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III. 

Odůvodnění 
 

Obecná část 
 
A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 
Návrh vyhlášky o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 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 mírového využívání ionizujícího záření. Ionizující záření je 
jevem přinášejícím mnoho pozitiv v každodenním životě společnosti, ať již v podobě 
medicínského využití k léčbě nebo diagnostice, průmyslového využití (např. defektoskopie) 
nebo v energetice, zároveň však sebou nese mnoho rizik spojených s ozářením fyzických osob 
nebo životního prostředí. Účelem podstatné části právní úpravy atomového zákona, konkrétně 
zejména části druhé, hlavy II, je zajištění nezbytné úrovně ochrany obyvatel a životního 
prostředí před negativními účinky ionizujícího záření. Atomový zákon tedy stanoví soubor 
požadavků k vytvoření systému administrativních, organizačních, technických a jiných 
nástrojů k ochraně před ionizujícím zářením, tzv. radiační ochrany. Zohledňuje přitom tři typy 
tzv. expozičních situací, v nichž se může ionizující záření vyskytnout – plánované, kdy je 
používáno nebo ovlivňováno záměrně, nehodové, které jsou následkem havárií a existující, 
které jsou důsledkem předchozích dvou nebo existují nezávisle na lidském působení. Pro 
každou ze situací přitom musí být voleny z povahy věci jiné nástroje k zajištění radiační 
ochrany. Například zatímco v plánované expoziční situaci je možné stanovit limity ozáření a 
průběžně sledovat a usměrňovat jejich dodržování, u ostatních dvou situací je nutné aplikovat 
méně kategorické regulatorní nástroje, neboť je není vždy možné volně ovlivnit. 
Atomový zákon současně upravuje i povinnosti osob nakládajících s tzv. radionuklidovými 
zdroji v oblasti zabezpečení, tj. v oblasti ochrany před jejich zneužitím k bezpečnostně 
rizikovým aktivitám, např. k sabotážím, teroristickým aktům, krádežím apod. Radionuklidové 
zdroje mohou v důsledku těchto „zlovolných“ (v mezinárodním kontextu „malicious“) aktů 
způsobit nežádoucí vystavení obyvatel nebo životního prostředí ionizujícímu záření, čemuž je 
nutno zabránit sérií regulatorních nástrojů, charakterově odlišných od systému radiační 
ochrany. Tyto nástroje (v mezinárodním kontextu „security“) jsou svojí povahou blízké 
zabezpečovacím systémům, kontrole přístupu k nebezpečné či hodnotné věci a zabránění 
zneužití této věci, případně napravení tohoto zneužití. 
Navržená vyhláška reflektuje tato základní východiska zákonné úpravy a sleduje zmíněné 
principy. Stanoví pro jednotlivé expoziční situace a způsoby a aspekty využívání ionizujícího 
záření a ochrany před ním detailní požadavky, např. na vybavení pracovišť a zdrojů 
ionizujícího záření nebo na testování zdrojů, nebo parametry a východiska, za kterých jsou 
povinnosti stanovené atomovým zákonem aplikovány (např. limity ozáření, kategorizace 
zdrojů ionizujícího záření a pracovišť s nimi nebo kategorizace radiačních pracovníků). 
V oblasti zabezpečení stanoví detaily prvků systému zabezpečení radionuklidových zdrojů 
tak, aby nemohlo docházet ke zneužití či poškození radionuklidových zdrojů nepovolanými 
osobami. Vyhláška tak tvoří nezbytný doplněk úpravy atomového zákona, neboť řadu 
institutů radiační ochrany a zabezpečení stanovených tímto zákonem by bez konkrétních 
technických podrobností stanovených vyhláškou nebylo možno aplikovat. 
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Vyhláška současně transponuje do českého právního řádu požadavky právních předpisů 
Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Euratom“), jmenovitě Směrnice 
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 (dále 
jen „směrnice 2013/59/Euratom“) a Směrnice 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 (dále jen „směrnice 2013/51/Euratom“), je tedy nezbytná i 
v zájmu splnění unijních závazků ČR. Nesprávná či neúplná transpozice by mohla vést řízení 
o porušení Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii. 
Vyhláška je rovněž nezbytná k implementaci mezinárodních doporučení Mezinárodní 
agentury pro atomovou energii obsažených zejména v dokumentu IAEA Safety Standards: 
Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, 
GSR Part 3. 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 radiační ochrany a zabezpečení, takže je 
žádoucí je respektovat. 
Materiálně vyhláška nahrazuje současnou vyhlášku č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, 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. 307/2002 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 konkrétních výsledků projektů v 
programu BETA Technologické agentury ČR řešících výzkumné potřeby SÚJB, konkrétně 
TB05SUJB002 „Výzkum optimálních postupů k identifikaci pracovišť s možným zvýšeným 
ozářením z radonu pro implementaci směrnice Rady EU 2013/59/EURATOM“; 
TB03SUJB003 „Metodiky a kritéria pro licencování oblasti lidských faktorů na českých 
jaderných elektrárnách“; TB01SUJB071 „Výzkum ozáření populace a optimalizace radiační 
ochrany při lékařském ozáření v České republice“; TB01SUJB072 „Výzkum ozáření 
obyvatelstva České republiky od radonu a dalších přírodních zdrojů ionizujícího záření a 
dopadu existující regulace“; TB02SUJB038 „Optimalizace ozáření obyvatel a pracovníků z 
pracovišť s přírodními zdroji ionizujícího záření v České republice“. 
 
 
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 § 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, § 104 odst. 9 a § 164 odst. 2. Je 
plně v souladu s principy úpravy atomového zákona, jak jsou obsaženy zejména v § 5 (princip 
optimalizace, zdůvodnění, priority radiační ochrany, primární odpovědnosti za zajištění 
radiační ochrany atd.), které řadou svých ustanovení konkretizuje (zejména požadavky na 
aplikaci principu optimalizace). Vyhláška naplňuje tato zmocnění tak, aby bylo možné 
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prováděná ustanovení atomového zákona správně interpretovat a aplikovat. Zároveň 
respektuje požadavky směrnice 2013/59/Euratom a směrnice 2013/51/Euratom. 
Systematika vyhlášky respektuje logiku zákonných zmocnění a vzhledem ke značnému 
rozsahu textu je navíc v zájmu snadnější orientace 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 
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 
 
• 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, 
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• 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, 
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• 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, 
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• 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, 
• požadavky na způsob zabezpečení radionuklidového zdroje včetně radionuklidového 

zdroje 1. až 3. kategorie zabezpečení. 
 
Návrh je plně v souladu s Ústavním pořádkem České republiky. 
Návrh vyhlášky transponuje do českého právního řádu tyto směrnice 2013/51/Euratom a 
2013/59/Euratom (v návaznosti na obecná ustanovení Smlouvy o založení Evropského 
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společenství pro atomovou energii). Citované směrnice požadují, obecně řečeno, aby členský 
stát stanovil požadavky ochranu obyvatel a pracovníků před ionizujícím zářením, a to i 
z hlediska radionuklidů obsažených v pitné vodě. 
Vyhláška respektuje veškerá ustanovení těchto směrnic, z nichž řada je zcela konkrétních a 
popisných, proto jsou přebírána s minimem úprav. Některá ustanovení těchto předpisů 
Euratomu jsou však transponována již atomovým zákonem, popř. jinými právními předpisy 
k jeho provedení (aktuálně rovněž v legislativním procesu, např. o monitorování radiační 
situace nebo o zvládání radiační mimořádné události). 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. Úprava stanoví určitá specifická 
pravidla k zajištění radiační ochrany těhotných nebo kojících žen, neboť ty, resp. jejich plod 
či dítě, musí být z biologické podstaty vzhledem k charakteru ionizujícího záření chráněny 
intenzivněji. Nejedná se ovšem o pravidla diskriminační a plynou nad to přímo z předpisů 
Euratomu. 
 
 
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. Dílčím způsobem mohou být dopady pozitivní, neboť u některých činností není 
vyžadováno povolování, nýbrž postačuje administrativně a finančně méně náročná registrace. 
Tento režim ovšem plyne již z atomového zákona. 
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 vyhláškou č. 307/2002 Sb. dochází ke 
zmírnění některých notifikačních a evidenčních povinností adresátů právní úpravy a pro 
některé činnosti je nově zaváděn režim registrace (již atomovým zákonem), který v důsledku 
klade méně náročné požadavky na registranty i v rámci právní úpravy obsažené ve vyhlášce. 
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 radiační ochrany zůstává zachována. 
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F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Vyhláška předpokládá zpracování osobních údajů adresáty právní úpravy a SÚJB, a to 
v oblastech sledování dávek při monitorování radiační situace (pracovníků, pracovišť atd.) a 
při evidenčních úkonech spojených s využíváním se zdroji ionizujícího záření nebo jeho 
zabezpečení (např. evidence ozáření pracovníků, zdrojů ionizujícího záření atp.). Toto 
zpracování osobních údajů vždy vychází z atomového zákona (výslovného zmocnění) a 
vyhláška toliko stanoví výčty zpracovávaných údajů. Vždy je volen rozsah, který je zcela 
nezbytný k základní identifikaci osob a k posouzení, zda a do jaké míry může být daná osoba 
ohrožena ionizujícím zářením, a to i s odstupem jisté doby. Bez těchto údajů není prakticky 
možné usměrnit ozáření osob a zajistit dlouhodobě jejich radiační ochranu. 
Uvedená zpracování osobních údajů navíc vycházejí z požadavků předpisů Euratomu, které 
zpravidla sice neobsahují explicite zmíněné výčty údajů (ovšem v některých případech 
stanoví i konkrétní výčty, např. v příloze č. X směrnice 2013/59/Euratom), ale implicite 
předpokládají, že tyto evidenční úkony budou prováděny v zájmu zajištění radiační ochrany. 
 
