
 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 

Cestou elektronické podatelny: podatelna@sujb.cz 

v Praze dne 11. 4. 2019

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Tazatel Kverulant.org je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti zaměřuje především na:

- prosazování veřejného zájmu v oblasti hospodaření s veřejnými statky;

- dohled nad dodržováním zákonných, demokratických a hospodárných principů při správě státu a územních
samospráv;

- dohled nad dodržováním principu rovnosti před zákonem, zejména při správě státu a územních samospráv;

- prosazování opatření vedoucích k omezování prostoru pro korupci a klientelismus při správě státu a územních
samospráv;

- vyvolávání  tlaku  veřejnosti,  poskytování  podpory  takovému  tlaku,  jeho  koordinace  a  uplatňování  s  cílem
dosahovat pozitivních změn ve shora naznačených oblastech.

Podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo

nesprávným úředním postupem, je stát odpovědný za vznik škody, kterou způsobil. Uvedený zákon v § 17 zákona v

odstavci  1,  kde se praví:  „Nahradil-li  stát  škodu,  ke  které  došlo při  činnosti státního orgánu nebo poskytl-li  ze

stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může požadovat regresní úhradu od těch, kteří se

podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu, pokud byli k vydání rozhodnutí

nebo k úřednímu postupu oprávněni.“ 

Jednotlivé  orgány  subjekty  veřejné  zprávy  jsou  i  z nejrůznějších  důvodů  pokutovány  ostatními  orgány  veřejné

zprávy. Například Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím

řízení či Úřadem pro ochranu osobních údajů: ÚOOÚ,  Nejvyšším kontrolním úřadem, orgány ochrany životního

prostředí a tak dále.  

Dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím  tímto  žádáme  Státní  úřad  pro  jadernou

bezpečnost (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací:
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1. Celkové  náhrady škod z titulu  vydání  nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu,

které povinný vyplatil. Uveďte sumu a počet případů za jednotlivé roky.

2. Celkové  regrese  náhrady  škod  z titulu  vydání  nezákonného  rozhodnutí  nebo  nesprávného  úředního

postupu, které povinný vymohl od svých úředníků. Uveďte sumu a počet těchto osob za jednotlivé roky.

3. Celkovou  výši  pokut  a  obdobných  sankce  zaplacených  povinným  ostatním  úřadům  veřejné  správy.

Uveďte sumu a počet případů za jednotlivé roky.

4. Celkové regrese za zaplacené pokuty a obdobné sankce zaplacených povinným ostatním úřadům veřejné

správy.  Uveďte sumu a počet těchto osob za jednotlivé roky.

Informace  je  možno  zcela  poskytnout  formou  vyplnění  následují  tabulky,  která  je  i  přílohou  této  žádosti  o

informace.

rok

škody z titulu vydání nezákonného rozhodnutí pokuty a obdobné sankce

zaplaceno regrese zaplaceno regrese

suma (Kč) počet 
případů (1)

suma (Kč) počet 
osob (1)

suma (Kč) počet 
případů (1)

suma 
(Kč)

počet 
osob (1)

2014         

2015         

2016         

2017         

2018         

Poskytnutí informací  očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději  do 15 dnů ode dne přijetí žádosti.

Preferujeme  doručení  informací  pouze  elektronicky.  Adresa  pro  doručování  je  elektronická  adresa

info  @  kverulant.org  . Informaci požadujeme jako právnická osoba: Kverulant.org o.p.s. IČO 28925165, zastoupená

pro tento účel  svým ředitelem Vojtěchem Razimou bytem Pražská 1148,  102 00 Praha 10.  Žádost  je  digitálně

podepsána. 

                                          Vojtěch Razima, ředitel společnosti Kverulant.org , o.p.s.  
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