
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 

 

        V Praze dne 20. 3. 2017 

Č.j.: SÚJB/OS/5361/2017 

 

 
Jiří Vedral 
████████████ 
████████████ 

 

 

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

přístupu k informacím, v platném znění. 

 

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále také jen „Úřad“) jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění (dále jen „InfZ“), rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ o žádosti Jiřího 

Vedrala, Marie Cibulkové 10, Praha 4 (dále jen „žadatel“) ze dne 8. 3. 2017 o poskytnutí 

informace podle InfZ ohledně seznamu zaměstnanců (jméno, příjmení, pracovní zařazení ve 

struktuře) a uveřejnění organizační struktury takto: 

 

1) Žádost žadatele ze dne 8. 3. 2017 o poskytnutí informace podle InfZ se 

částečně odmítá v rozsahu poskytnutí seznamu zaměstnanců s uvedením 

jména, příjmení a pracovního zařazení. 

 

2) V části žádosti týkající se organizační struktury Úřadu a jejího uveřejnění se 

žádosti vyhovuje a informace se poskytuje. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost obdržel od žadatele dne 8. 3. 2017 žádost o poskytnutí 

informace podle InfZ ohledně seznamu zaměstnanců s uvedením jejich jména, příjmení a 

pracovního zařazení ve struktuře Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a uveřejnění jeho 

organizační struktury. 

Podle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, se osobním údajem rozumí jakákoliv informace týkající se 

určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 

určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, 

kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 

ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Osobní údaje svých zaměstnanců zpracovává 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost podle § 4 písm. j) zmíněného zákona jako správce. 

 Státní úřad pro jadernou bezpečnost má za to, že informace týkající se konkrétního 

zaměstnance, v tomto případě tedy jméno, příjmení a pracovní zařazení, naplňují znaky 



osobního údaje ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. Úřad tak považuje sdělení 

jména, příjmení a pracovního zařazení každého svého zaměstnance za neoprávněné 

poskytnutí osobních údajů. Veškeré podrobné informace o osobách ve vedení Státního 

úřadu pro jadernou bezpečnost jsou naopak zveřejněny přímo na webových stránkách: 

http://www.sujb.cz/o-sujb/vedeni-sujb/vedeni-sujb/  

S ohledem na výše uvedené rozhodl Státní úřad pro jadernou bezpečnost tak, že 

poskytnutí konkrétních informací týkajících se všech zaměstnanců s uvedením jejich jména, 

příjmení a pracovního zařazení odmítl.  

 

V souvislosti s částí dotazu, která směřovala na organizační strukturu Úřadu a její zveřejnění 

si Vám dovolujeme sdělit, že organizační struktura Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

je zveřejněna na jeho webových stránkách, konkrétně na této adrese: https://www.sujb.cz/o-

sujb/organizacni-struktura/. Jedná se o aktuální organizační strukturu Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost, která je účinná od 1. 1. 2017. 

  

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení 

rozhodnutí. Rozklad lze podat u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a rozhoduje o něm 

předsedkyně úřadu. 

  

 

S pozdravem 

 

za Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

 

 

 

 

Ing. Petr Krs 

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu 
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