Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade
Dittrichova 21
128 01 Praha 28
v Praze, 13. března 2013

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., žádost o poskytnutí informací
Vážení,
na základě výše zmíněné žádosti o poskytnutí informací týkajících se exportní aliance Czech Water
Alliance, dále jen „CWA“, plní Agentura na podporu obchodu/CzechTrade (dále jen „Agentura“)
povinnost, jakožto povinný subjekt ve smyslu předmětného právního předpisu, a poskytuje k Vašemu
dotazu následující informace:

1. Jakou právní formu má CWA?
Odpověď: Czech Water Alliance je neformální sdružení společností vzájemně spolupracujících na
základě Smlouvy o organizační a poradenské činnosti v rámci projektu „členství v CWA“.
2. Má CWA stanovy, popř. jiný dokument, který se řídí její vnitřní poměry? Pokud ano, žádáme
Vás tímto o jeho kopii.
Odpověď: Czech Water Alliance se při výkonu své činnosti řídí svými interními dokumenty, které
Agentura nemá k dispozici, neboť zde není dána povinnost tyto mít a rovněž nikterak nesouvisí
s působností Agentury.
3. Jaký je vztah mezi Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade a CWA?
Odpověď: Mezi CWA a Agenturou se jedná se o formu spolupráce založené na obchodněprávní bázi.
4. Jaké smlouvy mezi Českou agenturou na podporu obchodu/CzechTrade a CWA jsou uzavřeny
a k jakým plněním z těchto smluv dochází, popř. došlo?
Odpověď: V současné době není mezi oběma subjekty uzavřena žádná platná a účinná smlouva.
5. Jakým způsobem dochází k výběru vhodných kandidátů (uchazečů) na projektech České
agentury na podporu obchodu/CzechTrade? Má na tento proces (výběr) vliv CWA nebo
v tomto procesu jinak CWA participuje?

Odpověď: S ohledem na skutečnost, že Agentura byla zřízena jako příspěvková organizace svým
zřizovatelem, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, probíhá výběr dodavatelů v souladu s platnými
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Z povahy věci vyplývá, že se CWA na
přípravě či realizaci výše uvedených procesů z pozice zadavatele nikterak nepodílí.
6. Je CWA příjemcem finančních prostředků od České agentury na podporu obchodu
CzechTrade, popř. jiných veřejných financí?
Odpověď: CWA není příjemcem finančních prostředků od Agentury.

S pozdravem

Ing. Milan Ráž
Ředitel Sekce služeb pro exportéry

