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Opatření rektora k zajištění radiační ochrany 
 na fakultách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 
Vzhledem k provozování drobných zdrojů ionizujícího záření (dále jen ZIZ), fakultami JU a v souladu 
s ustanovením zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a související Vyhlášky Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost (SÚJB) č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového 
zdroje (o radiační ochraně), stanovuji organizaci jejího zajištění v podmínkách JU. 
 
Organizační zajištění radiační ochrany: 
1. Povinnosti ohlašovatele drobných ZIZ v souladu s § 11 a 18 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, 

plní útvar BOZP a PO JU (Miloslav Švarc, tel. 389 032 130, e-mail:  svarc@jcu.cz).  
2. K jednání s inspektory SÚJB při inspekcích pověřuji děkany příslušných fakult provozující drobné  

ZIZ. 
3. Útvar BOZP a PO JU zabezpečuje veškerou agendu týkající se radiační ochrany s  Regionálním 

centrem SÚJB v Českých Budějovicích (RC SÚJB, L. B. Schneidera 32, České Budějovice).  
4. Odborný dohled, školení radiačních pracovníků fakult provozujících drobné ZIZ, zajišťuje podle 

pověření RNDr. Ivan Procházka, CSc., z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 
jako osoba se zvláštní odbornou způsobilostí.    

 
K zajištění radiační ochrany ukládám děkanům příslušných fakult: 
1.  V souladu s Vyhláškou SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně, je povinností všech uživatelů 

drobných ZIZ  přednostně zajišťovat radiační ochranu zaměstnanců a prostorů.  Za její zajišťování 
odpovídají vedoucí pracovníci na všech stupních řízení, kde se s nimi pracuje (obdobně jako při 
zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

2. Otázky radiační ochrany konzultují vedoucí jednotlivých pracovišť s ohlašovatelem drobných ZIZ.  
3. Při změně důležitých okolností a způsobu nakládání s ZIZ (změna generátoru, jeho předání, zrušení) 

zpracují vedoucí pracovníci pracovišť, kde se s nimi pracuje, poklady pro Ohlášení o nakládání se 
ZIZ. Ohlášení o nakládání se ZIZ musí obsahovat náležitosti požadované ve výše citovaných 
zákonných normách a předkládá se útvaru BOZP a PO JU.   

 
Tímto opatřením se ruší opatření č. R 293 z 20. 11. 2014. 
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