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II. 

Odůvodnění 
 

Obecná část 

 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Návrh vyhlášky o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení byl připraven Státním 

úřadem pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) a navazuje na nový zákon č. 263/2016 

Sb., atomový zákon. Cílem vyhlášky je stanovit detaily povinností stanovených atomovým 

zákonem v oblasti zajišťování jaderné bezpečnosti jaderných zařízení. Jaderná energie tvoří 

v ČR zásadní součást energetického mixu a elektřina produkovaná jadernými elektrárnami 

Dukovany a Temelín je nezbytná pro zajištění fungování společnosti a produktivní 

ekonomiky. S využíváním jaderné energie jsou ovšem spojena i rizika reprezentovaná 

možností havárie se značnými dopady na lidské zdraví, majetek a životní prostředí. Přestože 

v běžných situacích užitek z jaderné energie významně převyšuje související rizika, je nutné, 

aby osoby využívající jadernou energii a vykonávající činnosti související s využíváním 

jaderné energie zajistily veškeré prvky bezpečnosti jaderných zařízení – jadernou bezpečnost, 

radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení. Jen tak je možné předejít nekontrolované štěpné reakci a 

úniku radioaktivních látek a ionizujícího záření z jaderného zařízení. Bezpečnost je prioritou 

každé činnosti s jaderným zařízením, resp. využívání jaderné energie a nositelem povinnosti ji 

zajistit je osoba vykonávající tuto činnost. Tyto principy jsou mezinárodně považovány za 

základ rámce ochrany lidí a životního prostředí při využívání jaderné energie a institucionálně 

jsou reprezentovány na mezinárodním fóru zejména Mezinárodní agenturou pro atomovou 

energii (dále jen „MAAE“). Nacházejí svoji odezvu však také v evropském kontextu, a to 

v rámci Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Euratom“). 

Atomový zákon tedy stanoví soubor požadavků k zajištění jaderné bezpečnosti. Přestože 

osoby využívající jadernou energii jsou si zpravidla vědomy rizik a bezpečnostního významu 

jimi vykonávané činnosti, v zájmu zajištění jaderné bezpečnosti je nutno základní 

předpoklady jaderné bezpečnosti stanovit obecně závazným a vynutitelným způsobem. 

Atomový zákon stanoví nejen základní bezpečnostní principy a cíle, jejichž dosažení je 

nezbytné k zajištění jaderné bezpečnosti, ale stanoví i povinnosti osob vykonávajících 

činnosti v rámci jednotlivých fází životního cyklu jaderného zařízení, a to od projektování, 

umístění a výstavbu, přes uvádění do provozu a provoz až po vyřazování z provozu. V každé 

fázi jsou povinnosti voleny tak, aby bylo jaderné zařízení plně bezpečné, a to s ohledem na 

jeho aktuální stav. Zvláštní pozornost je přitom věnována specifickým typům jaderných 

zařízení, jako jsou jaderná zařízení bez jaderného reaktoru (např. úložiště radioaktivního 

odpadu) nebo výzkumná jaderná zařízení (s velmi malým výkonem, zanedbatelným rizikem a 

specifickým způsobem využívání k výzkumným a vývojovým účelům). 

Navržená vyhláška reflektuje tato základní východiska zákonné úpravy a sleduje zmíněné 

principy. Stanoví podrobnosti některých zákonných požadavků v oblasti zajišťování jaderné 

bezpečnosti, konkrétně v oblasti systému zpětné vazby, uchovávání bezpečnostně 

relevantních informací a jejich sdělování SÚJB, bezpečnostních požadavků v jednotlivých 

fázích životního cyklu jaderného zařízení, bezpečné manipulace s jaderným palivem a 

systému předcházení haváriím a jejich zvládání. Vyhláška tak tvoří nezbytný doplněk úpravy 
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atomového zákona, neboť řadu institutů jaderné bezpečnosti stanovených atomovým zákonem 

by bez konkrétních technických podrobností stanovených vyhláškou nebylo možno aplikovat. 

Vyhláška současně transponuje do českého právního řádu požadavky právních předpisů 

Euratomu, jmenovitě Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se 

stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení (dále jen „směrnice 

2009/71/Euratom“) a její novelizace, směrnice Rady 2014/87/Euratom ze dne 8. července 

2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro 

jadernou bezpečnost jaderných zařízení. Je tedy nezbytná i v zájmu splnění unijních závazků 

ČR. Nesprávná či neúplná transpozice by mohla vést k řízení o porušení Smlouvy o založení 

Evropského společenství pro atomovou energii. Vyhláška je rovněž nezbytná k implementaci 

mezinárodních doporučení MAAE. Tato doporučení sice mají z hlediska mezinárodního práva 

povahu tzv. soft law, ale ČR přijala politický závazek k jejich vtělení do národního právního 

řádu. Kromě toho představují tato doporučení globální standard jaderné bezpečnosti, takže je 

žádoucí je respektovat. V neposlední řadě vyhláška obsahuje pravidla převzatá z tzv. 

referenčních úrovní (reference levels) mezinárodní nevládní organizace Western European 

Nuclear Regulators Association (dále jen „WENRA“). 

Materiálně vyhláška z větší části nahrazuje současnou vyhlášku č. 106/1998 Sb., o zajištění 

jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při 

jejich provozu, tj. prováděcí předpis k zákonu č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. Část 

obsahu vyhlášky č. 106/1998 Sb. byla přitom využita při formulaci nové vyhlášky, neboť 

odpovídá požadavkům práva Euratomu, mezinárodním doporučením, ale i potřebám praxe. 

Při tvorbě vyhlášky byly přímo využity informace a konkrétní výsledky projektů v programu 

BETA Technologické agentury ČR řešících výzkumné potřeby SÚJB, konkrétně 

TB03SUJB003 „Metodiky a kritéria pro licencování oblasti lidských faktorů na českých 

jaderných elektrárnách“. 

 

 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Vyhláška provádí celou řadu ustanovení atomového zákona, jmenovitě § 24 odst. 7, § 25 odst. 

2 písm. a) až c), § 44 odst. 4 písm. c), § 49 odst. 2, § 50 odst. 4, § 51 odst. 6 písm. a) a b), § 52 

odst. 2, § 53 odst. 2 a § 54 odst. 4. Je plně v souladu s principy úpravy atomového zákona, jak 

jsou obsaženy zejména v § 5 (princip optimalizace, zdůvodnění, priority jaderné bezpečnosti, 

primární odpovědnosti za zajištění jaderné bezpečnosti atd.), které řadou svých ustanovení 

konkretizuje. Vyhláška naplňuje tato zmocnění tak, aby bylo možné prováděná ustanovení 

atomového zákona správně interpretovat a aplikovat. Zároveň respektuje požadavky směrnice 

novelizované směrnice 2009/71/Euratom. 

Systematika vyhlášky respektuje logiku zákonných zmocnění a v zájmu snadnější orientace je 

využita možnost odkazů na prováděná ustanovení pod nadpisy paragrafů, skupin paragrafů 

nebo větších systematických celků. 

 

 

C. Zhodnocení souladu návrhu právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 

s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské 

unie (resp. Euratomu), judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými 
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právními zásadami práva Evropské unie, popřípadě s legislativními záměry a 

s návrhy Evropské unie 

Návrh vyhlášky je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, jak jej vymezuje čl. 

112 Ústavy České republiky. Je prováděcím právním předpisem vydaným (ústředním) 

správním úřadem na základě čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky. 

