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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, na základě Žádosti ze dne 3. 9. 2018 

 

 

 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb.,                

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši Žádost o poskytnutí 

informace dne 3. 9. 2018 v níže uvedeném rozsahu:  

 

„Žádám zdvořile o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků, týkající se vnitřních předpisů vztahujících 

se k hospodaření s majetkem, finančnímu hospodaření, jakož i k pravidlům hospodaření 

s fondy veřejných výzkumných institucí.   

Dovoluji si požádat o sdělení, zda byl vydán nějaký vnitřní předpis (směrnice, 

doporučení, metodiky apod.), který se týkal doporučení Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost jakožto zřizovatele vůči zřízeným veřejným výzkumným institucím k přijímání a 

obsahu jejich vnitřních předpisů. Prosím o zaslání této informace a případně též textového 

znění tohoto vnitřního předpisu na mou e-mailovou adresu. 

Dovolte mi, abych krátce vysvětlila důvod podání této žádosti. V rámci svého studia 

v doktorském studijním programu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, na katedře 

správní vědy a správního práva, píši disertační práci, v níž se zabývám právní úpravou 

hospodaření veřejných subjektů. Vedle veřejných výzkumných institucí jsou to např. profesní 

komory nebo veřejné vysoké školy.    

Mým záměrem je navázání případné odborné spolupráce a diskuze ve vztahu 

k legislativním možnostem a pozitivním doporučením právní úpravy de lege ferenda. Vnitřní 

předpisy budou sloužit výlučně k výzkumným a vědeckým účelům. Mohu Vám rovněž zaručit 

plnou anonymitu, jelikož předpisy budou analyzovány komplexně, nikoliv konkrétně ve vztahu 

k té či oné veřejné výzkumné instituci.  

Uvedené předpisy poslouží pouze k analýze této úpravy v rámci mého studia v doktorském 

studijním programu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Proto není třeba zasílat 

podepsané předpisy apod., postačí jen jejich textové znění.  

Bližší informace mohu vysvětlit i osobně (pokud byste měli zájem o osobní setkání), 

případně telefonicky. 

Za poskytnutí informací předem děkuji.“ 
 

 



K předmětné Žádosti uvádíme následující:  

 

Vnitřní předpis, týkající se doporučení SÚJB, jakožto zřizovatele vůči zřízeným veřejným 

výzkumným institucím k přijímání a obsahu vnitřních předpisů v.v.i., vydán nebyl.  

 

 

 

 

 


