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Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 

 

 

     V Praze dne 27. 4. 2018 

     Č.j.: SÚJB/OS/9095/2018 

 
 
 
Žadatel: 
RNDr. Karel Zelený, CSc., jednatel 

M.G.P. spol. s r.o. 

Kvítková 1575 

760 01 Zlín 

IČO: 42340586 

 

 
Poskytnutí informace na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

Vážený pane Zelený, 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost obdržel dne 10. 4. 2018 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 následující informace: 

Firma THP Medical Products Vertriebs GmbH dodala do Fakultní nemocnice Plzeň galiový 
generátor (68Ge/68Ga) Galli Eo® (výrobce IRE ELiT) a nabízí jej pracovištím nukleární 
medicíny v České republice. 

V seznamu dovozců a distributorů otevřených radionuklidových zdrojů, který je k dispozici na 
www. sujb.cz, však firma THP Medical Products Vertriebs GmbH uvedena není. 

Žádám proto o informaci, zda firma THP má platné povolení k dovozu a distribuci otevřeného 
radionuklidového zdroje 68Ge/68Ga do České republiky. 

Dne 23.4. Vám byla zaslána tato odpověď:  

Firma THP Medical Products Vertriebs GmbH má povolení vydané rozhodnutím 
č.j. SÚJB/RO/732/2016 ze dne 12.1.2016 k dovozu a distribuci zdrojů ionizujícího záření, a 
to otevřených radionuklidových zářičů 90-Y, 131-I, 153-Sm, 169-Er,  186-Re a 
radionuklidového generátoru 99m-Tc, které jsou klasifikovány nejvýše jako jednoduché 
zdroje ionizujícího záření. Toto povolení nezahrnuje radionuklidový zdroj 68-Ge/68-Ga.  

S omluvou Vám musíme sdělit, že tato poskytnutá informace   
byla mylná a tímto ji dodatečně uvádíme na pravou míru. 

Firma THP Medical Products Vertriebs GmbH má povolení vydané rozhodnutím 
č.j. SÚJB/OHEO/22481/2017 ze dne 24. 11. 2017 k dovozu a distribuci zdrojů ionizujícího 
záření, a to otevřených radionuklidových zářičů 99Mo/99mTc, 169Er, 186Re, 90Y, 153Sm, 
131I, 68Ge/68Ga. (Povolení vydané rozhodnutím č.j. SÚJB/RO/732/2016 ze dne 12.1.2016, 
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citované v původní odpovědi, bylo podle § 22 zákona č. 263/2016 Sb., zrušeno a nahrazeno 
výše uvedeným povolením). 

 
Podání chybné informace bylo způsobeno neplánovaným náhlým odchodem inspektorky, 
která povolení vydala, na dlouhodobou pracovní neschopnost, ale již neprovedla aktualizaci 
příslušné evidence úřadu.   

 

 
S pozdravem 

 

za Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

 
 
 
 
 

Ing. Petr Krs 
ředitel sekce pro řízení a technickou podporu 


