Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
128 01 Praha 2
DATOVOU SCHRÁNKOU
V Praze dne 6. května 2021
Žádost o poskytnutí informace
Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „žadatelka”) žádá na základě zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo
průmyslu a obchodu (dále jen „povinný subjekt“), o poskytnutí následujících informací v souvislosti
s fungováním Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů (dále jen „Stálý výbor“)1:
1) Program 5. jednání Stálého výboru dne 29. 4. 2021;
2) Usnesení z 5. jednání Stálého výboru dne 29. 4. 2021;
3) Zápis z 5. jednání Stálého výboru dne 29. 4. 2021.
Dále žadatelka žádá povinný subjekt o poskytnutí následujících informací:
4) Analýzu investora dokládající, zda „je schopen zajistit bezpečnostní zájmy státu v rámci
zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek“, která byla zadána na 2. jednání
Stálého výboru dne 13. 11. 2019 usnesením č. 3.1.
5) Analýzu možností v oblasti vývoje malých modulárních reaktorů uvedenou v usnesení č. 4.2
z 2. jednání Stálého výboru dne 13. 11. 2019.
6) Odpovědí dodavatelů energetických tlakovodních jaderných reaktorů na Žádost o informace pro
strategické rozhodování o dalším postupu na projektech výstavby nového jaderného zdroje,
odeslanou povinným subjektem na základě usnesení vlády č. 565 ze dne 22. června 20162, a
zápisy z následných konzultačních rozhovorů s těmito dodavateli.
Požadované informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí žádosti
v elektronické podobě, případně poštou na níže uvedenou adresu. Žadatelka trvá na přímém poskytnutí
všech požadovaných informací, a to i pokud již byly zveřejněny.
V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte Mgr. Jana Dupáka na telefonním čísle 224 240 896 nebo emailem na adrese Jan.Dupak@transparency.cz.
S pozdravem

……………………………………
Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Jan Dupák
právník
Povinný subjekt totiž stále nezveřejňuje žádné podklady o jednání Stálého výboru na jeho stránkách, přestože
byly některé dřívější zápisy a usnesení na základě zákona poskytnuty žadatelce. Proaktivní zveřejňování podkladů
ze strany MPO by jednak zvýšilo transparentnost a důvěryhodnost postupů v rámci dotčeného tendru a zároveň by
snížilo administrativu související s vyřizování oprávněných žádostí o informace.
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Dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIAABBJAAIU
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