
III. 
 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace  
 
 

Název návrhu: Návrh vyhlášky o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 
1. 1. 2017 

2. Cíl návrhu  
Cílem je stanovit podrobné technické požadavky k zajištění radiační ochrany (ochrany před 
účinky ionizujícího záření) a ochrany tzv. radionuklidových zdrojů před nežádoucími 
(škodlivými) aktivitami. 
3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 
 
3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano 
Snížení zátěže v důsledku přesunu některých činností do jednoduššího regulatorního režimu 
(registrace). 
Omezení některých dříve vyžadovaných informací. 
3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 
 
3.4 Sociální dopady: Ne 
 
3.5 Dopady na životní prostředí: Ne 
 
 

1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1. Název 
Vyhláška č. …/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 

 

1.2. Definice problému 
ČR v současné době intenzivně využívá jadernou energii a ionizující záření, jakožto 
nepominutelnou součást hospodářských aktivit moderního rozvinutého státu. Kromě běžných 
zdrojů ionizujícího záření, používaných v množství desetitisícových řádů, jsou předmětem 
průmyslových a vědeckovýzkumných aktivit rovněž jaderné reaktory. S oběma kategoriemi 
zdrojů ionizujícího záření je nakládáno v jaderných zařízeních nebo na pracovištích se zdroji 
ionizujícího záření, legálně vymezenými atomovým zákonem. Elementárním předpokladem 
využívání jaderné energie a ionizujícího záření je ovšem zajištění ochrany obyvatelstva a 
životního prostředí před jejich negativními účinky a riziky z nich plynoucími. Tato ochrana je 
legislativně, ale i technicky, realizována prostřednictvím institutů jaderné bezpečnosti, 
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radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení. 

Z hlediska ochrany před účinky ionizujícího záření, které mohou být prospěšné a jako takové 
jsou i záměrně využívány, např. v medicíně, v průmyslu či v energetice, či mohou být 
negativní a ohrožovat či poškozovat lidské zdraví nebo životní prostředí, je v 
celospolečenském zájmu nutné zajistit fungování systému technických, organizačních a 
administrativních opatření, která minimalizují negativní dopady využívání ionizujícího záření 
na pracovníky, obyvatele a životní prostředí. Tento systém opatření je v obecném smyslu, ale 
i v souladu s definicí obsaženou v § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 263/2016 Sb., atomový 
zákon, považován za radiační ochranu. 

Tento předpoklad je v obecné rovině zakotven již v atomovém zákoně, který v ustanovení § 5 
odst. 2 písm. a) výslovně uvádí, že každý, kdo vykonává činnosti v rámci expozičních situací, 
tj. využívá ionizující záření nebo se s ním setkává následkem havárií nebo existujících situací, 
je povinen přednostně zajišťovat radiační ochranu, a to při respektování stávající úrovně vědy 
a techniky a správné praxe. Podrobné požadavky jsou stanoveny v § 60 až 104 atomového 
zákona, které zakotvují způsob, jímž má být postupováno v rámci plánovaných, nehodových a 
existujících expozičních situací k zajištění ochrany před ionizujícím zářením. Vycházejí 
přitom z obecných principů optimalizace, zdůvodnění a limitace dávek, které jsou obsaženy 
v již citovaném § 5 atomového zákona. 

Vyhláška má na základě řady zmocnění atomového zákona, jmenovitě § 9 odst. 2 písm. c) a 
j), § 17 odst. 3 písm. a) a b), § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 písm. a) až d), § 60 odst. 4, § 61 odst. 6, 
§ 63 odst. 6, § 66 odst. 6, § 67 odst. 4, § 68 odst. 2 písm. a) až i), § 69 odst. 2, § 70 odst. 2 
písm. b) a c), § 71 odst. 2, § 72 odst. 5, § 73 odst. 3, § 74 odst. 4 písm. a) až c), § 75 odst. 5 
písm. a), § 76 odst. 6, § 77 odst. 2, § 78 odst. 3, § 81 odst. 3, § 83 odst. 7, § 84 odst. 6, § 85 
odst. 4, § 86 odst. 3, § 87 odst. 5, § 88 odst. 6, § 89 odst. 2, § 93 odst. 4, § 95 odst. 6, § 96 
odst. 3, § 98 odst. 4, § 99 odst. 5, § 100 odst. 3, § 101 odst. 4 a § 104 odst. 9, detailněji 
provést obsáhlou zákonnou úpravu radiační ochrany. Stanoví detailní technické požadavky, 
zejména na obsah uchovávaných a státu poskytovaných informací, na zdroje ionizujícího 
záření a pracoviště s nimi a jejich kategorizaci, na vybavení a informování pracovníků a jejich 
kategorizaci a na zavádění opatření k ochraně před přirozeně se vyskytujícím ionizujícím 
zářením a následky radiačních mimořádných událostí. 

Tyto požadavky, resp. většina z nich, plynou i z legislativy Evropského společenství pro 
atomovou energii (dále jen „Euratom“), která vyžaduje zavedení tzv. základních standardů 
ochrany před ionizujícím zářením, to již ve Smlouvě o založení Evropského společenství pro 
atomovou energii. Tyto základní standardy jsou následně obsaženy ve směrnici Rady 
2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy 
ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom. 
Úprava je také doplněna směrnicí Rady 2013/51/Euratom ze dne 22. října 2013, kterou se 
stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě 
určené k lidské spotřebě. 
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Významnou roli hrají také tzv. bezpečnostní standardy Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii, které sice mají povahu tzv. mezinárodního soft law, ovšem musí být transponovány 
do českého právního řádu, jelikož ČR je jako členský stát této mezinárodní organizace 
zavázána je vtělit do vnitrostátního práva. Jedná se zejména o „IAEA Safety Standards: 
Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, 
GSR Part 3“. 

