
 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Senovážné náměstí 9 

110 00 Praha 1 

 

V Praze dne 21. června 2019 

 

Věc:  Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 

 

Vážení, 

 

na základě § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, žádám Státní úřad pro jadernou bezpečnost („SÚJB“), jako povinný 

subjekt dle tohoto zákona, o poskytnutí následujících informací. 

 

Z důvodu proběhlých legislativních změn se v praxi objevují případy, kdy je identický typ 

pracoviště určený pro identický typ šetření jednou označen jako kontrolované pásmo a jednou 

jako sledované pásmo. Status kontrolovaného pásma je v takovém případě dán na základě 

požadavků dřívější legislativy, která v minulosti stanovila obecnější požadavky na kontrolované 

pásmo (tyto požadavky splňovaly také pracoviště, která dnešní legislativa řadí do sledovaného 

pásma). V souladu s § 46 odst. 7 vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení 

radionuklidového zdroje, smí v kontrolovaném pásmu vykonávat práci výlučně radiační 

pracovníci kategorie A, zatímco práce ve sledovaném pásmu mohou vykonávat práci i radiační 

pracovníci kategorie B. 

 

1) Je zaměstnavatel při kategorizaci pracovníků jako radiačních pracovníků kategorie A a 

kategorie B povinen přihlížet výlučně k formálnímu označení pásma, ve kterém vykonávají 

práci (tj. zda se jedná o kontrolované nebo sledované pásmo) nebo může zohlednit také 

skutečnost, že pracoviště dříve klasifikované jako kontrolované pásmo dnes již nedosahuje 

limitů stanovených legislativou pro kontrolované pásmo a je dle stávající legislativy 

považováno za sledované pásmo? (potenciální ani očekávané ozáření pracovníka v tomto 

pásmu nedosahuje limitů pro kategorizaci radiačního pracovníka kategorie A). 

 

2) Nevydal, resp. neplánuje SÚJB vydat metodické doporučení, resp. sjednocující stanovisko k 

posuzování pracovišť standardně se vyskytujících v nemocničních zařízeních jako 

kontrolované, resp. sledované pásmo a s tím souvisejícím zařazováním pracovníků na tato 

pracoviště? Tj. jako např. v případě pracoviště nukleární medicíny, kde standardně pracující 

radiační pracovníci kategorie A. 

 

3) Není v popisované oblasti plánována novelizace za účelem odstranění výše popsané duality? 

Tj. zejména za účelem odstranění statusu kontrolovaného pásma u pracovišť, které již 

nedosahují limitů pro kontrolované pásmo stanovených aktuální legislativou? 

 

Požadované informace zašlete prosím v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů ode dne doručení této 

žádosti v elektronické podobě na e-mailovou adresu. 


