
  

 

 
S T Á T N Í   Ú Ř A D   P R O   J A D E R N O U   B E Z P E Č N O S T 

 

 

Dne: 25.02.2020 

č.j.: SÚJB/RCAB/4544/2020 

Spis. značka: SÚJB/POD/24725/2019/1 

Vyřizuje útvar: Regionální centrum Praha  

140 00  Praha, Bartoškova 28 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Veronika Štědrová   

Tel.: +420 221624907 

 

 

Rozhodnutí 
 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako správní úřad příslušný podle 

§ 208 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., (dále jen „atomový zákon“), ve správním řízení ve 

věci udělení povolení k nakládání se zdrojem ionizujícího záření, a to podle § 9 odst. 2 písm. 

f) bodu 7 atomového zákona, zahájeném na základě žádosti, kterou podala 

 

 Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.,   

sídlem 142 00  Praha, Vídeňská 1083,   

identifikační číslo 67985823,  

evidenční číslo SÚJB 120146, 

 

účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „spr. ř.“), (dále jen „účastník řízení“), ze dne 20. 12. 2019, 

kterou SÚJB obdržel dne 20. 12. 2019, a kterou eviduje pod č.j. SÚJB/POD/24725/2019, 

rozhodl takto: 

I. 
 

SÚJB podle § 67 odst. 1 spr. ř. povoluje činnost podle § 9 odst. 2 písm. f) bodu 7 atomového 

zákona 

 

 

nakládání zdroji ionizujícího záření 

 
a to používání: 

 

 otevřených radionuklidových zdrojů 

 

na pracovištích I. kategorie:  
3
H o maximální aktivitě 11 GBq, 

 35
S o maximální aktivitě 1,1 GBq. 
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na pracovištích II. kategorie:  
3
H o maximální aktivitě 11 GBq, 

33
P, 

35
S  o maximální aktivitě 1,1 GBq, 

18
F o maximální aktivitě 3 GBq, 

14
C, 

32
P, 

125
I o maximální aktivitě 185 MBq. 

 

pro výzkumné a vědecké účely na pracovištích s otevřenými radionuklidovými zdroji 

ionizujícího záření ve Fyziologickém ústavu AV ČR, v.v.i., na adrese Vídeňská 1083, 142 20 

Praha 4.  

 

 

Odůvodnění 

SÚJB zahájil správní řízení s účastníkem řízení ve věci vydání povolení k nakládání se zdroji 

ionizujícího záření na základě žádosti podané účastníkem řízení dne 20. 12. 2019. Účastník 

řízení požádal o povolení k používání otevřených radionuklidových zdrojů ionizujícího záření 

na pracovišti I.  a II. kategorie. 

Žádost obsahovala všechny náležitosti podle § 16 atomového zákona, včetně dokumentace 

požadované pro povolovanou činnost podle § 24, resp. přílohy č. 1 atomového zákona. 

 

SÚJB posoudil předložené doklady a dokumentaci a shledal, že účastník řízení splnil všechny 

podmínky stanovené zákonem pro řádné a kvalifikované vykonávání povolené činnosti a 

proto rozhodl, jak je výše uvedeno. 

Tímto rozhodnutím se ruší rozhodnutí č.j. SÚJB/RCAB/6881/2018 ze dne 1.3.2018, kterým 

bylo povoleno nakládání se zdroji ionizujícího záření, a to používání otevřených 

radionuklidových zdrojů.  

Správní poplatek stanovený podle položky č. 106 bod 2 písm. c) přílohy zákona č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.000,- Kč byl uhrazen. 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad k předsedkyni SÚJB prostřednictvím SÚJB – 

Regionální centrum Praha, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

 

 

 

„Otisk úředního razítka“ 

 podepsáno elektronicky 

Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Ing. Eva Jursíková   

vedoucí regionálního centra 

 

Rozdělovník: 

1. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., 142 00  Praha, Vídeňská 1083,   

