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V Praze dne 7. října 2021 

č.j. SÚJB/OS/22993/2021 

Žadatel/ka 

Lenka Valentová  

narozena 24.02.1975 

Bezručova 1121/46, 664 34 Kuřim  

 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 1. 10. 2021 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále také SÚJB) jako povinný subjekt podle § 2 zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

InfZ), obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dne 1. 10. 2021, evidovanou pod 

č. j. SÚJB/POD/22522/2021, v níže uvedeném rozsahu. 

 

“Na základě Zák. 106/1999 žádám tímto ve veřejném zájmu o informace povinné výše 

uvedené, jež znají info ze své činnosti např. dle Zák. 373/2011 § 77, o specifických 
zdravotních službách, když i Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost a dalším je známo k do 
(která právnická osoba) měla v březnu 2020 a kdo měl v roce 2021 oprávnění k provádění 
externího klinického auditu v oblasti lékařského ozáření, prováděného (toho ozáření) na 

osobách zbavených svobody ve vazební věznici v Brně (VVaÚpVZD Brno např. rentgen při 
příjmu osoby do vazby, prováděný bez použití ochranného límce a bez použití ochranné 
zástěry na osobách ozářených RTG nedobrovolně a pod zbraněmi z moci státu ve vazbě).  

Žádost o informace souvisí i s porušování § 24 - 27 Zák. 373/2011 ve vazební věznici Brno 
v r. 2020-2021, kde v rozporu s mezinárodními Úmluvami nezákonně plánovali 
neurochirurgický výkon na pacientovi bez jeho souhlasu. Psychochirurgické výkony nelze 

provádět ve zdravotnických zařízeních Vězeňské služby, ale Vězeňská služba systémově 
nejprve opakovaně ozáří mozek člověka ve vazbě (2020) a poté dělá nátlak psychický i fyzický 
i za použití zbraní i "léků" a odpírání spánku (i 2021), a  poté používá civilní FN Brno 
k plánování pokusných operací na lidech nedobrovolně, přičemž úmyslně nakazili pacienta 

i infekčními nemocemi a ohrožují ho na životě dosud, jde o státní teror páchaný organizovaně 
na těch, co upozornili KSZ písemně na plýtvání veřejnými penězi, a proto Krajské státní 
zastupitelství v Brně včas účinně nezasáhlo.“ 

 



Vážená paní Valentová,  

dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace 

vztahující se k jejich působnosti.  

Z Vaší žádosti se k ní vztahuje následující dotaz: „Na základě Zák. 106/1999 žádám tímto ve 

veřejném zájmu o informace povinné výše uvedené, jež znají info ze své činnosti např. dle Zák. 

373/2011 § 77, o specifických zdravotních službách, když i Státnímu úřadu pro jadernou 

bezpečnost a dalším je známo kdo (která právnická osoba) měla v březnu  2020 a kdo měl 

v roce 2021 oprávnění k provádění externího klinického auditu v oblasti lékařského ozáření, 

prováděného (toho ozáření) na osobách zbavených svobody ve vazební věznici v Brně 

(VVaÚpVZD Brno např. rentgen při příjmu osoby do vazby, prováděný bez použití 

ochranného límce a bez použití ochranné zástěry na osobách ozářených RTG“. 

K němu sdělujeme následující: 

Seznam oprávněných osob dle § 77 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb.: 

 

RADIODIAGNOSTIKA, VČETNĚ INTERVENČNÍ RADIOLOGIE A KARDIOLOGIE 

OLE audity s.r.o.  
(dříve Ing. Dušan Olejár – OLE, s.r.o.) 

Dne 9. 12. 2013 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti Ing. Dušan 

Olejár – OLE, s.r.o. se sídlem Praha 6, Lužná 591/4, 160 00, IČO: 271 40 776 udělilo 
oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je 
lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie.  

Rozhodnutí nabylo právní moci 30. 12. 2013.  

Dne 11. 2. 2014 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví informaci o změně názvu společnosti 

Ing. Dušan Olejár – OLE, s.r.o. na OLE audity s.r.o.  Dne 12. 3. 2014 vydalo Ministerstvo 
zdravotnictví rozhodnutí (právní moci nabylo dne 30. 3. 2014), jež nahradilo původní 
rozhodnutí o udělení oprávnění, ve kterém tuto změnu respektuje. 

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.  

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 30. 12. 2013 
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radiodiagnostika, včetně 

intervenční radiologie a kardiologie 

 

 VF, a.s.  

Dne 9. 9. 2014 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti VF, a.s. se 
sídlem Černá Hora, Svitavská 588, 679 21, IČO: 255 32 219 udělilo oprávnění k provádění 
externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti 

radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie, radioterapie a nukleární 
medicíny. 

