
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 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) člena statutárního orgánu právnické osoby,  
 nebo zástupce statutárního orgánu, která je členem statutárního orgánu, nebo rodné příjmení (liší-li se od současného) 
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): 

11.  Zástupce žadatele (§ 31 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád) byl-li ustanoven  
 (jméno, příjmení, telefon, fax, kontaktní adresa, 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) 
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B. Údaje o činnosti 

1. Způsoby nakládání se zdroji ionizujícího záření, pro které je povolení žádáno 

        (podle § 9 odst. 2 písm. f) bod 7 zákona č. 263/2016 Sb.): 

 

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. 

 

2. Popis předmětu a rozsahu činnosti, pro kterou je povolení žádáno, místo provozování činnosti 
Používání2): Adresa pracoviště3): 

 
 otevřené radionuklidové zdroje v nukleární medicíně 

 uzavřené radionuklidové zdroje v nukleární medicíně 

 SPECT/CT v nukleární medicíně 

 PET/CT v nukleární medicíně 

 ostatní (specifikujte) v nukleární medicíně 

 
Používání2): Adresa pracoviště3): 

 
 otevřené radionuklidové zdroje v nukleární medicíně 

 uzavřené radionuklidové zdroje v nukleární medicíně 

 SPECT/CT v nukleární medicíně 

 PET/CT v nukleární medicíně 

 ostatní (specifikujte) v nukleární medicíně 

 
Používání2): Adresa pracoviště3): 

 
 otevřené radionuklidové zdroje v nukleární medicíně 

 uzavřené radionuklidové zdroje v nukleární medicíně 

 SPECT/CT v nukleární medicíně 

 PET/CT v nukleární medicíně 

 ostatní (specifikujte) v nukleární medicíně 
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3. Předpokládaný způsob ukončení činnosti: 
 

Likvidace, předání nebo prodej všech zdrojů ionizujícího 
záření4) 

 

4. Předpokládaná doba výkonu činnosti: 
 

Na neurčito3) 

 

5. V případě žádosti ve stejném nebo podobném rozsahu odpovídajícím již dříve udělenému povolení, o jehož zrušení tímto 
žádám, je důvodem této žádosti: 

 změna rozsahu povolené činnosti 

 změna podmínek povolení 

 jiná změna: ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dne ……………………………………………… 
 

______________________________________ 
podpis žadatele  

 
 
 
 
 

1)
 Nevyplňovat místo pro záznamy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 

2) 
Napište název pracoviště a jeho adresu, kde budete používat tyto zdroje ionizujícího záření. Pokud 
budete používat zdroje ionizujícího záření na více adresách, uveďte každou adresu do 
samostatného řádku.  

3)
 Pokud je předpokládaná doba výkonu činnosti jiná než neurčitá, vypište ji.

 

4) 
Pokud očekáváte jiný způsob ukončení činnosti, vypište jej.
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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 

 55   

Přílohy2): 

 Doklad prokazující odbornou způsobilost7) 

 Odůvodnění nakládání se zdroji ionizujícího záření  

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

 Program zajištění radiační ochrany 

 Popis vymezení sledovaného pásma 

 Vymezení kontrolovaného pásma  

 Postupy optimalizace radiační ochrany  

 Doklad o ustanovení dohlížející osoby  

 Souhlas dohlížející osoby s ustanovením  

 Doklady o zvláštní odborné způsobilosti   

 Program monitorování 

 Vnitřní havarijní plán 

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

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

________________________________________________________________________________ 

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

7)
 neověřená kopie dokladu o vzdělání 

 