 
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 zabezpečení radionuklidových 
zdrojů vyhláška může přispět ke zvýšení úrovně národní bezpečnosti, neboť stanoví 
podrobnosti ochrany některých zdrojů ionizujícího záření před zneužitím mj. např. 
k teroristickým útokům. 
V širším smyslu by bylo možné konstatovat, že zajištěním radiační ochrany, tedy absencí 
negativních zdravotních a ekologických dopadů ionizujícího záření, bude zajištěna též 
bezpečnost nebo obrana státu. 
 
 
II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

K § 1 
Paragraf specifikuje předmět úpravy v souladu se zmocněními uvedenými v § 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 
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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, § 104 odst. 9 a § 164 odst. 2 
atomového zákona. Vyhláška upravuje dílčí technické detaily řady institutů v oblasti radiační 
ochrany a zabezpečení. Předmět úpravy lze konkrétněji rozdělit do těchto oblastí, vystižených 
dále systematickým členěním vyhlášky: 

1. Obecná pravidla radiační ochrany (limity, optimalizace, kategorizace, veličiny a 
skutečnosti důležité z hlediska radiační ochrany, zkoušky zdroje ionizujícího záření, 
evidence), 

2. Postupy zajištění radiační ochrany (soustavný dohled nad radiační ochranou, 
kontrolované a sledované pásmo, ochrana pracovníků, dokumentace, hodnocení 
radiační ochrany, provoz pracoviště, provádění změn v radiační ochraně, registrace, 
monitorování, lékařské ozáření, nelékařské ozáření, radiační ochrana při činnosti 
související se získáváním radioaktivního nerostu, přírodní zdroje ionizujícího záření, 
uvolňování do životního prostředí, nehodové expoziční situace), 

3. Zabezpečení radionuklidového zdroje. 
Vyhláška transponuje do českého právního řádu 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 a směrnici 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, ovšem nikoli výlučně, společně s jinými 
prováděcími vyhláškami k atomovému zákonu. 
 

K § 2 a 3 
Ustanovení obsahuje výčet používaných pojmů, resp. veličin a jejich definice. Jedná se o 
veličiny vytvořené a používané právě pro účely radiační ochrany a je tedy nezbytné je 
v předpise popsat, aby nemohlo dojít k různému výkladu a v důsledku toho nedodržení 
povinností. Definice jsou částečně převzaty ze směrnice 2013/59/Euratom nebo z jiných 
mezinárodně uznávaných zdrojů (např. Doporučení ICRP č. 103), pojmy tedy patří v oblasti 
k odborně známým. 
Zároveň je definován zubní výpočetní tomograf jako speciální druh zubního panoramatického 
zařízení, které umožňuje 3D zobrazení čelistí, ale zároveň řádově navyšuje dávku oproti 
běžným panoramatickým zařízením. Vzhledem k tomu, že tato zařízení může být obtížné 
odlišit od zařízení, která takové zobrazení neumožňují, a mohlo by tedy dojít k tomu, že 
některé povinnosti nebudou řádně plněny, je pro účely této vyhlášky zavedena definice 
zubního výpočetního tomografu, která jednoznačně stanoví, co je za zubní výpočetní 
tomograf považováno. Jako definiční znaky byly zvoleny charakteristické rysy zařízení, které 
se u jiných podobných zařízení nevyskytují, tj. např. široký kónický svazek záření. 
 

K § 4 až 6 
Číselné hodnoty limitů ozáření jsou stanoveny v souladu s posledními mezinárodními 
doporučeními ICRP a evropskými právními předpisy. Pro obyvatele zůstávají nezměněny 
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oproti stávající úpravě, pro radiační pracovníky jsou změněny v tom smyslu, že v souladu se 
směrnicí Rady č. 2013/59/Euratom je primárně stanoven limit 20 mSv za rok, nicméně je 
umožněno pro odůvodněné případy zachovat i původní limit 100 mSv za 5 let a 50mSv za 
rok. Tento odlišný limit bude umožněn, pokud by tato výjimka byla shledána jako 
odůvodněná, a to rozhodnutím SÚJB v souladu s § 63 odst. 4 atomového zákona. Dá se 
předpokládat, že takové situace nastanou spíše vzácně – nemožnost dodržení limitu 20 mSv 
bude muset být ze strany žadatele velmi důkladně zdůvodněna a doložena detailními 
podklady a rozbory zejména pak průkazem optimalizace, který by dokazoval, že dodržení 
limitu 20 mSv by vyžadovalo neúměrné náklady na radiační ochranu. 
Limit pro oční čočku je snížen z původních 150 mSv za rok na 50 mSv za rok a současně 100 
mSv za pět let. Tento požadavek je výsledkem dlouhodobých úvah o tom, zda radiační 
katarakta oční čočky je deterministickým nebo spíše stochastickým účinkem. Snížení limitu 
na úroveň limitu pro stochastické účinky je spíše důsledkem velmi konzervativního přístupu, 
který byl zvolen v tomto případě z důvodu nejistoty. V praxi snížení limitu pro oční čočku 
bude znamenat nově zavedení dodatečného způsobu sledování velikosti ozáření oční čočky u 
některých činností se zdroji ionizujícího záření. V současné době lze mít za to, že pokud 
osobní dozimetr radiačního pracovníka nepřekročí 20 mSv, tak ani dávka na oční čočku 
nebyla vyšší než tato hodnota. Nicméně jsou činnosti, kde by se mohlo stát, že tělo 
pracovníka je z důvodu specifické polohy při činnosti se zdrojem ionizujícího záření 
nerovnoměrně ozářeno, a potom by tento předpoklad neplatil. Jedná se zejména o pracovníky 
v intervenční radiologii, u kterých se může stát, že hlavu mají blíže primárnímu svazku zdroje 
ionizujícího záření, v těchto případech lze uvažovat i o umístění speciálního dozimetru na 
hlavě pracovníka. Způsob hodnocení dávky na oční čočku je ponechán na dohodě mezi 
držitelem povolení a dozimetrickou službou, musí být však uveden v programu monitorování. 
Přístup k limitování ozáření žáků a studentů je stejný jako v dosavadní právní úpravě 
s výjimkou limitu pro oční čočku, který byl z původních 50 mSv snížen na 15 mSv. Úprava je 
v souladu s požadavky předpisů Euratomu, 
 

K § 7 
Sledování nepřekročení limitů stanovených v efektivní nebo ekvivalentní dávce je ztíženo 
tím, že tyto veličiny nelze přímo měřit, ale musí být z naměřených hodnot vypočteny. 
Z tohoto důvodu je vhodné stanovit vedle těchto základních limitů ještě tzv. limity odvozené, 
které jsou stanoveny v přímo měřitelných veličinách a platí stanovená právní fikce, že 
nepřekročení těchto odvozených limitů znamená, že nejsou překročeny ani limity základní. 
V praxi je potom jednodušší dodržení limitů sledovat. Vyhláška předpokládá, že výpočet 
efektivní nebo ekvivalentní dávky se provede jednou ročně nebo právě v případě překročení 
odvozeného limitu. 
 