Rozhodnutí nabylo právní moci 25. 9. 2014.  

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.  

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 25. 9. 2014  
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radiodiagnostika, včetně 

intervenční radiologie a kardiologie (dále radioterapie a nukleární medicína) 

 

http://www.ole-audity.cz/
https://www.vfnuclear.com/cz/externi-klinicke-audity
https://www.vfnuclear.com/cz/externi-klinicke-audity


KLINICKÉ AUDITY, s.r.o. 

Dne 14. 7. 2015 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti  KLINICKÉ 
AUDITY, s.r.o. se sídlem Oblouková 295, Skorotice, 403 40, Ústí nad Labem, IČO: 034 87 
709 udělilo oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž 

součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie 
a kardiologie. 

Rozhodnutí nabylo právní moci 31. 7. 2015.   

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.  

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 31. 7. 2015 
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radiodiagnostika, včetně 

intervenční radiologie a kardiologie 

 

Imaging Audit s.r.o.  

Dne 5. 5. 2016 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti Imaging Audit 
s.r.o. se sídlem Pekárenská 220/1, Praha 4 – Michle, 141 00, IČO: 036 23 629 udělilo 
oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je 

lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie, a 
nukleární medicíny. 

Rozhodnutí nabylo právní moci 26. 5. 2016. 

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.  

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 26. 5. 2016 
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radiodiagnostika, včetně 

intervenční radiologie a kardiologie (dále nukleární medicína) 

 

PPaudit s.r.o. 

Dne 30. 6. 2016 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti PPaudit 

s.r.o. se sídlem Ječná 818, 375 01, Týn nad Vltavou, IČO: 044 10 327 udělilo oprávnění k 
provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské 
ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie. 

Rozhodnutí nabylo právní moci 2. 7. 2016.  

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.  

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 2. 7. 2016 
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radiodiagnostika, včetně 

intervenční radiologie a kardiologie 

 

Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. 

Dne 8. 12. 2016 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž České společnosti pro 

akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. se sídlem Hněvotín 530, 783 47, IČO: 294 46 520 udělilo 
oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je 
lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie.  

Rozhodnutí nabylo právní moci 25. 12. 2016.  

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.  

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 25. 12. 2016 
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radiodiagnostika, včetně 

intervenční radiologie a kardiologie 

http://www.klinickeaudity.cz/
http://www.klinickeaudity.cz/
http://www.klinickeaudity.cz/
http://imaging-audit.cz/
http://www.ppaudit.cz/
http://www.csaz.cz/


 

M.G.P. spol. s.r.o. 

Dne 24. 3. 2017 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti M.G.P. spol. 

s.r.o. se sídlem Kvítková 1575, 760 01, Zlín, IČO: 423 40 586 udělilo oprávnění k provádění 
externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti 
radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie, a nukleární medicíny. 

Rozhodnutí nabylo právní moci 13. 4. 2017. 

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.  

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět 
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radiodiagnostika, včetně 

intervenční radiologie a kardiologie (dále nukleární medicína) 

 

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. 

Dne 24. 1. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž České společnosti fyziků 

v medicíně, z.s. se sídlem Družstevní ochoz 961/54, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 266 60 482 

udělilo oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž 

součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a 

kardiologie. 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. 2. 2020.  

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.  

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 13. 2. 2020 
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radiodiagnostika, včetně 

intervenční radiologie a kardiologie (dále nukleární medicína, radioterapie) 

 

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 

VF, a.s.  

Dne 9. 9. 2014 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti VF, a.s. se 

sídlem Černá Hora, Svitavská 588, 679 21, IČO: 255 32 219 udělilo oprávnění k provádění 
externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti 
radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie, radioterapie a nukleární 

medicíny.  

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 25. 9. 2014.  

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.  

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 25. 9. 2014  
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – nukleární medicína (dále 

radioterapie a radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie) 

 

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. 

Dne 13. 8. 2015 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž České společnosti fyziků 

v medicíně, z.s. se sídlem Družstevní ochoz 961/54, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 266 60 482 
udělilo oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž 
součástí je lékařské ozáření v oblasti radioterapie a nukleární medicíny. 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. 8. 2015. 

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.  

http://www.mgp.cz/cz
http://www.csfm.cz/
http://www.csfm.cz/
http://www.csfm.cz/
https://www.vfnuclear.com/cz/externi-klinicke-audity
https://www.vfnuclear.com/cz/externi-klinicke-audity
http://www.csfm.cz/
http://www.csfm.cz/
http://www.csfm.cz/


a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 29. 8. 2015 
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – nukleární medicína (dále 

radioterapie) 

 

Imaging Audit s.r.o.  

