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V Praze dne 12. března 2021 

č.j. SÚJB/OS/6432/2021 

Žadatel/ka 

 

 

 

 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 25. 2. 2021 

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 25. 2. 2021, evidovanou pod č. j. SÚJB/POD/5070/2021, v níže 

uvedeném rozsahu. 

„Vážený povinný subjekte, 

dovoluji si Vám tímto požádat o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím. 

Jedná se mi o tyto informace: 

a) Všechna povolení k nakládání s biologickou agens SARS COV 2 (COVID 19), k teré  

vydal povinný subjekt od 01. 01. 2019 do 25. 02. 2021.  

b) Seznam všech laboratoří, které povinnému subjektu poskytují technickou podporu, a to 

za období od 01. 01. 2019 do 25. 02. 2021. 

c) Pravidla povinného subjektu pro aktivizaci postupu přezkoumání konkrétní  

biologickou agens v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 281/2002 Sb., o některých 

opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní 

a o změně živnostenského zákona. 

d) Kdo je oprávněn (označení subjektu) podat podnět či žádost k tomu, aby jakákoli 

biologická agens byla přezkoumána, a to z titulu možného úmyslného či nedbalostního 

šíření biologické zbraně na území České republiky. 

Přílohou přikládám sdělení Ministerstva vnitra č. j. MV- 29825-2/KM-2021, které odkazuje 

na povinný subjekt, a to ve věci případné biologické zbraně. 



Tedy sdělte mne, zda pravdivé informace podává váš úřad či Ministerstvo vnitra.  

Informaci poskytněte do mé datové schránky.“ 



Vážený pane 

ve věci Vaší žádosti značka Sp 209 ze dne 25. 2. 2021 o poskytnutí informace dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám sdělujeme následující: 

a) Poskytnutí informace bylo odmítnuto v samostatném rozhodnutí č.j. 

SÚJB/OS/6430/2021, ze dne 12. 3. 2021. 

b) V období 01. 01. 2019 – 25. 2. 2021 poskytly SÚJB technickou podporu podle § 3 

odst. 4 zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem 

bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona , 

a ve vztahu k šíření původce onemocnění COVID-19 laboratoře Státního ústavu jaderné, 

chemické a biologické ochrany, v.v.i. (SÚJCHBO). 

c) SÚJB využívá laboratoře SÚJCHBO, případně další laboratoře při dozorové činnosti, 

viz § 3 odst. 4 zákona č. 281/2002 Sb. Výkon dozoru se řídí § 18 tohoto zákona, přičemž 

odstavec 2 uvádí výčet osob, které jsou kontrolovány. Pravidla pro aktivaci postupu 

přezkoumání navazují na výkon kontroly, která je prováděna podle zákona č. 255/2012 

Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Současně sdělujeme, že v průběhu Vámi uvedeného období neobdržel SÚJB od žádného 

ministerstva ani jiného správního úřadu informaci podle § 19. 

d) Podle § 5 odst. 1 tohoto zákona je každý, kdo nalezne materiál nebo věc, o kterých se 

domnívá, že mohou být bakteriologickou (biologickou) zbraní, povinen oznámit tuto 

skutečnost bez zbytečného odkladu Policii České republiky, která tyto informace bez 

zbytečného odkladu sdělí SÚJB. 

Podnět ke kontrole tedy může podat každý. Podnět k šetření trestného činu může rovněž 

podat každý. Máme za to, že pravdivé informace podávají obě instituce (Státní úřad pro 

jadernou bezpečnost i Ministerstvo vnitra) a nevidíme v nich rozpor. 

 

S pozdravem 

 
 

 

Ing. Petr Krs    

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu 