K § 8 
Ustanovení detailněji upravuje aplikaci principu optimalizace, obsaženého v obecné rovině již 
v § 5 atomového zákona (tj. princip ALARA). Stanoví základní prvky, které musí být v rámci 
optimalizace zohledněny, tj. rozsah ozáření, jeho pravděpodobnost a počet lidí vystavených 
ozáření, neboť ty ovlivňují způsob a míru nasazení prostředků k ochraně před ionizujícím 
zářením (tj. radiační ochranu). Ustanovení zdůrazňuje nové pojetí a přístup k problematice 
optimalizace, jejíž prokazování je držiteli povolení vnímáno mnohdy spíše jako formální 
povinnost a není dobře pochopena podstata tohoto základního principu radiační ochrany. 
Nově je kladen důraz spíše na prokázání toho, že daná situace byla z hlediska optimalizace 
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správně analyzována a vyhodnocena, zvolené charakteristiky procesu optimalizace pomáhají 
správnému provedení této analýzy a jsou zvoleny tak, aby daný proces charakterizovaly 
z hlediska radiační ochrany (zejména počty osob, které mohou být vystaveny ozáření, velikost 
dávek, jejich rozložení v čase a prostoru, dávkové optimalizační meze, apod..) a mají sloužit 
jako návodné v celém procesu. 
Finanční ohodnocení tzv. odvrácené (ušetřené) dávky za účelem možnosti porovnání újmy a 
nákladů je nyní prezentováno spíše jako pomocný nástroj v celém procesu optimalizace. 
Finanční ekvivalenty ušetřené dávky vycházejí z ekonomických analýz, které byly provedeny 
na základě aktuálních ekonomických údajů (zejména roční HDP na hlavu) a pomocí procesů 
používaných k hodnocení ceny lidského života v různých oblastech lidské činnosti. Tento 
nástroj je užit zejména z důvodu zachování historické návaznosti, neboť v minulosti byl 
legislativně zakotven a je v praxi v některých oblastech aktivně využíván. 
Nicméně v souladu s novými mezinárodně uznávanými přístupy je nyní spíše prosazována 
tzv. dobrá praxe – tedy hledání vzorů a podnětů v dané oblasti, které se osvědčily a jsou 
všeobecně uznávané jako dobrá praxe. Také se zavádí pojem tzv. nejlepších dostupných 
technologií – které do procesu optimalizace také patří byť s výhradou, že jejich cena nesmí 
být neúměrná. Proces optimalizace je procesem kontinuálním a je požadováno, aby byl 
pravidelně přehodnocován s ohledem zejména na případné změny v charakteristikách dané 
situace. 
 

K § 9 
Ustanovení stanoví konkrétně, kdy a jakým způsobem má být optimalizace provedena. 
Rozhodující je přitom typ expoziční situace. Ten je určující pro výběr nástrojů, jimiž budou 
dávky a prostředky k jejich snížení hodnoceny v rámci procesu optimalizace. Povaha 
expoziční situace (tj. zda lze ozáření předpokládat, zda lze omezit jeho míru a rozsah atd.) se 
promítá i do charakteru těchto nástrojů, kterými jsou při plánované expoziční situací dávkové 
optimalizační meze, při existující a nehodové expoziční situaci pak referenční úrovně. 
Dokumentace optimalizace má vytvořit podklad pro dlouhodobé a soustavné zajištění radiační 
ochrany a základ pro zpětnou vazbu, která by měla přispívat k jejímu průběžnému zlepšování. 
 

K § 10 
Ustanovení odkazuje na dvě přílohy vyhlášky (č. 5 a 6), které navazují na povinnosti 
stanovené atomovým zákonem v oblasti ochrany obyvatel a stanoví postup provedení 
konzervativních odhadů ozáření reprezentativní osoby a obsah optimalizační studie pro účely 
stanovení autorizovaného limitu. 
 

K § 11 
Ustanovení navazuje na princip zproštění právně stanovený atomovým zákonem a zakotvuje 
způsob použití zprošťovacích úrovní. Hodnoty zprošťovacích úrovní jsou dány v příloze č. 7. 
Zprošťovací úrovně aktivity jsou vztaženy k celkovému množství radioaktivních látek 
používaných osobou v rámci dané radiační činnosti. Pro hmotnostní aktivitu radioaktivních 
pevných látek platí obecné hodnoty shodné s hodnotami uvolňovacích úrovní, ovšem pro 
malá množství radioaktivních látek lze použít vyšší hodnoty zprošťovacích úrovní hmotnostní 
aktivity. 
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Ve shodě s předpoklady o množství radioaktivních látek, pro něž byly tyto hodnoty stanoveny 
(ne více než několik tun), je malé množství ohraničeno hmotností jedné tuny. Dále je zde 
stanoven způsob určení zprošťovacích úrovní pro směs radionuklidů. Ustanovení transponuje 
směrnici Rady č. 2013/59/Euratom. Nad její rámec byla pro stanovení zprošťovacích úrovní 
hmotnostní aktivity pro malá množství radioaktivních látek a zprošťovacích úrovní aktivity 
převzata rozšířená sada radionuklidů z doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii obsažených v dokumentu IAEA Safety Standards: Radiation Protection and Safety of 
Radiation Sources: International Basic Safety Standards, GSR Part 3. 
 

K § 12 
Ustanovení odkazuje na přílohu č. 8 vyhlášky, která stanoví aktivity, při jejichž překročení je 
uzavřený radionuklidový zdroj vysokoaktivním. Ustanovení s přílohou transponují směrnici 
2013/59/Euratom. 
 

K § 13 až 17 
Kategorizace zdrojů ionizujícího záření na nevýznamné, drobné, jednoduché, významné a 
velmi významné zůstává v zásadě stejná jako ve stávající právní úpravě. Zařazení 
jednotlivých zdrojů ionizujícího záření do kategorií zohledňuje typický způsob nakládání se 
zdroji ionizujícího záření, související míru možného rizika ozáření pracovníků a potenciální 
riziko plynoucí z předvídatelných poruch a odchylek od běžného provozu. Na rozdíl od 
kategorizace zdrojů ionizujícího záření podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii tato 
kategorizace zahrnuje i generátory záření a jaderný reaktor. Kategorizace je základem 
aplikace odstupňovaného přístupu k radiační ochraně, neboť mnohé další požadavky 
atomového zákona a vyhlášky jsou vázány na konkrétní kategorie zdrojů, v duchu principu 
aplikace méně náročných požadavků na méně rizikové zdroje ionizujícího záření nebo 
aktivity s nimi. 
 

K § 18 a § 19 
Kategorizace pro účely přeshraničního pohybu a zabezpečení vychází z doporučení 
Mezinárodní agentury pro atomovou energii No. RS-G-1.9 Categorization of Radioactive 
Sources a používá se pro účely přeshraničního pohybu zdrojů ionizujícího záření a pro účely 
zabezpečení radionuklidových zdrojů, tj. v souladu s odstupňovaným přístupem, který 
předpokládá pro odlišné kategorie různé legislativní požadavky. Kategorizace se týká pouze 
radionuklidových zdrojů a je založena na poměru aktuální aktivity radionuklidového zdroje a 
D-hodnoty, která je stanovena v příloze vyhlášky. 
V některých aplikacích ovšem poměr A/D nevystihuje úplně přesně rizikovost dané aplikace a 
navíc aktivity radionuklidu v nich se vyskytující by pokrývaly dvě i tři kategorie zabezpečení, 
což by vedlo k rozdílnému přístupu k požadavkům na držitele zdroje ionizujícího záření. 
Proto se některé vyjmenované typy zdrojů ionizujícího záření zařazují do kategorie 
zabezpečení bez ohledu na poměr aktuální aktivity radionuklidového zdroje a D-hodnoty. 
 

K § 20 a § 21 
Kategorizace pracovišť zůstává stejná jako ve stávající právní úpravě. Zařazení jednotlivých 
typů pracovišť do kategorií zohledňuje typický způsob provozu pracoviště s daným typem 
zdroje ionizujícího záření, související míru možného rizika ozáření pracovníků a potenciální 
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riziko plynoucí z předvídatelných poruch a odchylek od běžného provozu. Pracoviště jsou 
řazena do 4 kategorií a kategorizace tvoří jeden ze základů pro aplikaci dalších právních 
požadavků. Pracoviště vyšší kategorie, resp. jejich provoz, jsou spojena s náročnějšími 
požadavky na monitorování, dokumentaci, ochranu pracovníků, vymezení ochranných pásem, 
ale i na typy povolení k provádění některých činností s pracovišti (např. výstavba, provoz, 
rekonstrukce). 
 

K § 22 
Kategorizace radiačních pracovníků zůstává v podstatě stejná jako ve stávající právní úpravě 
a vychází z mezinárodních doporučení a směrnice 2013/59/Euratom. Kategorizace je 
prováděna na základě možného ozáření pracovníka při vykonávané činnosti. Jsou rozlišovány 
dvě kategorie pracovníků (A a B) a další požadavky na ochranu pracovníků stanovené 
atomovým zákonem a vyhláškou (např. způsob osobního monitorování, školení, vybavení 
ochrannými prostředky nebo frekvence provádění lékařských prohlídek) jsou odstupňovány 
dle případného zařazení pracovníka do kategorie. Pouze pracovníci kategorie A vykonávají 
činnosti v kontrolovaném pásmu a jsou na ně proto kladeny komplexnější požadavky 
z hlediska dodržování režimových opatření a zásad radiační ochrany. 
 
K § 23 
Ustanovení v odstavci 1 identifikuje okruh veličin, které držitelé povolení musí používat při 
hodnocení stavu radiační ochrany na pracovištích a v jejich okolí a hodnocení stavu radiační 
ochrany osob. S těmito veličinami se dále pracuje v dokumentaci, jako je např. program 
monitorování, vnitřní havarijní plán apod. V odstavci 2 je pak stanoven okruh skutečností, na 
jejichž základě je dokládáno plnění povinností ve vztahu k radiační ochraně a které musí být 
hodnoceny, zaznamenávány a uchovávány, jak je uvedeno v následujících částech vyhlášky. 
 

