
STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 
 
 

 

V Praze dne 10. února 2021 
Č.j. SÚJB/OS/3250/2021 

Počet příloh: 1 
 

Žadatel 

 

 

 

 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 5. 2. 2021  

 
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 5. 2. 2021, evidovanou 

pod č. j. SÚJB/POD/3194/2021, v níže uvedeném rozsahu: 

 

Vážení, 

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, žádáme o poskytnutí informací o počtu uplatněných nároků na náhradu škody 

a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v roce 2019 a 2020 s rozdělením na nároky na 

zadostiučinění za nemajetkovou újmu, na náhradu škody zapřičiněnou 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. 

Současně žádáme o poskytnutí informace o počtu podaných 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. Spolu s tím, prosím, uveďte 

a vyčíslete nároky, o nichž soudy pravomocně rozhodly ve prospěch žalobců a v jejich 

neprospěch. Na závěr žádáme o poskytnutí informací o současném počtu zaměstnanců, kteří za 

váš úřad náhrady škody a újmy a regresní úhrady byť i jen zčásti vyřizují, a informaci o počtu 

z nich, kteří mají ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním 

programu právního směru, s případným vyloučením těch informací, u nichž to stanoví zákon. 

Požadované informace, prosím, poskytněte v samostatném souboru v tabulkovém 

strojově čitelném formátu. 

Děkujeme a jsme s pozdravem 



 
 

K Vaší žádosti uvádíme následující: 

1. V letech 2019 a 2020 nebyl vůči SÚJB uplatněn žádný nárok na zadostiučinění za 

nemajetkovou újmu, na náhradu škody zapříčiněnou nesprávným úředním postupem 

a nezákonným rozhodnutím; rovněž nebyla v tomto směru podána proti SÚJB žádná 

žaloba, ani vydáno soudní rozhodnutí v těchto věcech. 

2. V současné době se touto agendou zabývá (byť vzhledem k absenci případů pouze 

pasivně) 6 pracovníků SÚJB (4 členové škodní komise a 2 pracovníci právního 

oddělení), z nichž 4 mají VŠ vzdělání magisterského stupně, z toho 2 právního směru, 

zbývající 2 mají SŠ vzdělání. 

 

V příloze tyto informace uvádíme v tabulkovém strojově čitelném formátu. 

 

 

S pozdravem 

 
 

 

Ing. Petr Krs    

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu 

 