Obdobnou úpravu obsahuje již stávající právní úprava zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém 
využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 
některých zákonů, a v návaznosti na ni vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. Přijetím 
nového atomového zákona bude tato stávající právní úprava v plném rozsahu s účinností od 1. 
1. 2017 zrušena a bez nové právní úpravy by shora naznačené problémy zůstaly v legislativní 
rovině neupraveny, ponechány bez reglementace vyžadované veřejným zájmem i 
mezinárodními závazky České republiky. 

Kromě výše uvedeného návrh vyhlášky v návaznosti na § 164 odst. 2 atomového zákona 
stanoví detaily povinností k zajištění tzv. zabezpečení radionuklidového zdroje. Tento typ 
zdroje ionizujícího záření je potenciálně zneužitelný ke škodlivé činnosti (sabotáž, teror), 
popř. se může stát předmětem krádeže či být jinak pozbyt bez vědomí či proti vůli držitele. 
Pokud by došlo k těmto skutkům, radionuklidová zdroj je způsobilý vážně ohrozit okolí 
ionizujícím zářením. Proto je nutné přijmout opatření v oblasti „security“, k prevenci a 
nápravě těchto škodících aktivit. Tento systém „zabezpečení“ není přímou součástí radiační 
ochrany, je jejím komplementárním doplňkem, a povahou se blíží systémům ochrany 
aplikovaným např. u jaderných zařízení a jaderných materiálů (tzv. fyzická ochrana). 
Vyhláška stanoví prováděcí pravidla k základním povinnostem k zabezpečení 
radionuklidových zdrojů, zejména technické požadavky na systémy zabezpečení a 
organizační (režimová) opatření. 

V oblasti zabezpečení radionuklidových zdrojů vyhláška rovněž vychází ze standardů 
Mezinárodní agentury pro atomovou energii a nahrazuje dosavadní obecnou úpravu ve 
vyhlášce č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, která bude atomovým zákonem zrušena. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) předkládá návrh vyhlášky na základě 
výše uvedených zmocnění atomového zákona. 

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Navrhovaná vyhláška je náhradou stávající vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve 
znění vyhlášek č. 499/2005 Sb. a č. 389/2012 Sb., která bude zrušena v důsledku přijetí 
atomového zákona. Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, věcně upravuje 
podrobnosti k provedení zákona č. 18/1997 Sb., konkrétně jeho § 2 písm. h) bodu 4, § 2 písm. 
gg), § 4 odst. 4, 5, 6, 7, 11 a 12, § 6 odst. 2, 3, 4, 5 a 6, § 7 odst. 3, § 8 odst. 1, § 9 odst. 1 
písm. h), i), j) a r), § 13 odst. 3 písm. d), § 17 odst. 1 písm. d), § 18 odst. 1 písm. a), c), § 22 
písm. e), § 24 odst. 4 a bodů I.6, I.7, I.8, I.12 a I.13 přílohy, a stanoví 
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1. podrobnosti ke způsobu a rozsahu zajištění radiační ochrany při práci na pracovištích, 
kde se vykonávají radiační činnosti, včetně podrobností pro vymezování, označování a 
oznamování nebo schvalování sledovaných nebo kontrolovaných pásem na těchto 
pracovištích, 

2. podrobnosti k vykonávaní činností v souvislosti s výkonem práce, které jsou spojeny 
se zvýšenou přítomností přírodních radionuklidů nebo se zvýšeným vlivem 
kosmického záření a vedou nebo by mohly vést k významnému zvýšení ozáření 
fyzických osob, tím, že stanoví dotčená pracoviště a osoby, rozsah měření a směrné 
hodnoty pro zásahy ke snížení zvýšeného ozáření z přírodních zdrojů, 

3. podrobnosti o pravidlech pro přípravu a provádění zásahů k odvrácení nebo snížení 
ozáření a stanoví směrné hodnoty pro tyto zásahy, 

4. zprošťovací úrovně, uvolňovací úrovně, limity ozáření, optimalizační meze, mezní 
hodnoty obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a vodách a 
nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin, 

5. podrobnosti ke klasifikaci zdrojů ionizujícího záření a kategorizaci radiačních 
pracovníků a pracovišť, kde se vykonávají radiační činnosti, 

6. technické a organizační požadavky, postupy a směrné hodnoty k prokázání 
optimalizace radiační ochrany, 

7. rozsah a způsob nakládání se zdroji ionizujícího záření, nakládání s radioaktivními 
odpady a uvádění radionuklidů do životního prostředí, k nimž je třeba povolení, a 
upravuje podrobnosti pro zajištění radiační ochrany při těchto radiačních činnostech, 

8. podmínky lékařského ozáření, diagnostické referenční úrovně a pravidla pro ozáření 
fyzických osob dobrovolně pomáhajících osobám podstupujícím lékařské ozáření, 

9. technické a organizační podmínky bezpečného provozu zdrojů ionizujícího záření a 
pracovišť s nimi, včetně vysokoaktivních a opuštěných zářičů, 

10. veličiny, parametry a skutečnosti důležité z hlediska radiační ochrany, stanoví rozsah 
jejich sledování, měření, hodnocení, ověřování, zaznamenávání, evidence a způsob 
předávání údajů SÚJB. 

 

Stávající právní úprava vykazuje některé legislativně technické nedostatky (zejména příliš 
obecné zmocnění a překročení jeho mezí, nerespektování výhrady zákona), zejména však trpí 
věcnými vadami. Řada požadavků již není v souladu s mezinárodně uznávanou praxí, resp. se 
standardy Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Atomový zákon také zavedl některé 
nové instituty, např. trojí systém regulace, detailní požadavky na optimalizaci a zdůvodnění 
činností zahrnujících ionizující záření, expoziční situace, nelékařské ozáření, ochranu před 
ozáření u pracovišť s přírodními radionuklidy aj. Tyto požadavky stávající právní úprava 
nereflektuje. 