Vyhláška je vydána k provedení atomového zákona, na základě zmocnění atomového zákona 

citovaných v části B tohoto odůvodnění. Návrh stanovuje výlučně 

 

 lhůty pro oznamování provozní události Úřadu, 

 postup šetření provozní události, 

 okruh informací využívaných systémem zpětné vazby, 

 podrobné požadavky na obsah limitů a podmínek, 

 podrobné požadavky na program řízeného stárnutí, 

 výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti jaderného zařízení, 

 rozsah, způsob a dobu sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin 

a skutečností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti jaderného zařízení a dobu 

uchovávání informací o nich, 

 rozsah a, způsob a lhůty pro předávání informací o veličinách a skutečnostech důležitých 

z hlediska jaderné bezpečnosti jaderného zařízení Úřadu, 

 kritéria pro zařazení provozní události do kategorie, 

 výčet jiných změn při využívání jaderné energie, 

 rozsah a způsob dokumentování jiných změn při využívání jaderné energie a jejich 

oznamování Úřadu, 

 postupy provádění procesu řízeného stárnutí, 

 pravidla pro zabránění štěpné řetězové reakci a úniku do životního prostředí při 

manipulaci s jaderným materiálem a radioaktivním odpadem a způsob dokumentace této 

manipulace, 

 postupy zavedení procesů a činností podle § 49 odst. 1 písm. u) atomového zákona a 

jejich dokumentování a průběžné aktualizace, 

 způsob provádění neaktivního vyzkoušení jaderného zařízení, 

 způsob provedení prvního fyzikálního spouštění jaderného zařízení, 

 rozsah a způsob dokumentování skutečností podle § 51 odst. 1 písm. b) bod 1 až 3 

atomového zákona, 

 způsob provedení prvního energetického spouštění jaderného zařízení, 

 rozsah a způsob dokumentování skutečností podle § 52 odst. 1 písm. a) a b) a písm. c) 

bod 1 až 3 atomového zákona, 

 způsob zajištění jaderné bezpečnosti při uvádění do provozu jaderného zařízení bez 

jaderného reaktoru, 

 rozsah a způsob dokumentování kontroly připravenosti jaderného zařízení k zahájení 

aktivního vyzkoušení, 

 pravidla pro průběžné zajišťování, ověřování a dokumentování schopnosti dlouhodobě 

stabilního a bezpečného provozu jaderného zařízení, 

 lhůty pro předložení dokumentace k opětovnému uvedení jaderného reaktoru do 

kritického stavu po výměně jaderného paliva Úřadu a požadavky na její obsah, 

 důvody dočasného nevyužívání jaderného reaktoru vedoucí k jeho dlouhodobému 

odstavení v případě výzkumného jaderného zařízení a 

 způsob provedení dlouhodobého odstavení výzkumného jaderného zařízení. 
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Návrh je plně v souladu s Ústavním pořádkem České republiky. 

Návrh vyhlášky transponuje do českého právního řádu novelizovanou směrnici 

2009/71/Euratom (v návaznosti na obecná ustanovení Smlouvy o založení Evropského 

společenství pro atomovou energii). Citovaná směrnice požaduje, obecně řečeno, aby členský 

stát stanovil požadavky k zajištění standardu v oblasti jaderné bezpečnosti. 

Vyhláška respektuje část ustanovení této směrnice, zejména s konkrétním vztahem k dosažení 

tzv. jaderně bezpečnostního cíle, tj. požadavek na systém opatření k předcházení haváriím, 

k relevantnímu informování dozorového orgánu apod. Některá ustanovení tohoto předpisu 

Euratomu jsou však transponována již atomovým zákonem, popř. jinými právními předpisy 

k jeho provedení (aktuálně rovněž v legislativním procesu, např. hodnocení bezpečnosti, o 

projektování). Lze shrnout, že návrh je plně v souladu s právem EU a Euratomu. 

 

 

D. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a 

k dopadu na rovnost žen a mužů 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona č. 198/2009 

Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů (antidiskriminační zákon), a nikterak se nedotýká otázek rovnosti mužů a 

žen, resp. je z hlediska rovnosti mužů a žen indiferentní. 

 

 

E. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopad na 

životní prostředí 

Navržená právní úprava nepřinese žádné zvýšené nároky na státní rozpočet nebo jiné veřejné 

rozpočty. Činnosti předpokládané pro státní orgány atomovým zákonem jsou již vykonávány 

za současného právního stavu. Na rozdíl od dřívějšího právního stavu není vyžadováno 

povolení k uvedení jaderného reaktoru do provozu po výměně jaderného paliva, takže dochází 

ke snižování byrokratické zátěže. 

Úprava nebude mít negativní hospodářské a finanční dopady na podnikatelské prostředí České 

republiky, jelikož náklady na provádění státního dozoru a výkon státní správy jsou 

zajišťovány ve smyslu atomového zákona. Předpokládané náklady podnikatelů se mohou 

spíše snižovat, jelikož oproti stávající právní úpravě není vyžadováno povolení k uvedení 

jaderného reaktoru do provozu po výměně jaderného paliva, takže dochází ke snižování 

administrativní zátěže. 

Vyhláška nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny. Právní úprava vyhlášky rovněž tak nebude mít žádné dopady na životní prostředí, 

neboť dosavadní úroveň systému jaderné bezpečnosti zůstává zachována, resp. v určitém 

smyslu dochází k jejímu posílení konkretizací některých detailů zákonných povinností. 
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F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava není spojena s dopady na oblast soukromí a osobních údajů. 

Vyhláška předpokládá zpracování osobních údajů adresáty právní úpravy a SÚJB pouze 

v případě dokumentace nezbytné k opětovnému uvedení jaderného reaktoru do kritického 

stavu po výměně jaderného paliva. Součástí této dokumentace je mj. souhrnný doklad o 

výsledcích kontroly připravenosti jaderného zařízení a jeho pracovníků k dalšímu provozu, 

který obsahuje informace o plnění podmiňujících požadavků pro pracovní místa, včetně 

zdravotní a osobnostní způsobilosti. 

K posouzení, zda je konkrétní pracovník skutečně schopen plnit požadavky stanovené 

atomovým zákonem a zajistit jadernou bezpečnost (respektive podílet se na jejím zajištění), je 

nutné konkrétního pracovníka v tomto dokumentu identifikovat. Tito pracovníci jsou 

současně držiteli oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné 

bezpečnosti a SÚJB již jejich osobními údaji disponuje a vede je v rejstříku držitelů oprávnění 

k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany 

v souladu s § 27 odst. 1 atomového zákona. Účelem požadavku vyhlášky na uvedení 

identifikačních údajů pracovníka je tedy ztotožnění pracovníka s jeho záznamem v rejstříku a 

ověření, zda stále splňuje zákonem stanovené požadavky. Vyhláška tedy nezakládá novou 

dispozici s osobními údaji, ale vychází z požadavků založených již atomovým zákonem. 

Identifikační údaje osoby, která doklad vystavila, se pak prakticky týkají právnických osob 

nebo podnikajících fyzických osob, neboť ty v tomto případě ověřují plnění podmiňujících 

požadavků na pracovní místa. Jedná se tedy o informace veřejně dostupné z veřejného 

rejstříku a jejich zpracováním rovněž není zasahováno do sféry soukromí a osobních údajů. 

 

 

G. Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh plně respektuje zavedené standardy veřejné správy v ČR. Nevytváří žádné příležitosti 

ke zvýhodňování některých skupin adresátů a předpokládá užití obvyklých právních forem 

(formální správní řízení apod.). Jednoznačné stanovení odpovědností adresátů za jejich 

jednání je založeno již obecnými povinnostmi v atomovém zákoně, které vyhláška pouze 

provádí. Kontrolní a vynucovací mechanismy jsou rovněž založeny již zákonnou právní 

úpravou a aplikují obecné právní předpisy (zákon č. 500/2004 Sb., č. 255/2012 Sb. a speciální 

ustanovení atomového zákona). Lze uzavřít, že nový právní předpis nepředstavuje z hlediska 

korupčních rizik jakkoli zneužitelný právní podklad. 

