
  

 

 
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: 01.11.2022 

č.j.: SÚJB/RCAB/27440/2022 

Spis. značka: SÚJB/POD/19259/2022/1 

Vyřizuje útvar: Regionální centrum Praha  

140 00 Praha 4, Bartoškova 28 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Josef Kryštůfek   

Tel.: +420 221 624 908 

 

 

Rozhodnutí 
 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako správní úřad příslušný podle § 208 

písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve správním řízení ve věci udělení povolení 

k nakládání se zdrojem ionizujícího záření, a to instalace, servis a opravy generátorů záření  

zahájeném na základě žádosti, kterou podal/a 

 

osoba NETTO Electronics s.r.o.,   

sídlem 130 00 PRAHA, Malešická 45a,   

identifikační číslo 45311927,  

evidenční číslo SÚJB 534269, 

 

(dále jen „účastník řízení“) podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

(dále jen „spr. ř.“), ze dne 13.6.2022, kterou SÚJB obdržel dne 13.7.2022, rozhodl takto: 

 

 

SÚJB podle § 67 odst. 1 spr. ř. a podle § 9 odst. 2 písm. f) bodu 5 a 9 atomového zákona 

 

 

povoluje nakládání se zdrojem ionizujícího záření 

 

konkrétně: 

 
1. instalace nebo uvádění do provozu zdroje ionizujícího záření – rentgenových přístrojů 

pro kontrolu potravin, které jsou kategorizované jako drobné zdroje ionizujícího záření, 

 

2. opravy a servis zdroje ionizujícího záření - rentgenových přístrojů pro kontrolu 

potravin, které jsou kategorizované jako drobné zdroje ionizujícího záření. 
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Odůvodnění 

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

ionizujícího záření na základě žádosti podané účastníkem řízení ze dne 13.6.2022. Žádost 

obsahovala všechny náležitosti podle § 16 atomového zákona. Dokumentace požadovaná pro 

povolovanou činnost nebyla v souladu s § 24 zákona. Účastník řízení byl 13.9.2022 vyzván 

dokumentem č.j.: SÚJB/RCAB/23353/2022 k odstranění nedostatků v dokumentaci. 

Usnesením č.j: SÚJB/RCAB/23357/2022 bylo řízení dne 13.9.2022 přerušeno do 30.11.2022 

nebo do doby odstranění nedostatků. Dne 21.10.2022 účastník řízení odstranil nedostatky  

dokumentaci a proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno. Správní poplatky ve výši 1.000,- 

Kč byly uhrazeny podle položky č. 106 bod 2 písm. c) přílohy zákona č. 634/2004 Sb.,  

správních poplatcích. Účastník řízení bude povolované činnosti provádět dle dokumentace:  

Program zajištění radiační ochrany doručený dne 21.10.2022 a Program monitorování doručený 

dne 13.7.2022. 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím SÚJB - Regionální centrum Praha, 140 00  

Praha, Bartoškova 28 rozklad k předsedkyni SÚJB, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto 

rozhodnutí. 

 

 

 

 

Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost: 

Ing. Eva Jursíková   

vedoucí regionálního centra 

 

 

Rozdělovník: 

1. NETTO Electronics s.r.o., 130 00  PRAHA, Malešická 45a,   

– účastník řízení 

2. SÚJB, Regionální centrum Praha,  

– k založení do spisu 
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