K § 24 
Ustanovení uvádí výčet situací, kdy je nezbytné skutečnosti důležité z hlediska radiační 
ochrany sledovat, měřit, hodnotit, ověřovat a zaznamenávat, v zájmu komplexního zajištění 
radiační ochrany. V některých případech je volen interní odkaz na jiné části vyhlášky, neboť 
požadavky tam stanovené jsou nezbytné (a dostačující) ke sledování, měření, hodnocení, 
ověřování a zaznamenávání skutečností a veličin a stanovují relevantní postupy. 
 

K § 25 
Tento paragraf stanoví rozsah skutečností uváděných v osvědčení uzavřeného 
radionuklidového zdroje. Rozsah informací je obdobný jako rozsah uvedený ve stávající 
právní úpravě. Tyto skutečnosti patří rovněž mezi skutečnosti důležité z hlediska radiační 
ochrany, neboť jsou nezbytné k zajištění relevantních vlastností zdroje ionizujícího záření, a 
tím i radiační ochrany při činnosti s ním. 
 

K § 26 
Rozsah informací v tomto paragrafu detailně rozepisuje tzv. hromadné osvědčení, tj. 
osvědčení vydávané pro všechny uzavřené radionuklidové zdroje téhož typu a téže velikosti, 
které obsahují stejné množství stejných radionuklidů a jsou v držbě téže osoby. Rozsah 
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skutečností je analogický informacím požadovaným v § 25 s tím, že výrobní číslo zdroje 
ionizujícího záření v § 25 je nahrazeno počtem zdrojů ionizujícího záření. Ustanovení je tedy 
speciální k § 25. 
 

K § 27 
Tento paragraf stanoví rozsah skutečností uváděných v průvodním listu otevřeného 
radionuklidového zdroje. Rozsah informací je obdobný jako rozsah uvedený ve stávající 
právní úpravě. Rozsah informací uvedených v odstavci 2 popisuje možnost vydání tzv. 
hromadného průvodního listu vydávaného pro všechny otevřené radionuklidové zdroje téhož 
typu a téže velikosti, které obsahují stejné množství stejných radionuklidů a jsou v držbě 
téhož držitele povolení. Rozsah informací v odstavci 3 je obdobný jako rozsah uvedený ve 
stávající právní úpravě. Rovněž v tomto případě se jedná o skutečnosti důležité z hlediska 
radiační ochrany. 
 

K § 28 
Přejímací zkouška se provádí před zahájením běžného provozu za účelem ověření, že 
vlastnosti zdroje ionizujícího záření splňují požadavky. Tyto požadavky jsou nastaveny tak, 
aby ověřovaly možnost bezpečně používat zdroj ionizujícího záření v běžném provozu. 
Ustanovení definuje minimální požadavky na obsah přejímací zkoušky tak, aby bylo 
zajištěno, že při ní budou zkontrolovány všechny fyzikální a technické vlastnosti zdroje 
ionizujícího záření, které jsou důležité z hlediska radiační ochrany. 
Oproti stávající právní úpravě bylo do obsahu přejímací zkoušky přidáno měření nebo odhad 
rozptýleného záření kolem generátorů záření a zařízení s uzavřeným radionuklidovým 
zdrojem. Toto měření nebo odhad jsou podstatnou součástí úkonů, které musí být provedeny 
před zahájením provozu zdroje ionizujícího záření, protože se na jeho základě určuje, zda jsou 
radiační pracovníci a obyvatelé dostatečně chráněni před neužitečným ionizujícím zářením 
vycházejícím ze zdroje ionizujícího záření, a v případě nutnosti jsou na základě něho 
navrhována dodatečná stínění. Dosud toto měření mohl provádět kdokoli, přestože prakticky 
bylo většinou prováděno právě při přejímací zkoušce. Proto je nově zařazeno jako součást 
přejímací zkoušky a je tak zajištěno, aby bylo prováděno držitelem příslušného povolení, tj. 
osobou s adekvátní odbornou úrovní, s použitím stanovených měřidel a podle metodiky 
posouzené SÚJB. 
Držitel povolení k provádění přejímací zkoušky musí postupovat podle metodiky, ta však 
nemůže v plné míře postihnout širokou škálu všech typů zařízení, způsobů jejich použití a 
případů „neobvyklého“ chování zdroje ionizujícího záření. V takovém případě musí držitel 
povolení své postupy adekvátně upravit tak, aby ověřil, že zdroj ionizujícího záření a jeho 
příslušenství lze bezpečně používat v běžném provozu. 
 

K § 29 
Tento paragraf stanoví minimální periodu k provádění rutinních zkoušek dlouhodobé stability 
tak, aby tyto zkoušky stihly včas zaznamenat pokles stability technických a fyzikálních 
parametrů zdroje ionizujícího záření důležitých z hlediska radiační ochrany, a zároveň aby 
vždy po nějakém zásahu do zdroje ionizujícího záření nebo jeho příslušenství nebo při 
podezření na nesprávnou funkci byly tyto parametry touto zkouškou řádně ověřeny. Oproti 
požadavkům stávající vyhlášky byl prodloužen interval zkoušek dlouhodobé stability pro 
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jednoduché zdroje ionizujícího záření a pro významné zdroje ionizujícího záření nepoužívané 
pro lékařské ozáření nebo defektoskopii. Důvodem je fakt, že s technickým vývojem těchto 
zařízení v posledních letech došlo k zlepšení stability jejich vlastností a zároveň se jedná o 
zařízení, u nichž případné zhoršení vlastností nemá tak velký vliv na radiační ochranu, jako u 
zařízení, u nichž zůstává frekvence zkoušek dlouhodobé stability stejná jako podle předchozí 
právní úpravy. 
Z pohledu radiační ochrany je důležité, aby byl dlouhodobě zachován interval zkoušek 
dlouhodobé stability, nicméně vzhledem k tomu, že tyto intervaly jsou poměrně dlouhé, není 
již podstatné jejich dodržení s přesností na jeden den. Vzhledem k tomu, že v praxi se ukázalo 
dodržování těchto intervalů s přesností na jeden den často neproveditelné z důvodu běžného 
provozu zdroje ionizujícího záření a vzhledem k časovým možnostem držitelů povolení 
k provádění těchto zkoušek, byl tento interval nastaven tak, aby byla povinnost dodržovat ho 
s přesností na jeden měsíc, přičemž požadavek na jeho dodržování je formulován tak, aby 
nebylo možné tyto intervaly uměle prodlužovat. 
 

K § 30 
Tento paragraf definuje minimální požadavky na obsah zkoušky dlouhodobé stability tak, aby 
bylo zajištěno, že při ní budou zkontrolovány všechny fyzikální a technické vlastnosti zdroje 
ionizujícího záření, které jsou důležité z hlediska radiační ochrany. Držitel povolení 
k provádění zkoušek dlouhodobé stability musí postupovat podle metodiky, ta však nemůže 
v plné míře postihnout širokou škálu všech typů zařízení, způsobů jejich použití a případů 
„neobvyklého“ chování zdroje ionizujícího záření. V takovém případě musí držitel povolení 
své postupy adekvátně upravit tak, aby ověřil, že zdroj ionizujícího záření a jeho příslušenství 
lze bezpečně používat v běžném provozu. 
 

K § 31 
V případě provádění zkoušky dlouhodobé stability mimo pravidelný termín určený jejich 
povinnou frekvencí je možné ji provést omezeně tak, aby byly ověřeny jenom ty vlastnosti 
zdroje ionizujícího záření, které je třeba ověřit (z důvodu podezření na nesprávnou funkci, 
nebo z důvodu ověření, že po servisním zásahu je zdroj ionizujícího záření z hlediska radiační 
ochrany v pořádku). Proto je zavedena částečná zkouška dlouhodobé stability. 
Vzhledem k tomu, že při této částečné zkoušce nejsou testovány vlastnosti zdroje ionizujícího 
záření v plném rozsahu, nelze při jejím kladném výsledku garantovat stabilitu všech jeho 
parametrů po novou celou dobu periody provádění zkoušek dlouhodobé stability. Proto 
částečná zkouška dlouhodobé stability nijak nemůže ovlivňovat standardní periodicitu 
zkoušek dlouhodobé stability. 
 

