
From:  
Sent: Thursday, April 04, 2019 8:14 AM 
To:  
Subject: Žádost o poskytnutí informace 

Dobrý den, 
v příloze přikládám druhou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

s pozdravem, 
 

místopředseda spolku Fórum Věda žije, z.s. 
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Filozofická fakulta 

Univerzita Karlova 

nám. Jana Palacha 2 

116 38 Praha 1 

prostřednictvfm e-mailové adresy  

V Praze dne 4. dubna 2019 

ŽÁDOST O POSKYTNUTi INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM 
PŘiSTUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ 

Vážená panl, vážený pane, 

žádám tímto o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v platném znění, a to konkrétně 

1) v čí kompetenci je rozhodováni o využití finančních prostředků programu Progres 
(koordinátora, nebo rady programu, případně jiné osoby či orgánu), a to u programů Q07, Q08 a 
Q09, 

2) zápisy ze schůzí rady Progresu Q09 konaných v těchto termínech: 
26. června 2017, 19. října 2017, 15. 1istopadu 2017, 20. prosince 2017, 15. února 2018, 

23. října 2018, 21. listopadu 2018 a 12. prosince 2018, 

3) znění pravidel pro čerpání finančních prostředků přijaté radami jednotlivých progresů 

4) objem prostředků vynaložených v rámci jednotlivých programů Progres (Q07, Q08 a Q09-
za každý program žádám uvést samostatně) na: 

a) cestovní a veškeré s tfm spojené náklady (letenky, ubytování, diety, vstupy apod.), 
b) stipendia studentům v doktorském typu studia, 
c) stipendia studentům v jiném než doktorském typu studia, 
d) vydávání knižních i časopiseckých či sborníkových publikací (např. náklady na vydání, 

rovněž překladatelské, korektorské, grafické a obdobné práce atd.), 

a to souhrnně za každý rok trvání jednotlivých programů Progres, například dle tohoto vzoru: 

Cestovní Cestovní Cestovní Stipendia 



výdaje výdaje 2018 výdaje 2019 doktorandi 2017 
2017 

Progres 007 100.000 Kč <částka> <částka> <částka> 

Progres 008 10.000 Kč <částka> <částka> <částka> 

Progres 009 40.000 Kč <částka> <částka> <částka> 

5) kopie smluv uzavřených v rámci programu Progres 009, a to za roky 2017 a 2018; pokud 
povinný subjekt tyto smlouvy nemá k dispozici, pak žádám o informaci, komu je předal, případně 

doprovodnou informaci, který subjekt je má v současné době k dispozici. 

Informace žádám poskytnout do e-mailové schránky, ze které byla tato žádost odeslána. 

Žadatel: 

Fórum Věda žije!, z.s. 

IČO: 22831827 

Adresa: Praha   

S pozdravem a přáním hezkého dne 

 

Místopředseda spolku Fórum Věda žije! 




