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Vyřízení žádosti o informace 

 

Vážený pane,  

dne 1. prosince 2022 byla Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy dodána Vaše žádost o informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Žádost“). V 
této Žádosti požadujete poskytnout informace k projektům zadaným prostřednictvím Technologické agentury 
ČR, které řeší problematiku spadající do gesce "SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ A MLÁDEŽE – II" MŠMT, a to v období od 1. 
ledna 2018 do 1. prosince 2022 (včetně projektů, které budou ukončeny později). Dále žádáte o poskytnutí 
seznamu těchto projektů s následujícími informacemi u každého projektu: název projektu, stručný popis projektu, 
datum zahájení projektu, datum ukončení projektu, název subjektu, který projekt realizuje, celkové náklady 
projektu a odkaz na internetovou stránku s podrobnými informacemi o projektu (například smlouvou mezi MŠMT 
a TA ČR nebo mezi TA ČR a konečnými realizátorem projektu). Dále jste u ukončených projektů žádal o zaslání 
výstupů z daného projektu (případně internetového odkazu, kde jsou výstupy k dispozici ke stažení). 

Informace o projektech i závěrečné výstupy z ukončených projektů poptávané ve Vaší Žádosti jsou obsaženy 
v přílohách (pojmenovány jako „Vysledek“) či případně v ISVAVAI / CEP https://www.isvavai.cz/cep. Např. jeden 
z projektů (kód TITSMSMT801; název: OVĚŘENÍ DOPADŮ ZAVEDENÍ POVINNÉHO POSLEDNÍHO ROČNÍKU 
PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ) vyhledaný přes jednoduché hledání v databázi viz 

https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TITSMSMT801.  

Chci Vás upozornit, že Výzkum s kódem a názvem TITSMSMT933 - HODNOCENÍ DOPADU SYSTÉMOVÝCH ZMĚN 
VE VYSOKÉM ŠKOLSTVÍ OD ROKU 2016 (viz veřejná databáze https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-
vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TITSMSMT933) nespadá do gesce SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ A MLÁDEŽE – II" MŠMT. 

Závěrem si dovoluji požádat, abyste se v případě dalších dotazů týkajících se této problematiky obracel přímo na 
TA ČR (email: info@tacr.cz), jakožto poskytovatele finanční podpory formou dotace. MŠMT je pouze uživatelem 
výsledků. 

S pozdravem 

 

Mgr. Ludmila Třeštíková 
Vedoucí oddělení strategie a analýz 

Vážený pan 
Mgr. Radek Sárközi 
Pedagogická komora, z. s. 
Kosmická 742/11  
149 00 Praha 4 - Háje 
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