 

 

H. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaný právní předpis nemá žádný vztah k obraně státu, nemá na ni tedy žádné dopady. 

Z hlediska bezpečnosti je možné mít za to, že pravidly pro podrobnosti zajištění jaderné 

bezpečnosti vyhláška může přispět ke zvýšení úrovně národní bezpečnosti. 

V širším smyslu by bylo možné konstatovat, že zajištěním jaderné bezpečnosti, tedy absencí 

negativních zdravotních a ekologických dopadů využívání jaderné energie, bude zajištěna též 

bezpečnost nebo obrana státu. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

Paragraf specifikuje předmět úpravy v souladu se zmocněními uvedenými v § 24 odst. 7, § 25 

odst. 2 písm. a) až c), § 44 odst. 4 písm. c), § 49 odst. 2, § 50 odst. 4, § 51 odst. 6 písm. a) a 

b), § 52 odst. 2, § 53 odst. 2 a § 54 odst. 4 atomového zákona. 

Vzhledem k tomu, že jaderné zařízení je technologicky velmi složité zařízení, s jehož 

provozem jsou spojena rizika, musí být uváděno do provozu a provozováno v souladu s 

požadavky na projekt jaderného zařízení a všechny činnosti musí být prováděny v souladu s 

dokumentací pro povolovanou činnost a s legislativou. Současně musí být tyto činnosti pod 

kontrolou nezávislého státního dozoru, který vydáváním svého rozhodnutí a výkonem 

související kontrolní činnosti je garantem zajištění veřejného zájmu spočívajícího v ochraně 

před negativními účinky jaderné energie. Tato vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti 

jaderného zařízení je zásadním legislativním dokumentem a stanoví požadavky na bezpečný 

provoz po celou dobu životního cyklu jaderného zařízení. 

Současná právní úprava zákona v oblasti týkající se podrobných požadavků na zajištění 

jaderné bezpečnosti jaderných zařízení při jejich výstavbě, uvádění do provozu a při jejich 

provozu stanovuje prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 106/1998 Sb.) základní 

požadavky na zajištění jaderné bezpečnosti. Tato právní úprava je již zastaralá a v současné 

době je nutno reflektovat pokrok vědy a techniky a požadavky novelizované směrnice 

2009/71/Euratom a následujících bezpečnostních standardů MAAE: 

 

 Fundamental Safety Principles: Safety Fundamentals, IAEA Safety Standards Series 

No. SF-1, IAEA, Vienna, 2006, 

 Safety Assessment for Facilities and Activities: IAEA Safety Standards Series No. 

GSR Part 4, IAEA, Vienna, 2009, 

 Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear 

Power Plants: IAEA Safety Standards Series No. SSG-3, IAEA, Vienna, 2010, 

 Development and Application of Level 2 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear 

Power Plants: IAEA Safety Standards Series No. SSG-4, IAEA, Vienna, 2010, 

 Living Probabilistic Safety Assessment (LPSA), IAEA-TECDOC-1106, IAEA, 

Vienna, August 1999, 

 Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants: Safety Guide, IAEA Safety 

Standards Series No. NS-G-2.10, IAEA, Vienna, 2003 a 

 INSAG-12. Basic Safety Principles for Nuclear Power Plants. 75-ISAG-3, Rev. 1. 

IAEA, Vienna, October 1999. 

 

Současně musí být zohledněny i požadavky referenčních úrovní WENRA, konkrétně Reactor 

Safety Reference Levels – Issue O (Probabilistic Safety Assessment), WENRA, 2008. 

Návrh této vyhlášky zavádí oproti současně platné úpravě podrobné požadavky na systém 

zvládání havárií a na dlouhodobé odstavení výzkumného jaderného reaktoru, dále pracuje s 

novým, mezinárodně uznaným institutem „kultury bezpečnosti“, jehož aspekty musí být 

řešeny při šetření významných provozních událostí. 

Dále se zlepší využívání provozních zkušeností, poznatků získaných z bezpečnostních analýz 

provozu jaderných zařízení, z vývoje technologie a výsledků výzkumu v oblasti bezpečnosti. 
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Atomový zákon vyžaduje od držitelů povolení, aby za dohledu příslušného dozorného orgánu 

pravidelně hodnotili, ověřovali a v přiměřeně dosažitelné míře trvale zvyšovali jadernou 

bezpečnost svých jaderných zařízení systematickým a prokazatelným způsobem, přijímali 

opatření pro předcházení haváriím a zmírňování jejich následků, včetně ověření fyzických 

bariér. Vyhláška tento požadavek podporuje stanovením okruhu informací, které jsou za tímto 

účelem shromažďovány, využívány a sdělovány orgánu státní správy (SÚJB). 

Návrhem nové právní úpravy oproti současnému stavu bude rovněž v souladu s novými 

poznatky vědy a techniky i novými přístupy manažerskými v této oblasti detailně provedena 

povinnost držitele povolení zajišťovat kvalitativně vyšší úroveň jaderné bezpečnosti 

jaderného zařízení po celou dobu jeho „životnosti“ tak, aby jaderné zařízení bylo schopno 

plnit svoje bezpečnostní funkce v souladu s projektem jaderného zařízení. 

 

K § 2 

Ustanovení vymezuje pojmy, se kterými vyhláška pracuje, a současně nejsou definovány v 

atomovém zákoně. Definice těchto pojmů tyto pojmy vymezují takovým způsobem, aby byly 

chápány tak, jak jsou používány v mezinárodním měřítku. Tyto pojmy jsou využívány 

zejména v oblasti zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany při uvádění do provozu a 

provozu jaderného zařízení a nahlašování provozních událostí SÚJB a při šetření těchto 

událostí držitelem povolení k provozu jaderného zařízení. Toto šetření zahrnuje různé fáze a 

jeho účelem je odhalení příčin provozních událostí a nalezení preventivních a nápravných 

opatření. 

 

K § 3 

Tento paragraf stanoví termíny, v nichž musí držitel povolení hlásit SÚJB různé provozní 

události. Je uplatňován odstupňovaný přístup, který v tomto případě zajišťuje včasné 

informování státního dozoru o provozních událostech s velkou významností a dostatečné 

informování úřadu o dalších významných událostech, které však nevyžadují okamžitá a 

neodkladná řešení. V termínech hlášení a výčtu provozních událostí jsou zohledněny i 

mezinárodní závazky ČR vyplývající z bilaterálních dohod se sousedními státy a dohodou ČR 

s MAAE, kdy je po ČR požadováno, aby ve stanovených termínech informovala o vybraných 

provozních událostech sousední země a MAAE. K identifikaci některých provozních událostí 

je užívána globálně aplikovaná stupnice INES, tj. mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti 

jaderných událostí. Tento institut je obecně znám a využíván jak orgány státní správy v ČR a 

v jiných zemích, tak i adresáty vyhlášky (tj. provozovatelem jaderného zařízení). 

 

K § 4 

Tento paragraf stanovuje okruhy informací, kterými se má zabývat systém zpětné vazby z 

provozních zkušeností. Cílem zpětné vazby z provozních zkušeností je uplatňování takových 

opatření, která předcházejí opakování provozních událostí, a vedou k zamezení vzniku 

podobných událostí. Dalším cílem je realizování opatření na základě obdobných událostí, 

známých z provozu jaderných elektráren či jiných provozů po celém světě, a to i z jiných 

technologických odvětví, neboť i ty mohou mít relevantní dopad do oblasti jaderné 

energetiky. 