K § 32 
Závady zjištěné při zkoušce dlouhodobé stability mají různou závažnost. Kategorizace 
závažnosti je stanovena v příloze č. 12 vyhlášky. Mohou se objevit velmi závažné závady, při 
kterých není možné nadále zdroj ionizujícího záření provozovat, protože by mohly vést 
k bezprostřednímu ohrožení zdraví fyzických osob, nebo by navýšení dávek z daného zdroje 
ionizujícího záření bylo nepřijatelné. V takovém případě se daný zdroj ionizujícího záření 
nesmí používat od okamžiku zjištění dané závady do jejího prokazatelného odstranění tzn., 
dokud zkouška dlouhodobé stability není úspěšná. 
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V mnohých případech však zjištěné závady nejsou tak závažné (méně závažné) a např. u 
lékařského ozáření by dopad na pacienty v případě neposkytnutí péče z důvodu zastavení 
provozu zdroje ionizujícího záření byl horší než negativní dopad dané závady. Proto je možné 
zdroj ionizujícího záření nadále používat po omezenou dobu, během níž musí jeho uživatel 
zajistit odstranění této závady. V případě, že by jejich odstranění zabralo delší dobu, než jaká 
byla pro její odstranění určena, už by negativní dopad z dané závady převážil nad negativním 
dopadem z neposkytnutí lékařské péče nebo nepoužívání zdroje ionizujícího záření, navíc by 
se v takovém případě jeho uživatel mohl na odstávku předem připravit a zajistit, aby byli jeho 
pacienti automaticky posíláni na jiné pracoviště nebo aby byly práce prováděny s jiným 
zdrojem ionizujícího záření, proto po uplynutí této doby nelze tolerovat další používání zdroje 
ionizujícího záření tzn., že zkouška dlouhodobé stability není nadále považována za úspěšnou. 
Termín k odstranění méně závažné závady určí osoba provádějící zkoušku dlouhodobé 
stability podle její závažnosti, nejdéle však do 3 měsíců. Vzhledem k tomu, že lhůta pro 
odstranění závady běží ode dne provedení zkoušky dlouhodobé stability, je nutné, aby byl 
provozovatel zdroje ionizujícího záření o tom informován co nejdříve, nikoli až 
prostřednictvím protokolu o zkoušce, který může být doručen až po 1 měsíci od zkoušky. 
Pokud by byla v průběhu dané lhůty pro odstranění závady provedena další zkouška 
dlouhodobé stability, při které by byla opět identifikovaná stejná neodstraněná závada, nelze 
stanovit další lhůtu pro její odstranění a platí stále původní lhůta – není tedy možné takto 
prodlužovat lhůtu pro odstranění závady do nekonečna. 
 

K § 33 
Paragraf stanoví rozsah a četnost provádění zkoušek provozní stálosti. Účelem zkoušek 
provozní stálosti je včas odhalit změnu vlastností zdroje ionizujícího záření nebo jeho 
příslušenství, která by mohla vést k zhoršení úrovně radiační ochrany. Zkoušky provozní 
stálosti se týkají také dalšího příslušenství zdroje ionizujícího záření, které má vliv na radiační 
ochranu (jako například vyvolávacího automatu, diagnostických monitorů, čtečky CR fólií, 
negatoskopů, atp.). 
Jejich periodicitu, metodiku a požadavky na výsledky testů, určuje držitel povolení, proto 
vyhláška definuje základní požadavky na jejich obsah s ohledem na specifika jednotlivých 
typů zdrojů ionizujícího záření a na možný vliv jejich vlastností na radiační ochranu. Držitel 
se při jejich stanovování musí řídit dostupnými znalostmi o daném zdroji ionizujícího záření. 
Pro zdroje ionizujícího záření, jejichž používání podléhá registraci, lze stanovit rozsah a 
frekvenci potřebných zkoušek provozní stálosti jednotně (v příloze č. 13 vyhlášky), protože se 
jedná o jednoznačně stanovené druhy zdrojů ionizujícího záření a jejich způsob užití je do 
značné míry typizován. 
 

K § 34 
Zkoušky provozní stálosti provádění s krátkou periodicitou na zdrojích ionizujícího záření 
určených pro lékařské ozáření jsou velmi důležité a v případě, že jejich výsledky nesplňují 
požadované tolerance, nápravné akce mají bezprostřední dopad na běžný provoz ihned v daný 
den a v následujícím krátkém období – např. je měněn stupeň zčernání na expoziční 
automatice či jiné expoziční parametry. Proto je nutné, aby tyto zkoušky prováděl ten 
pracovník, který zdroj ionizujícího záření v běžné praxi používá a ovládá (tzn. u zubních 
zařízení, kostních denzitometrů a v intervenční radiologii zdravotnický pracovník, u 
radioterapeutických zařízení biomedicínský technik nebo inženýr, radiologický asistent, 
radiologický technik nebo fyzik, u diagnostických monitorů lékař, a u ostatních zařízení 
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radiologický asistent), aby případné změny nastavení mohl provést ihned po provedení 
zkoušky a zároveň aby bylo zajištěno bezprostřední informování všech, kdo zařízení 
používají. 
U radioterapeutických zdrojů ionizujícího záření musí provádět dlouhodobější zkoušky 
provozní stálosti biomedicínský inženýr, radiologický technik nebo fyzik, protože obsahují 
dozimetrická měření a mají přímý vliv na kalibraci zařízení, tzn. přímo ovlivňují 
radioterapeutickou dávku. Z důvodu zajištění dostatečné odborné způsobilosti je tedy 
požadováno, aby tyto zkoušky prováděli pracovníci s vyšší kvalifikací. U ostatních zdrojů 
ionizujícího záření a u dlouhodobějších zkoušek provozní stálosti radiodiagnostice a 
intervenční radiologii v praxi zkoušky často provádí radiologický technik, radiologický fyzik, 
radiologický asistent z jiného pracoviště, servisní technik nebo osoba se zvláštní odbornou 
způsobilostí k provádění přejímacích zkoušek, nebo zkoušek dlouhodobé stability, nebo jiná 
dostatečně zaškolená osoba. Vzhledem k tomu, že za hodnocení zkoušek provozní stálosti 
odpovídá podle odstavce 2 radiologický fyzik, dohlížející osoba nebo osoba odpovědná za 
radiační ochranu u registranta, není nutné určovat konkrétní osobu, která bude tyto zkoušky 
provozní stálosti provádět, protože dopad nevyhovujících výsledků u těchto zkoušek provozní 
stálosti na běžný provoz není zcela bezprostřední, tzn. úpravu provozu zajistí osoba určená 
odstavcem 2 poté, co jí nevyhovující výsledek oznámí náležitě poučená osoba, která zkoušku 
provedla. 
Osoba odpovídající za stanovení rozsahu zkoušek provozní stálosti, za jejich provádění, 
hodnocení a provedení nápravných opatření musí být osoba s adekvátními znalostmi a 
kompetencemi. Protože u zařízení určených k lékařskému ozáření, u nichž zákon č. 373/2011 
Sb., o specifických zdravotních službách, a jeho prováděcí předpisy, určuje povinnost 
dostupnosti klinického radiologického fyzika, výsledky zkoušek provozní stálosti a případná 
nápravná opatření ovlivňují především optimalizaci lékařského ozáření a snížení 
pravděpodobnosti radiologické události, je nejvhodnější osobou pro tyto povinnosti právě 
klinický radiologický fyzik, protože součástí jeho vzdělání a náplně práce je optimalizace 
lékařského ozáření a předcházení radiologickým událostem. V případě použití zdroje 
ionizujícího záření pro jiné účely je nejvhodnější osobou dohlížející osoba nebo osoba 
zajišťující radiační ochranu registranta, protože součástí jejich odborných schopností a náplně 
práce je optimalizace radiační ochrany a snížení pravděpodobnosti mimořádné situace, což je 
zároveň hlavní účel zkoušek provozní stálosti u těchto zařízení. 
Aby zkoušky provozní stálosti splňovaly svůj účel, tzn., aby se v případě nevyhovujících 
výsledků upravil provoz zdroje ionizujícího záření tak, aby zjištěná odchylka neměla 
negativní vliv na radiační ochranu v běžném provozu, je nutné vyhodnocovat jejich výsledky 
okamžitě a okamžitě je předávat osobám, které zdroj ionizujícího záření používají, i osobám 
odpovědným za zkoušky provozní stálosti. Tyto podle jejich výsledků musí okamžitě 
podniknout adekvátní opatření, která zabrání tomu, aby zjištěný nesoulad negativně ovlivnil 
radiační ochranu nebo lékařskou péči. 
 

K § 35 
Evidenci osobních dávek pracovníků kategorie A vede držitel povolení z důvodu zajištění 
radiační ochrany. Evidence osobních dávek je potřebná k udržení přehledu držitele povolení, 
jakož i SÚJB o úrovni ozáření radiačních pracovníků. Tento paragraf definuje dobu, způsob 
uchovávání a podrobnosti oznamování údajů týkajících se ozáření pracovníků se zdroji 
ionizujícího záření a osob vstupujících do kontrolovaného pásma. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAFYJW4WM)



- 327 - 
 

Z důvodu ochrany zdraví radiačních pracovníků je těmto údajům propůjčován zvláštní režim 
(v souladu s mezinárodními požadavky a požadavky Euratomu). Řada zdravotních následků 
práce se zdroji ionizujícího záření se totiž může projevit až po skončení aktivní práce. 
Z těchto důvodů rovněž nebylo přikročeno k využití institutu zrušení či výmazu ze seznamu 
nebo rejstříku, jinak obvyklého v obdobných právních úpravách evidencí. I po skončení 
činnosti, zániku příslušného oprávnění či smrti nebo zániku relevantní osoby přetrvává 
veřejný zájem na podržení informací o vykonávané činnosti. Z důvodů ochrany zdraví je 
rovněž vyžadováno neprodlené oznámení a prošetření případů dosažení vyšších osobních 
dávek. 
 