– účastník řízení  

2. SÚJB, Regionální centrum Praha,  

– stejnopis k založení do spisu 



25.02.2020140 00Praha Bartoškova28Regionální centrum Praha140 00Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.12014667985823       Vídeňská 1083142 00Praha   Vídeňská 1083142 00Praha25.02.202045442020SÚJB/RCAB/4544/20204110SÚJB/POD/24725/2019/1Ing.VeronikaŠtědrová inspektor neurčitou

Povoluje
Nukleární medicína a výzkum
 Tímto povolením se ruší/mění rozhodnutí čj. 6881/2018Ing.EvaJursíková vedoucí regionálního centraRZH 
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S T Á T N Í   Ú Ř A D   P R O   J A D E R N O U   B E Z P E Č N O S T





Dne:	25.02.2020

č.j.:	SÚJB/RCAB/4544/2020

Spis. značka:	SÚJB/POD/24725/2019/1

Vyřizuje útvar:	Regionální centrum Praha 
140 00  Praha, Bartoškova 28

Oprávněná úřední osoba:	Ing. Veronika Štědrová  

Tel.:	+420 221624907





Rozhodnutí



Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako správní úřad příslušný podle § 208 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., (dále jen „atomový zákon“), ve správním řízení ve věci udělení povolení k nakládání se zdrojem ionizujícího záření, a to podle § 9 odst. 2 písm. f) bodu 7 atomového zákona, zahájeném na základě žádosti, kterou podala



	Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., 	

sídlem	142 00  Praha, Vídeňská 1083, 	

identifikační číslo	67985823, 

evidenční číslo SÚJB	120146,



účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „spr. ř.“), (dále jen „účastník řízení“), ze dne 20. 12. 2019, kterou SÚJB obdržel dne 20. 12. 2019, a kterou eviduje pod č.j. SÚJB/POD/24725/2019, rozhodl takto:

I.



SÚJB podle § 67 odst. 1 spr. ř. povoluje činnost podle § 9 odst. 2 písm. f) bodu 7 atomového zákona





nakládání zdroji ionizujícího záření



a to používání:



· otevřených radionuklidových zdrojů



na pracovištích I. kategorie: 

3H o maximální aktivitě 11 GBq,

 35S o maximální aktivitě 1,1 GBq.



na pracovištích II. kategorie: 

3H o maximální aktivitě 11 GBq,

33P, 35S  o maximální aktivitě 1,1 GBq,

18F o maximální aktivitě 3 GBq,

14C, 32P, 125I o maximální aktivitě 185 MBq.



pro výzkumné a vědecké účely na pracovištích s otevřenými radionuklidovými zdroji ionizujícího záření ve Fyziologickém ústavu AV ČR, v.v.i., na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4. 





Odůvodnění

SÚJB zahájil správní řízení s účastníkem řízení ve věci vydání povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření na základě žádosti podané účastníkem řízení dne 20. 12. 2019. Účastník řízení požádal o povolení k používání otevřených radionuklidových zdrojů ionizujícího záření na pracovišti I.  a II. kategorie.

Žádost obsahovala všechny náležitosti podle § 16 atomového zákona, včetně dokumentace požadované pro povolovanou činnost podle § 24, resp. přílohy č. 1 atomového zákona.


SÚJB posoudil předložené doklady a dokumentaci a shledal, že účastník řízení splnil všechny podmínky stanovené zákonem pro řádné a kvalifikované vykonávání povolené činnosti a proto rozhodl, jak je výše uvedeno.

Tímto rozhodnutím se ruší rozhodnutí č.j. SÚJB/RCAB/6881/2018 ze dne 1.3.2018, kterým bylo povoleno nakládání se zdroji ionizujícího záření, a to používání otevřených radionuklidových zdrojů. 

Správní poplatek stanovený podle položky č. 106 bod 2 písm. c) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.000,- Kč byl uhrazen.



Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad k předsedkyni SÚJB prostřednictvím SÚJB – Regionální centrum Praha, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.







„Otisk úředního razítka“

 podepsáno elektronicky

Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ing. Eva Jursíková  

vedoucí regionálního centra



Rozdělovník:

1. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., 142 00  Praha, Vídeňská 1083, 	
– účastník řízení 

2. SÚJB, Regionální centrum Praha,	
– stejnopis k založení do spisu
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