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Naše značka
PID
V Praze dne

MPO 650477/2020
MIPOX035XB0C
19. listopadu 2020

Poskytnutí informací podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) 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: Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s., IČ 625 36 761,
se sídlem Fráni Šrámka 1168/35, České Budějovice, adresa pro elektronické doručování: ID schránky 
27uazg2 (dále jen „žadatelka“), podanou písemně dne 4. listopadu 2020 panem Ing. Edvardem Sequensem,
předsedou žadatelky, prostřednictvím datové schránky podatelny ministerstva, ve věci oponentury
návrhu Správy úložišť radioaktivních odpadů (dále jen „SÚRAO“) na výběr lokalit pro další etapu prací
při vyhledávání hlubinného úložiště a aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým
jaderným palivem (dále jen „koncepce“),
a poskytuje podle § 4 zákona a § 14 odst. 5 písm. d) zákona informace na základě žádosti
poskytnutím v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona sdělení.
[1] Ministerstvo evidovalo dne 5. listopadu 2020, MIPOX034YNONQ, Čj: MPO 624214/2020, žádost
o poskytnutí informace podle zákona v níže uvedeném rozsahu:
„Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádáme o informace:
a) Zda probíhá oponentura návrhu Správy úložišť radioaktivních odpadů na výběr čtyř lokalit pro další etapu
prací při vyhledávání hlubinného úložiště vysoceradioaktivních odpadů? Jaká firma, organizace či jednotlivci
tuto oponenturu provádí a kdy jsou očekávány výsledky?
b) Správa úložišť radioaktivních odpadů představila Střednědobý plán výzkumu a vývoje SÚRAO pro období
2020-2030 jako svoji Technickou zprávu 525/2020, který je svými časovými milníky v rozporu s vládou
schválenou Koncepcí nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. Je připravována
aktualizace této koncepce? Kdy k ní má dojít?
Děkujeme Vám předem za kladné vyřízení této žádosti o informace.“
[2] Podáním shora vymezené žádosti žadatelka požaduje poskytnutí informací sdělením ve věci oponentury
návrhu SÚRAO na výběr čtyř lokalit pro další etapu prací při vyhledávání hlubinného úložiště v rozsahu:
probíhá/neprobíhá – název/jméno oponenta – datum očekávaného výsledku. Žadatelka dále požaduje
poskytnutí informací sdělením ve věci aktualizace koncepce v rozsahu: připravována/nepřipravována –
termín aktualizace.

Na Františku 32, 110 15 Praha 1
T +420 224 851 111
www.mpo.cz
1

[3] 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. „[s]voboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.“
[4] 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.“
[5] 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.“
[6] 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.“
[7] Ministerstvo posoudilo žádost a zjistilo, že požadované informace se vztahují k jeho působnosti.
[8] Ministerstvo dále posuzovalo, zda požadované informace nemají charakter informace, na kterou se
vztahuje výluka pro její poskytnutí, zejména podle § 7, § 8a, § 8b a § 9 až § 11 zákona.
[9] 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.“
[10] 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.“
[11] 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 stanovený 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.
[12] Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytuje žadatelce k informacím požadovaným
pod písmenem a) žádosti podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona
informace sdělením, že oponentura návrhu probíhala; předmětný materiál bude sloužit pro budoucí
rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu. Oponenturu prováděl subjekt Deloitte Advisory, s. r. o., který
předložil ve výběrovém řízení nejlepší cenovou nabídku. Posudek byl odevzdán zadavateli (ministerstvu)
dne 9. listopadu 2020.
[13] Ministerstvo po provedeném testu veřejného zájmu poskytuje žadatelce k informacím požadovaným
pod písmenem b) žádosti podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona
informace sdělením, že potřeba aktualizovat koncepci bude v nejbližších měsících předmětem rozhodování
vlády. Potřeba aktualizovat koncepci byla naposledy avizována v Plánu činnosti Správy úložišť radioaktivních
odpadů na rok 2020, tříletý plán a dlouhodobý plán schváleným usnesením vlády ze dne 17. února 2020
č. 118.
[14] 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
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