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Činnosti zvláště důležité  
z hlediska RO 

 

 

• Činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany (§ 3 písm. c) V 409) 

      - řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany  

         

      … „měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě pro účely     

      prevence pronikání radonu do stavby nebo ochrany před přírodním ozářením  
      ve stavbě a stanovení radonového indexu pozemku“ (§ 9 (2) písm. h) bod 5 AZ) 

 

• Činnosti zvláště důležité z hlediska RO lze vykonávat jen na základě oprávnění 
uděleného Úřadem (§ 31 (1) V 409)  
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Požadavky pro udělení oprávnění 
 

Náležitosti žádosti o udělení oprávnění 

 

• Druh a stupeň vzdělání - střední vzdělání s maturitní zkouškou 

                                              - vysokoškolské vzdělání … „pro stanovování osobních         

                                                dávek pracovníků na pracovišti s možností zvýšeného     

                                                ozáření z přírodního zdroje záření (s možným zvýšeným   

                                                ozářením z radonu)“ 

 

• Odborná příprava  

      Absolvování vzdělávacího kurzu v délce 20 h vyučovacího času 

 

• Typ a délka odborné praxe 

      Není požadována! 

 

 
4 



Průběh zkoušky 

      Zkouška ověřující zvláštní odbornou způsobilost  

      (k § 32 (10) písm. a) AZ) 
 

• Rozsah 

      a) písemná část zkoušky  

          test – 40 otázek (správně 1 ze 3 odpovědí); max. 8 nesprávných odpovědí,  

          3 okruhy – RaO (LEG), BIO, FYZ; příprava nových testů (internet?); rozsah databáze  

       b) ústní část zkoušky (zkušební komise) 

       c) praktická zkouška 
 

• Hodnocení zkoušky 

      Zkušební komise hodnotí výkon žadatele stupněm „vyhověl“, jestliže jsou všechny    

      části zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost … hodnoceny stupněm „vyhověl“ 

 

• Výstup zkoušky 

      Úřad vydá „doklad zvláštní odborné způsobilosti“ => Oprávnění k vykonávání činností … 
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Platnost oprávnění 
 

 

• Oprávnění –  se uděluje na dobu neurčitou 

 

     Podmínka 

 

• Další odborná příprava 

     Držitel oprávnění … je povinen se účastnit další odborné přípravy  
     (§ 33 (1) AZ) 

     => absolvování vzdělávacího kurzu v délce 6 hodin vyučovacího    

          času (vždy po 5 letech)  
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Zánik oprávnění 
 

Oprávnění zaniká 

       

• nevykonáváním činnosti „řízení vykonávání služeb významných  

     z hlediska radiační ochrany“ více než 5 po sobě jdoucích let 

 

• smrtí držitele oprávnění 

• omezením svéprávnosti držitele oprávnění 

• nabytím právních účinků rozhodnutí o zrušení oprávnění 
 

7 



Zrušení oprávnění 
 

Úřad zruší oprávnění pokud držitel oprávnění 

 

• závažným způsobem nebo opakovaně poruší AZ 

• * neuspěje při přezkoušení 

• požádá o jeho zrušení 

 

 

• Vznikne-li důvodné podezření, že úroveň zvláštní odborné způsobilosti 
držitele oprávnění … není zachována, je Úřad oprávněn nařídit a provést 
jeho přezkoušení 
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