
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žádost o povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření 
podle § 9 odst. 2 písm. f) bod 5., 6., 7. a 9. zákona č. 263/2016 Sb. 

A. Identifikace žadatele 
1. Název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby: Fyzická osoba2) 

  

Právnická osoba2) 

  
2.  Právní forma právnické osoby: 3. Identifikační číslo:  

 
4. Evidenční číslo SÚJB   

(bylo-li přiděleno): 

5. Adresa sídla právnické osoby nebo adresa trvalého pobytu fyzické osoby: 

6. Adresa pro doručování (pokud se liší od adresy uvedené v položce 5): 

7. Jméno a příjmení, rodné příjmení (liší-li se od současného), rodné číslo (bylo-li přiděleno) fyzické osoby, která je2): 
□ žadatelem  
□ členem statutárního orgánu žadatele, který je právnickou osobou 
□ zástupcem právnické osoby, která je členem statutárního orgánu žadatele, který je právnickou osobou              
 
 
 
 
8.  Místo a okres narození fyzické osoby uvedené v položce  7: 

9. Jméno a příjmení ustanovené dohlížející osoby:  

10.  Kontaktní osoba (jméno, příjmení, telefon, fax, e-mail): 

 
Pokud jsou  

správní poplatky  
placeny 
 kolky,  

vylepte zde  
kolky v hodnotě  

1000 Kč za každou požadovanou 
činnost (každý bod § 9 odst. 2 
písm. f). Kolky vylepte pouze  

spodní malou částí, 
horní část  

kolku NELEPIT a neoddělovat 

Záznamy SÚJB1) 
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11.  Zástupce žadatele (§ 31 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád) byl-li ustanoven  
 (jméno, příjmení, telefon, fax, kontaktní adresa, e-mail): 

B. Údaje o činnosti 
  
1. Vykonávání činností v rámci expozičních situací , pro které je povolení žádáno  podle § 9 odst. 2 
písm. f) bod  5.,6.,7. a 9. zákona č. 263/2016 Sb.: 2) 
 
                

 Instalace nebo uvádění do provozu zdroje ionizujícího záření kromě instalace nebo uvádění do 
provozu zdroje ionizujícího záření, které provádí osoba oprávněná používat zdroj ionizujícího 
záření a které není spojeno s vyšším rizikem ozáření než běžné používání 

 Provozování uznaného skladu za účelem skladování radionuklidového zdroje 

 Používání zdroje ionizujícího záření kromě používání spotřebního výrobku s přidaným 
radionuklidem, jehož výroba, dovoz nebo vývoz byly povoleny, zdroje ionizujícího záření, který 
je nedílnou součástí technologických celků nebo provozních médií na pracovišti, k jehož 
provozu je uživatel oprávněn na základě povolení podle písmene b), zdroje ionizujícího záření 
používaného pouze v rozsahu, k němuž je uživatel oprávněn na základě jiných povolení, a 
používání zdroje ionizujícího záření, které je registrováno Úřadem nebo bylo Úřadu ohlášeno 

 Opravy a servis zdroje ionizujícího záření kromě oprav a servisu generátoru záření, které 
nemohou být spojeny s ozářením fyzické osoby, a oprav a servisu prováděných držitelem 
povolení k používání tohoto zdroje, není-li oprava spojena s vyšším potenciálním ozářením než 
běžný provoz 

 

2. Předmět povolované činnosti: 

3. Rozsah výkonu povolované činnosti:   
 
 

4. Místo výkonu povolované činnosti, liší-li se od místa pobytu nebo sídla žadatele: 
 
 
 
 
 

5. Předpokládaný způsob ukončení povolované činnosti: 

 

 
Dne ……………………………………………… 
 

______________________________________ 
podpis žadatele  
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Údaje potřebné pro získání výpisu evidence Rejstříku trestů fyzické osoby nebo osoby, 
která je statutárním zástupcem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby  
(v případě, že je osob více, vypište údaje o nich do samostatné přílohy): 

Jméno, případně jména, a příjmení: 
 

Datum narození: 

Rodné příjmení: 
 

Místo narození: 

Rodné číslo: 
 

Okres: 

Státní občanství: 
 

Obec: 

 

Údaje o zaplacení správních poplatků – pokud placeno převodem z účtu: 

na vrub účtu číslo ve prospěch účtu číslo částka (Kč) 

 3711 - 1824001/0710  
 

Symboly platby 

 Variabilní3) specifický konstantní zvláštní dispozice 

    

 
 

Přílohy2): 

Pro všechny způsoby nakládání 

 Doklad prokazující odbornou způsobilost (fyzické osoby nebo alespoň jednoho z členů 
statutárního orgánu)4) 

 Odůvodnění činnosti  

 Specifikace zdrojů záření, se kterými má být nakládáno, jejich typy a příslušenství 

 Program zajištění radiační ochrany, mimo pracoviště III a IV. kat.  

 Program systému řízení, pro pracoviště III. a IV. kat. 

 Doklad o zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady, pokud při povolované činnosti 
bude vznikat 

 Druh a množství uvolňované radioaktivní látky, předpokládaný druh a množství vznikajícího 
radioaktivního odpadu a doklad o způsobu zneškodnění radioaktivního odpadu 

 Plán zabezpečení zdroje ionizujícího záření v případě radionuklidového zdroje 1. až 3. kat. 
zabezpečení 

 Popis vymezení sledovaného pásma 

 Vymezení kontrolovaného pásma  

 Postupy optimalizace radiační ochrany  

 Doklad o ustanovení dohlížející osoby  

 Souhlas dohlížející osoby s ustanovením  

 Přehled pracovníků, kteří budou vykonávat činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany   
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 Program monitorování 

 Vnitřní havarijní plán 

 Analýza a hodnocení radiační mimořádné události pro nakládání se zdrojem ionizujícího záření 

________________________________________________________________________________ 
1) Nevyplňovat místo pro záznamy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 
2) Výběr zakřížkujte. 
3) Uveďte IČ, pokud fyzická osoba nemá IČ přiděleno, uvede prvních 6 čísel rodného čísla. 
4) Neověřená kopie dokladu o vzdělání. 

 
 


