STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST

Dne:
č.j.:
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Vyřizuje útvar:

18.11.2020
SÚJB/RCBM/22255/2020
SÚJB/POD/19587/2020/1
Regionální centrum Brno
602 00 Brno, třída Kpt. Jaroše 1924/5
Oprávněná úřední osoba: RNDr. Hana Bílková
Tel.:
+420 515 902 793

Rozhodnutí
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako správní úřad příslušný podle
§ 208 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen „atomový zákon“),
ve správním řízení ve věci udělení povolení k poskytování služeb v kontrolovaném pásmu
provozovateli pracoviště IV. kategorie a povolení k vykonávání služeb významných
z hlediska radiační ochrany, a to zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou
dohlížející osobou, zahájeném na základě žádosti účastníka řízení podle § 27 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“)
osoby
sídlem
identifikační číslo
evidenční číslo SÚJB

CHEMCOMEX, a.s.,
674 01, TŘEBÍČ, Brněnská 327,
25076451,
105732,

(dále jen „účastník řízení“), ze dne 5. 10. 2020, kterou SÚJB obdržel dne 7. 10. 2020, rozhodl
takto:
SÚJB podle § 67 odst. 1 správního řádu
I. povoluje činnost podle § 9 odst. 2 písm. i) atomového zákona,
a to poskytování služeb provozovateli pracoviště IV. kategorie ČEZ, a. s., v kontrolovaných
pásmech JE Dukovany a JE Temelín a provozovateli pracoviště IV. kategorie ÚJV Řež, a. s.
II. povoluje činnost podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 4 atomového zákona,
a to vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany – zajištění soustavného
dohledu nad radiační ochranou dohlížející osobou.
Odůvodnění:
SÚJB zahájil správní řízení dne 7. 10. 2020, na základě žádosti o povolení, kterou eviduje
pod č.j. SÚJB/POD/19587/2020.
Účastník řízení požádal o povolení činností podle § 9 odst. 2 písm. i) atomového zákona, tedy
poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie. V žádosti
uvedl rozsah poskytovaných služeb a místo vykonávané činnosti. Dále požádal o povolení
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činností podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 4 atomového zákona, vykonávání služeb významných
z hlediska radiační ochrany, a to zajištění soustavného dohledu nad radiační ochranou
dohlížející osobou. Tuto službu bude žadatel vykonávat pro držitele povolení k poskytování
služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie. Rozsah služeb
soustavného dohledu v konkrétních kontrolovaných pásmech byl doložen. Účastník řízení
zajistil v souladu s § 25 odst. 1 písm. d) zákona výkon činností zvláště důležitých z hlediska
radiační ochrany osobou s náležitou zvláštní odbornou způsobilostí a doložil rozhodnutí
o udělení oprávnění zvláštní odborné způsobilosti dohlížející osoby.
Účastník řízení dosud vykonával činnosti spojené s výše uvedeným poskytováním služeb
na základě povolení SÚJB č.j. 13130/2008 ze dne 4. 6. 2008. Vzhledem k tomu, že se změnil
rozsah povolených činností uvedený ve výroku rozhodnutí č.j. 13130/2008, požádal účastník
řízení v souladu s § 22 odst. 1 písm. a) atomového zákona o nové rozhodnutí ve věci. Dle § 22
odst. 2 se vydáním nového rozhodnutí ruší rozhodnutí SÚJB č.j. 13130/2008.
Žádost o povolení obsahuje všechny náležitosti podle § 16 atomového zákona a byla doložena
dokumentací podle přílohy č. 1, část 2, písm. i) a h) atomového zákona. SÚJB dokumentaci
prozkoumal a shledal, že v plném rozsahu vyhovuje požadavkům atomového zákona a jeho
prováděcích právních předpisů.
Správní poplatek ve výši 1000 Kč podle položky č. 106, bod 2 písm. g) a 1000 Kč podle
položky č. 106 bod 2 písm. e) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl
uhrazen bankovním převodem.
Účastník řízení splnil všechny požadavky atomového zákona nutné k vydání povolení.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad k předsedkyni SÚJB prostřednictvím SÚJB,
Regionální centrum Brno, 602 00 Brno, třída Kpt. Jaroše 1924/5, a to do 15 dnů ode dne
doručení tohoto rozhodnutí.
otisk úředního razítka

podepsáno elektronicky
Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost:
Ing. Karla Petrová
ředitelka sekce radiační ochrany

Rozdělovník:
1. CHEMCOMEX, a.s., 674 01, TŘEBÍČ, Brněnská 327,
– účastník řízení, do vlastních rukou
2. SÚJB, Regionální centrum Brno,
– stejnopis k založení do spisu