V neposlední řadě dosavadní právní úprava transponuje již překonané směrnice Euratomu, 
konkrétně směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 
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2003/122/Euratom, které budou od 6. února 2018 neúčinné, neboť je nahrazuje nová směrnice 
2013/59/Euratom. Dosavadní právní úprava tedy netransponuje evropskou legislativu. 

V oblasti zabezpečení pak dosavadní právní úprava obsahuje pouze několik rámcových 
ustanovení, takže je zcela nedostatečná k zajištění skutečné ochrany zdroje před zneužitím. 

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům je dosavadní právní úprava citovanou vyhláškou 
nevyhovující a musí být zásadně obsahově přepracována a doplněna. 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 
Vyhláška se vztahuje na všechny osoby, které vykonávají činnosti v rámci expozičních 
situací, tedy ty, které využívají ionizující záření záměrně (plánované expoziční situace), nebo 
jsou s ním v kontaktu nezáměrně v důsledku nějakého existujícího stavu (přirozeného nebo 
pohavarijního; tj. existující expoziční situace) či zasahují v případě radiační mimořádné 
události (tj. nehodové expoziční situace). Jedná se zejména o 

 

1. držitele povolení k vykonávání činností v rámci expozičních situací ve smyslu § 9 
odst. 2 atomového zákona, 

2. registranty používající zubní nebo veterinární rentgenové zařízení, rentgenový kostní 
denzitometr, který je nejvýše jednoduchým zdrojem ionizujícího záření, nebo 
dovážející, vyvážející nebo distribuující generátor záření, 

3. ohlašovatele používající schválený typ drobného zdroje ionizujícího záření s výjimkou 
použití zdroje ionizujícího záření k nelékařskému ozáření, 

4. pracovníky vykonávající radiační činnosti, 
5. poskytovatele zdravotních služeb a jejich personál, 
6. provozovatele pracovišť, na kterých může dojít nebo dochází k ozáření z přírodních 

radionuklidů, 
7. majitele a provozovatele staveb s vyšší úrovní ozáření z radonu, 
8. dovozce nebo výrobce stavebních materiálů a pitné vody. 

 

Z hlediska konkrétních počtů jdou dotčenými osobami řádově desetitisíce právnických a 
fyzických osob, kterých se navržená právní úprava ovšem dotýká nestejnou měrou a ve zcela 
odlišných souvislostech. Z povahy věci jsou i dopady na adresáty různých kategorií naprosto 
odlišné. Uvedené kategorie se navíc v zásadě neliší od adresátů stávající právní úpravy, 
v některých případech byly ovšem výše uvedené kategorie pokryty jinou (obecnější) kategorií 
adresátů stávající právní úpravy (např. registranti byli dříve držiteli povolení). 

 

1.5. Popis cílového stavu 
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Cílem návrhu vyhlášky je vytvořit jednoznačnou a snadno aplikovatelnou právní úpravu, 
která by vymezila technické podrobnosti pro povinnosti stanovené atomovým zákonem a 
pokryla nezbytné požadavky na zajištění radiační ochrany a zabezpečení radionuklidových 
zdrojů. Dále je nutno správně transponovat směrnice 2013/59/Euratom a 2013/51/Euratom, 
jejichž text je z velké části popisný a vyžaduje značnou míru preskriptivnosti při transpozici. 
Cílem je rovněž zakomponovat do českého právního řádu doporučení Mezinárodní agentury 
pro atomovou energii, která se částečně shodují s požadavky výše zmíněných směrnic 
Euratomu. 

Nová vyhláška by měla stanovit: 

 

• výčet změn ovlivňujících radiační ochranu, monitorování radiační situace a zvládání 
radiační mimořádné události pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie, 

• výčet stavebních materiálů, 
• vzory registračních formulářů, 
• výčet dokumentace pro registrovanou činnost a požadavky na její obsah, 
• požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost v rámci expozičních situací, 
• výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany, 
• rozsah, způsob a dobu sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin 

a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany a dobu uchovávání informací o nich, 
• rozsah, způsob a lhůty pro předávání informací SÚJB o veličinách a skutečnostech 

důležitých z hlediska radiační ochrany, 
• rozsah, způsob a dobu uchovávání evidovaných údajů o zdrojích ionizujícího záření a 

lhůty pro jejich předávání SÚJB, 
• ozáření pacienta, které je považováno za chybné z hlediska radiologické události, 
• aktivitu radionuklidu, která činí uzavřený radionuklidový zdroj vysokoaktivním zdrojem, 
• kritéria pro zařazení zdrojů ionizujícího záření do kategorií, 
• způsob zařazení radionuklidových zdrojů do kategorií zabezpečení, 
• kritéria pro zařazení pracoviště do příslušné kategorie, 
• pravidla zařazení pracovníků do kategorie A nebo B, 
• hodnoty limitů ozáření a způsob nakládání s nimi, 
• referenční úrovně, 
• způsob použití referenčních úrovní, 
• postupy používané při optimalizaci radiační ochrany včetně způsobu stanovení 

dávkových optimalizačních mezí, 
• hodnotu a způsob použití zprošťovací úrovně, 
• rozsah a četnost provádění zkoušek podle § 68 odst. 1 písm. f) atomového zákona, 
• rozsah a četnost zkoušky provozní stálosti prováděné registrantem, 
• pravidla pro stanovení rozsahu a četnosti zkoušky provozní stálosti prováděné držitelem 

povolení, 
• okruh osob provádějících zkoušku provozní stálosti, 
• okruh osob povinných zajistit plnění povinností podle § 68 odst. 1 písm. g) atomového 

zákona, 
• postup hodnocení zkoušky provozní stálosti a nakládání s jeho výsledky, včetně způsobu 

a doby uchovávání jeho výsledků, 
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• kritéria pro hodnocení zkoušky dlouhodobé stability, pravidla pro odstraňování závad 
zjištěných touto zkouškou a způsob stanovení lhůt pro odstranění těchto závad, 

