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V Praze dne 19. dubna 2021 

č.j. SÚJB/OS/9237/2021 

 

 

 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 15. 4. 2021 

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 15. 4. 2021, evidovanou pod č. j. SÚJB/OOVS/9092/2021, v níže 

uvedeném rozsahu. 

 

„ Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí 

informace na níže uvedenou žádost:  

Naše společnost se zbývá výrobou a vývojem pyrotechnických iniciátorů určených především 

do bezpečnostních prvků automobilového průmyslu. S ohledem udržení konkurence 

schopnosti naší společnosti na trhu, máme v plánu vyvíjet obohacené pyrotechnické slože 

iniciátorů o materiál/látku RDX (hexogen, UN kód: UN0072, třída 1.1D).  

Prosím o vyjádření, jaké podmínky musí splnit odběratel (náš zákazník) takto obohacených 

výrobků pro jejich příjem, další zpracování a následný prodej v případě, že sídlí v Německ u, 

Rakousku, USA nebo Číně. Případně, pokud tuto informaci není schopen zodpovědět váš 

úřad, prosím o radu, na jakou instituci v rámci ČR případně v zahraničí se s tímto dotazem 

můžu obrátit.“ 



Vážená paní Jenáčková, 

Domníváme se, že Vámi popisovaným „materiálem/látkou RDX“ je míněna brizantní 

výbušnina cyklotrimetylentrinitramín s číslem CAS 121-82-4 a obchodním označením RDX. 

Tato výbušnina je definována v příloze č. 1 vyhlášky č. 376/2016 Sb., jako položka dvojího 

použití v jaderné oblasti, kód položky 6.C.1.b., což je jedna z kategorií tzv. jaderných 

položek, které jsou definovány v § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. 

Výše uvedený zákon stanoví v § 9 odst. 5 písm. b) povinnost žádat o povolení Státní úřad pro 

jadernou bezpečnost v případě dovozu nebo vývozu jaderné položky nebo průvozu jaderného 

materiálu a vybrané položky v jaderné oblasti. 

V případě transferů jaderných položek po území Evropské unie, není nutné žádat SÚJB 

o povolení dle výše uvedeného ustanovení. Je ovšem nutné splnit tzv. ohlašovací povinnost 

stanovenou v § 11 písm. b), § 18 odst. 2 a § 173 výše uvedeného zákona. 

Praktické informace o postupu povolovacího řízení pro vývoz/dovoz jaderných položek 

naleznete na webových stránkách SÚJB zde: 

https://www.sujb.cz/nesireni-jadernych-zbrani/informace-o-povolovacim-rizeni-pro-

vyvozdovoz-jp 

Praktické informace pro ohlašovatele transferů naleznete na webových stránkách SÚJB zde: 

https://www.sujb.cz/nesireni-jadernych-zbrani/informace-pro-ohlasovatele-transferu 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Petr Krs    

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu 
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