K § 36 
Evidence osobních dávek u držitele povolení k provádění osobní dozimetrie je potřebná 
k udržení přehledu o osobních dávkách radiačních pracovníků. Pro potřeby udržení 
soustavného přehledu o dávkách je nutné tyto údaje uchovávat nejméně 1 rok následující po 
roce, kterého se údaje týkají. Z důvodů bezprostřední kontroly je vyžadováno oznámení SÚJB 
v případě neplánovaného jednorázového ozáření, po zjištění efektivní dávky ze zevního 
ozáření převyšující 10 mSv a ekvivalentní dávky ze zevního ozáření převyšující 10 mSv pro 
oční čočku a 150 mSv pro ekvivalentní dávku pro končetiny nebo kůži nebo po zjištění 
úvazku efektivní dávky z vnitřního ozáření převyšující 6 mSv. 
V těchto případech je doba oznámení stanovena s přihlédnutím k možným následkům na 
zdraví pracovníka na neprodleně. Rovněž je vyžadováno oznámení informací o uzavření nebo 
zrušení smlouvy s držitelem povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření o provádění 
osobní dozimetrie na daném pracovišti. 
 

K § 37 a § 38 
Potřeba zavedení systému sledování profesionálního ozáření externích pracovníků vyvstala 
v rámci Evropské unie na základě skutečnosti, že tito pracovníci byli najímáni pro práci ve 
více kontrolovaných pásmech, kde sice na každém z nich byly jejich dávky sledovány, ale 
nebyl sledován součet dávek ozáření ze všech pracovišť. Zavedení radiačních průkazů je tak 
vytvořením dalšího stupně kontroly dodržování zásad radiační ochrany pro tuto specifickou 
skupinu pracovníků, kteří jsou tak preventivně chráněni před příp. snahou jejich 
zaměstnavatelů nasmlouvat je bez ohledu na dosažené dávky pro práci ve více 
kontrolovaných pásmech. 
Specifickou a do určité míry problematickou skupinou externích pracovníků jsou tzv. 
„samozaměstnavatelé“. Na tyto pracovníky je kladen požadavek, aby sami pro sebe 
zajišťovali vyplnění radiačního průkazu. Záznamy v průkazu však bude povinen kontrolovat 
provozovatel kontrolovaného pásma v průběhu roku a po vyhodnocení ročních dávek i SÚJB, 
poté co mu budou zaslány části B průkazu. SÚJB navíc dostává výsledky monitorování od 
dozimetrických služeb v průběhu roku (kromě případů monitorování těchto pracovníků 
v zahraničí), takže i on je schopen průběžně sledovat, kde jsou dosahovány vyšší hodnoty 
dávek ozáření externích pracovníků. Ustanovení § 37 a 38 upravuje podrobnosti vydávání 
radiačních průkazů a nakládání a s nimi, jak na straně držitelů povolení a radiačních 
pracovníků, tak i na straně SÚJB. 
 

K § 39 
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Ustanovení shrnuje pravidla pro způsob a termín předávání ostatních veličin a skutečností 
důležitých z hlediska radiační ochrany SÚJB a také dobu pro jejich uchovávání na pracovišti. 
Ostatními veličinami a skutečnostmi se rozumí jiné veličiny a skutečnosti než uvedené 
v ostatních paragrafech týkajících se evidence, přitom stanovené v § 23. 
Jedná se o předávání výsledků činnosti držitelů povolení, kteří poskytují služby jiným 
držitelům povolení nebo dalším povinným subjektům a které musí mít SÚJB k dispozici, aby 
mohl efektivně provádět dozor nad těmito subjekty a koncepčně usměrňovat radiační ochranu. 
Dále jde o veličiny a skutečnosti, u nichž je třeba zajistit jejich uchování po dobu, po kterou 
může být jejich existence významná při posuzování případného ozáření osob. 
 

K § 40 až 42 
Evidence zdrojů ionizujícího záření je potřebná k udržení přehledu držitele povolení, 
registranta a ohlašovatele a zároveň SÚJB, jakožto dozorného orgánu, o zdrojích ionizujícího 
záření, se kterými je nakládáno. Tato evidence je prevencí možné ztráty nebo zneužití zdroje 
ionizujícího záření. Ustanovení obsahuje výčet skutečností, které je třeba o zdroji ionizujícího 
záření vést a lhůty pro předávání těchto informací SÚJB a jejich uchovávání. Rovněž je 
vyžadován přehled o vyrobených, dovezených, distribuovaných a vyvezených zdrojích 
ionizujícího záření potřebný k udržení přehledu SÚJB o evidovaných zdrojích ionizujícího 
záření, které by případně nebyly nahlášeny jejich vlastníky. 
 

K § 43 
Povinnost provádět inventurní kontrolu je v souladu s mezinárodními zvyklostmi a požadavky 
směrnice 2013/59/Euratom omezena na uzavřené radionuklidové zdroje a pouze na zdroje 
ionizujícího záření, které podléhají povolení, tj. jednoduché a významné. Vzhledem k tomu, 
že držitelé povolení jsou povinni udržovat evidenci zdrojů ionizujícího záření a informovat 
SÚJB průběžně o výměnách zdrojů ionizujícího záření, tak povinnost provést inventuru 
jednou ročně je dalším typem kontroly stavu zdrojů. 
Držitel povolení provede inventuru dokladovou, tzn. prověří údaje a doklady z evidence 
zdrojů ionizujícího záření vztahující se k aktuálně provozovaným zdrojům ionizujícího záření 
(doklad o nabytí zdroje ionizujícího záření, osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje, 
protokol přejímací zkoušky) a také identifikaci jednotlivých zdrojů ionizujícího záření ve 
stínících krytech nebo zařízeních. Fyzické prověření přítomnosti zdroje ionizujícího záření 
v krytu provede nezávislým měřením nebo kontrolou údajů vestavěným měřidlem. 
V aplikacích, kdy je zdroj ionizujícího záření zakomponován do technologického celku a 
informace z připojeného detektoru řídí či ovlivňují výrobní proces, je obsluha neustále 
informována o přítomnosti zdroje ionizujícího záření na svém místě. Není-li signál ze zdroje 
ionizujícího záření (detekční jednoty), linka nejede. V okamžiku technologické odstávky tato 
informace není k dispozici. Obvyklou praxí je po dobu delších odstávek zdroj ionizujícího 
záření demontovat odbornou firmou a bezpečně uskladnit. Existují však aplikace, kdy je tato 
demontáž obtížně proveditelná bez rizika nezdůvodněného ozáření pracovníků a je nutné, aby 
zdroj ionizujícího záření zůstal na místě. V takovém případě je nutná alespoň měsíční 
kontrola jeho fyzické přítomnosti. V případě dlouhodobých odstávek nemá smysl opakovaně 
kontrolovat doklady od zdroje ionizujícího záření a naopak vzrůstá důležitost prověření 
fyzické přítomnosti uzavřeného radionuklidového zdroje. 
Finanční problémy držitelů povolení a následný případný úpadek osoby mají významný vliv 
na úroveň radiační ochrany. Z provozovatelů odchází zkušení zaměstnanci i dohlížející osoby 
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a osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou, tedy osoby, které mají informace, že se 
na pracovišti nachází zdroje ionizujícího záření. V rámci rozprodeje majetkové podstaty se 
poté bez příslušných znalostí a náležitostí prodávají i zdroje ionizujícího záření, případně 
zdroje ionizujícího záření se stávají potenciálně opuštěnými. Proto je musí být provedena 
mimořádná inventura, jakožto jedno z opatření, které by tomuto nežádoucímu stavu mělo 
zabránit. 
 

K § 44 
Úprava je transpoziční vůči směrnici Rady č. 2013/59/Euratom. Vysokoaktivní zdroje 
představují potenciálně vyšší riziko zájmu chráněnému atomovým zákonem Jednou 
z povinností stanovených uvedenou směrnicí je i identifikace a značení těchto zdrojů 
ionizujícího záření, které by mělo zabránit jejich ztrátě či zneužití, resp. i tomu, že by jejich 
nový nabyvatel neměl dostatek informací o jejich nebezpečnější povaze a nutnosti věnovat 
zvýšenou pozornost radiační ochraně. 
Z tohoto důvodu vyhláška stanoví podrobnosti povinnosti výrobců nebo dovozců 
vysokoaktivních zdrojů těmto zdrojům ionizujícího záření přidělit jednoznačný identifikátor, 
kterým se potom trvale označí zdroj ionizujícího záření, jeho obal a případné další 
příslušenství. Obal zdroje ionizujícího záření a, pokud je to vůbec proveditelné, zdroj 
ionizujícího záření samotný se dále opatří znakem radiačního nebezpečí. Tato opatření by 
měla být pro budoucího uživatele dostatečně informativní. Stejně tak i se zdrojem ionizujícího 
záření dodaná fotografie nebo jiné obdobné vyobrazení. Ze stejného důvodu se zde ukládá 
povinnost držiteli takového vysokoaktivního zdroje tyto informace uchovávat a udržovat 
označení zdroje ionizujícího záření znakem radiačního nebezpečí v čitelném stavu. 
 