Požadavek na tento systém vychází z WENRA referenčních úrovní, konkrétně z obecného 

požadavku na monitorování úrovně bezpečnosti: A2. Implementation of the safety policy and 
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monitoring safety performance. Dále pak i z požadavku na systém kvality a neustále 

zlepšování: B2. Management of safety and quality. Požadavek na relevantní využívání 

zkušeností plyne i ze směrnice 2009/71/Euratom. 

 

K § 5 

Ustanovení tohoto paragrafu upřesňuje požadavek na systém šetření událostí, jeho 

podstatných částí i uplatňování systému zpětné vazby. Udává minimální rozsah šetření 

provozních událostí, tak aby byly odhaleny příčiny události a odhaleny skutečnosti, které 

měly vliv na vznik této události. Při šetření událostí je uplatňován odstupňovaný přístup. 

Oblast A2 WENRA Safety Reference Levels konkretizuje požadavek A2.3: Strategie 

k zajištění jaderné bezpečnosti musí zajistit soustavné zlepšování jaderné bezpečnosti 

vyhodnocováním relevantních informací s ohledem na jejich bezpečnostní význam, včetně 

provozní zkušenosti, výzkumu a pokroku ve vědě a technologii. 

Dále pak oblast B2. Management of safety and quality - B2.5 Držitel povolení zajistí, že 

relevantní provozní zkušenost, mezinárodní vývoj bezpečnostních standardů a nová znalost 

získaná výzkumem a vývojem jsou systematicky a soustavně analyzovány a využívány ke 

zlepšování zařízení a vykonávané činnosti. 

Požadavky IAEA na systém zpětné vazby vychází již od vrcholného dokumentu SF-1 

Fundamental safety principles. Konkrétně například v Principle 3 Leadership and 

management for safety 3.12. a 3.17. 

Požadavky jsou dále rozvíjeny v dalších dokumentech jako IAEA Safety Standard GS-G-3.5: 

The management system for nuclear installations a především v IAEA Safety Standart NS-G-

2.11 A system for the feedback of experience from events in nuclear installations: safety 

guide. 

 

K § 6 

Paragraf stanovuje kritéria pro zařazení provozních událostí do kategorií „Významné“ nebo 

„Méně významné“ podle jejich bezpečnostního významu, zejména podle vlivu na jadernou 

bezpečnost a radiační ochranu. Uplatňuje se odstupňovaný přístup. Je užit na základě 

skutečné či potenciální nebezpečnosti provozní události i s ohledem na její případný další 

negativní rozvoj. 

 

K § 7 

Tento paragraf definuje obsah dokumentu „Limity a podmínky“, který je celosvětově vnímán 

jako základní provozní předpis pro bezpečné provozování jaderného zařízení. Současně se 

jedná o součást dokumentace pro povolovanou činnost, kterou musí žadatel o povolení (např. 

k provozu jaderného zařízení) předložit SÚJB k posouzení a tím demonstrovat svoji 

způsobilost zajistit jadernou bezpečnost. Struktura tohoto dokumentu pro energetické jaderné 

reaktory vychází z mezinárodně uznávaného dokumentu NUREG-1431, vydaného U.S. 

Nuclear Reactor Regulation v roce 1995. 

V paragrafu je v návaznosti na atomový zákon podrobně stanoven obsah schvalovaného 

dokumentu Limity a podmínky, tj. jaké fyzikální a technologické parametry musí být v 

dokumentu Limity a podmínky zahrnuty a jak konzervativní přístup je nutné dodržet, jak musí 

být nastaveny ochranné a bezpečnostní systémy, jaké jsou v souladu s projektem jaderného 
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zařízení požadavky na udržení bezpečnostně významných fyzikálních a technologických 

parametrů a požadavky na provozuschopnost bezpečnostních systémů včetně stanovení 

požadavků na kontrolu těchto systémů a stanovení organizačních opatření pro případ neplnění 

Limitů a podmínek. 

V odstavci 1 je stanoven nezbytný obsah Limitů a podmínek, který předepisuje strukturu 

každé jednotlivé limitní podmínky pro bezpečný provoz jaderného zařízení. 

V odstavci 2 je požadavek na to, že každý bezpečnostní limit musí s dostatečnou rezervou 

stanovit hodnotu sledovaného parametru tak, aby fyzické ochranné bariéry nebyly porušeny. 

V odstavci 3 je požadováno nastavení ochranných systémů, které musí pro parametry důležité 

z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany automaticky uvést do činnosti jednotlivé 

ochranné a bezpečnostní systémy tak, aby kontrolované parametry i při následujícím 

přechodovém procesu nepřekročily bezpečnostní limity. 

V odstavci 4 je stanoveno, že požadavky na udržení bezpečnostně významných fyzikálních a 

technologických parametrů musí být v souladu s projektem jaderného zařízení a v dokumentu 

Limity a podmínky musí být stanoveny funkční požadavky na provozuschopnost 

bezpečnostních systémů. 

V odstavci 5 je požadováno, aby v dokumentu Limity a podmínky byly stanoveny požadavky 

na rozsah četnosti provádění pravidelných kontrol, požadavky na dodržování parametrů a 

podmínek provozuschopnosti a spolehlivosti bezpečnostního zařízení, požadavky právních 

předpisů a technických standardů a zohledněny dosavadní provozní zkušenosti. 

V odstavci 6 jsou stanovena organizační opatření, tedy nezbytné činnosti, které je třeba 

provádět v případě, kdy došlo k čerpání limitů a podmínek nebo porušení limitů a podmínek, 

tj. v době, kdy nebyly splněny požadavky na provozuschopnost limitovaného zařízení, na 

nastavení systémů, konstrukcí a komponent, nebo nebyly splněny podmínky na aktivaci 

ochranných systémů. Dále dle tohoto odstavce musí být stanoveny lhůty pro provedení 

nezbytných opatření pro tyto činnosti, povinnosti řídících pracovníků, požadavky na zvláštní 

odbornou způsobilost vybraných pracovníků, požadavky na minimální obsazení směn, 

požadavky na provádění vnitřní a vnější kontroly dodržování limitů a podmínek a rozsah a 

způsob předávání informací SÚJB. 

V odstavci 7 je stanoven požadavek, že Limity a podmínky musí být v souladu s výsledky 

bezpečnostních analýz. Jen tak je možné zajistit jejich relevanci a účinnost při aplikaci. 

 

K § 8 

Paragraf blíže definuje, co je veličinou a skutečností důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti 

jaderného zařízení. Tyto veličiny a skutečnosti, resp. jejich sledování a zaznamenávání, jsou 

předpokladem bezpečného výkonu provozované činnosti s jaderným zařízením. Bez 

dostatečných informací není držitel povolení schopen průběžně hodnotit, zda zajišťuje 

jadernou bezpečnost, ani přijímat relevantní opatření k nápravě či zlepšování stavu. Veličiny a 

skutečnosti jsou zároveň východiskem pro výkon hodnotící, správní a kontrolní činnosti 

SÚJB. 

Do této kategorie spadají jednak vybrané hodnoty technologických parametrů, dále evidované 

vzniklé neshody a jejich šetření a stanovených opatření, které mají zabránit opakování 

neshody. Skutečnosti se týkají provozuschopnosti důležitých systémů a všech formálních 

náležitostí, které se vztahují k provozuschopnosti, zkouškám, kontrolám a údržbě těchto 

systémů a sledování jejich životnosti. 
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Skutečnostmi důležitými z hlediska jaderné bezpečnosti jsou dále dokumenty prokazující 

způsobilost pracovníků k výkonu stanovené činnosti. Dále jsou to údaje spojené s radiační 

ochranou a nakládáním s vyhořelým jaderným palivem a jadernými materiály a vybranými 

položkami. 

