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

ID schránky − 8vzj3s2 

  

Naše značka MPO 295305/2021 

PID MIPOX03IL3CF 

V Praze dne 22. března 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, (dále jen „žadatelka“), adresa pro 

elektronické doručování ID schránky − 8vzj3s2, podanou písemně dne 25. února 2021 panem 
Petrem Leyerem, ředitelem žadatelky, prostřednictvím datové schránky podatelny ministerstva, ve věci 
Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů (za období 18.2.2019 – 17.2.2020) a zadávacího 
řízení, 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 

a poskytnutím v souladu s § 4a odst. 2 písm. c) zákona datových souborů. 

[1] Ministerstvo evidovalo dne 25. února 2021, MIPOX03GE86R, Čj: MPO 223232/2021, žádost o poskytnutí 
informací podle zákona v níže uvedeném rozsahu:  
„Transparency International  
 TI žádá o poskytnutí následujících informací za rozhodné období od 18. 2. 2019 do 17. 2. 2020:  

1) Data a plánované programy jednání Stálého výboru;  

2) Usnesení z jednání Stálého výboru;  

3) Zápisy z jednání Stálého výboru;  
Dále v reakci na Váš rozhovor pro server iRozhlas ze dne 19. 2. 2021 žádáme o poskytnutí následujících 
informací:  

1) V jakém druhu zadávacího řízení ve smyslu § 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, bude zmiňovaný tendr na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny 
Dukovany vypsán? Žádáme o odůvodnění. 
V případě, že by povinný subjekt uvažoval o uplatnění výjimky ze zákona o zadávání veřejných 
zakázek4, o kterou konkrétní výjimku se jedná a s jakým odůvodněním?  

2) Seznam judikátů Soudního dvora Evropské unie dotýkajících se možností uplatnit výjimku ze zákona 
o zadávání veřejných zakázek při stavbě nového jaderného zdroje, který byl předložen 
místopředsedkyní Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Evou Kubišovou Stálému výboru podle 
informací uvedených v článku serveru Aktuálně.cz ze dne 24. 11. 20205.  
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Dále veškeré další písemné podklady na toto téma poskytnuté Stálému výboru nebo povinnému 
subjektu v letech 2018 až 2021 od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  

3) Údaj o počtu jednotlivých dokumentů, které byly v rámci zadávací a doprovodné dokumentace 
ke stavbě pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany klasifikovány jako utajené informace ve smyslu 
zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů (případně je-li to možné, tak včetně typového vymezení těchto dokumentů).  

4) Seznam všech dokumentů obsažených v zadávací dokumentaci ke stavbě pátého bloku jaderné 
elektrárny Dukovany, jenž nebyly klasifikovány jako utajovaná informace ve smyslu zákona 
č. 412/2005 Sb. a vyhlášky č. 529/2005 Sb.“ 

[2] Podáním shora uvedené žádosti žadatelka požaduje poskytnutí informací ve věci ve věci Stálého výboru 
pro výstavbu nových jaderných zdrojů (za období 18.2.2019 – 17.2.2020) a zadávacího řízení. 

[3] Ministerstvo posoudilo žádost a zjistilo, že požadované informace jsou v jeho působnosti, nejsou však 
bez dalšího „přichystané a dostupné“. 

[4] 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. 

[5] Ministerstvo vyrozumělo žadatelku dne 12. března 2021, MPO 274391/2021, MIPOX03HYBF8, 
o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti podle § 14 odst. 7 písm. c) zákona. 

[6] 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.“ 

[7] 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.“  

[8] 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.“  

[9] 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.“  

[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.“  

[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 § 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.“ 

[13] 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.“  
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[14] 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.  

[15] Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytuje žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 7 
písm. c) zákona k informacím požadovaným pod bodem 1) na s. 1 žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. c) 
zákona datový soubor Stálý výbor 27. 3. 2019 – program a datový soubor Stálý výbor 13. 11. 2019 – 
program. 

[16] Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytuje žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 7 
písm. c) zákona k informacím požadovaným pod bodem 2) na s. 1 žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. c) 
zákona datový soubor Usnesení z 1. SVVNJZ a datový soubor Usnesení z 2. SVVNJZ.  

[17] Ministerstvo sděluje žadatelce k informacím požadovaným pod bodem 3) na s. 1 žádosti, že z jednání 
Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů za období uvedené žadatelkou nebyly pořizovány 
zápisy. 

[18] Ministerstvo sděluje žadatelce k informacím požadovaným pod bodem 1) na s. 3 žádosti, že výběrové 
řízení nevypisuje ministerstvo, avšak předpokládá, že investor pro výběrové řízení využije bezpečnostní 
výjimky dle § 29 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Výjimka umožní státu 
kontrolu nad výběrovým řízením, čímž budou zabezpečeny jeho základní bezpečnostní zájmy. Stát bude mít 
k dispozici všechny informace, může připomínkovat poptávkovou dokumentaci a v neposlední řadě má 
možnost kdykoliv odmítnout kteréhokoliv z uchazečů, popř. jeho subdodavatelů. V souladu s výjimkou jsou 
již do poptávkové dokumentace zařazeny některé specifické požadavky na určité systémy a zároveň práva 
státu vyloučit kdykoliv nabízejícího, či subdodavatele z bezpečnostních důvodů. 

[19] Ministerstvo sděluje žadatelce k informacím požadovaným pod bodem 2) na s. 3 žádosti, 
že ministerstvo nemá daný materiál-seznam k dispozici. V rámci činnosti Pracovní skupiny pro otázky 
týkající se bezpečnostních zájmů státu v oblasti jaderné energetiky nebyly materiály neformálního 
charakteru, určené pro diskusi v rámci PS, archivovány. Podkladové materiály, jejichž původcem nebylo 
ministerstvo, je však možné poptat žadatelkou u jejich původce. Nicméně judikatura Evropského soudního 
dvora je veřejná a žadatelka ji může dohledat. 

[20] Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytuje žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 7 
písm. c) zákona k informaci požadované pod bodem 3) na s. 3 žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) 
zákona informaci sdělením, že poptávková dokumentace, ani žádná její část není klasifikována jako 
utajovaná informace dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti. 

[21] Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytuje žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 7 
písm. c) zákona k informaci požadované pod bodem 4) na s. 3 žádosti v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) 
zákona informaci sdělením, že struktura poptávkové dokumentace vychází z doporučení Mezinárodní 
agentury pro atomovou energii (mj. Invitation and Evaluation of Bids for Nuclear Power Plants). 
Dokumentace byla zpracována subjektem Elektrárna Dukovany II, a. s. Jedná se o její obchodní tajemství, 
tedy o skutečnosti pro subjekt Elektrárna Dukovany II, a. s., konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné 
a běžně nedostupné podle § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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[22] Podle § 5 odst. 3 zákona „[d]o 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace 
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ 

 
 
elektronicky podepsáno 

 
PaedDr. Slavomír Novotný, Ph.D. 
vedoucí oddělení otevřeného úřadu 
 
Přílohy 
datový soubor Stálý výbor 27. 3. 2019 – program [107 kB, pdf] 
datový soubor Stálý výbor 13. 11. 2019 – program [106 kB, pdf] 
datový soubor Usnesení z 1. SVVNJZ [145 kB, pdf] 
datový soubor Usnesení z 2. SVVNJZ [137 kB, pdf] 
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