• rozsah a obsah poskytovaných informací podle § 68 odst. 1 písm. n) atomového zákona a 
způsob jejich poskytování, 

• rozsah a způsob průběžného vzdělávání radiačního pracovníka, způsob a četnost 
ověřování jeho znalostí a způsob dokumentování průběžného vzdělávání, 

• rozsah a způsob provedení hodnocení zajištění radiační ochrany vykonávané činnosti, 
• druhy zdrojů ionizujícího záření, u nichž je inventurní kontrola prováděna, rozsah a 

způsob provádění inventurní kontroly a její četnost a četnost a rozsah předávání jejích 
výsledků SÚJB, 

• způsoby doložení těsnosti uzavřeného radionuklidového zdroje, 
• výčet změn souvisejících s radiační ochranou, monitorováním radiační situace a 

zvládáním radiační mimořádné události na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření, 
• rozsah a způsob dokumentování změny související s radiační ochranou, monitorováním 

radiační situace a zvládáním radiační mimořádné události na pracovišti se zdrojem 
ionizujícího záření a způsob a lhůty jejího oznamování SÚJB, 

• rozsah a způsob vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. 
kategorie, které není jaderným zařízením, a ukončení vyřazování z provozu, 

• náplň práce osoby zajišťující radiační ochranu registranta, 
• postupy pro zajištění radiační ochrany registrantem při používání zdroje ionizujícího 

záření, 
• rozsah, způsob a dobu uchovávání evidovaných údajů o zdroji ionizujícího záření a jejich 

předávání SÚJB, 
• rozsah a způsob vykonávání činnosti dohlížející osoby, 
• kategorii radiačního pracovníka v případě dohlížející osoby, 
• rozsah a způsob vykonávání činnosti osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou, 
• kategorii radiačního pracovníka v případě osoby s přímým dohledem nad radiační 

ochranou, 
• rozsah a způsob vykonávání činností specializovaným útvarem radiační ochrany 

zajišťujícím soustavný dohled nad radiační ochranou na energetickém jaderném zařízení, 
• rozsah a způsob vymezení kontrolovaného pásma, 
• rozsah omezení vstupu do kontrolovaného pásma, 
• podmínky výkonu práce v kontrolovaném pásmu, 
• způsob zajištění radiační ochrany v kontrolovaném pásmu, 
• požadavky na dokumentaci provozu kontrolovaného pásma, 
• rozsah a způsob vymezení sledovaného pásma, 
• způsob zajištění radiační ochrany ve sledovaném pásmu, 
• požadavky na dokumentaci provozování sledovaného pásma, 
• podmínky bezpečného provozu pracoviště se zdrojem ionizujícího záření s ohledem na 

typ zdroje ionizujícího záření, 
• hodnoty uvolňovacích úrovní pro pracoviště, na němž se vykonává radiační činnost, a 

podmínky, za nichž se považují za překročené, 
• rozsah a způsob vymezení kontrolovaného pásma na přechodném pracovišti, 
• způsob zajištění radiační ochrany obyvatelstva, pracovníků a okolí přechodného 

pracoviště, 
• rozsah, způsob a lhůtu oznamování výkonu činnosti na přechodném pracovišti SÚJB, 
• požadavky na osobní monitorování radiačního pracovníka, 
• postupy hodnocení veličin měřených v rámci monitorování. 
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• pravidla vybavení radiačního pracovníka kategorie A osobními dozimetry, nakládání s 
nimi a jejich vyhodnocování, včetně délky období pro jejich vyhodnocování, 

• způsob poskytování výsledků osobního monitorování radiačnímu pracovníkovi, 
• pravidla vydávání osobního radiačního průkazu, lhůty pro podání žádosti a dobu platnosti 

osobního radiačního průkazu, 
• pravidla nakládání s osobním radiačním průkazem, 
• vzor osobního radiačního průkazu včetně identifikačních údajů externího pracovníka, 
• rozsah a způsob aktualizace údajů v osobním radiačním průkazu, 
• pravidla pro stanovení reprezentativní osoby a hodnocení jejího ozáření, 
• obsah optimalizační studie pro stanovení autorizovaného limitu ozáření reprezentativní 

osoby, 
• obsah záznamů o nelékařském ozáření vedených držitelem povolení a registrantem, 
• národní diagnostické referenční úrovně, 
• obsah záznamů podle § 84 odst. 4 a 5 atomového zákona, 
• rozsah a způsob předávání dat pro stanovení distribuce dávek u obyvatelstva, 
• požadavky na zdroj ionizujícího záření používaný při lékařském ozáření a vybavení 

pracoviště pro rentgenovou diagnostiku a radioterapii, 
• způsob provádění léčebné nebo diagnostické aplikace radionuklidu, 
• podmínky propouštění pacienta po léčbě nebo vyšetření radionuklidem, 
• případy vybavení pacienta písemnými pokyny k bezpečnému způsobu chování po 

léčebné nebo diagnostické aplikaci radionuklidu, 
• klasifikaci radiologických událostí podle jejich závažnosti a postupy pro případ jejich 

výskytu, 
• postupy pro případ výskytu radiologické události nebo případu, kdy k radiologické 

události mohlo dojít, pokud by nebyly příčiny včas zjištěny a odstraněny, 
• obsah a dobu uchovávání záznamů z prošetření a záznamů o přijatých opatřeních podle § 

87 odst. 3 atomového zákona, 
• rozsah informování o závažné radiologické události a lhůty k jeho provedení, 
• požadavky na zajištění radiační ochrany při činnosti související se získáváním 

radioaktivního nerostu, 
• způsob identifikace a označování vysokoaktivního zdroje a jeho příslušenství, 
• výčet pracovišť s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu, 
• způsob, rozsah a četnost měření za účelem stanovení osobních dávek pracovníka, způsob 

stanovení osobních dávek pracovníka a rozsah, způsob a dobu evidence osobních dávek 
pracovníka, 

