, že v případě povinného
subjektu se jedná o jedinou smlouvu, otázka byla se zaměstnancem projednána a
nebyly zjištěny žádné skutečnosti, ze kterých by bylo možné usuzovat na neplatnost
smlouvy zaměstnance. Vzhledem k této skutečnosti další analýzy prováděny nebyly.

