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Čtyři otázky Transparency International (TI) na Ministerstvo průmyslu a 
obchodu (MPO) týkající se tendru na dostavbu 5. bloku jaderné 
elektrárny v Dukovanech 
 
Otázky byly zaslány 25.2.2021 a odpovědi jsme obdrželi 22.3.2021 

 

1) TI: 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 zakázek1, o kterou konkrétní výjimku se jedná a s jakým odůvodněním? 
 

MPO: 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.  

 
2) TI: 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. 20202.  
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. 
 

MPO: 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.  

 

 
1 O čemž informoval server Aktuálně: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/antimonopolni-urad-dukovany-
tendr/r~b5f1ee722d6911eb80e60cc47ab5f122/ 
2 https://zpravy.aktualne.cz/domaci/antimonopolni-urad-dukovany-
tendr/r~b5f1ee722d6911eb80e60cc47ab5f122/ 
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3) TI: 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). 
 

MPO: 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. 

 
4) TI: 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. 
 

MPO: 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.   