• rozsah a obsah informací oznamovaných SÚJB o pracovišti, včetně identifikačních údajů 
provozovatele pracoviště, a četnost jejich oznamování, 

• úroveň, po jejímž překročení musí být na pracovišti s materiálem se zvýšeným obsahem 
přírodního radionuklidu zajištěna optimalizace radiační ochrany, 

• rozsah, způsob a četnost provádění měření a hodnocení obsahu radionuklidů v 
radioaktivní látce uvolňované z pracoviště, 

• způsob a dobu vedení evidence výsledků měření obsahu radionuklidů v radioaktivní látce 
uvolňované z pracoviště a četnost jejich oznamování SÚJB, 

• obsah vnitřního předpisu pro nakládání s radioaktivní látkou uvolňovanou z pracoviště, 
• hodnoty uvolňovacích úrovní pro pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního 

zdroje záření a podmínky, za nichž se považují za překročené, 
• podmínky pro zařazení pracoviště umístěného v podzemním nebo prvním nadzemním 

podlaží budovy mezi pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu, 
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• rozsah, způsob a četnost provádění měření za účelem stanovení efektivní dávky 
pracovníka na pracovišti a pravidla stanovení efektivní dávky pracovníka, 

• rozsah, způsob a dobu vedení evidence výsledků měření a efektivní dávky pracovníka, 
• rozsah a obsah informací o pracovišti oznamovaných SÚJB, včetně identifikačních údajů 

provozovatele pracoviště, a četnost jejich oznamování SÚJB, 
• způsob stanovení radonového indexu pozemku, 
• kritéria pro přípravu a hodnocení plánovaných opatření ke snížení ozáření z přírodního 

zdroje záření ve stavbě, 
• hodnotu ročního průměru objemové aktivity radonu ve vzduchu, při jejímž překročení je 

vlastník budovy s obytnými nebo pobytovými místnostmi povinen provést opatření ke 
snížení ozáření, 

• nejvyšší přípustnou hodnotu objemové aktivity radonu v pitné vodě pro veřejnou potřebu 
a pro dodávání balené vody na trh, 

• referenční úrovně obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejnou potřebu a 
pro dodávání balené vody na trh, 

• rozsah, četnost a způsob systematického měření a hodnocení obsahu přírodních 
radionuklidů ve vodě, 

• rozsah, způsob a dobu vedení evidence výsledků měření a dalších údajů, včetně 
identifikačních údajů dodavatele vody a výrobce a dovozce balené vody, a četnost jejich 
oznamování SÚJB, 

• referenční úroveň pro stavební materiál, 
• způsob výpočtu indexu hmotnostní aktivity pro stavební materiál a hodnotu tohoto 

indexu, 
• rozsah, způsob a četnost systematického měření a hodnocení obsahu přírodních 

radionuklidů ve stavebním materiálu, 
• rozsah, způsob a dobu vedení evidence výsledků měření a dalších údajů, včetně 

identifikačních údajů výrobce a dovozce stavebního materiálu, a četnost jejich 
oznamování SÚJB, 

• podmínky zavádění a odvolávání ochranných opatření a požadavky na ně, 
• způsob informování zasahující osoby o riziku spojeném se zásahem a způsob prokázání 

souhlasu zasahující osoby s účastí na zásahu, 
• základní charakteristiky osobních ochranných prostředků a pomůcek pro zasahující 

osobu, 
• dobu uchovávání záznamů a údajů podle § 104 odst. 5 písm. a) až c) a g) atomového 

zákona, 
• rozsah a dobu předávání údajů o velikosti ozáření při zásahu získaných z osobního 

monitorování SÚJB. 
 

 

1.6. Zhodnocení rizika 
Rizika v souvislosti s navrhovanou úpravou nejsou identifikována. Ve srovnání se stávající 
úpravou dojde ke zvýšení kvality právní úpravy a jejímu sladění s aktuálními požadavky 
praxe a práva Euratomu. Dojde naopak k posílení právní jistoty adresátů normy, neboť 
dosavadní právní úprava byla v řadě případů relativně vágní. Tedy jak z pohledu příjemce 
právní normy, ani výkonu státní správy v této oblasti žádná rizika nevyvstávají. 
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Nepřijetím navržené právní úpravy nebude provedeno příslušné zmocnění atomového zákona 
a právní úprava bude ponechána pouze v obecné zákonné rovině, která se v tomto případě jeví 
zcela nedostatečná (zejména kategorizace zdrojů ionizujícího záření a pracovišť a stanovení 
limitů a jiných konkrétních parametrů radiační ochrany jsou vlastním předpokladem správné 
aplikace povinností obsažených v atomovém zákoně). V případě nepřijetí nedojde také ke 
správné transpozici předpisů Euratomu s potenciálními riziky z toho plynoucími. 

 

 

2. Návrh variant řešení 
 

2.1. Varianta 0 (ponechání současného stavu beze změny) 
Vzhledem k tomu, že je přijímána zcela nová právní úprava a dosavadní právní úprava je 
atomovým zákonem rušena, došlo by v případě nulové varianty k naplnění výše uvedených 
rizik – právní úprava by zůstala pouze v obecné rovině atomového zákona, nebylo by možné 
aplikovat obecná ustanovení atomového zákona, nebyla by zajištěna potřebná úroveň radiační 
ochrany v ČR a ČR by se vystavila sankcím ze strany Euratomu. 

 

2.2. Varianta 1 (přijetí navrženého předpisu) 
Varianta 1, spočívající ve vytvoření nové vyhlášky, odstraňuje nedostatky stávající vyhlášky 
č. 307/2002 Sb. dané její obecností, nejednoznačností a věcnou zastaralostí. Zároveň přináší 
některé nové prvky právní úpravy (v návaznosti na ustanovení atomového zákona), které 
reflektují potřeby praxe a předpisů Euratomu. V některých ohledech vyhláška zjednodušuje 
stávající situaci, např. tím, že na určité subjekty jsou kladeny méně zatěžující požadavky, 
protože podle atomového zákona spadají nově do jiné regulatorní kategorie. Nepřijetí 
navrženého právního předpisu by bylo porušením povinností plynoucích ČR z členství 
v Euratomu. 