K § 45 až 47 
Ustanovení uvádí výčet činností, která má provádět dohlížející osoba, osoba s přímým 
dohledem nad radiační ochranou a specializovaný útvar radiační ochrany zajišťující soustavný 
dohled nad radiační ochranou na energetickém jaderném zařízení. Tato ustanovení jsou 
transpoziční vůči směrnici 2013/59//Euratom. Uvedené osoby a útvar mají zásadní význam 
z hlediska zajišťování radiační ochrany na pracovišti, neboť toto musí být, jak ukazuje i 
globální praxe reflektovaná mj. doporučeními Mezinárodní agentury pro atomovou energii, 
koordinováno konkrétně a centralizovaně. 
Nově oproti stávající úpravě jsou upraveny požadavky na kategorizaci radiačních pracovníků, 
kteří vykonávají činnost dohlížející osoby nebo osoby s přímým dohledem nad radiační 
ochranou v kontrolovaném pásmu. Protože v minulosti docházelo v této věci k nejasnostem, 
je nově stanoven jednoznačný požadavek na zařazení těchto pracovníků jako radiačních 
pracovníků kategorie A. 
 

K § 48 až 50 
Ustanovení uvádí podrobnosti k vymezení kontrolovaného pásma a zajištění jeho provozu, 
zejména režim osob, které do něj mohou vstupovat. Došlo k upřesnění činností souvisejících s 
nakládáním se zdroji ionizujícího záření, které může vykonávat pouze radiační pracovník 
kategorie A a činností jako je například běžná údržba a úklid na pracovišti s generátory záření 
a uzavřenými radionuklidovými zdroji, které by nově mohli vykonávat za specifických 
podmínek i neradiační pracovníci. Pro pracoviště s otevřenými radionuklidovými zdroji byly 
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specifikovány podmínky pro činnosti, které mohou vykonávat pracovníci kategorie B. Tato 
úprava přinese zjednodušení při zajišťování některých nahodilých i plánovaných činností 
v kontrolovaném pásmu. Upraveny jsou také podmínky práce v kontrolovaném pásmu, 
vybavení pracovníků a omezení týkající se konzumace potravin apod. Změny byly provedeny 
na základě dlouhodobých zkušeností z praxe, kdy se např. ukázalo, že vhodné uspořádání a 
bezpečné zajištění speciálních prostor pro občerstvení pracovníků je z hlediska radiační 
ochrany lepším řešením než striktní požadavek na opuštění kontrolovaného pásma se všemi 
požadovanými procedurami v případě potřeby malého občerstvení. Nově byly také upřesněny 
požadavky na dokumentaci, kterou musí provozovatel kontrolovaného pásma vést. 
 

K § 51 
Obdobně jako pro kontrolované pásmo jsou zvlášť stanovena režimová opatření pro pásmo 
sledované, která jsou oproti kontrolovanému pásmu, s ohledem na nižší související rizika, 
méně striktní. 
 

K § 52 
Povinnost vzdělávat radiačního pracovníka a jeho vzdělání prokazatelně ověřovat je jednou ze 
základních povinností držitele povolení. Radiační pracovníci musí být dostatečně způsobilí k 
bezpečnému nakládání se zdroji ionizujícího záření a být odpovídajícím způsobem 
informováni, že nebudou-li dodržovat postupy a požadavky k zajištění radiační ochrany, může 
být ohrožena jejich bezpečnost a zdraví. Z těchto důvodů je držitel povolení povinen mít 
nastaven systém vzdělávání radiačních pracovníků, včetně ověřování jejich znalosti zkouškou. 
Není postačující, aby se způsobilost ověřovala jen před zahájením práce, musí se tak dít 
opakovaně a prokazatelně. Z důvodu možných nejasností, nesouhlasů s výsledkem zkoušky se 
záznam o zkoušce archivuje. 
Znalosti radiačních pracovníků, kteří „aktivně“ vykonávají soustavný dohled nad radiační 
ochranou, se zkouškou neověřují. Tyto osoby vykonávají činnost zvláště důležitou z hlediska 
radiační ochrany a jejich znalost zásad a postupů radiační ochrany je ověřena zkušební komisí 
SÚJB. Stejně tak není požadováno, aby byly zkouškou ověřovány znalosti u osob, které 
zajišťují radiační ochranu registranta. Pro radiační pracovníky pracující v kontrolovaném 
pásmu jaderné elektrárny musí vzdělávání zahrnovat i obeznámení s předpisy a dokumentací 
pro toto kontrolované pásmo, protože provoz a podmínky práce v kontrolovaném pásmu 
pracoviště IV. kategorie má svá specifika a nelze vyloučit vznik radiační mimořádné události. 
 

K § 53 až § 55 
Oproti předchozí právní úpravě, která vyžadovala zavedení systému jakosti pro všechny 
oblasti nakládání se zdroji ionizujícího záření, je nyní uplatněn odstupňovaný přístup a pro 
činnosti méně komplexní je zaveden požadavek na vypracování Program zajištění radiační 
ochrany. Tento je předkládán SÚJB k posouzení v rámci správních řízení k vydání povolení. 
Dokument je zaměřen výhradně na popis způsobu, jak jsou v praxi držitele povolení 
zabezpečeny a prováděny činnosti spojené s nakládáním se zdroji ionizujícího záření nebo 
vykonávání služeb. Program obsahuje základní systémové prvky – definování procesů a 
činností spojených se zdroji ionizujícího záření, popis organizační struktury, stanovení 
odpovědností, způsob vedení dokumentace a záznamů a řešení neshod. Struktura Programu 
zajištění radiační ochrany obsahuje mimo všeobecné části dále popis činností, dokumentace, 
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záznamů a odpovědností, které jsou specifické pro daný způsob nakládání, služby nebo 
kategorii pracoviště. Tato struktura pomůže zpracovatelům Programu při jeho tvorbě i 
správnímu orgánu při jeho posuzování a kontrolní činnosti. Pro pracoviště III. kategorie a 
jaderná zařízení je požadováno zavedení systému řízení podle samostatné vyhlášky o 
požadavcích na systém řízení. 
 

K § 56 
Odkazuje na přílohu č. 19, která stanoví obsah další dokumentace pro povolovanou činnost 
v rámci expozičních situací, a to pro hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření a 
vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany. 
 

K § 57 
Jedná se o novou povinnost držitele povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření nebo 
provádění služby v kontrolovaném pásmu držitele povolení k provozu pracoviště IV. 
kategorie. Tato povinnost znamená mírný nárůst administrativy pro držitele povolení (již dnes 
však musí jednou ročně provádět inventarizaci zdrojů ionizujícího záření a její výsledky 
zasílat SÚJB, zasílat plán a hodnocení cvičení havarijní připravenosti), avšak nezbytný 
z bezpečnostního hlediska. 
Jde se o formu tzv. „safety assesment“ požadované v mezinárodních standardech Mezinárodní 
agentury pro atomovou energii (Safety Assessment for Facilities Activities (No. GSR Part 4). 
Obsah zprávy o hodnocení zajištění radiační ochrany tak zahrnuje většinu informací, které 
musí držitel povolení SÚJB pravidelně poskytovat, a to i s tím, že je stanoveno jedno datum 
pro zaslání „roční“ zprávy. 
 

K § 58 
Používání zdroje ionizujícího záření (generátoru záření) je spojeno s rizikem nežádoucích 
účinků a jako takové musí být řádně zdůvodněno. Pokud použití zdroje ionizujícího záření 
splnilo svůj účel, jeho další zapínání nebo uvádění do chodu je nejenom neefektivní, ale i 
nezdůvodněné a odporuje základním principům radiační ochrany. Účelem tohoto ustanovení 
je zabránit nezdůvodněnému ozařování pracovníků například při výměně testovaných vzorku, 
ale i dalších osob, které mohou při nepřítomnosti obsluhy důvodně předpokládat, že zdroj 
ionizujícího záření je vypnutý a pracoviště je bezpečné pro jejich pohyb tam. 
Umisťování stacionárních rentgenových zařízení a jiných stacionárních generátorů záření do 
samostatných ozařoven má zabránit případnému nezdůvodněnému ozáření dalších osob 
v případě, že v jedné místnosti budou prováděny i jiné (neradiační) činnosti. Ovládání 
generátoru ze samostatné chráněné obsluhovny je příspěvkem k radiační ochraně pracovníků. 
V případě radiodiagnostiky existují modality, kdy obsluhující musí být v kontaktu 
s pacientem. V takovém případě musí mít šanci se přímo ve vyšetřovně proti účinkům 
ionizujícího záření chránit jiným způsobem, a to mobilními stínícími štíty, zástěnami atp. 
s dostatečným stínícím účinkem. Toto ustanovení je určeno převážně pro generátory záření i 
s poměrně vysokým urychlujícím napětím a vysokými dávkovými příkony, které je však 
instalováno do plně stíněného krytu („skříně“), kdy na povrchu takového stínění příkon 
dávkového ekvivalentu nepřesahuje 1 mikroSv/h (drobný zdroj ionizujícího záření). 
Odstranění takového stínícího krytu by vážným způsobem ovlivnilo radiační situaci na 
pracovišti a mohlo ohrozit zdraví pracovníků. Ze stejného důvodu se otvory určené pro 
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výměnu vzorků nebo ozařovaných předmětů vybavují kontaktními spínači, které generátor 
vyřadí z provozu. 
 

