
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Žádost o povolení k vykonávání služeb významných z hlediska 
radiační ochrany (provádění osobní dozimetrie včetně jejího 

provádění pro vlastní potřebu) 
podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 1. zákona č. 263/2016 Sb. 

A. Identifikace žadatele 

1. Název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby: Fyzická osoba2) 

 

Právnická osoba2) 

 

2.  Právní forma právnické 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, rodné příjmení (liší-li se od současného) a rodné číslo člena statutárního orgánu právnické osoby, nebo 
zástupce statutárního orgánu, která je členem statutárního orgánu, nebo rodné příjmení (liší-li se od současného) a rodné 
číslo fyzické osoby: 

8. Místo a okres narození fyzické osoby nebo člena statutárního orgánu právnické osoby (uvedené v položce 1. nebo 7.): 

9. Jméno a příjmení ustanovené dohlížející osoby:  

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

 
 

Pokud jsou správní  
poplatky placeny kolky, 

zde vylepte kolek, 
a to pouze  

spodní malou částí. 

Horní část kolku 
neodtrhávejte, ani neplepte, 

ale nechte ji nepřilepenou. 
SÚJB ji vylepí 
na rozhodnutí. 

Záznamy SÚJB1) 



11.  Zástupce žadatele (§ 31 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád) byl-li ustanoven  
 (jméno, příjmení, telefon, fax, kontaktní adresa, e-mail): 

B. Údaje o činnosti 

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

 
2. Místo (adresa) výkonu činnosti (pokud se liší od adresy sídla právnické osoby nebo adresy trvalého pobytu 

fyzické osoby): 
 

 
 
 

3. Předpokládaný způsob ukončení povolované činnosti: 
 
Zánik společnosti3) 

 

4. Předpokládaná doba výkonu činnosti: 
 
Na neurčito4) 

 

 

 
Dne ……………………………………………… 

 
 

 ______________________________________ 
podpis žadatele  

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
1) Nevyplňovat, místo pro záznamy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). 
2) Výběr zakřížkujte. 
3) Pokud očekáváte jiný způsob ukončení činnosti, vypište jej. 
4) Pokud je předpokládaná doba výkonu činnosti jiná než neurčitá, vypište ji. 



Údaje potřebné pro získání výpisu evidence Rejstříku trestů fyzické osoby nebo osoby, 
která je statutárním zástupcem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby  

(v případě, že je osob více, vypište údaje o nich do samostatné přílohy): 

Jméno, případně jména, a příjmení: 
 

Datum narození: 

Rodné příjmení: 
 

Místo narození: 

Rodné číslo: 
 

Okres: 

Státní občanství: 
 

Obec: 

 

Údaje o zaplacení správních poplatků – pokud placeno převodem z účtu: 

na vrub účtu číslo ve prospěch účtu číslo částka (Kč) 

 3711 - 1824001/0710 1000 

 

Symboly platby 

variabilní6) specifický konstantní zvláštní dispozice 

    

Přílohy2): 

Doklad prokazující odbornou způsobilost6) 

Doklad o ustanovení dohlížející osoby 

Souhlas dohlížející osoby s ustanovením 

Doklady o zvláštní odborné způsobilosti 

Popis služeb 

Očekávaný rozsah služeb 

Popis připravenosti zařízení 

Popis připravenosti personálu 

Přehled pracovníků, kteří budou vykonávat činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany 

Program zajištění radiační ochrany 

Metodiky 

Postupy 

Přehled přístrojového vybavení a jeho zajištění 

Koncepce zajištění měření veličin 

Doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivním odpadem včetně financování (bude-li vznikat) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

________________________________________________________________________________ 
5) 

Uveďte IČ, pokud fyzická osoba nemá IČ přiděleno, uvede prvních 6 čísel rodného čísla. 
6) 

Neověřená kopie dokladu o vzdělání. 