 

K § 9 

V paragrafu je v návaznosti na atomový zákon upřesněno, co je míněno „jinými změnami při 

využívání jaderné energie“. Jelikož se jaderná zařízení provozují desítky let a zařízení se 

provozem opotřebovává a přirozeně stárne, v oblasti techniky a vědy dochází k novým 

objevům a uplatňování zkušeností z provozu i uplatňování nových přístupů do technologií, je 

třeba v souvislosti s tím umožnit i realizaci potřebných změn, které zvyšují bezpečnost 

provozu jaderného zařízení či provoz vylepšují. 

Tento paragraf pak stanoví, které změny patří mezi „jiné změny“ při využívání jaderné 

energie, které jsou držiteli povolení umožněny realizovat bez povolení SÚJB, neboť 

neovlivňují jadernou bezpečnost, technickou bezpečnost a fyzickou ochranu jaderného 

zařízení zcela zásadním způsobem nebo je neovlivňují vůbec. Jedná se tedy z povahy věci o 

změny méně závažné, realizovatelné bez přímé správní ingerence státu, které však podle 

atomového zákona musejí být SÚJB oznamovány, aby tento mohl relevantně zacílit svoji 

kontrolní činnost, popř. přijmout správní opatření v případě vzniku rizika. 

 

K § 10 

V tomto paragrafu je v návaznosti na předchozí § 9 stanoveno, jak musí držitel povolení 

postupovat při realizaci „jiné změny“ ve vztahu k SÚJB. Jsou zde upřesněny povinnosti 

držitele povolení pro oznámení změny Úřadu jako je termín a způsob oznámení, obsah 

oznámení, hodnocení vlivu změny na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou 

bezpečnost, předpokládaný časový harmonogram provedení změny, informaci o aktualizaci 

související dokumentace a posouzení vlivu změny na lidský faktor a termíny a stav 

skutečného provedení změny. Tyto úkony jsou nezbytné k tomu, aby byl orgán schopen 

posoudit povahu změny a její případné dopady na jaderné zařízení a jeho provoz (a tím i na 

jadernou bezpečnost). 

Jiné změny musí být nahlašovány v dostatečném předstihu před realizací. V odůvodněných 

případech, kdy hrozí v důsledku nečinnosti (neprovedení změny) porušení limitů a podmínek, 

se připouští nahlášení změny v kratším termínu. Nečinnost by totiž znamenala snížení úrovně 

jaderné bezpečnosti, což je stav nežádoucí. 

 

K § 11 

Toto ustanovení zavádí pravidla a postupy pro provádění procesu zvaného „řízené stárnutí“. 

Stárnutí je nutno uvažovat za proces, při kterém se charakteristiky systémů, konstrukcí a 

komponent mění v čase z důvodu působení různých degradačních mechanismů (vlivem 

provozu či prostředí, ve kterém ony systémy, konstrukce a komponenty pracují), přičemž 

efektivní proces řízeného stárnutí je klíčovým faktorem bezpečného a spolehlivého provozu 

jaderných zařízení. 

Proces řízeného stárnutí je nutno vnímat jako nadstavbu systematicky zastřešující, integrující 

a koordinující různé postupy dalších činností, které jsou na jaderném zařízení prováděny 

(provozní kontroly, údržba, technologická měření, chemické režimy apod.) vč. posouzení 
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jejich výstupů a navržení dalších aktivit s cílem, aby dopady stárnutí způsobené vlivem 

degradačních mechanismů či opotřebení v čase nezpůsobily, že systémy, konstrukce a 

komponenty přestanou plnit jejich požadované bezpečnostní funkce během celého životního 

cyklu jaderného zařízení. 

Proces řízeného stárnutí musí být systematický, musí být identifikovány všechny relevantní 

degradační mechanismy dopadající na systémy, konstrukce a komponenty s vlivem na 

jadernou bezpečnost, určeny následky jejich poškození a vymezeny nezbytné aktivity pro 

udržení provozní spolehlivosti a bezpečnosti jaderného zařízení. Ustanovení určuje základní 

rámec aktivit potřebných k zajištění efektivního procesu řízeného stárnutí. 

 

K § 12 

Tento paragraf je úzce spojen s ustanovením předchozím, neboť podle programu řízeného 

stárnutí je vlastní proces řízeného stárnutí prováděn. Programy řízeného stárnutí jsou 

zavedeny z důvodu zajištění konsistentního přístupu k vymezení a implementaci procesu 

řízeného stárnutí. V tomto ustanovení jsou definovány nezbytné prvky, jež má efektivní 

program řízeného stárnutí obsahovat. V praxi je řízené stárnutí prováděno na úrovni 

jednotlivých systémů, konstrukcí a komponent, avšak tyto nezbytné prvky efektivního 

programu řízeného stárnutí musí být rovněž zavedeny na nejvyšších úrovních systému řízení 

jaderného zařízení jako celku. 

 

K § 13 

Ustanovení tohoto paragrafu definuje, jak má být zachována jaderná bezpečnost při 

manipulacích s jadernými materiály a radioaktivním odpadem. Základním principem je 

zachování podkritičnosti materiálů a radioaktivního odpadu takovým způsobem, aby nemohla 

vzniknout, s dostatečnou rezervou, štěpná řetězová reakce. Dále musí být zamezen únik 

radioaktivních látek do životního prostředí. 

 

K § 14 

Paragraf předepisuje požadavky a pravidla pro manipulaci s vyhořelým jaderným palivem. 

Základními požadavky jsou zajištění odvodu zbytkového tepla a zajištění vyhořelého paliva 

tak, aby riziko úniku radioaktivních látek do životního prostředí bylo minimální. Paragraf dále 

stanovuje pravidla k dosažení výše uvedených cílů. 

Mezi tato pravidla patří manipulace s vyhořelým jaderným palivem dle projektu jaderného 

zařízení, s neustálým dohledem nad manipulací a sledováním důležitých parametrů. Zároveň 

paragraf předepisuje dokumentaci, která musí být v souvislosti s manipulacemi vypracována a 

dodržována. 

 

K § 15 

Ustanovení § 15 stanovuje požadavky na způsob uvádění jaderného zařízení do provozu a 

jeho provozování a na provádění činností s tím souvisejících. Předepisuje činnosti, které musí 

být vykonány při vzniku takové odchylky průběhu parametrů nebo procesů od průběhu 

předepsaného projektem jaderného zařízení, která má negativní vliv na jadernou bezpečnost 

během uvádění jaderného zařízení do provozu nebo během jeho provozu. Tyto odchylky, 

které mohou mít zásadní vliv na jadernou bezpečnost, musí být objasněny, analyzovány a 
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musí být přijata taková nápravná opatření, aby se zamezilo opakování stejné či podobné 

odchylky. 

Paragraf předepisuje oddělení provozovaných částí jaderného zařízení od částí, na kterých 

probíhá výstavba nebo neaktivní zkoušky tak, aby nebyla v důsledku výstavby či uvádění do 

provozu nového jaderného zařízení jaderná bezpečnost provozovaného bloku jakkoli dotčena. 

Dále je předepsán požadavek na to, aby měl držitel povolení vždy přehled o stavu jaderného 

zařízení, činnosti prováděl vždy řízeným způsobem podle platné dokumentace. Tyto 

podmínky jsou nezbytné k tomu, aby byla při provozu a uvádění do provozu v plném rozsahu 

zajištěna jaderná bezpečnost. Bez konkrétní znalosti aktuálního stavu jaderného zařízení nelze 

průběžně zajišťovat jadernou bezpečnost. 

