STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST
Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1

V Praze dne 20. března 2020
č.j. SÚJB/OS/6455/2020
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě Žádosti ze dne 12. 2. 2020

Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši Žádost
o poskytnutí informace dne 9. 3. 2020, evidovanou pod č.j. 5638/2020, v níže uvedeném
rozsahu.
„V návaznosti na můj původní dotaz ze dne 12. 2. 2020 a Vaši odpověď ze dne 21. 2. 2020,
doručenou elektronicky dne 24. 2. 2020, v 8:35 upřesňuji svůj původní dotaz, protože jako
právnímu laikovi mi není jasně srozumitelná odpověď.
Žádám Vás o vyjádření ve věci § 162 a § 233 zákona 263/2016 Sb. (dále též NAtZ), k níže
položené otázce.
Skutečnosti:
Jako zaměstnanci mi byla zaměstnavatelem uložena povinnost získání Osvědčení o
bezpečnostní způsobilosti, zdůvodnění bylo provedeno samostatným vstupem do životně
důležitých prostorů.
Tyto prostory, které nově nadefinovala vyhláška 361/2016 Sb., měly téměř všechny bariérový
přístup i v minulosti a kromě kontejnmentu jsem žádný z těchto prostorů na své aktuální
pracovní pozici nenavštívil. Do všech definovaných prostorů, vč. kontejnmentu, nemám řadu
let přidělena přístupová oprávnění (resp. je mám historicky odebrána, neboť se vázala
k předchozím pracovním pozicím).
Ve svém aktuálním pracovním zařazení (funkce Technolog dekontaminace a RaO) do životně
důležitých prostorů nevstupuji, ani jsem nevstupoval, neboť tam žádné konkrétní pracovní
povinnosti nemám.

Hlavní pracovní náplní technologa dekontaminací je metodické řízení činnosti, spočívající
v nastavování pravidel, školení, tvorbě předpisů, účast na tvorbě nových postupů, zkoušky
postupů v budově pomocných provozů, vyhodnocování, vytváření materiálově-technického
zázemí, archivace dokumentů systému řízení a účast v koloběhu pracovních příkazů, a tím
řízení činnosti. Nejsem také oprávněn vystupovat jako vedoucí práce/pracovník u externího
dodavatele, res. subdodavatele, kteří vykonávají pro ČEZ a. s. činnost dekontaminace
v životně důležitých prostorách, dle smlouvy o dílo a dle vnitřních předpisů ČEZ a. s., tudíž
v žádném případě nejsem oprávněn fyzicky řídit práce.
Tím, že nevykonávám pracovní činnosti v kontejnmentu, a ani jiném životně důležitém
prostoru, jako právní laik mám za to, že nenaplňuji základní požadavek § 233 NAtZ.
Dotaz:
Prosím tedy stručnou odpověď na základní otázku.
Je pravda, že pokud při výkonu své pracovní činnosti samostatně nevstupuji do životně
důležitých prostorů, a nejsem pověřen a nevykonávám ani jiné činnosti dle §162, odst. 2
atomového zákona, tak nevykonávám citlivou činnost ve smyslu atomového zákona, a tudíž
nepotřebuji doklad o bezpečnostní způsobilosti?“

K Vaší žádosti uvádíme následující:
V souladu s § 80 odst. 2 a 3 zákona č. 412/20005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, může citlivou činnost vykonávat fyzická osoba, která je
bezpečnostně způsobilá nebo která je držitelem platného osvědčení fyzické osoby.
Bezpečnostně způsobilá je přitom osoba, která je držitelem platného dokladu o bezpečnostní
způsobilosti fyzické osoby.
Z uvedeného lze dovodit, že pokud fyzická osoba nevykonává žádnou z citlivých činností
ve smyslu § 162 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, pak v souladu s § 80 odst. 2
a 3 zákona č. 412/20005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
nemusí být držitelem platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby.
Skutečnost, zda citlivou činnost dle § 162 odst. 2 atomového zákona příslušná fyzická
osoba vykonává, je nutno posuzovat objektivně, na základě relevantních skutkových
okolností. Posouzení těchto okolností je, mj. i podle § 25 odst. 1 písm. k) atomového
zákona, povinností držitele povolení, neboť je pro něj právně zapovězeno, aby tento typ
činností vykonávala neoprávněná osoba.

Závěr: Pokud člověk nevykonává citlivé činnosti, pak nemusí být držitelem dokladu o
bezpečnostní způsobilosti.

Ing. Petr Krs
ředitel sekce pro řízení a technickou podporu

