Povinné zveřejnění informace poskytnuté na žádost
dle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. (dále jen „InfZ“)
V návaznosti na žádost o poskytnutí informace podle InfZ, kterou Technická univerzita v Liberci (dále jen
„TUL“) obdržela dne 20. 1. 2016, TUL poskytla následující informace:

a) kdo ve skutečnosti vypracoval předmětný posudek č. 01-05-10
Posudek vypracoval pan Petr Louda.
b) zda osoba nebo osoby, které vypracovaly předmětný posudek č. 01-05-10 nebyly již v minulosti (před
zpracováním tohoto posudku) v kontaktu s osobami, které zastupovaly objednatele předmětného posudku,
tedy zda osoba, která vypracovala předmětný posudek, byla osobou nezávislou na osobách objednatele
Osoba, která vypracovala znalecký posudek, nebyla v minulosti v kontaktu s osobami, které zastupovaly
objednatele předmětného posudku.
c) z jakých podkladů byl vlastně předmětný posudek zpracován
Na základě osobní návštěvy pana Petra Loudy ve Slušovicích, tj. seznámení se s výkresovou dokumentací k
vzduchovým tkacím strojům a osobní prohlídce textilních strojů v prostorách haly TechCentrum ZTM s.r.o.
Tyto informace vyplývají z předmětného posudku.
d) proč jste uváděl ve své odpovědi ze dne 8.1.2016 smyšlené informace, že vypracování předmětného
posudku se účastnil prof. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
Vypracování posudku se pan Jaroslav Beran účastnil a to dále uvedeným způsobem. Pan Beran v roce 2010
panu Loudovi ústně poskytl konzultaci na základě dotazu pana Loudy. Pan Beran tehdy nebyl seznámen
s tím, že se tento dotaz vztahuje k předmětnému posudku, proto odpověděl na předchozí žádost o
poskytnutí informací (e-mail žadatele ze 13. 1. 2016) v tom smyslu, že se „uvedených posudků
nezúčastnil“, jelikož skutečně nevěděl, že se jeho konzultace vztahovala k předmětnému posudku (a z emailu žadatele logicky nelze tento příčinný vztah jakkoli vydedukovat).
e) zda osoba nebo osoby, které skutečně vypracovaly předmětný posudek, jsou odborníky na konstrukci
vzduchových tkacích strojů a byly schopny posoudit změny konstrukce vzduchových tkacích strojů v
posuzovaném projektu dle posudku č. 01-05-10
Osoba, které vypracovala předmětný posudek, je schopna posoudit změny konstrukce vzduchových tkacích
strojů v posuzovaném projektu dle posudku č. 01-05-10.

