
 
 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
 Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1 
 
 
 
 
V Praze dne 7. prosince 2009 
Č.j. 26187/2009 
Zn. sp. SUJB/POD/25640/2009 
Odbor hodnocení jaderných zařízení 

ROZHODNUTÍ 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) ve správním řízení ve věci určení zkušebny 
obalových souborů a radioaktivních látek zvláštní formy Litoměřice (ZOS) k provádění 
zkoušek podle § 23 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, zahájeném podle § 46 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „spr. ř.“) na základě žádosti Správy 
úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1, IČ 6600 0769, EČ 117 08 (dále 
jen „účastník řízení“) podle § 27 odst. 1 písm. a) spr. ř. ze dne 11. listopadu 2009 
zn. O/0424/09, kterou SÚJB obdržel dne 24. listopadu 2009, rozhodl takto: 
 
SÚJB podle § 67 odst. 1. spr. ř. a § 23 odst. 3 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, 

u r č u j e 

právnickou osobu: Správa úložišť radioaktivních odpadů 
Dlážděná 6 
110 00 Praha 1 
IČ 6600 0769 
EČ 117 08 
 

organizační útvar: Zkušebna obalových souborů a radioaktivních látek zvláštní formy 
Litoměřice 

k provádění zkoušek 

obalových souborů pro přepravu, skladování nebo ukládání jaderných materiálů 
a radioaktivních látek a radioaktivních látek zvláštní formy, stanovených vyhláškou SÚJB 
č. 317/2002 Sb. v rozsahu dle Pracovních postupů zkušebny OS a RLZF Litoměřice, PP.16.04 

k vydávání osvědčení 

o splnění relevantních požadavků na vlastnosti zkoušených výrobků podle vyhlášky SÚJB 
č. 317/2002 Sb. resp. Pravidel pro bezpečnou přepravu radioaktivních materiálů, IAEA, 
Vydání 1996, Požadavky (Safety Standards No. TS-R-1), na základě provedených zkoušek 
nebo posouzení. 

Toto rozhodnutí se vydává na dobu do: 1. ledna 2016. 



 

Podmínky provádění určených činností: 

1. Činnosti ZOS budou realizovány jako řízené procesy v souladu s Příručkou kvality, 
PJ.P.03, v platném znění. 

2. Zkoušky, prokazující shodu vlastností výrobků s požadavky citovaných předpisů, 
budou prováděny v souladu s dokumentem Pracovní postupy zkušebny OS a RLZF 
Litoměřice, PP.16.04, v platném znění. 

3. Nová znění dokumentů „Příručka kvality“, PJ.P.03, a „Pracovní postupy zkušebny OS 
a RLZF Litoměřice“, PP.16.04, budou v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm. j) 
oznámeny před jejich zapracováním SÚJB, odbor hodnocení jaderných zařízení, 
počínaje revizí 3 vydání 2. 

Odůvodnění: 

Rozhodnutí se vydává na základě žádosti SÚRAO ze dne 11. listopadu 2009, zn. O/0424/09, 
která byla SÚJB předložena v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Žádost byla doložena výčtem provedených zkoušek obalových souborů 
typu B(U) resp. A a přehledem osvědčení vydaných od doby nabytí právní moci Rozhodnutí 
SÚJB č.j. 33148/2007. Výsledky uváděných zkoušek a vydaná osvědčení byly SÚJB 
předloženy ve správních řízeních, vedených s jednotlivými žadateli, v souborech 
dokumentace požadované pro vydání rozhodnutí o typovém schválení. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost konstatuje, že ZOS využívá interní předpisy pro 
posuzované činnosti. Protokoly z provedených zkoušek a vydaná osvědčení obsahují veškeré 
náležitosti požadované § 4 vyhlášky SÚJB č. 317/2002 Sb. v platném znění, a proto rozhodl 
jak je uvedeno ve výroku. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím SÚJB, Odbor hodnocení jaderných 
zařízení, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1, rozklad k předsedkyni SÚJB, a to do 15 dnů 
ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

 
Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

 
 

Otisk úředního razítka 
 
 

Ing. Miroslav Šváb 
ředitel odboru hodnocení jaderných zařízení 

 
 

Rozdělovník: Žadatel 
Správa úložišť radioaktivních odpadů,  
Dlážděná 6, 110 00 Praha 1 

spis 