 

K § 16 

Ustanovení § 16 stanovuje podmínky, požadavky a povinnosti při provádění změn a 

modifikací které mají dopad na jadernou bezpečnost od jejich přípravy až po uvedení změnou 

dotčeného jaderného zařízení do provozu po provedení změny. Změny mohou být reakcí na 

vznik nepříznivého stavu na jaderném zařízení, mohou být reakcí na požadavky technické či 

legislativní. Vždy je však nutno v souladu s obecným principem priority jaderné bezpečnosti 

zajistit, aby tato změna při provedení ani v budoucnu nesnížila jadernou bezpečnost. Zároveň 

je nezbytné, aby byla tato skutečnost dostatečně prověřena a dokladována, rovněž v zájmu 

kontinuity zajišťování jaderné bezpečnosti a účinného výkonu kontroly ze strany SÚJB. 

V paragrafu jsou dále uvedeny požadavky na činnosti po provozní události, která by mohla 

negativně ovlivnit bezpečnostní funkce nebo funkční celistvost systémů, konstrukcí a 

komponent a požadavky na činnosti na jaderném zařízení s jaderným reaktorem po překročení 

bezpečnostního limitu uvedeného v limitech a podmínkách a podmínky, které je nutno splnit 

před opětovným uvedením jaderného reaktoru do kritického stavu, po překročení 

bezpečnostního limitu. Veškeré tyto požadavky směřují k tomu, aby nemohlo nekontrolovaně 

dojít k narušení jaderné bezpečnosti. Provozní událost či překročení bezpečnostního limitu 

naznačují (nebo přímo mají, v případě překročení bezpečnostního limitu) dopad na jadernou 

bezpečnost. Tento nepřijatelný stav je nutno analyzovat k odhalení příčin situace a následně 

napravit. 

 

K § 17 

Ustanovení tohoto paragrafu zavádí požadavky na pracovníky jaderného zařízení. Aby mohli 

provádět činnosti důležité a zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti v náležité kvalitě a 

aby se minimalizovala lidská selhání při těchto činnostech, je nutné, aby disponovali znalostí 

dokumentace a byli pro činnosti zacvičeni. Tento požadavek je zdůrazněn u případných změn 

na jaderném zařízení, neboť k zajištění jaderné bezpečnosti mohou pracovníci přispívat jen za 

podmínky, že znají aktuální stav zařízení a procesů, které na něm probíhají. 

 

K § 18 

V paragrafu jsou specifikovány podmínky způsobu uvádění do provozu jaderného zařízení a 

provozu jaderného zařízení pro oblast údržby, zkoušek, dohledu a kontroly systémů a zařízení 

důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti. Paragraf předepisuje zavedení dokumentovaných 

postupů tak, aby byla zajištěna jejich spolehlivost a funkčnost v souladu s projektem 

jaderného zařízení. Dále určuje povinnost pro provádění údržby, zkoušek, dohledu a kontroly 
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systémů a zařízení v časových intervalech tak, aby se jejich prováděním předcházelo selhání 

zařízení. Povinností držitele povolení jsou v paragrafu dále specifikovány pro zaznamenávání 

a uchovávání údajů o údržbě, zkouškách a kontrolách systémů, konstrukcí a komponent. 

Rozsah a četnost preventivní údržby, dohledu, zkoušek a kontrol systémů, konstrukcí a 

komponent musí být rozčleněna dle významu z hlediska jaderné bezpečnosti a musí zajistit 

spolehlivost a funkčnost všech bezpečnostně významných systémů, případně musí držitel 

povolení na základě zkušeností a výsledků sledování podmínek provozu program preventivní 

údržby upravit dle získaných informací tak, aby preventivní údržba předcházela selhání.  

 

K § 19 

Tento paragraf stanovuje detaily zákonných požadavků na připravenost jaderného zařízení s 

jaderným reaktorem k uvedení do provozu. Paragraf je členěn podle ucelených logických etap 

na připravenost jaderného zařízení k prvnímu fyzikálnímu spouštění, k prvnímu 

energetickému spouštění a na připravenost k zahájení provozu. 

Před zahájením prvního fyzikálního spouštění jaderného zařízení se ověřuje stav a 

připravenost jaderného zařízení a následující dokumentace: 

 

 programů zkoušek a testů včetně programu prvního fyzikálního spouštění, 

 vnitřních předpisů a bezpečnostní dokumentace, 

 dokladů o připravenosti pracovníků, 

 dokladů o připravenosti zařízení. 

 

Před zahájením prvního energetického spouštění jaderného zařízení se ověřuje stav a 

připravenost jaderného zařízení a následující dokumentace: 

 

 programů zkoušek a testů včetně programu prvního energetického spouštění, 

 vnitřních předpisů a bezpečnostní dokumentace, 

 dokladů o připravenosti pracovníků, 

 dokladů o připravenosti zařízení, jejichž součásti jsou i výsledky (protokoly) a 

doložení úspěšnosti fyzikálního spouštění. 

 

Před zahájením provozu jaderného zařízení se ověřuje stav a připravenost jaderného zařízení 

k provozu a následující dokumentace: 

 

 vnitřních předpisů a bezpečnostní dokumentace, 

 dokladů o připravenosti pracovníků, 

 dokladů o připravenosti zařízení, jejichž součásti jsou i výsledky (protokoly) a 

doložení úspěšnosti energetického spouštění a změn oproti projektu, které 

vyplynuly z výsledků fyzikálního a energetického spouštění, 

 ročního harmonogram provozu. 

 

Prověřením souladu zařízení, jeho systémů a pracovníků s uvedenou dokumentací je 

odhaleno, zda bude jaderné zařízení uváděno do provozu bezpečně. Pokud jsou zjištěny 
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nedostatky, budoucí provozovatel je povinen je napravit (mj. se jedná o neshodu z hlediska 

systému řízení), a tím docílit požadované úrovně jaderné bezpečnosti. 

 

K § 20 a 21 

Tyto paragrafy stanovují v návaznosti zákonné povinnosti zásady provedení neaktivního i 

aktivního vyzkoušení jaderného zařízení a požadavky na způsob zajištění jaderné bezpečnosti 

při uvádění jaderného zařízení do provozu. Proces uvádění jaderného zařízení do provozu 

musí být rozčleněn na logické vzájemně navazující etapy, jejichž výsledky musí být 

dokumentovány a ve kterých bude prověřena shoda systémů, konstrukcí a komponent 

jaderného zařízení a jejich funkce s projektem jaderného zařízení. 

Pro každou etapu vyzkoušení musí být zpracován etapový program, v němž musí být 

stanoveny požadavky na připravenost jaderného zařízení pro vstup do dané etapy uvádění 

jaderného zařízení do provozu a podmínky pro jeho přechod do etapy následující. V těchto 

paragrafech jsou stanoveny podrobné požadavky na náplň etapového programu a programů 

zkoušek a testů včetně požadavků na jadernou bezpečnost. Dále požadavky, aby všechny 

činnosti byly prováděny podle předem připravených programů a aby byly výsledky a zkoušky 

dokumentovány. Plánování a postup v souladu s písemným podkladem je předpokladem 

správného provedení každé komplexní činnosti, uvádění jaderného zařízení nepředstavuje 

v tomto směru výjimku. Jen tak lze zajistit potřebnou úroveň jaderné bezpečnosti. 

 

K § 22 

V paragrafu jsou upřesněny obecné zásady pro provoz jaderného zařízení, a požadavky na 

dokumentaci k provozu. Mezi nutnou dokumentaci patří harmonogram provozu včetně 

plánovaných odstavení jaderného reaktoru a schválené vnitřní předpisy, které musí stanovit 

postupy tak, aby byla v průběhu provozu jaderného zařízení zajištěna jaderná bezpečnost, 

radiační ochrana, technická bezpečnost, monitorování radiační situace a zvládání radiační 

mimořádné situace. 

V souladu s úrovní vědy a techniky a s uplatněním zkušeností z praxe i předchozího provozu 

musí být vnitřní předpisy pro provoz jaderného zařízení průběžně ověřovány a upravovány. 

