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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 2 a 4 atomového zákona, zahájeném na základě žádosti, kterou podala 

 

osoba KC SOLID, spol. s r. o.,   

sídlem 337 01  Rokycany, Míru 16,   

identifikační číslo 61168840,  

evidenční číslo SÚJB 115371, 

 

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 27.07.2018,  

kterou SÚJB obdržel dne 31.07.2018, a kterou eviduje pod č.j. SÚJB/POD/15531/2018, 

rozhodl takto: 

 

I. 
 

SÚJB podle § 67 odst. 1 spr. ř. povoluje činnost podle § 9 odst. 2 písm. f) bodu 2 a 4 

atomového zákona 

 

nakládání se zdrojem ionizujícího záření  
 

a to: 

1. dovoz zdroje ionizujícího záření,  

2. distribuce zdroje ionizujícího záření, 

konkrétně s radionuklidovými zdroji do maximální aktivity (Amax) jednoho kusu 

radionuklidového zdroje dle tabulky níže. 
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radionuklidový zdroj radionuklid Amax [MBq] 

otevřený 

radionuklidový zdroj 

18F 30 000 
32P 800 

44Sc 1 000 
51Cr 250 
55Co 3 000 
57Co 0,050 
64Cu 2 000 
67Ga 490 
89Sr 180 
90Y 4 000 

111In 900 
123I 550 

125I * 0,990 
131I 10 000 

153Sm 9 000 
169Er 1 000 
177Lu 50 000 
186Re 1 200 
201Tl 1 300 
223Ra 20 
227Th 50 

99Mo/99mTc ** 255 000 
81Rb/81mKr ** 12 000 
68Ge/68Ga ** 5 000 
82Sr/82Rb ** 10 000 

225Ac/ 213Bi ** 2 000 
188W/188Re ** 200 000 

uzavřený 

radionuklidový zdroj 

103Pd 30 
106Ru 30 

125I 990 
*  souprava RIA 
** 

radionuklidový generátor 
 

 

Odůvodnění 

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

zdrojem ionizujícího záření na základě žádosti podané účastníkem řízení ze dne 27.07.2018. 

Účastník řízení požádal o povolení k dovozu, vývozu a distribuci zdroje ionizujícího záření, 

otevřených a uzavřených radionuklidových zdrojů. 

Žádost neobsahovala všechny náležitosti podle § 16 atomového zákona. Dokumentace 

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

v souladu s požadavky atomového zákona, a proto byl účastník řízení písemně vyzván dne 

24.10.2018  výzvou č.j. SÚJB/OEHO/20636/2018 k odstranění nedostatků a správní řízení 

bylo dne 25.10.2018 usnesením č.j. SÚJB/OEHO/20715/2018 přerušeno. Správní řízení 

pokračovalo ode dne 21.01.2019 doručením přepracované dokumentace a upřesněním rozsahu 

žádosti, ze které byla účastníkem řízení odstraněna činnost vývoz zdroje ionizujícího záření.  
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SÚJB posoudil předložené doklady a konečnou verzi přepracované dokumentace a shledal, že 

účastník řízení splnil všechny podmínky stanovené zákonem pro řádné a kvalifikované 

vykonávání povolené činnosti a proto rozhodl, jak je výše uvedeno. 

 

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 – 

Oddělení evidencí a hodnocení ozáření, 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. KC SOLID, spol. s r. o., 337 01  Rokycany, Míru 16,   

– účastník řízení 

2. SÚJB, Oddělení evidencí a hodnocení ozáření,  

– stejnopis k založení do spisu 
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