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Vážený pan ministr 
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 

 
V Praze dne 22. ledna 2021  

 
Vážený pane ministře, 
 
Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „TI“) dlouhodobě sleduje 
problematiku efektivního nakládání s veřejnými rozpočty, proto se na Vás obracíme v souvislosti 
s fungováním Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů (dále jen „Stálý výbor“). 
Ve stálém výboru totiž působíte jako místopředseda a zároveň řídíte gesční Ministerstvo průmyslu a 
obchodu (dále jen „MPO“). 
 
Stálý výbor se intenzivně zabývá zásadními otázkami budoucnosti jaderné energetiky v České 
republice a nyní se věnuje i aktuálnímu tématu nového jaderného zdroje ve formě výstavby pátého 
bloku jaderné elektrárny Dukovany. Vzhledem k tomu, že takový projekt představuje dlouhodobý 
zásah do veřejných rozpočtů v rozsahu několika stovek miliard korun, který má zároveň významné 
bezpečnostní a geopolitické dopady, je velice důležité, aby byla veřejnost dostatečně informována 
o průběhu přípravy a následně také realizace takového projektu. 
 
Proto považuje TI za tristní, že je na stránkách MPO ve vztahu ke Stálému výboru zveřejněn1 pouze 
aktualizovaný statut Stálého výboru a seznam jeho členů, ze kterého ani není jednoznačně patrné, 
zda je aktuální i k dnešnímu dni, respektive ke kterému dni byl naposledy aktualizován. Žádné další 
informace, vyjma mediálních výstupů následujících po jednání Stálého výboru, nejsou veřejně 
k dispozici. Přestože je pochopitelné, že u tohoto bezpečnostně strategického projektu některé 
informace podléhají režimu utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., rozhodně takovými informacemi 
není veškerý obsah jednání Stálého výboru nebo dokonce informace o termínech jeho jednání.  
 
TI v souvislosti s výše uvedeným žádá po Ministerstvu průmyslu a obchodu jako povinném subjektu 
o poskytnutí následujících informací za rozhodné období od 18. 2. 20202 do okamžiku vyřízení této 
žádosti v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů:  

1) Data a plánované programy jednání Stálého výboru; 
2) Usnesení z jednání Stálého výboru; 
3) Zápisy z jednání Stálého výboru; 
4) Roční zprávy o činnosti Stálého výboru podle čl. 5 odst. 5 statutu; 
5) Seznam stálých a ad hoc pracovních skupin Stálého výboru, včetně seznamu jejich členů, dat 

setkání a zpráv o plnění úkolů a pravidelných zpráv o jejich činnosti podle čl. 7 odst. 6 statutu; 
6) Seznam zadaných externích nezávislých oponentur podle čl. 5 odst. 2 statutu. 

 

Požadované informace zašlete, prosím, v elektronické podobě v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů 
ode dne přijetí žádosti (údaje o žadatelce jsou uvedeny v zápatí tohoto dopisu; ID datové schránky 
žadatelky: 8vzj3s2).  
  

                                                 
1 https://www.mpo.cz/cz/energetika/novy-jaderny-zdroj/staly-vybor-pro-vystavbu-novych-jadernych-zdroju/ 
2 Tedy od okamžiku schválení nového statutu Stálého výboru usnesením vlády č. 132 ze dne 18. 2. 2020. 

https://www.mpo.cz/cz/energetika/novy-jaderny-zdroj/staly-vybor-pro-vystavbu-novych-jadernych-zdroju/
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Zároveň však považujeme za zásadní, aby byly tyto informace (zcela jednoznačně však informace 
požadované v otázkách č. 1, 2, a 5) zveřejněny na webových stránkách takovým způsobem, aby k nim 
měla přístup široká veřejnost a nemusela tak o jednání Stálého výboru, zásadního orgánu 
pro rozhodování o největší investici v historii samostatné České republiky, požadovat informace 
pomocí zákona č. 106/1999 Sb. Transparentnost je totiž jedním z hlavních prvků boje proti 
neefektivnímu vynakládání veřejných prostředků a také k budování důvěry v rozhodování veřejné 
moci. 
 
Děkuji Vám za spolupráci. 
 
S pozdravem 
 
 

 
 

…………………………………… 
Transparency International – Česká republika, o.p.s. 

Petr Leyer 
ředitel 

 


