
 

 

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 
 
 

 
 

V Praze dne 19. října 2021 

Č.j. SÚJB/OS/24313/2021 
 

 

Žadatel 

Ing. Pavol Suďa 
Hlavní analytik  
FinStat, s.r.o.  

Ľudmily Kraskovej 1402/14 
Bratislava 5  
Slovenská republika 
 

E-mail: pavol.suda@finstat.sk 

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

ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 14. 10. 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 informací ze dne 14. 10. 2021, kterou eviduje pod č.j. SÚJB/POD/23901/2021, 

v níže uvedeném rozsahu: 

 

„Spoločnosť FinStat, s.r.o., so sídlom na adrese Ľudmily Kraskovskej 1402/14, 851 10 
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 165 367 (ďalej len „FinStat“) ako povinná osoba 

podľa §2 ods. 1.b.12 Zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z 
trestné činosti a financování terorismu (ďalej len „Zákon o AML“) žiada Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost, aby v zmysle ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím sprístupnil informácie o titule, mene, priezvisku, dátume narodenia a dátume 

začatia výkonu významnej verejnej funkcie nižšie uvedených funkcionárov, ktorí sú politicky 
exponované osoby podľa Metodického pokynu FAÚ č. 7 zo dňa 9.10.2020, upresňujúceho 
definíciu politicky exponovanej osoby v §4 ods. 5 Zákona  o AML: 

 

Požadované informácie žiadame sprístupniť elektronicky, a to e-mailom na adresu: 
pavol.suda@finstat.sk“ 



 

 

Vážený pane Suďo, 

ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, Vám sdělujeme následující: 

 žádost o poskytnutí informací v rozsahu „dátum narodenia“ a „titul“ odmítl SÚJB 
v samostatném rozhodnutí č.j. SÚJB/OS/202109/2021 

 ostatní požadované informace poskytujeme v následující tabulce: 
 

Významná verejná funkcia Meno Priezvisko Dátum začatia 

výkonu funkcie  

Ředitel sekce radiační ochrany 
SÚJB 

Karla PETROVÁ 1.7.2015 

Ředitel sekce jaderné bezpečnosti 

SÚJB 

Zdeněk TIPEK 1.7.2015 

Ředitel sekce pro řízení 

a technickou podporu SÚJB 

Michal MERXBAUER 1.9.2021 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Michal Merxbauer, Ph.D. 

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu 

 
 