Další obecnou nezbytnou povinností držitele povolení je povinnost nepřetržité kontroly a 

případné provedení nezbytných opatření na odstaveném jaderném reaktoru s palivovými 

soubory v aktivní zóně, a to včetně období zavážení a výměny palivových souborů zejména z 

hlediska zachování podkritičnosti aktivní zóny a odvodu tepla z aktivní zóny. 

 

K § 23 

Paragraf stanovuje další podrobnosti zákonných požadavků na držitele povolení k provozu 

jaderného zařízení. Při provozu jaderného zařízení s jaderným reaktorem je povinností 

držitele povolení neustále znát zásobu reaktivity aktivní zóny (jde o aktuální hodnotu 

reaktivity, která může být dosažena odstraněním všech prostředků ovlivňujících reaktivitu 

aktivní zóny (absorbátorů neutronů) ) a účinnost výkonných prvků systému kontroly a řízení a 

ochrany jaderného reaktoru, kompenzačních prvků, havarijní ochrany a účinnost kapalného 

absorbátoru, které s dostatečnou rezervou musí zajišťovat odstavení jaderného reaktoru a jeho 

udržení v podkritickém stavu. 

Držitel povolení musí trvale zajistit přítomnost úplného a aktualizovaného souboru vnitřních 

předpisů včetně limitů a podmínek na řídicích pracovištích. Vnitřní předpisy vytvářejí systém 
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interních norem chování pracovníků k zajištění jaderné bezpečnosti. Bez stanovení jasného 

systému jsou procesy neúčinné, což může vést až ke snížení úrovně jaderné bezpečnosti. 

Držitel povolení musí dále neustále pravidelně hodnotit provoz jaderného zařízení a v rámci 

kontrol zpětné vazby musí provádět rozbor vzniklých provozních událostí a navrhovat 

opatření k předcházení jejich opakování. Zprávy o rozboru vzniklé provozní události včetně 

návrhů opatření k jejímu předcházení a informaci o stavu plnění tohoto opatření musí 

provozovatel předávat Úřadu v předepsaném časovém intervalu. 

 

K § 24 

Paragraf uvádí obsah dokumentace, kterou podle atomového zákona musí mít provozovatel 

jaderného zařízení s jaderným reaktorem k dispozici před opětovným uvedením jaderného 

reaktoru do kritického stavu po výměně paliva a kterou předkládá SÚJB. Jedná se o ucelený 

soubor dokumentů, které mají prokázat, že následný provoz v nové palivové kampani bude i 

nadále bezpečný. Jedná se o dokumentaci vztahující se k jadernému palivu a fyzice aktivní 

zóny, o doklady, které mapují a prokazují připravenost systémů konstrukcí a komponent 

důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti k dalšímu provozu, dále o protokoly z kontrol, které 

byly provedeny během předchozí palivové kampaně a v průběhu odstávky za účelem výměny 

paliva a o výsledky předepsaných provozních kontrol. 

Dále je provozovatel povinen zpracovat souhrnný protokol připravenosti zařízení a personálu, 

souhrnný seznam provedených změn, seznam dodatků a doplnění provozní bezpečnostní 

zprávy, které jsou aktuální pro následující palivovou kampaň, a prohlášení o aktualizaci limitů 

a podmínek a vnitřních předpisů. Provozovatel dále musí mít zpracován harmonogram dalšího 

provozu. Paragraf rovněž určuje, jaká dokumentace a v jakých termínech musí být SÚJB 

předkládána tak, aby byl orgán státní správy schopen předběžně posoudit bezpečnost celého 

procesu a současně i stav jaderného zařízení a případně zakročit, bude-li hrozit nějaké riziko 

(např. opatřením k nápravě, předběžným opatřením apod.). 

 

K § 25 

Tento paragraf obsahuje požadavky spojené s dlouhodobým odstavením výzkumného 

reaktoru. K tomuto typu odstavení může dojít zejména z finančních důvodů, neboť na rozdíl 

od energetického reaktoru negeneruje výzkumný reaktor zpravidla zisk. 

Tento typ odstavení znamená, že je  nadále s provozem reaktoru počítáno v budoucnu, 

paragraf nelze aplikovat pro oddalování etapy vyřazování z provozu jaderného zařízení. 

Smysl požadavků vztažených k dlouhodobému odstavení jaderného reaktoru je ten, aby se 

v maximální možné míře snížila rizika a aby byly v maximální možné míře sníženy procesy 

spojené se stárnutím jaderného zařízení. Toho je dosaženo tím, že je jaderné palivo vyvezeno 

z jaderného reaktoru do zařízení pro jeho skladování, jsou aktualizovány limity a podmínky, 

aby tento režim zohledňovaly, a jsou zavedena taková technická a organizační opatření, aby 

bylo stárnutí systémů, konstrukcí a komponent minimalizováno a sledováno. 

 

K § 26 

Havárie na jaderných elektrárnách Three Mile Island, Černobyl a Fukushima Daiichi 

poukázaly na potřebu opatření pro zvládání těžkých havárií, tj. havárií s tavením paliva, jako 

části ochrany do hloubky. Všechny tyto havárie vyvolaly reakci dozorných orgánů a 

jaderného průmyslu ve smyslu opětovného posouzení přijatelnosti projektů jaderných 
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reaktorů, podpory výzkumů v oblasti těžkých havárií a vývoje strategií pro zvládání těžkých 

havárií. Doporučení pro tuto oblast jsou obsažena v MAAE dokumentech (IAEA SSR2/1, 

SSR-2/2), a podrobně popsána v Safety Standard IAEA NS-G-2.15. 

V harmonizační studii pracovní skupiny pro reaktorovou bezpečnost asociace WENRA 

vydané v roce 2006 a aktualizované v roce 2008 a 2014, na základě poznatků z havárie v 

jaderné elektrárně Fukushima Daiichi, jsou stanoveny pro tematickou oblast „LM – havarijní 

provozní předpisy a návody pro zvládání těžkých havárií“ tzv. bezpečnostní referenční 

úrovně, které vyjadřují požadavky na tuto oblast pro země EU. 

Cílem systému zvládání havárií je zabránit rozvoji rozšířených projektových podmínek, 

včetně těžkých havárií, nebo zmírnit jejich následky (pojmy jsou definovány vyhláškou o 

projektu jaderného zařízení). Komplexní tvorba systému zvládání havárií zahrnuje prošetření 

potenciálních slabých míst jaderného zařízení a schopností projektu jaderného zařízení z 

hlediska zvládání havárií, vývoj strategií pro zvládání havárií a tvorbu a údržbu předpisů a 

návodů pro zvládání rozšířených projektových podmínek, včetně těžkých havárií, podle 

kterých jsou jednotlivé strategie vybírány a implementovány. Nedílnou součást systému 

zvládání havárií tvoří technické vybavení jaderného zařízení, předpisy a návody, jejich 

ověření a validace dokumentace pro zvládání havarijních podmínek, výcvik personálu a 

podpůrné analýzy pro vývoj programu zvládání havárií. 

Na základě zkušeností a poznatků z havárie na jaderné elektrárně Fukushima Daiichi v roce 

2011 byly stanoveny nové požadavky na schopnost jaderného zařízení zvládat havarijní stavy 

(WENRA, MAAE). Tyto požadavky se týkají zejména schopnosti jaderných elektráren 

zvládat havárie, které vzniknou na všech blocích nacházející se na jedné lokalitě najednou a 

zohlednění jaderného materiálu nacházejícího se jak v jaderném reaktoru, tak i v bazénu 

skladování a možnosti, že havárie může zasáhnout jak jaderný reaktor, tak bazén skladování 

vyhořelého paliva. 

