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Povinnosti stanovené „starým“ a „novým“
zákonem.
Starý AZ
§ 4 odst. 14
Každý, kdo nalezne zdroj ionizujícího záření nebo jaderný materiál
nebo má podezření, že jde o zdroj ionizujícího záření nebo jaderný
materiál, je povinen neprodleně oznámit jeho nález Policii České
republiky nebo Úřadu.
Nový AZ
§ 6 odst. 2
Každý, kdo nalezne jaderný materiál nebo jiný zdroj ionizujícího
záření, nebo kdo má podezření, že nalezený předmět je zdrojem
ionizujícího záření, je povinen neprodleně oznámit nález Státnímu
úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen „Úřad“) nebo Policii České
republiky, která tuto skutečnost neprodleně sdělí Úřadu.
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§ 91 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb.
Opuštěný zdroj
(1) Provozovatel zařízení určeného k tavbě, shromažďování a zpracování kovového šrotu je
povinen přijmout opatření k vyhledávání opuštěného zdroje a pracovníka, který může být
vystaven ionizujícímu záření z opuštěného zdroje,
a) informovat o účincích ionizujícího záření na lidský organismus,
b) poučit o tom, jak opuštěný zdroj vizuálně rozpoznat,
c) poučit o opatřeních při nálezu opuštěného zdroje nebo vzniku podezření na jeho
přítomnost a
d) pravidelně školit o skutečnostech podle písmen a) až c).
Provozovatel:
- stacionární zařízení zabývající se komerčním shromažďováním a zpracováním
kovového šrotu,
- licence od MPO (cca 2700),
- většina je sdružena v Svazu průmyslu druhotných surovin ČR a Svazu výkupců a
zpracovatelů druhotných surovin - nepovinné,
- netýká se mobilních sběrů typu železná neděle, akci pořádaných obcemi atd.
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§ 91 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb.
Ad) odst. 1
• Opatření:
- vzhledem k širokému spektru „zařízení“ jsou opatření odstupňována např. na:
a) velká zařízení – detekční brány
- vlaky, kamiony
- mezinárodní obchody
- šrot se zde shromažďuje z menších zařízení
b) střední zařízení – ruční detekční přístroje
- nákladní a osobní vozy
- šrot je dodáván větším zařízením převážně v ČR
c) malá zařízení – materiál je kontrolován poučenou a proškolenou obsluhou
- osobní vozy, bezmotorová doprava
- šrot vždy putuje do větších zařízení
- spolupráce s větším zařízením – např. dozimetrická před nakládkou, při podezření
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§ 91 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb.
Ad) odst. 1
…….. a pracovníka, který může být vystaven ionizujícímu záření z opuštěného zdroje,
a) informovat o účincích ionizujícího záření na lidský organismus,
b) poučit o tom, jak opuštěný zdroj vizuálně rozpoznat,
c) poučit o opatřeních při nálezu opuštěného zdroje nebo vzniku podezření na jeho
přítomnost a
d) pravidelně školit o skutečnostech podle písmen a) až c).
Ad) a,b)
- přístup k informacím
semináře prováděné SÚJB ve spolupráci s asociacemi, publikace SÚJB, doporučení –
obrazová příloha, internetové stránky atd.
Ad) c) konkrétní postup daného pracoviště - pověřené osoby, tel. čísla, jednotlivé kroky,
plakát vydávaný SÚJB
Ad) d) doporučený interval školení je 1x rok
cvičné měření a zacházení s přístroji
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§ 91 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb.
(2) Je-li nalezen opuštěný zdroj
a) v zařízení určeném k tavbě, shromažďování a zpracování kovového šrotu, jeho provozovatel
1. musí zajistit radiační ochranu fyzických osob, které by mohly přijít se zdrojem ionizujícího záření do
styku, a zabezpečit zdroj ionizujícího záření před přístupem nepovolaných fyzických osob a
2. se stává vlastníkem zdroje ionizujícího záření, není-li původní vlastník zjištěn do 60 dnů od nalezení,
nebo ……………………

Ad) 1
základní povinnost přijmout opatření k ochraně zdraví
Ad) 2
Není-li původní vlastník zřejmý, SÚJB provede šetření za účelem jeho zjištění
informace nutné k provedení šetření:
provozovatel – nákladové listy, smlouvy, určení materiálu, záznam o nálezu atd.

-

„dohledávající firma“ – výr.č.ZIZ, forma, radionuklid, kryt atd.

-

registry
inventární soupisy atd.
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§ 91 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb.
b) mimo zařízení určené k tavbě, shromažďování a zpracování kovového
šrotu,
1. je Správa povinna převzít zdroj ionizujícího záření a vlastníkem zdroje
ionizujícího záření se stává Česká republika, není-li původní vlastník zjištěn
do 60 dnů od nalezení,
nebo
2. Úřad rozhodne o vrácení zdroje ionizujícího záření původnímu vlastníkovi,
jsou-li zajištěny podmínky pro další bezpečné nakládání s ním, nebo rozhodne
o prohlášení zdroje ionizujícího záření za radioaktivní odpad.
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§ 91 odst. 3 zákona č. 263/2016 Sb.
(3) Náklady spojené s vyhledáním, bezpečným předáním,
skladováním, přípravou na další využití nebo
zneškodněním opuštěného zdroje nese původní vlastník,
je-li znám, jinak je nese Česká republika nebo provozovatel
zařízení určeného k tavbě, shromažďování a zpracování
kovového šrotu, stane-li se vlastníkem zdroje ionizujícího
záření podle odstavce 2 písm. a) bodu 2.
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