Dne 5. 5. 2016 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti Imaging Audit 
s.r.o. se sídlem Pekárenská 220/1, Praha 4 – Michle, 141 00, IČO: 036 23 629 udělilo 

oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je 
lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie, a 
nukleární medicíny. 

Rozhodnutí nabylo právní moci 26. 5. 2016.  

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.  

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 26. 5. 2016 
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – nukleární medicína 

(dále radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie) 

 

M.G.P. spol. s.r.o. 

Dne 24. 3. 2017 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti M.G.P. spol. 

s.r.o. se sídlem Kvítková 1575, 760 01, Zlín, IČO: 423 40 586 udělilo oprávnění k provádění 
externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti 
radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie, a nukleární medicíny. 

Rozhodnutí nabylo právní moci 13. 4. 2017.  

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.  

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 13. 4. 2017 
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – nukleární medicína (dále 

radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie) 

 
 

RADIOTERAPIE 

VF, a.s.  

Dne 9. 9. 2014 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti VF, a.s. se 

sídlem Černá Hora, Svitavská 588, 679 21, IČO: 255 32 219 udělilo oprávnění k provádění 
externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti 
radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie, radioterapie a nukleární 

medicíny. 

Rozhodnutí nabylo právní moci 25. 9. 2014.  

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.  

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 25. 9. 2014 
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radioterapie (dále 

radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie  a nukleární medicína) 

 

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. 

Dne 13. 8. 2015 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž České společnosti fyziků 

v medicíně, z.s. se sídlem Družstevní ochoz 961/54, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 266 60 
482 udělilo oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž 
součástí je lékařské ozáření v oblasti radioterapie a nukleární medicíny. 

http://imaging-audit.cz/
http://www.mgp.cz/cz
https://www.vfnuclear.com/cz/externi-klinicke-audity
https://www.vfnuclear.com/cz/externi-klinicke-audity
http://www.csfm.cz/
http://www.csfm.cz/
http://www.csfm.cz/


Rozhodnutí nabylo právní moci 29. 8. 2015. 

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.  

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 29. 8. 2015 
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radioterapie (dále 

nukleární medicína) 

 

NUVIA Dosimetry, s.r.o. 

Dne 29. 10. 2015 vydalo Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí, jímž společnosti NUVIA 
Dosimetry, s.r.o. se sídlem Na Truhlářce 39/64, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 452 40 043 

udělilo oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž 
součástí je lékařské ozáření v oblasti radioterapie. 

Rozhodnutí nabylo právní moci 15. 11. 2015. 

Údaje dle § 77 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.  

a) datum, od kterého lze externí klinický audit provádět – 15. 11. 2015 
b) oblasti lékařského ozáření, pro které se oprávnění uděluje – radioterapie 

 

Inspektoři Regionálního centra Brno Státního úřadu pro jadernou bezpečnost provedli 11. 

února 2020 ve Vazební věznici a ÚPVZD Brno kontrolu na místě. Zjištěná pochybení byla 

převážně administrativního charakteru. Žádné ze zjištění se netýkalo ochranných pomůcek. 

Všechna byla v požadovaném termínu napravena. 

 

V rozsahu 

„nedobrovolně a pod zbraněmi z moci státu ve vazbě).  

Žádost o informace souvisí i s porušování § 24 - 27 Zák. 373/2011 ve vazební věznici Brno 
v r. 2020-2021, kde v rozporu s mezinárodními Úmluvami nezákonně plánovali 

neurochirurgický výkon na pacientovi bez jeho souhlasu. Psychochirurgické výkony nelze 
provádět ve zdravotnických zařízeních Vězeňské služby, ale Vězeňská služba systémově 
nejprve opakovaně ozáří mozek člověka ve vazbě (2020) a poté dělá nátlak psychický i fyzický 
i za použití zbraní i "léků" a odpírání spánku (i 2021), a  poté používá civilní FN Brno 

k plánování pokusných operací na lidech nedobrovolně, přičemž úmyslně nakazili pacienta 
i infekčními nemocemi a ohrožují ho na životě dosud, jde o státní teror páchaný organizovaně 
na těch, co upozornili KSZ písemně na plýtvání veřejnými penězi, a proto Krajské státní 
zastupitelství v Brně včas účinně nezasáhlo.“  

byla žádost odložena v samostatném dokumentu č.j. SÚJB/OS/23229/2021. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Michal Merxbauer, Ph.D. 

ředitel sekce pro řízení a technickou podporu 

http://nuviadosimetry.com/
http://nuviadosimetry.com/
http://nuviadosimetry.com/
http://nuviadosimetry.com/

