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Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 

 

      V Praze dne 26. 4. 2017 

      Č.j.: SÚJB/OS/7735/2017 

 

 
 
Tereza Tomšová 
██████████████ 
██████████████ 
██████████████ 
 

 

 

Poskytnutí informace na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vážená paní Tomšová,  

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) obdržel dne 17. 4. 2017 

prostřednictvím elektronické podatelny Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„InfZ“). Ve své žádosti se domáháte poskytnutí těchto informací: 

 

1. sdělení aktuálního počtu rozkladových komisí ve Vašem úřadu a jaké je jejich zaměření; 2. 
zaslání kopií statutu a jednacího řádu rozkladové komise ve smyslu § 152 odst. 3 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla-li zřízena, a to v současné 
době účinném znění; 3. zaslání kopií co nejvyššího možného počtu rozhodnutí ministra nebo 
vedoucího ústředního správního úřadu, a to ve vztahu k aktuálnímu statutu a jednacího řádu, 
nejpozději však za posledních 5 let; 4. zaslání kopií co nejvyššího možného počtu návrhů na 
rozhodnutí ministra nebo vedoucího ústředního správního úřadu, a to ve vztahu k aktuálnímu 
statutu a jednacího řádu, nejpozději však za posledních 5 let; 5. zaslání statistik rozhodování 
podle aktuálních znění statutu a jednacího řádu (viz bod 2), tzn. zejména počet vydaných 
rozhodnutí v prvním stupni, počet podaných rozkladů proti nim a způsoby rozhodnutí o 
rozkladech ve smyslu § 152 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Požadované informace jste upřesnila v tomto smyslu: 
 
Ve vztahu k bodům ad 2 a 3 doplňuji, že by se mělo jednat o rozhodnutí nebo návrhy co do 
obsahu nejpestřejší, tzn. rozklad zamítající a rozkladu tzv. vyhovující (rozhodnutí zrušit nebo 
změnit), tak aby z nich bylo možné vyvodit obecné závěry. 
 
 

K Vaší žádosti sdělujeme následující:  

 

Ad 1) 

V SÚJB je zřízena pouze jedna rozkladová komise. 
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Ad 2) 

Statut rozkladové komise je přiložen. 

 

Ad 3)  

V příloze jsou uvedena všechna rozhodnutí předsedkyně SÚJB o rozkladu za období 2012 

až 2016. Osobní údaje jsou anonymizovány. 

 

Ad 4) 

V příloze jsou uvedena všechna stanoviska rozkladové komise za sledované období. 

 

Ad 5)   

Statistika rozhodování, tj. počet vydaných rozkladů v prvním stupni podle typu správního 

aktu: 

Rozhodnutí: 

2012 – 3500 

2013 – 3062 

2014 – 3045 

2015 – 2831 

2016 – 2736 

 

Usnesení: 

2012 – 30 

2013 – 28 

2014 – 22 

2015 – 13 

2016 – 14 

 

Způsoby rozhodnutí plynou z odpovědi pod bodem  ad 3), ve kterém jsou uvedena  výčtovým 

způsobem veškerá rozhodnutí o rozkladu za sledované období. 

 

S pozdravem 

 

za Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Krs 

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu 

 

Přílohy: dle textu 


