STÁTNÍ ÚŘAD PRO
JADERNOU BEZPEČNOST

Senovážné nám. 9, 110 00 P r a h a 1

ŽÁDOST

o poskytnutí informace
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí
informace na níže uvedenou žádost:
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 materiálovětechnického zázemí, archivace dokumentů systému řízení a účast v koloběhu pracovních

*Pozn: Rámeček nevyplňujte, slouží pro vnitřní potřebu SÚJB.

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?

V ____________________, dne 12. 2. 2020

Podpis:

*

Žádost byla předána dne …………………, …………………………………………………

podpis:
Byla vyřízena následujícím způsobem:

*Pozn: Rámeček nevyplňujte, slouží pro vnitřní potřebu SÚJB.

