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

V Praze dne 23. prosince 2020
Č.j. SÚJB/OS/25110/2020

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 22. 12. 2020
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako povinný subjekt podle § 2 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informační zákon“), obdržel Vaši Žádost o poskytnutí informace dne 22. 12. 2020, evidovanou
pod č. j. SÚJB/POD/24983/2020, v níže uvedeném rozsahu:
„Žadatel
žádá o poskytnutí informací
k oprávnění společnosti Rizzo Associates Czech, a.s., IČO: 453 53 409, se sídlem Vejprnická
č. 56, 318 00 Plzeň, k poskytování služeb pro oblast ověřování způsobilosti zařízení, konstrukcí
a systému použitých pro bezpečnostní systémy jaderně-energetických zařízení, zařízení
zvláštního určení a zařízení kritické infrastruktury.
Výkon veškerých činností na jadrných zařízeních, zejména pak posuzování, hodnocení
a kvalifikace konstrukcí, systémů a komponent bezpečnostních systémů, je prováděn společností
Rizzo Associates Czech, a.s. podle certifikovaného programu zajištění jaderné bezpečnosti
a jakosti, který byl sválený dozorným orgánem SÚJB podle Rozhodnutí
č. j. SÚJB/RCČB/156462011 ze dne 25. července 2011.
Tímto žádáme o zaslání sdělení, zda společnost RIZZO Associates Czech, a.s. je jediná v České
republice, která je oprávněna k výkonu výše uvedených činností, případně žádáme o zaslání
názvů společností, které jsou také oprávněné k výkonu předmětných činností.“

K Vaší žádosti uvádíme následující:
Rozhodnutí SÚJB/RCČB/15646/2011 se týkalo výlučně schválení programu zajištění jakosti
v oblasti radiační ochrany.
Další činnosti, které v dotazu uvádíte, může provádět kdokoliv, pokud splní požadavky jaderné
legislativy, tedy Atomového zákona a v oblasti zajištění kvality pak zejména požadavky
uvedené ve vyhláškách č. 408/2016 Sb. a č. 358/2016 Sb.
Pro společnost Rizzo Associates Czech, a.s. tedy z výše uvedeného rozhodnutí SÚJB neplyne
žádná exkluzivita pro činnosti související s jadernou bezpečností.

S pozdravem

Ing. Petr Krs
ředitel sekce pro řízení a technickou podporu

