
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření 
podle § 9 odst. 2 písm. f) zákona č. 263/2016 Sb. 

A. Identifikace žadatele 

1. Název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby 

2.  Právní forma právnické osoby 
nebo rodné číslo fyzické osoby: 

3. Identifikační číslo:  
 

4. Evidenční číslo SÚJB   
(bylo-li přiděleno) 

5. Adresa sídla právnické osoby nebo adresa trvalého pobytu fyzické osoby: 

6. Adresa pro doručování (pokud se liší od adresy uvedené v položce 5): 

7. Jméno a příjmení ustanovené dohlížející osoby:  

8.  Jméno a příjmení, rodné číslo a adresa trvalého pobytu odpovědného zástupce fyzické osoby, byl-li ustanoven: 

9.  Kontaktní osoba (jméno, příjmení, telefon, fax, e-mail): 

Pokud jsou správní 
poplatky placeny kolky, 
vylepte zde kolky 
v hodnotě 1000 Kč 
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B. Údaje o činnosti 

1. Zaškrtněte způsoby nakládání se zdroji ionizujícího záření, pro které je povolení žádáno:   

        (podle § 9 odst. 2 písm. f) zákona č. 263/2016 Sb.) 

 
 
 

 Výroba zdroje ionizujícího záření kromě výroby generátoru záření, který je nevýznamným 

zdrojem ionizujícího záření 

 Dovoz zdroje ionizujícího záření kromě dovozu zdroje ionizujícího záření pro vlastní potřebu  

nebo dovozu generátoru záření 

 Vývoz zdroje ionizujícího záření kromě vývozu zdroje ionizujícího záření pro vlastní potřebu,  

 vývozu nevýznamného a drobného zdroje a vývozu generátoru záření 

 Distribuce zdroje ionizujícího záření kromě distribuce generátoru záření 

 Instalace nebo uvádění do provozu zdroje ionizujícího záření kromě instalace nebo uvádění  

    do provozu zdroje ionizujícího záření, které provádí osoba oprávněná používat zdroj  

    ionizujícího záření a které není spojeno s vyšším rizikem ozáření než běžné používání 

 Provozování uznaného skladu za účelem skladování radionuklidového zdroje 

 Používání zdroje ionizujícího záření kromě používání spotřebního výrobku s přidaným  

   radionuklidem, jehož výroba, dovoz nebo vývoz byly povoleny, zdroje ionizujícího záření,  

   který je nedílnou součástí technologických celků nebo provozních médií na pracovišti,  

   k jehož provozu je uživatel oprávněn na základě povolení podle písmene b), zdroje  

   ionizujícího záření používaného pouze v rozsahu, k němuž je uživatel oprávněn na základě  

   jiných povolení, a používání zdroje ionizujícího záření, které je registrováno Úřadem nebo  

   bylo Úřadu ohlášeno 

 Hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření 

 při zkouškách zdroje ionizujícího záření ke schválení typu výrobku 

 při posuzování shody vlastností zdroje ionizujícího záření podle právního 

předpisu, 

 při přejímací zkoušce zdroje ionizujícího záření s výjimkou otevřených 

radionuklidových zdrojů 

 při zkoušce dlouhodobé stability zdroje ionizujícího záření 

 Opravy a servis zdroje ionizujícího záření kromě oprav a servisu generátoru záření, které 

nemohou být spojeny s ozářením fyzické osoby, a oprav a servisu prováděných držitelem 

povolení k používání tohoto zdroje, není-li oprava spojena s vyšším potenciálním ozářením než 
běžný provoz 

 Nakládání s produkty hornické činnosti vzniklými při činnostech souvisejících se získáváním 
radioaktivního nerostu a uloženými na odvalech a odkalištích 

 

2. Popis předmětu a rozsahu činnosti, pro kterou je povolení žádáno:   

3. Místo (adresa) provozování činnosti:   4. Způsob zabezpečení činnosti: 
 

 Vymezením sledovaného pásma 

 

 Vymezením kontrolovaného pásma 
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5. Předpokládaný způsob ukončení činnosti: 6. Předpokládaná doba  
provádění činnosti: 

 
7. Při činnosti BUDOU – NEBUDOU vznikat radioaktivní odpady (nehodící se škrtněte). 

8. Současně žádám, aby vydáním nového povolení byla zrušena tato mě vydaná dřívější povolení: 

 

Dne ………..   
 
 

______________________________________ 
podpis žadatele  

 

 

Přílohy: 

1) Pro všechny způsoby nakládání 
 

 Výpis z Obchodního rejstříku*)  

 Doklady o odborné způsobilosti*) 

 Doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady 

 Doklad o způsobu zneškodnění radioaktivního odpadu 

 Plán zabezpečení zdroje ionizujícího záření v případě radionuklidového zdroje 1. až 3. kat. 

 Doklad o ustanovení dohlížející osoby  

 Souhlas dohlížející osoby s ustanovením  

 Program zajištění radiační ochrany, mimo III a IV. kat.  

 Program systému řízení pro III. a IV. kat. 

 Odůvodnění nakládání se zdroji ionizujícího záření  

 Specifikace zdrojů záření, se kterými má být nakládáno, jejich typy a příslušenství 

 Popis vymezení sledovaného pásma 

 Postupy optimalizace radiační ochrany  

 Doklady o zvláštní odborné způsobilosti  

 Program monitorování 

 Návrh na vymezení kontrolovaného pásma  

 Vnitřní havarijní plán 

 Analýza a hodnocení radiační mimořádné události pro nakládání se zdrojem ionizujícího záření 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

2) Výroba, dovoz, distribuci a vývozu zdroje ionizujícího záření 

 Specifikace typu zdroje ionizujícího záření 

 Očekávaný počet zdrojů ionizujícího záření 

 Způsob zajištění vrácení použitého zdroje ionizujícího záření do země původu, nebo způsob jeho 
dalšího využití 
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 Doklad dokumentující původ, druh, fyzikální vlastnosti a chemické složení zdroje ionizujícího 
záření, který byl vyvezen mimo území České republiky, doklad o jeho využití, doklad o celkové 

aktivitě a hmotnosti zdroje ionizujícího záření 

3) Dovoz a výroba zdroje ionizujícího záření 

 Harmonogram výroby nebo dovozu 

 Doklad schopnosti ověřovat shodu vlastností výrobku s daným typem výrobku 

4) Vývoz zdroje ionizujícího záření 

 Harmonogram vývozu 

5) Hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření 

 Doklad o schopnosti měřit a ověřovat vlastnosti zdroje ionizujícího záření 

 Metodiky a postupy a vzorové protokoly z měření 

 Přehled přístrojového vybavení a jeho zajištění pro vykonávání navrhovaných služeb 

 Koncepce zajištění měření veličin 

 

 

 

*) nemusí být předkládány, pokud bylo žadateli v rámci předcházejícího povolovacího řízení přiděleno 
evidenční číslo a nedošlo-li ke změně skutečností uvedených v těchto dokladech. V tomto případě 
žadatel připojí k žádosti čestné prohlášení, že nedošlo ke změně skutečností uvedených v těchto 
dokladech 


