
STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 
Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 

 

 

V Praze dne 15. března 2021 

č.j. SÚJB/OS/6464/2021 

Žadatel/ka 

 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 1. 3. 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 4. 3. 2021, evidovanou pod č. j. SÚJB/POD/5752/2021, v níže 

uvedeném rozsahu. 

 
Vážení, 

tímto Vás zdvořile žádám o poskytnutí těchto informací: 

 

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 

134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne 

vyhovění žádosti? 

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové 

organizace a včetně popisu jejího účelu. 

 

Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 

Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti? 

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné 

právnické osoby a včetně popisu jejího účelu. 

 

Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. 

zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1.1.1993 do dne 

vyhovění žádosti? 

 

 

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě 

vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?  

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé 

smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu 



zakázky nelze určit, tak prosím uveďte  předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za 

nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné 

zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. 

 

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě 

horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?  

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé 

smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu 

zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za 

nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné 

zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.  

 

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, 

kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé 

smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu 

zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za 

nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo 

předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. 

 

Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ 

ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku 

dle § 29 písm k) ZVZ? 

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, 

nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní 

prostředí. 

 

Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?  

 

Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační 

struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců 

konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi 

nimi. 

 

Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu 

§ 214 povinný subjekt používá? 

 

Vážení, omlouvám se za rozsah požadovaných informací a budu Vám velmi vděčný za j ejich 

poskytnutí. Jedná se pouze o základní informace sledující transparentnost příjemců veřejných 

prostředků. 

 



Uvedené informace prosím poskytnout prostřednictvím datové zprávy do datové schránky 

žadatele:  

 



Vážený pane, 

 

k Vaší žádosti uvádíme následující: 

 

Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 

134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne 

vyhovění žádosti? 

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové 

organizace a včetně popisu jejího účelu. 

 

Žádné. 

 

Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 

Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?  

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné 

právnické osoby a včetně popisu jejího účelu. 

 

Povinným subjektem byly založeny tyto právnické osoby: 

 

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. 

se sídlem Bartoškova 1450/208, 140 00 Praha 4 

IČO: 86652052 

DIČ: CZ8662052 

Zřízen za účelem výzkumu v oblasti radiační ochrany. Hlavním předmětem činnosti veřejné 

výzkumné instituce je výzkum ochrany před ionizujícím zářením, včetně zajištění 

infrastruktury tohoto výzkumu, a to v oblastech: 

 bezpečnostního výzkumu, 

 výzkumu radiační monitorovací sítě a výzkumu expozic umělým zdrojům ionizujícího 

záření (zejména z jaderných zařízení), 

 výzkumu lékařské expozice, 

 výzkumu expozice přírodním zdrojům radioaktivního záření. 

 

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. 

se sídlem Kamenná 71, 262 31 Milín 

IČO: 70565813 

DIČ: CZ70565813 

Zřízen za účelem zajištění výzkumné a vývojové činnosti, jako hlavního předmětu činnosti, 

zaměřené na 

 identifikaci a kvantifikaci radioaktivních, chemických biologických látek, hodnocení 

jejich účinků na člověka prostředí, vč. hodnocení a vývoje individuálních 

a kolektivních prostředků ochrany člověka před těmito látkami, dekontaminaci; 



 bezpečnostní výzkum v rámci boje proti terorismu, jakož i vážný průmyslovým 

haváriím. 

 

Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. 

zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1.1.1993 do dne 

vyhovění žádosti? 

 

Žádné. 
 
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v  kalendářním roce 2020 na základě 

vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? 

 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé 
smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu 
zakázky nelze určit, tak prosím uveďte  předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za 

nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné 
zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v  daném kalendářním roce nejvyšší. 
 
Žádné.  

 

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě 
horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?  

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé 
smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu 
zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za 
nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné 

zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. 
 
Žádné. 
 

Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v  kalendářním roce 2020 s dodavateli, 

kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 

 
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních ú dajů druhé 

smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu 
zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za 
nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo 
předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. 

 
V kalendářním roce 2020 zadavatel uzavřel smlouvy, popř. závěrkové listy, na následující 3 
nejvýznamnější veřejné zakázky: 
 

1) Úpravy elektronického systému spisové služby SÚJB 
Dodavatel:  BIOS – služby výpočetní techniky, s.r.o. 
 Lidečská 132/5, 155 21 Praha 5 – Zličín 
 IČO: 45271623 
Smluvní cena:  5 750 000,- Kč bez DPH 

 



2) Identifikace mikročástic jaderných materiálů pomocí analytických metod FTA-SIMS a 
APM-SIMS 
Dodavatel: Centrum výzkumu Řež s.r.o. 
 Hlavní 130, Řež, 25068 Husinec 

 IČO: 26722445 
Uzavřena rámcová dohoda, předpokládaná hodnota 4 100 000 Kč bez DPH. 
 

3) Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a dodávka zemního 

plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na roky 2021 a 2022 
Centrální zadavatel nakoupil dodávky elektřiny a plynu přes/na Českomoravské 
komoditní burze Kladno.  
Závěrkové listy byly uzavřeny s dodavateli: 

 

 Pražská energetika, a.s. 
 Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10 
 IČO: 60193913 

  

 Pražská plynárenská, a.s. 
 Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
 IČO: 60193492 

 
Celková limitní cena pro předpokládané množství dodávky elektřiny a plynu pro centrálního 
a pověřující zadavatele byla 5 956 650 Kč bez DPH. 

 

Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ 

ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku 

dle § 29 písm k) ZVZ? 

 

Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, 
nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní 
prostředí. 
 

Profil zadavatele v Národním elektronickém nástroji je https://nen.nipez.cz/profil/SUJB. 
 
Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?  

 

Žádná. 
 
Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační 

struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců 

konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi 

nimi. 

 

Schéma organizační struktury naleznete na této webové stránce https://www.sujb.cz/o-
sujb/organizacni-struktura 

https://nen.nipez.cz/profil/SUJB
https://www.sujb.cz/o-sujb/organizacni-struktura
https://www.sujb.cz/o-sujb/organizacni-struktura


Níže jsou uvedeny počty systemizovaných míst v jednotlivých organizačních útvarech: 
 

A. Předsedkyně (3 místa) 
1) Sekce pro řízení a technickou podporu (2 místa): 

a) Kancelář úřadu (1 místo) 
i) Oddělení organizačních věcí služby (7 míst) 

ii) Oddělení veřejných zakázek (5 míst) 
b) Ekonomický odbor (1 místo) 

i) Oddělení rozpočtu (5 míst) 
ii) Oddělení účtáren (6 míst) 

c) Oddělení mezinárodní spolupráce (6 míst) 
d) Odbor kontroly nešíření zbraní hromadného ničení (2 místa) 

i) Oddělení pro kontrolu zákazu chemických a biologických zbraní (8 míst) 
ii) Oddělení pro kontrolu nešíření jaderných zbraní (9 míst) 

e) Právní oddělení (7 míst) 
f) Oddělení strategie (4 místa) 
g) Oddělení informatiky a spisové služby (5 míst) 

 

2) Sekce jaderné bezpečnosti (3 místa) 
a) Odbor kontroly jaderných zařízení (1 místo) 

i) Oddělení lokalitních inspektorů Temelín (7 míst) 
ii) Oddělení lokalitních inspektorů Dukovany (7 míst) 

iii) Oddělení kontroly systémů (8 míst) 
iv) Oddělení kontroly provozu a zpětné vazby (7 míst) 

b) Odbor hodnocení jaderné bezpečnosti (2 místa) 
i) Oddělení hodnocení strojních komponent a materiálů (6 míst) 

ii) Oddělení koordinace hodnocení jaderné bezpečnosti (8 míst) 
iii) Oddělení hodnocení systémů SKŘ a elektro (4 místa) 
iv) Oddělení reaktorové fyziky a bezpečnostních analýz (6 míst) 

c) Oddělení nakládání s RAO a VJP (6 míst) 

 
3) Sekce radiační ochrany (4 místa) 

a) Odbor zdrojů (1 místo) 
i) Regionální centrum (dále jen RC) Praha (8 míst) 

ii) RC Plzeň (4 místa) 
iii) RC Ostrava (5 míst) 
iv) RC Ústí n. Labem (5 míst) 

b) Odbor usměrňování expozic (1 místo) 

i) RC Hradec Králové (6 míst) 
ii) Oddělení přírodních zdrojů (6 míst) 
iii) Oddělení evidencí a hodnocení ozáření (5 míst) 
iv) Oddělení Radonového programu (4 místa) 

v) Oddělení lékařského ozáření (5 míst) 
c) Odbor radiační ochrany v palivovém cyklu (1 místo) 

i) RC České Budějovice (7 míst) 
ii) RC Kamenná (4 místa) 

iii) RC Brno (9 míst) 
d) Oddělení monitorování a krizového řízení (7 míst) 

 

 



Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 

povinný subjekt používá? 

 

Profil zadavatele v Národním elektronickém nástroji je https://nen.nipez.cz/profil/SUJB. 

 

 

 

 

 

S pozdravem 

 
 

 

Ing. Petr Krs    

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu 

https://nen.nipez.cz/profil/SUJB