Varianta 1 je plně v souladu s požadavky zákonného zmocnění atomového zákona. 

 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

 

3.1.1. Varianta 0 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNADMFHJOE)



Z hlediska nákladů a přínosů by nulová varianta mohla vést k úsporám státního rozpočtu pro 
faktické nevykonávání (v důsledku nemožnosti pro absenci prováděcí úpravy) státní správy 
v oblasti radiační ochrany a zabezpečení radionuklidových zdrojů. SÚJB by nedisponoval 
potřebnými informacemi, nebyl by schopen vydávat rozhodnutí, provádět registrace ani 
přijímat ohlášení činností, dále by nebyl schopen provádět kontrolní činnost v oblasti. 

Tyto úspory by byly mnohonásobně převýšeny náklady plynoucími ze škod, potenciálně 
způsobených v důsledku nezajištění potřebné úrovně radiační ochrany. Jednalo by se nejen o 
konkrétní škody na zdraví a životním prostředí a náklady na jejich napravení, ale v širším 
ohledu i o dopady na podnikatelské subjekty, které vykonávají činnosti v této oblasti a nebyly 
by schopny je vykonávat. Z této perspektivy je možno uvést např. většinu poskytovatelů 
zdravotních služeb nebo provozovatele jaderných elektráren, jakožto klíčového zdroje 
elektrické energie v ČR. 

 

3.1.2. Varianta 1 
Náklady a přínosy podnikatelů 

V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky nejsou nepředpokládány žádné náklady 
podnikatelů oproti stávajícímu právnímu stavu. Přestože se objevují některé nové podrobnosti 
zákonných povinností, celkový rozsah povinných činností zůstává nezměněn a odpovídá 
dosavadní právní úpravě. 

Naopak některé dosavadní činnosti mají mít mírnější právní režim (z kategorie držitel 
povolení se některé subjekty, řádově tisíce, přesouvají do kategorie registrant) a nejsou na ně 
tedy kladeny totožné nároky z hlediska nákladů. Obdobně jsou mírnější požadavky stanoveny 
v některých konkrétních případech oznamovacích povinností, požadavků na organizační 
opatření apod. 

 

Náklady a přínosy veřejné správy 

V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky návrh nepředpokládá zvýšení nákladů orgánů 
veřejné správy nad rámec daný dosavadní právní úpravou. Lze předpokládat snížení 
byrokratické zátěže v důsledku zpracovávání menšího počtu některých informací v oblasti. 

 

Dopady na podnikatelské subjekty 

Ve srovnání se stávající úpravou nejsou negativní dopady identifikovány. Úprava by měla mít 
dlouhodobé pozitivní dopady v důsledku snížení administrativní zátěže a nákladů u některých 
činností k zajišťování radiační ochrany. 

 

Sociální dopady 
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Vzhledem k technickému charakteru právní úpravy nejsou. 

 

Dopady na životní prostředí 

Navrhovaná úprava nebude mít žádné negativní dopady do životního prostředí. Z hlediska 
možných dopadů na životní prostředí je zachováván stávající systém, resp. jsou precizovány a 
aktualizovány některé požadavky, které by měly přispět k zajišťování radiační ochrany, a tím, 
v přeneseném smyslu, i ochrany životního prostředí. 

 

 

3.2. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
Varianta 1 – zvolená varianta této úpravy – nepřináší žádnému subjektu dlouhodobé 
dodatečné náklady, naopak může vést k ušetření potenciálních nákladů v případě narušení 
radiační ochrany a zabezpečení a neprovedení transpozice směrnic Euratomu. 

 

 

4. Návrh řešení 
 

4.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Variantou doporučenou k dalšímu řešení je předložený návrh vyhlášky. 

 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Orgánem zodpovědným za zpracování návrhu vyhlášky je SÚJB, který bude rovněž 
odpovědný za implementaci regulace v oblasti radiační ochrany. Implementace a vynucování 
budou realizovány zejména v rámci výkonu státního dozoru SÚJB v uvedené oblasti (formou 
kontroly). Dále bude SÚJB vést státní seznamy a rejstříky s některými informacemi z oblasti, 
které jsou nezbytné pro výkon státní správy. SÚJB bude také vydávat tzv. osobní radiační 
průkazy, které slouží ke sledování dávek externích pracovníků, tj. pracovníků migrujících 
mezi různými pracovišti se zdroji ionizujícího záření. 

 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 
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Přezkoumání účinnosti bude průběžně prováděno v rámci výkonu státní správy v oblasti 
mírového využívání jaderné energie. 

 

 

7. Konzultace a zdroje dat 
Konzultace proběhly s hlavními adresáty navržené normy: 

 

1. Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. 
2. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. 
3. Pracovní skupina pro radiodiagnostiku SÚRO 
4. Pracovní skupina pro radioterapii SÚRO 
5. Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. 
6. Radiologická společnost - ČLS JEP 
7. Společnost radiologických asistentů ČR 
8. Česká společnost nukleární medicíny - ČLS JEP 
9. Komise odborníků pro mamární diagnostiku 
10. Česká kardiologická společnost, o.s. 
11. Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP 
12. Grémium ambulantní radiologie, o.s. 
13. Česká stomatologická komora 
14. Ing. Dušan Olejár – OLE 
15. Jindřich Jirásek J&J 
16. Radex Primar 
17. REC Ltd. 
18. Česká geologická služba 
19. Asociace radonové riziko, občanské sdružení 
20. UK, přírodovědecká fakulta 
21. VF, a.s. 
22. Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o. (CSOD, s.r.o.) 
23. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
24. DIAMO, s.p. 
25. ČEZ, a.s. 
26. Centrum výzkumu Řež s. r. o. 
27. Český metrologický institut (ČMI) 
28. NUVIA a.s. 

