
STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 

 
 

 

 

V Praze dne 2. dubna 2019  

č.j. SÚJB/OS/6601/2019 

 

 

 

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

znění pozdějších předpisů, na základě Žádosti ze dne 28. 3. 2019 

 

 

 

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

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

informace dne 28. 3. 2019, pod č.j. 6503/2019, v níže uvedeném rozsahu:  

 

„Věříme, že ústřední orgány postupují ve věci nároků na náhradu škody a zadostiučinění za 

nemajetkovou újmu podle zákona č. 82/1998 Sb., v souladu s Desaterem dobré praxe veřejného 

ochránce práv z 10.11.2010, akceptovaného Vládou ČR jejím Usnesením ze dne 15. srpna 2012          

č. 593. 

 

Podáváme proto podle zákona č. 106/1999 Sb. žádost o poskytnutí informací o počtu každoročně 

uplatněných nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v letech 2015 až 2018 s 

rozdělením na nároky na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, na náhradu škody zapříčiněnou 

nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím a odděleně pro odpovědnost státu a 

územních samosprávných celků s vyčíslením ročního finančního objemu takto rozdělených nároků bez 

příslušenství a vyčíslením jejich přiznané a uhrazené výše. 

 

Podle zákona č. 106/1999 Sb. dále žádáme o poskytnutí informace o počtu žalob, jimiž se poškození 

domáhali náhrady škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu u soudu za stejné období, ve stejném 

členění a s vyčíslením uplatněných nároků bez příslušenství.  

 

 

Současně požadujeme ve stejném členění uvést a vyčíslit nároky, o nichž soudy rozhodly ve prospěch 

žalobců, a spolu s tím uvést, kolik neúspěšných žalobců podalo proti rozsudkům odvolání. Konečně 

požadujeme ve stejném členění uvést a vyčíslit nároky, o nichž odvolací soudy rozhodly ve prospěch 

žalobců. 

 

Požadované informace, prosím, poskytněte v samostatném souboru v tabulkovém strojově čitelném 

formátu.“  

 

 

K předmětné Žádosti uvádíme následující:  

 

Žádný takový nárok nebyl vůči Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost vznesen. Žádná žaloba v této 

věci vůči Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost podána nebyla. 

 


