Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Libeň – Praha 8
ID schránky – 8vzj3s2

Naše značka
PID
V Praze dne

MPO 166305/2021
MIPOX03EMVE8
16. února 2021

Poskytnutí informací podle § 4 a § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění účinném ke dni podání žádosti (dále jen
„zákon“), posoudilo žádost právnické osoby: Transparency International – Česká republika, o. p. s.,
IČ 272 15 814, se sídlem Sokolovská 260/143, Libeň – Praha 8, adresa pro elektronické doručování:
ID schránky – 8vzj3s2 (dále jen „žadatelka“), podanou písemně dne 22. ledna 2021 panem Petrem Leyerem,
ředitelem žadatelky, prostřednictvím datové schránky podatelny ministerstva, ve věci Stálého výboru
pro výstavbu nových jaderných zdrojů, a po prodloužení podle § 14 odst. 7 písm. c) zákona lhůty
pro poskytnutí informací
poskytuje podle § 4 a § 14 odst. 7 písm. c) zákona informace na základě žádosti
poskytnutím v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona sdělení,
poskytnutím v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) zákona kopie požadovaných dokumentů
a poskytnutím v souladu s § 4a odst. 2 písm. c) zákona datových souborů obsahujících požadované
informace.
[1] Ministerstvo evidovalo dne 22. ledna 2021, MIPOX03C19TY, Čj: MPO 88958/2021, žádost o poskytnutí
informací podle zákona v níže uvedeném rozsahu:
„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
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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).
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.“
[2] Podáním shora uvedené žádosti žadatelka požaduje poskytnutí informací ve věci Stálého výboru pro
výstavbu nových jaderných zdrojů. Žadatelka požaduje konkrétně (i) data a plánované programy jednání
Stálého výboru, (ii) usnesení z jednání Stálého výboru, (iii) zápisy z jednání Stálého výboru, (iv) roční zprávy
o činnosti Stálého výboru podle čl. 5 odst. 5 statutu, (v) 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 a (vi) seznam zadaných externích nezávislých oponentur podle čl. 5 odst. 2 statutu.
[3] Ministerstvo posoudilo žádost a zjistilo, že požadované informace jsou v jeho působnosti.
[4] Ministerstvo vyrozumělo žadatelku dne 5. února 2021, MPO 109151/2021, MIPOX03CQD2W,
o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti podle § 14 odst. 7 písm. c) zákona.
[5] Podle čl. 17 odst. 1 Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení
Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ústavní zákon
č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (dále jen „Listina základních práv a svobod“),
„[s]voboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.“
[6] Podle čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv a svobod „[k]aždý má právo vyjadřovat své názory slovem,
písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje
a informace bez ohledu na hranice státu.“
[7] Podle čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod „[s]vobodu a právo vyhledávat a šířit informace lze
omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých,
bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“
[8] Podle čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod „[s]tátní orgány a orgány územní samosprávy jsou
povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.“
[9] Ministerstvo dále posuzovalo, zda požadované informace nemají charakter informace, na které se
vztahuje výluka pro jejich poskytnutí, zejména podle § 7, § 8a, § 8b a § 9 až § 11 zákona.
[10] Podle § 2 odst. 1 zákona „[p]ovinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat
informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány
a veřejné instituce.“
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[11] Podle § 3 odst. 3 zákona „[i]nformací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část
v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině,
záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.“
[12] Podle § 3 odst. 6 zákona „[d]oprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která
úzce souvisí s požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření,
době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech).“
[13] Podle § 3 odst. 8 zákona „[o]tevřeným formátem se pro účely tohoto zákona rozumí formát datového
souboru, který není závislý na konkrétním technickém a programovém vybavení a je zpřístupněn veřejnosti
bez jakéhokoli omezení, které by znemožňovalo využití informací obsažených v datovém souboru.“
[14] Podle § 4a odst. 2 zákona „[j]e-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se způsobem
podle obsahu žádosti, zejména a) sdělením informace v elektronické nebo listinné podobě, b) poskytnutím
kopie dokumentu obsahujícího požadovanou informaci, c) poskytnutím datového souboru obsahujícího
požadovanou informaci, d) nahlédnutím do dokumentu obsahujícího požadovanou informaci, e) sdílením
dat prostřednictvím rozhraní informačního systému, nebo f) umožněním dálkového přístupu k informaci,
která se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří, nebo jejím pravidelným
předáváním jiným způsobem.“
[15] Podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona „[p]ovinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud jde
o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak;
to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím“.
[16] Podle § 12 věty první zákona „[v]šechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak,
že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to
stanoví zákon.“
[17] Podle § 15 odst. 1 zákona „[p]okud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě
pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti…, s výjimkou
případů, kdy se žádost odloží.“
[18] Ministerstvo při posuzování možnosti omezení základního práva či svobody ve prospěch jiného
základního práva či svobody aplikovalo test proporcionality (testu veřejného zájmu), obsažený v judikatuře
Ústavního soudu, který stojí na třech pilířích: (i) kritérium vhodnosti, při kterém zkoumalo, zdali institut,
omezující základní právo, umožňuje dosáhnout sledovaný cíl, (ii) kritérium potřebnosti (nutnosti),
při kterém zkoumalo, zdali by stanoveného cíle nemohlo být dosaženo jinými opatřeními, umožňujícími
dosáhnout stejného cíle, avšak nedotýkajícími se základních práv a svobod, a (iii) kritérium poměřování,
při kterém porovnávalo závažnost obou v kolizi stojících základních práv, což spočívalo ve zvažování
empirických, systémových, kontextových i hodnotových argumentů.
[19] Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytuje žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 7
písm. c) zákona k informacím požadovaným pod bodem 1) žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) zákona
kopii dokumentu Program na 3. jednání Stálého výboru ze dne 27. 5. 2020 a kopii dokumentu Program
na 4. jednání Stálého výboru ze dne 9. 12. 2020.
[20] Ministerstvo poskytuje žadatelce podle § 12 zákona doprovodnou informaci ve smyslu § 3 odst. 6
zákona, že termín (a tedy i program) 5. jednání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů
nebyl zatím stanoven.
[21] Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytuje žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 7
písm. c) zákona k informacím požadovaným pod body 2) a 3) žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. b)
zákona datový soubor Usnesení vlády ČR ze dne 20. 7. 2020 č. 756 a kopii dokumentu Zápis a usnesení
z jednání Stálého výboru ze dne 9. 12. 2020, která je poskytována bez údajů, které jsou novou informací
podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona.
[22] Ministerstvo poskytuje žadatelce podle § 12 zákona doprovodnou informaci ve smyslu § 3 odst. 6
zákona, že usnesení ze 3. jednání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR je promítnuto
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do usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2020 č. 756 o závěrech 3. zasedání Stálého výboru
pro výstavbu nových jaderných zdrojů v České republice, které je veřejně přístupné na webových stránkách
ministerstva. Zápis ze 3. jednání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v České republice
nebyl pořízen. Usnesení ze 4. jednání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v České
republice je zároveň zápisem.
[23] Ministerstvo poskytuje žadatelce podle § 12 zákona doprovodnou informaci ve smyslu § 3 odst. 8
zákona, že datový soubor Usnesení vlády ČR ze dne 20. 7. 2020 č. 756 je poskytován v otevřeném strojově
čitelném formátu pdf.
[24] Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytuje žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 7
písm. c) zákona k informacím požadovaným pod bodem 4) žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) zákona
datový soubor Zpráva o činnosti Stálého výboru za rok 2019. Zpráva o činnosti Stálého výboru za rok 2020
není doposud schválena, musí ji schválit Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR a následně
předložit vládě. Přepokládaný termín schválení je v 1. pololetí roku 2021.
[25] Ministerstvo poskytuje žadatelce podle § 12 zákona doprovodnou informaci ve smyslu § 3 odst. 6
zákona, že Zpráva o činnosti Stálého výboru za rok 2019 je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na https://www.mpo.cz/cz/energetika/jaderna-energetika-a-nove-jaderne-zdroje/rozvoj-novychjadernych-zdroju/usneseni-vlady-ceske-republiky-c--756-2020--256073/. Zpráva o činnosti Stálého výboru
za rok 2020 bude zveřejněna na webových stránkách ministerstva společně s příslušným usnesením vlády,
který tuto zprávu schválí.
[26] Ministerstvo poskytuje žadatelce podle § 12 zákona doprovodnou informaci ve smyslu § 3 odst. 8
zákona, že datový soubor Zpráva o činnosti Stálého výboru za rok 2019 je poskytován v otevřeném strojově
čitelném formátu pdf.
[27] Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytuje žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 7
písm. c) zákona k informacím požadovaným pod bodem 5) žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. b) zákona
datový soubor Seznam pracovních skupin Stálého výboru.
[28] Ministerstvo poskytuje žadatelce podle § 12 zákona doprovodnou informaci ve smyslu § 3 odst. 8
zákona, že datový soubor Seznam pracovních skupin Stálého výboru je poskytován v otevřeném strojově
čitelném formátu pdf.
[29] Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytuje žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 7
písm. c) zákona k informacím požadovaným pod bodem 6) žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona
informaci sdělením, že žádné externí oponentury nebyly zadány.
[30] Podle § 5 odst. 3 zákona „[d]o 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“
[31] O zbývající části žádosti vydává ministerstvo samostatné rozhodnutí.

elektronicky podepsáno
PaedDr. Slavomír Novotný, Ph.D.
vedoucí oddělení otevřeného úřadu
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kopie dokumentu Zápis a usnesení z jednání Stálého výboru ze dne 9. 12. 2020 [3,62 MB, pdf]
datový soubor Zpráva o činnosti Stálého výboru za rok 2019 [359 kB, pdf]
datový soubor Seznam pracovních skupin Stálého výboru [190 kB, pdf]
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
T +420 224 851 111
www.mpo.cz
4