 

Byly uváženy a posouzeny všechny připomínky z výše uvedených institucí a soukromých 
osob. Dále byly např. využity zkušenosti SÚJB z předchozí správní činnosti. 
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 
Osoba, která zpracovala závěrečnou zprávu RIA: 

Ing. Karla Petrová, ředitelka Sekce radiační ochrany 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Adresa: Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1 

telefon: 226 514 456 

e-mail: karla.petrova@sujb.cz 
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	Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace
	 výčet změn ovlivňujících radiační ochranu, monitorování radiační situace a zvládání radiační mimořádné události pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie,
	 výčet stavebních materiálů,
	 vzory registračních formulářů,
	 výčet dokumentace pro registrovanou činnost a požadavky na její obsah,
	 požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost v rámci expozičních situací,
	 výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany,
	 rozsah, způsob a dobu sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany a dobu uchovávání informací o nich,
	 rozsah, způsob a lhůty pro předávání informací SÚJB o veličinách a skutečnostech důležitých z hlediska radiační ochrany,
	 rozsah, způsob a dobu uchovávání evidovaných údajů o zdrojích ionizujícího záření a lhůty pro jejich předávání SÚJB,
	 ozáření pacienta, které je považováno za chybné z hlediska radiologické události,
	 aktivitu radionuklidu, která činí uzavřený radionuklidový zdroj vysokoaktivním zdrojem,
	 kritéria pro zařazení zdrojů ionizujícího záření do kategorií,
	 způsob zařazení radionuklidových zdrojů do kategorií zabezpečení,
	 kritéria pro zařazení pracoviště do příslušné kategorie,
	 pravidla zařazení pracovníků do kategorie A nebo B,
	 hodnoty limitů ozáření a způsob nakládání s nimi,
	 referenční úrovně,
	 způsob použití referenčních úrovní,
	 postupy používané při optimalizaci radiační ochrany včetně způsobu stanovení dávkových optimalizačních mezí,
	 hodnotu a způsob použití zprošťovací úrovně,
	 rozsah a četnost provádění zkoušek podle § 68 odst. 1 písm. f) atomového zákona,
	 rozsah a četnost zkoušky provozní stálosti prováděné registrantem,
	 pravidla pro stanovení rozsahu a četnosti zkoušky provozní stálosti prováděné držitelem povolení,
	 okruh osob provádějících zkoušku provozní stálosti,
	 okruh osob povinných zajistit plnění povinností podle § 68 odst. 1 písm. g) atomového zákona,
	 postup hodnocení zkoušky provozní stálosti a nakládání s jeho výsledky, včetně způsobu a doby uchovávání jeho výsledků,
	 kritéria pro hodnocení zkoušky dlouhodobé stability, pravidla pro odstraňování závad zjištěných touto zkouškou a způsob stanovení lhůt pro odstranění těchto závad,
	 rozsah a obsah poskytovaných informací podle § 68 odst. 1 písm. n) atomového zákona a způsob jejich poskytování,
	 rozsah a způsob průběžného vzdělávání radiačního pracovníka, způsob a četnost ověřování jeho znalostí a způsob dokumentování průběžného vzdělávání,
	 rozsah a způsob provedení hodnocení zajištění radiační ochrany vykonávané činnosti,
	 druhy zdrojů ionizujícího záření, u nichž je inventurní kontrola prováděna, rozsah a způsob provádění inventurní kontroly a její četnost a četnost a rozsah předávání jejích výsledků SÚJB,
	 způsoby doložení těsnosti uzavřeného radionuklidového zdroje,
	 výčet změn souvisejících s radiační ochranou, monitorováním radiační situace a zvládáním radiační mimořádné události na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření,
	 rozsah a způsob dokumentování změny související s radiační ochranou, monitorováním radiační situace a zvládáním radiační mimořádné události na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření a způsob a lhůty jejího oznamování SÚJB,
	 rozsah a způsob vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie, které není jaderným zařízením, a ukončení vyřazování z provozu,
	 náplň práce osoby zajišťující radiační ochranu registranta,
	 postupy pro zajištění radiační ochrany registrantem při používání zdroje ionizujícího záření,
	 rozsah, způsob a dobu uchovávání evidovaných údajů o zdroji ionizujícího záření a jejich předávání SÚJB,
	 rozsah a způsob vykonávání činnosti dohlížející osoby,
	 kategorii radiačního pracovníka v případě dohlížející osoby,
	 rozsah a způsob vykonávání činnosti osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou,
	 kategorii radiačního pracovníka v případě osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou,
	 rozsah a způsob vykonávání činností specializovaným útvarem radiační ochrany zajišťujícím soustavný dohled nad radiační ochranou na energetickém jaderném zařízení,
	 rozsah a způsob vymezení kontrolovaného pásma,
	 rozsah omezení vstupu do kontrolovaného pásma,
	 podmínky výkonu práce v kontrolovaném pásmu,
	 způsob zajištění radiační ochrany v kontrolovaném pásmu,
	 požadavky na dokumentaci provozu kontrolovaného pásma,
	 rozsah a způsob vymezení sledovaného pásma,
	 způsob zajištění radiační ochrany ve sledovaném pásmu,
	 požadavky na dokumentaci provozování sledovaného pásma,
	 podmínky bezpečného provozu pracoviště se zdrojem ionizujícího záření s ohledem na typ zdroje ionizujícího záření,
	 hodnoty uvolňovacích úrovní pro pracoviště, na němž se vykonává radiační činnost, a podmínky, za nichž se považují za překročené,
	 rozsah a způsob vymezení kontrolovaného pásma na přechodném pracovišti,
	 způsob zajištění radiační ochrany obyvatelstva, pracovníků a okolí přechodného pracoviště,
