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V Praze dne 23. března 2021 
Č.j. SÚJB/OS/7196/2021 

 
Mgr. Libor Hlavsa 

IČ: 75536439 
Klatovská 73/7a, 301 00 Plzeň 
Datová schránka: 72vu39c 
 

ROZHODNUTÍ 

 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost přezkoumal na základě rozkladu Mgr. Libora Hlavsy, se 

sídlem na adrese Klatovská 73/7a, 301 00 Plzeň, IČ 75536439, ID datové schránky 72vu39c , 

(dále jen „odvolatel“) ze dne 18. 3. 2021 zn. Sp 209, své rozhodnutí ze dne 12. 3. 2021 

č.j. SÚJB/OS/6430/2021 o částečném odmítnutí žádosti odvolatele o informace ze dne 

25. 2. 2021, přijaté pod č.j.  SÚJB/POD/5070/2021, (dále jen „žádost“), a v souladu s § 20 odst. 

4 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a § 87 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, 

rozhodl takto: 

Rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 12. 3. 2021 

č.j. SÚJB/OS/6430/2021 o částečném odmítnutí žádosti odvolatele se ruší a podanému 

rozkladu se vyhovuje v plném rozsahu. Státní úřad pro jadernou bezpečnost se omlouvá 

odvolateli, že řádně nevyřídil jeho žádost v rozsahu bodu a). 

Odůvodnění 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost obdržel dne 25. 2. 2021 žádost Mgr. Libora Hlavsy, se 

sídlem na adrese Klatovská 73/7a, 301 00 Plzeň, IČ 75536439, ID datové schránky 72vu39c , 

v následující podobě: 

„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), které 

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.“ 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost poskytl žadateli informace v požadovaném rozsahu (viz 

dokument č.j. SÚJB/OS/6432/2021), s výjimkou informací požadovaných pod písm. a). Při 

svém rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti úřad vycházel ze skutečnosti, že poskytnutí 

informací o všech povoleních k nakládání s biologickou agens SARS COV 2 (COVID 19), 

které vydal od 01. 01. 2019 do 25. 02. 2021, podléhá režimu zákona č. 281/2002 Sb., 

o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) 

a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona. Ten ve svém § 3 odst. 3 sice stanoví, že 

evidence držitelů povolení vydaných podle tohoto zákona je veřejná, ale Státní úřad pro 

jadernou bezpečnost vydá na požádání úplný nebo částečný výpis z této evidence pouze osobě, 

která prokáže právní zájem. Státní úřad pro jadernou bezpečnost měl za to, že právní zájem 

prokázán nebyl.  

S ohledem na to, že ve svém rozkladu odvolatel poukázal na dříve projevený právní zájem, 

odmítavé rozhodnutí je rušeno v plném rozsahu a požadované informace mu budou poskytnuty. 

Zároveň se Státní úřad pro jadernou bezpečnost v tomto rozhodnutí písemně omluvil odvolateli, 

jak požadoval v bodu III. odst. II rozkladu.  

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedkyni 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, dle § 83 a § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a 

to prostřednictvím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 

1. Lhůta pro podání rozkladu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto rozhodnutí. 

 

 

 

 
 

Ing. Petr Krs 

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu 

podepsáno elektronicky 


