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Požadavky na žadatele o povolení dle § 9 odst. 6 písmene b) zákona č. 263/2016 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (AZ) - vzdělávací kurz pro osoby zajišťující radiační ochranu registranta  

AZ přináší změny, které souvisí s používáním zubních a veterinárních rentgenových zařízení a 

kostních denzitometrů, které jsou nejvýše jednoduchými zdroji ionizujícího záření (ZIZ). Pro tyto zdroje 

zavádí nový „institut“, tzv. registraci. Prováděcí právní předpisy k AZ, vyhláška č. 422/2016 Sb., o 

radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje a vyhláška č. 409/2016 Sb., o činnostech 

zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a 

přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta (VZOZ) uvádí požadavky související se 

zajištěním radiační ochrany při používání těchto ZIZ. Registrant je povinen ustanovit osobu zajišťující 

radiační ochranu registranta (OZARA) a zajistit její přípravu (vzdělávací kurz). Příprava OZARA 

znamená absolvovat vzdělávací kurz u subjektu, který má k této činnosti povolení dle § 9 odst. 6 písm. 

b) AZ. Žádost o povolení musí, dle § 16 AZ odst. 1, obsahovat předmět, rozsah, místo výkonu 

povolované činnosti, dobu výkonu činnosti, má-li být jiná než doba neurčitá a identifikaci žadatele (též 

§ 16 písm.f), případně g)). Žádost musí být doložena požadovanou dokumentací pro povolovanou 

činnost (§ 16 AZ odst. 2). Žadatel nedokládá odbornou způsobilost (§ 13 odst. 2 AZ). Požadavky na 

obsah dokumentace jsou uvedeny v § 21 VZOZ a v příloze č. 1 bod 6 AZ.  Zjednodušeně se jedná o 

doklady dokumentující organizační a technickou způsobilost žadatele, doklady o odborné způsobilosti 

pracovníků žadatele (lektorů kurzu) a dokladu dokladující způsob přípravy („sylaby“, program a názvy 

přednášek, včetně jmenného zastoupení lektora/lektorů a závěrečného testu dokumentujícího 

efektivitu kurzu). Dalším požadovaným dokumentem je návrh „Potvrzení o absolvování vzdělávacího 

kurzu“, kterým se OZARO bude prokazovat při inspekci registranta a prohlášení žadatele, že kurzy 

nejméně 3 týdny před jejich konáním oznámí SÚJB. Není vyžadován systém řízení (§ 29 odst. 1a) bod 

5 AZ). Žádost o vydání povolení je zpoplatněna, je nutné uhradit správní poplatek ve výši 1000,- Kč, 

který je splatný do 30 dnů ode dne podání žádosti o povolení. Platbu je možno uskutečnit formou 

kolku nebo bezhotovostní platbou. Údaje pro provedení bezhotovostní platby jsou uvedeny na: 

http://www.sujb.cz/elektronicka-uredni-deska/informace-o-sujb-jako-spravci-dane-podle-danoveho-

radu/ 

Činnost podléhající výše uvedenému povolení lze vykonávat za předpokladu (§ 13 AZ), že: 

fyzická osoba, fyzické osoby, které jsou členy statutárního orgánu právnické osoby statutárního 

orgánu nebo  

a) fyzická osoba, která je zástupcem právnické osoby, která je členem statutárního orgánu 

jsou plně svéprávné, a že:   

a) fyzická osoba,  

b) fyzické osoby, které jsou členy statutárního orgánu právnické osoby statutárního orgánu, 

c) právnická osoba a právnická osoba, která je členem statutárního orgánu právnické osoby 

nebo 

d) fyzická osoba, která je zástupcem právnické osoby, která je členem statutárního orgánu 

jsou bezúhonné.  

SÚJB si může vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů za účelem zjištění bezúhonnosti podle jiného 

právního předpisu, pokud žadatel o povolení uvede informace nutné k získání tohoto výpisu.  

Žádost o povolení nemusí být podána na speciálním formuláři. Doručovací adresou je: SÚJB, Sekce 

radiační ochrany, OEHO, oprávněnou úřední osobou je MUDr. Hana Podškubková, Senovážné 

náměstí 9, 110 00 Praha 1.  

Subjekty, které mají povolení § 9/1/b jsou uveřejňovány na: 

https://www.sujb.cz/aplikace/radon/xadminx/?action=show&table=tab_e 
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