Aby bylo dosaženo co nejlepší schopnosti zvládat havarijní podmínky, musí být zajištěno, aby 

si jednotlivé bloky jaderné elektrárny v rámci lokality byly schopny poskytnout vzájemnou 

podporu (napájení, dodávka chladiva apod.), a přitom se negativně neovlivňovaly z hlediska 

zajišťování jaderné bezpečnosti. Zvládnutí havárie mohou do velké míry ovlivnit nepříznivé 

podmínky, které mohou na lokalitě během havárie nastat, spočívající v radiační situaci, 

nedostatku personálu nebo poničení staveb a infrastruktury, proto musí být tyto podmínky v 

systému zvládání havárií zohledněny. Protože při řešení havarijních stavů s velkou 

pravděpodobností dochází k významné produkci radioaktivních odpadů, je nutné mít 

připraveny prostředky, pro jejich účinnou likvidaci. 

 

K § 27 

Ustanovení tohoto paragrafu popisují obecné požadavky na dokumentaci, která je součástí 

systému zvládání havárií a která obsahuje postupy pro personál odpovědný za zvládání 

havárií. Tato dokumentace pokrývá spektrum havarijních podmínek od základních 

projektových nehod po těžké havárie. Vzhledem k tomu, že existuje vazba mezi zvládáním 

havarijních podmínek a zvládáním radiační mimořádné události, musí tato dokumentace pro 

zvládání havárií utvořit komplexní balík vzájemně provázané dokumentace, která personálu 

umožní efektivně postupovat při zvládání havarijních stavů, tj. stanovovat priority činností, 

zohledňovat neurčitosti v průběhu havárií atd. 

Personálu odpovědnému za zvládání havárií musí být při výkonu činností v rámci zvládání 

havárií dostupná aktuální a platná dokumentace, proto musí být prověřena a musí se nacházet 

na příslušných místech výkonu činností personálu při zvládání havárií. 
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K § 28 

Ustanovení tohoto paragrafu popisují specifické požadavky na havarijní předpisy. Tyto 

předpisy jsou určeny pro zvládání havarijních podmínek na úrovni základních projektových 

nehod až rozšířených projektových podmínek do okamžiku tavení paliva, tj. těžké havárie. To 

znamená, že v havarijních předpisech je popsán postup pro prevenci havarijních stavů, při 

kterých dochází k tavení paliva (tj. těžkých havárií). 

V současné době jsou pro řešení havarijních stavů, a to zejména v oblasti rozšířených 

projektových podmínek, požadovány symptomově orientované havarijní předpisy, kdy na 

rozdíl o událostně orientovaných předpisů, nemusí personál pro řešení havarijního stavu 

identifikovat konkrétní událost, která na jaderné elektrárně nastala. Událostně orientované 

havarijní předpisy již nejsou v dnešní době preferované, neboť je poměrně pravděpodobné, že 

dojde k nesprávné identifikaci nastalé události a tudíž nesprávně vybranému postupu pro 

řešení havarijní situace. 

Předpisy jsou tvořeny systematicky a vycházejí z analýz havarijních stavů, které mohou na 

daném jaderném zařízení nastat. Musí být vhodné pro použití ve stresových situacích, které 

jsou s řešením havarijního stavu spojeny. Vzhledem k tomu, že havarijní scénář se může 

vyvíjet a v jeho průběhu je postupováno podle různých navazujících předpisů, musí být v 

těchto nastaveny účinné vzájemné vazby. 

Dále ustanovení tohoto paragrafu popisují specifické požadavky na návody pro zvládání 

těžkých havárií. Návody pro zvládání těžkých havárií mají na rozdíl od havarijních předpisů 

povahu návodů, které nepopisují přesný postup při řešení havarijních podmínek. Tato povaha 

je přizpůsobena charakteru těžkých havárií, které jsou zatíženy významným stupněm 

neurčitosti vzhledem k jevům, které v jejich průběhu mohou nastat. 

Návody pro zvládání těžkých havárií jsou používány ve fázi zmírňování, tj. po přechodu do 

fáze těžké havárie, a musí pokrývat celé spektrum možných scénářů a s nimi spojených 

fyzikálních jevů, v jejichž důsledku může dojít k ohrožení bariér proti úniku štěpných 

produktů. 

Před zavedením havarijních předpisů a návodů pro zvládání těžkých havárií do praxe je nutné 

posoudit jejich správnost a vhodnost pro použití v daných podmínkách (zohledňuje se lidský 

faktor, podmínky při havárií). 

Validace havarijních předpisů musí být provedena s použitím plnorozsahového simulátoru, 

který je schopen relativně přesně simulovat celkové podmínky při havárii. Pro validaci 

návodů není plnorozsahový simulátor příliš vhodný vzhledem k neurčitosti jevů a také proto, 

že v této fázi jsou havarijní podmínky řešeny jiným personálem, než operativním personálem 

blokové dozorny. Pro validaci návodů pro zvládání těžkých havárií je využíván jiný vhodný 

simulační prostředek. 

 

K § 29 

Ustanovení tohoto paragrafu popisují požadavky na aktuálnost a připravenost havarijních 

předpisů a návodů pro zvládání těžkých havárií. Vzhledem k tomu, že oblast havarijních 

podmínek, zejména rozšířených projektových podmínek, je zatížena řadou neurčitostí, 

probíhá v této oblasti intenzivní výzkum, jehož výsledky určují aktuální stav poznání. Tento 

stav poznání musí být zohledněn ve stávajícím způsobu řešení havarijních podmínek na 

jaderných elektrárnách a tudíž zohledněn také v předpisech a návodech. 
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Podobně musí být předpisy a návody v souladu s aktuálním stavem jaderného zařízení, které v 

průběhu svého životního cyklu prodělává řadu modifikací. 

Další změny předpisů a návodů mohou vyplynout z ověření a validace, v jejichž průběhu 

mohou být identifikovány různé nedostatky předpisů a návodů, které je třeba vhodným 

způsobem vypořádat. 

 

K § 30 

Ustanovení tohoto paragrafu popisují specifické požadavky na výcvik personálu pro potřeby 

zvládání havarijních podmínek. Aby byl odpovědný personál schopen zvládat havarijní 

podmínky, musí být na tyto situace připraven. To je zajištěno nastavením vhodného školení a 

pravidelným nácvikem. V případě havarijních předpisů je pro výcvik a cvičení vhodný 

plnorozsahový simulátor, který umí simulovat podmínky velmi blízké reálné situaci. To se 

nedá zcela říci o těžkých haváriích, které jsou zatíženy řadou neurčitostí, navíc zodpovědnost 

za zvládání těžkých havárií je přesunuta na personál, který se nachází mimo blokovou 

dozornu, proto v tomto případě postrádá plnorozsahový simulátor smysl a volí se jiný vhodný 

simulační nástroj. Vzhledem k tomu, že scénář havarijních podmínek se vyvíjí a při jeho 

zvládání se používají různé typy dokumentace, je nutné tyto přechody nacvičit. 

Na základě zkušeností vyplývajících ze zvládání havárie, která nastala na japonské jaderné 

elektrárně Fukushima Daiichi, byly zavedeny požadavky na instalaci mobilních alternativních 

prostředků/zařízení na jaderných elektrárnách, které zajišťují dodávky chladiva a napájení v 

případech, kdy ostatní systémy určeny pro tento účel selhaly. Havárie na jaderné elektrárně 

Fukushima poukázala na potřebu umět tato zařízení používat. Procvičování použití těchto 

prostředků, které zajistí schopnost příslušného zodpovědného personálu s těmito 

alternativními systémy efektivně zacházet, je pro zvládání nezbytné. 

 

K § 31 

Nabytí účinnosti se navrhuje tak, aby se shodovalo s nabytím účinnosti atomového zákona, 

k jehož provedení je vyhláška navrhována. 
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