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Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 

 

   V Praze dne 7. 8. 2017 

Č.j.: SÚJB/OS/14360/2017 

 
 
Žadatel: 
██████████████ 
██████████████ 
██████████████ 
██████████████ 
 

 

Poskytnutí informace na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Vážený pane advokáte, 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost obdržel dne 21. 7. 2017 prostřednictvím datové 

schránky Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

Vaše žádost směřovala na poskytnutí následujících informací: 

poskytnutí kopie výpisu z evidence centrálního registru vedeného Státním úřadem pro 

jadernou bezpečnost, z něhož bude zřejmé, na jakou osobu jsou Vámi konkretizované zubní 

rentgeny registrovány, resp. evidovány. Dále žádáte o výpis evidenční karty jak z Registru 

držitelů povolení a ohlašovatelů, tak i z Registru zdrojů ionizujícího záření, pakliže jsou 

uvedená zařízení evidována v obou registrech a jsou pod zaslanými údaji v evidenci 

dohledatelná.  

 

K Vaší žádosti o informace uvádím následující: 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) vede několik registrů. Jediný centrální 

registr neexistuje, a tudíž žádný takový výpis poskytnout nemůžeme. 

Údaje o zdrojích ionizujícího záření (ZIZ) a o držitelích povolení a ohlašovatelích jsou vedeny 

v následujících registrech: 

Registr zdrojů (RZ) 

Registr rozhodnutí (RHZ) 

Registr držitelů povolení a ohlašovatelů (REA) 

Zmíněný ZIZ – RTG přístroj v. č. F29468 je evidován v registru zdrojů u držitele povolení 

společnosti xxxxxxxxxxx Snímač RVG – GXS 700 není samostatný ZIZ, ale pouze součást 

uvedeného zařízení RTG, proto v našich registrech není veden samostatně a ve výpisech se 

neobjevuje. (Příloha č. 1.) 
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Společnost xxxxxxxx používala ZIZ na základě rozhodnutí SÚJB. Výpis z registru rozhodnutí 

je uveden jako příloha č. 2. Rozhodnutí č. j. SÚJB/RCBM/xxxxxxx/2012 ze dne xxxxxxxx o 

povolení k používání RTG společností xxxxxxxx je přílohou č. 3. Povolení bylo vydáno v roce 

2012 na konkrétní typy ZIZ.  

1. 1. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „AZ“). Používání 

zubních RTG již není povolovaná činnost, ale jde o činnost registrovanou (§ 10 AZ). 

Pro přechodné období (5 let) platí, že každý, kdo byl držitelem povolení k používání zubních 

RTG, se po 1. 1. 2017 automaticky stává registrantem, (§ 229 odst. 5 AZ). 

Pro registrované činnosti se nerozlišuje konkrétní typ RTG, ale platí podle § 10 AZ, že 

registrant může používat maximálně jednoduchý ZIZ. To výše uvedený zubní RTG splňuje. 

Povolení v registru je tudíž pouze informativní a říká, že tento subjekt se stal registrantem 

podle § 229 AZ a může používat zubní RTG zařízení – typ nerozhoduje. V průběhu 5 let 

budou všechna povolení pro používání zubních RTG v registru rozhodnutí nahrazena 

dokladem o registraci. 

Výpis z registru držitelů povolení a ohlašovatelů je uveden jako příloha č. 4 a 5. 

 

S pozdravem 

za Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

 

 

 

Ing. Petr Krs 

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu 

 

 

Přílohy: 

1. Vypis_z_registru_RTG_F29468.pdf 

2. Vypis_Seznam_rozhodnuti.pdf 

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxx.pdf 

4. Vypis_Seznam_drzitelu_povoleni_a_uzivatelu.pdf 

5. Seznam_zdroju_k_drziteli_povoleni.pdf 


