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V Praze dne 7. září 2018  

č.j. SÚJB/OS/17450/2018 

 

 

 

 

 

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

znění pozdějších předpisů, na základě Žádosti ze dne 27. 8. 2018 

 

 

 

Vážený pane,  

 

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 27. 8. 2018 v níže uvedeném rozsahu:  

 

„Žádám Vás tímto podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o 

poskytnutí následujících informací vztahujících se k podnětům, které obdržel prošetřovatel 

zřízený podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 o opatřeních souvisejících 

s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání, a to na základě § 205 písm. d) 

zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.  

Konkrétně žádám o informace, jaký byl celkový počet podnětů, který prošetřovatel 

obdržel v roce 2016 a 2017 s doplněním, kolik z těchto podnětů bylo anonymních. Dále 

prosím o specifikaci počtu podnětů v uvedených letech, u nichž bylo podezření z protiprávního 

jednání potvrzeno. Závěrem prosím o doplnění informace, u kolik podnětů byla věc podle § 7 

odst. 2 uvedeného nařízení poskytnuta orgánům činným v trestním řízení nebo správnímu 

orgánu k dalšímu řízení.  

V případě, že prošetřovatel řešil zvlášť složité případy (doba vyřízení přes 20 dnů), 

žádám tímto o stručný anonymizovaný popis povahy protiprávního jednání.  

V příloze zasíláme jednoduchou tabulku, do které lze požadované informace vyplnit.  

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.“  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

K předmětné Žádosti uvádíme následující:  

 

Vaše žádost byla jmenovitě adresována na prošetřovatele SÚJB prostřednictvím zákona č. 106/1999 

Sb. Na Vaši žádost Vám odpověď zasílá státní, resp. služební orgán, který je v souladu s definicí § 2 

odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., povinným subjektem, v předmětné věci je věcně příslušným              

a disponujícím rozhodovací pravomocí.  

 

Prošetřovatel zřízený podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních 

souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu na 

základě § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, obdržel celkem 1 podnět v roce 2016 

(neanonymní); prošetřovatel v roce 2017 neobdržel žádný podnět. U podaného podnětu nebylo 

podezření z protiprávního jednání potvrzeno, ani nebyla věc poskytnuta orgánům činným v trestním 

řízení nebo správnímu orgánu k dalšímu řízení. 

 

 

 

 