	 rozsah, způsob a lhůtu oznamování výkonu činnosti na přechodném pracovišti SÚJB,
	 požadavky na osobní monitorování radiačního pracovníka,
	 postupy hodnocení veličin měřených v rámci monitorování.
	 pravidla vybavení radiačního pracovníka kategorie A osobními dozimetry, nakládání s nimi a jejich vyhodnocování, včetně délky období pro jejich vyhodnocování,
	 způsob poskytování výsledků osobního monitorování radiačnímu pracovníkovi,
	 pravidla vydávání osobního radiačního průkazu, lhůty pro podání žádosti a dobu platnosti osobního radiačního průkazu,
	 pravidla nakládání s osobním radiačním průkazem,
	 vzor osobního radiačního průkazu včetně identifikačních údajů externího pracovníka,
	 rozsah a způsob aktualizace údajů v osobním radiačním průkazu,
	 pravidla pro stanovení reprezentativní osoby a hodnocení jejího ozáření,
	 obsah optimalizační studie pro stanovení autorizovaného limitu ozáření reprezentativní osoby,
	 obsah záznamů o nelékařském ozáření vedených držitelem povolení a registrantem,
	 národní diagnostické referenční úrovně,
	 obsah záznamů podle § 84 odst. 4 a 5 atomového zákona,
	 rozsah a způsob předávání dat pro stanovení distribuce dávek u obyvatelstva,
	 požadavky na zdroj ionizujícího záření používaný při lékařském ozáření a vybavení pracoviště pro rentgenovou diagnostiku a radioterapii,
	 způsob provádění léčebné nebo diagnostické aplikace radionuklidu,
	 podmínky propouštění pacienta po léčbě nebo vyšetření radionuklidem,
	 případy vybavení pacienta písemnými pokyny k bezpečnému způsobu chování po léčebné nebo diagnostické aplikaci radionuklidu,
	 klasifikaci radiologických událostí podle jejich závažnosti a postupy pro případ jejich výskytu,
	 postupy pro případ výskytu radiologické události nebo případu, kdy k radiologické události mohlo dojít, pokud by nebyly příčiny včas zjištěny a odstraněny,
	 obsah a dobu uchovávání záznamů z prošetření a záznamů o přijatých opatřeních podle § 87 odst. 3 atomového zákona,
	 rozsah informování o závažné radiologické události a lhůty k jeho provedení,
	 požadavky na zajištění radiační ochrany při činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu,
	 způsob identifikace a označování vysokoaktivního zdroje a jeho příslušenství,
	 výčet pracovišť s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu,
	 způsob, rozsah a četnost měření za účelem stanovení osobních dávek pracovníka, způsob stanovení osobních dávek pracovníka a rozsah, způsob a dobu evidence osobních dávek pracovníka,
	 rozsah a obsah informací oznamovaných SÚJB o pracovišti, včetně identifikačních údajů provozovatele pracoviště, a četnost jejich oznamování,
	 úroveň, po jejímž překročení musí být na pracovišti s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu zajištěna optimalizace radiační ochrany,
	 rozsah, způsob a četnost provádění měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště,
	 způsob a dobu vedení evidence výsledků měření obsahu radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště a četnost jejich oznamování SÚJB,
	 obsah vnitřního předpisu pro nakládání s radioaktivní látkou uvolňovanou z pracoviště,
	 hodnoty uvolňovacích úrovní pro pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření a podmínky, za nichž se považují za překročené,
	 podmínky pro zařazení pracoviště umístěného v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží budovy mezi pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu,
	 rozsah, způsob a četnost provádění měření za účelem stanovení efektivní dávky pracovníka na pracovišti a pravidla stanovení efektivní dávky pracovníka,
	 rozsah, způsob a dobu vedení evidence výsledků měření a efektivní dávky pracovníka,
	 rozsah a obsah informací o pracovišti oznamovaných SÚJB, včetně identifikačních údajů provozovatele pracoviště, a četnost jejich oznamování SÚJB,
	 způsob stanovení radonového indexu pozemku,
	 kritéria pro přípravu a hodnocení plánovaných opatření ke snížení ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě,
	 hodnotu ročního průměru objemové aktivity radonu ve vzduchu, při jejímž překročení je vlastník budovy s obytnými nebo pobytovými místnostmi povinen provést opatření ke snížení ozáření,
	 nejvyšší přípustnou hodnotu objemové aktivity radonu v pitné vodě pro veřejnou potřebu a pro dodávání balené vody na trh,
	 referenční úrovně obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejnou potřebu a pro dodávání balené vody na trh,
	 rozsah, četnost a způsob systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě,
	 rozsah, způsob a dobu vedení evidence výsledků měření a dalších údajů, včetně identifikačních údajů dodavatele vody a výrobce a dovozce balené vody, a četnost jejich oznamování SÚJB,
	 referenční úroveň pro stavební materiál,
	 způsob výpočtu indexu hmotnostní aktivity pro stavební materiál a hodnotu tohoto indexu,
	 rozsah, způsob a četnost systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu,
	 rozsah, způsob a dobu vedení evidence výsledků měření a dalších údajů, včetně identifikačních údajů výrobce a dovozce stavebního materiálu, a četnost jejich oznamování SÚJB,
	 podmínky zavádění a odvolávání ochranných opatření a požadavky na ně,
	 způsob informování zasahující osoby o riziku spojeném se zásahem a způsob prokázání souhlasu zasahující osoby s účastí na zásahu,
	 základní charakteristiky osobních ochranných prostředků a pomůcek pro zasahující osobu,
	 dobu uchovávání záznamů a údajů podle § 104 odst. 5 písm. a) až c) a g) atomového zákona,
	 rozsah a dobu předávání údajů o velikosti ozáření při zásahu získaných z osobního monitorování SÚJB.




