
STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 
 

 

 

V Praze dne 7. ledna 2021 

Č.j. SÚJB/OS/390/2021 

 
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 29. 12. 2020 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako povinný subjekt podle § 2 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„informační zákon“), obdržel Vaši Žádost o poskytnutí informace dne 29. 12. 2020, evidovanou 

pod č. j. SÚJB/POD/25221/2020, v níže uvedeném rozsahu: 

 

„Vydal Státní úřad pro jadernou bezpečnost od 1. ledna 2006 do dne této žádosti postupem 

podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, rozhodnutí ve smyslu § 67 a násl. tohoto 

zákona, přičemž došlo k označení tohoto rozhodnutí jako celku jako utajované informace 

podle § 2 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti? 

Dále 

1. V případě že ano, žádám Vás také o obecné sdělení při výkonu jaké působnosti došlo 

k vydání takového rozhodnutí (např. odkazem na ustanovení zákona, na základě kterého 

došlo k vydání takového rozhodnutí nebo na konkrétní pořadové číslo konkrétní přílohy 

nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, na 

základě kterého došlo k naplnění formální stránky utajované informace). 

a 

2. V případě že ano, a u tohoto rozhodnutí pominuly důvody jeho označení jako utajované 

informace (ve smyslu § 22 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti), žádám Vás o poskytnutí anonymizované kopie 

takového rozhodnutí formou elektronické přílohy odpovědi na tuto žádost. 

Krátké zdůvodnění mé žádosti: 

Z akademického zájmu řeším možnost souběhu vydání rozhodnutí podle správního řádu 

s možností označení tohoto rozhodnutí jako celku jako utajované informace podle zákona 

o ochraně utajovaných informací, příčemž aktuálně je mou snahou zjistit, zda k vydání 

takového poměrně atypického rozhodnutí u orgánů veřejné moci někdy došlo. Předmětem mé 

žádosti není rozhodnutí, jehož podklady jsou označeny jako utajovaná informace – jde mi 

opravdu jen o meritorní rozhodnutí, které je jako utajovaná informace označeno jako celek. 

Předmětem mé žádosti také samozřejmě není obsah takového rozhodnutí, pokud je stále 

označeno jako utajovaná informace (na první otázku mi tedy postačí odpověď „ano“ nebo 

„ne“).“ 

 

 

 



K Vaší žádosti uvádíme následující: 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost v době od 1. ledna 2006 do 6. ledna 2021 nevydal 

postupem podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodnutí ve smyslu § 67 správního řádu, 

které by bylo označeno jako celek jako utajovaná informace ve smyslu § 2 písm. a) zákona 

č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Petr Krs    

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu 


