
STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 
 

 

V Praze dne 23. března 2021 

č.j. SÚJB/OS/7161/2021 

 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 17. 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 17. 3. 2021, evidovanou pod č. j. SÚJB/POD/6620/2021, 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 čísla jednací povolení k nakládání s biologickou agens SARS COV 2 (COVID 19), 

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

b) Označení data vydání konkrétního povolení k nakládání s biologickou agens SARS  COV 2 

(COVID 19), které vydal povinný subjekt od 01. 01. 2019 do 25. 02. 2021. 

c) Dobu platnosti konk rétního povolení k nakládání s biologickou agens SARS COV 2  

(COVID 19), které vydal povinný subjekt od 01. 01. 2019 do 25. 02. 2021. 

Informaci poskytněte do mé datové schránky.“ 



 

Vážený pane, 

ve věci Vaší žádosti značka Sp 215 ze dne 17. 3. 2021 o poskytnutí informace dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám zasíláme následující tabulku 

s požadovanými informacemi: 

 

a) číslo jednací b) datum vydání c) doba platnosti 

SÚJB/OKZCHBZ/8394/2020 24. 4. 2020 na dobu neurčitou 

SÚJB/OKZCHBZ/6577/2020 24. 3. 2020 na dobu neurčitou 

SÚJB/OKZCHBZ/6990/2020 1. 4. 2020 na dobu neurčitou 

SÚJB/OKZCHBZ/6925/2020 1. 4. 2020 na dobu neurčitou 

SÚJB/OKZCHBZ/7887/2020 17. 4. 2020 na dobu neurčitou 

SÚJB/OKZCHBZ/18437/2020 22. 9. 2020 na dobu neurčitou 

SÚJB/OKZCHBZ/8378/2020 24. 4. 2020 na dobu neurčitou 

SÚJB/OKZCHBZ/13347/2020 15. 7. 2020 na dobu neurčitou 

SÚJB/OKZCHBZ/6857/2020 30. 3. 2020 na dobu neurčitou 

SÚJB/OKZCHBZ/3271/2021 8. 2. 2021 na dobu neurčitou 

SÚJB/OKZCHBZ/6186/2020 16. 3. 2020 na dobu neurčitou 

SÚJB/OKZCHBZ/6311/2020 18. 3. 2020 na dobu neurčitou 

SÚJB/OKZCHBZ/10828/2020 4. 6. 2020 na dobu neurčitou 

SÚJB/OKZCHBZ/7500/2020 9. 4. 2020 na dobu neurčitou 

SÚJB/OKZCHBZ/9526/2020 11. 05. 2020 na dobu neurčitou 

 
 
 
 

 
S pozdravem 

 
 

 

Ing. Petr Krs    

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu 