K § 59 
Používání zdroje ionizujícího záření je spojeno s rizikem nežádoucích účinků a jako takové 
musí být řádně zdůvodněno. Pokud použití zdroje ionizujícího záření splnilo svůj účel, jeho 
další setrvávání v pracovní poloze je nezdůvodněné a odporuje základním principům radiační 
ochrany. Požadavky na maximální příkon dávkového ekvivalentu jsou převzaty z předchozí 
právní úpravy. 
Účelem tohoto ustanovení je zabránit nezdůvodněnému ozařování pracovníků například při 
výměně testovaných vzorků, ale i dalších osob, které mohou při nepřítomnosti obsluhy 
důvodně předpokládat, že zdroj ionizujícího záření je řádně zastíněn a pracoviště je bezpečné 
pro jejich pohyb na něm. 
Vzhledem k tomu, že mobilní zařízení obsahující uzavřený radionuklidový zdroj může být, a 
také poměrně často je, používáno mimo stabilní pracoviště, je nutné, aby jeho provozní 
spolehlivost byla na nejvyšší možné míře. Toto se netýká pouze zdroje ionizujícího záření 
jako takového, ale také příslušenství, kterým může být například dálkové ovládání přístroje 
nebo nejrůznější aplikátory a výjezdové hadice. Zaseknutí zdroje ionizujícího záření ve 
výjezdové hadici patří mezi uvažované radiační mimořádné události. 
V případě zjištění netěsnosti uzavřeného radionuklidového zdroje se tento zdroj ionizujícího 
záření podle atomového zákona nadále považuje za otevřený, nicméně je nutné provést určitá 
bezpečnostní opatření, která zamezí kontaminaci fyzických osob po dobu, do níž bude zdroj 
ionizujícího záření zajištěn. Oproti minulé právní úpravě je z důvodů výše uvedených fixně 
stanovena povinnost zajistit bezpečný provoz pracoviště se zdrojem mj. ověřením funkčnosti 
příslušenství jednou ročně. 

 
K § 60 
Úroveň zajištění radiační ochrany není dána jen jednotlivými používanými zdroji ionizujícího 
záření, ale i jejich celkovým inventářem, typem prací, které se s nimi vykonávají, a také 
vybaveností pracoviště ventilačními, izolačními a stínícími zařízeními a bariérami, což je 
významné zvláště pro pracoviště s otevřenými radionuklidovými zdroji. Proto je nezbytné 
stanovit minimální požadavky na vybavení jednotlivých kategorií pracovišť s otevřenými 
zdroji. 
Dále jsou z těchto důvodů stanoveny hodnoty maximálních příkonů dávkových ekvivalentů 
na povrchu krytu nebo v určité vzdálenosti od jeho povrchu v případě skladování nebo 
přenášení otevřených radionuklidových zdrojů, které zajišťují požadovaný stupeň radiační 
ochrany a umožňují bezpečnou manipulaci s těmito zdroji ionizujícího záření s ohledem na 
jejich charakter. 
Pro pracoviště, která patří mezi pracoviště s otevřenými zdroji ionizujícího záření, ale jejichž 
charakter a způsob práce na nich je specifický (jako jsou např. uranové doly), je stanovena 
výjimka pro dodržování výše uvedených ustanovení a způsob zajištění radiační ochrany je 
upraven buď zvláštním ustanovením, nebo obecnými požadavky, které jsou v daném případě 
dostatečné. 
 

K § 61 
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Ustanovení stanoví konkrétní požadavky na zajištění radiační ochrany obyvatelstva a 
pracovníků v případě používání zdroje ionizujícího záření na přechodném pracovišti, které 
může být zřizováno v místech běžného pohybu osob (např. na silnici) nebo v rámci jiného 
pracoviště (průmyslový areál apod.). 
Pokud jsou splněny podmínky pro vymezení kontrolovaného pásma na přechodném 
pracovišti, tak se tento prostor ohraničí jednoznačně výstražnou páskou a znakem radiačního 
nebezpečí, aby bylo každému příchozímu jasné, že se jedná o rizikový prostor, stejně jako se 
označují výkopy na ulici nebo místa kde padá sníh ze střechy. Tam, kde se předpokládá, že se 
budou pohybovat třetí osoby, se tyto základní výstražné prvky doplní dodatečnou informací, 
že se jedná o kontrolované pásmo se zdroji ionizujícího záření. Za snížené viditelnosti, 
v mlze, ve tmě, kde není veřejné osvětlení, tam kde by hrozilo, že tyto základní výstražné 
prvky budou přehlédnuty, se výstraha doplní o světelnou signalizaci. 
Pakliže se na přechodném pracovišti vymezuje kontrolované pásmo, potom je nutná 
přítomnost pracovníků kategorie A, a to i v případě, že po dobu vlastního používání zdroje 
ionizujícího záření jsou pracovníci mimo kontrolované pásmo, neboť v případě nastavení a 
spuštění zdroje ionizujícího záření nebo v případě řešení odchylek od běžných podmínek musí 
vstoupit do kontrolovaného pásma. Požadavek na minimální počet dvou pracovníků kategorie 
A je třeba chápat z pohledu zastupitelnosti (pracovníkovi se v kontrolovaném pásmu při práci 
se zdrojem ionizujícího záření udělá nevolno) ale také z pohledu kontroly a zabezpečení 
hranice kontrolovaného pásma proti vniknutí nepovolaných osob. Požadavek na přítomnost 
osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou na pracovišti II. kategorie je dán § 72 
atomového zákona. 
Držitel povolení musí pracovní skupinu vybavit měřidlem, které je svými charakteristikami 
(rozsahem měřitelného dávkového příkonu a odpovídajícím energetickým rozsahem) vhodné 
pro měření a vyhodnocování radiačního pole na přechodném pracovišti z důvodů radiační 
ochrany pracovníků a dalších osob. 
Tam, kde příkon dávkového ekvivalentu může překročit 1 mSv/h, je třeba vybavit všechny 
radiační pracovníky osobním přímoodečítacím dozimetrem nebo operativním signálním 
dozimetrem. Všichni radiační pracovníci kategorie A jsou vybaveni osobním integrálním 
dozimetrem s periodou vyhodnocování jeden měsíc. U pracoviště s příkonem dávkového 
ekvivalentu 1 mSv/h je však informace o obdržené dávce s měsíčním zpožděním nedostatečná 
a mohlo by tedy dojít k překročení limitů ozáření. 
 

K § 62 
O výjezdu držitele povolení na přechodné pracoviště musí být SÚJB informován, aby mohl na 
daném pracovišti provést kontrolu (příp. reagovat na dotazy veřejnosti, zda je prováděná 
činnost v souladu s právními předpisy). V ustanovení se zavádí dva režimy oznamování 
výjezdu na přechodné pracoviště. 
Pro zdroje ionizujícího záření, které jsou nejvýše jednoduchými zdroji ionizujícího záření, 
s výjimkou rentgenových zdrojů ionizujícího záření pro defektoskopii a karotážních zařízení 
s uzavřeným radionuklidovým zdrojem, lze mít za dostatečnou informaci o tom, že držitel 
povolení vůbec hodlá vyjíždět se zdrojem ionizujícího záření mimo stabilní pracoviště, 
s jakým zdrojem ionizujícího záření a jak často. U významných zdrojů ionizujícího záření je 
však už takováto informace nedostačující a požadavky se s ohledem na vyšší rizikovost 
používaných zdrojů ionizujícího záření zvyšují. 
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Je požadována informace předem o každém jednotlivém výjezdu včetně času zahájení a 
ukončení práce, kontaktu na pracovníka s přímým dohledem nad radiační ochranou a 
identifikace používaných zdrojů ionizujícího záření. Zvláštní kapitolou je požadavek na 
poměrně konkrétní identifikaci místa, kde bude přechodné pracoviště vymezeno. Tento 
požadavek vychází z dlouhodobých zkušeností SÚJB při vykonávání kontrolní činnosti na 
těchto typech pracovišť, kdy požadavky na identifikaci místa provádění činností podle 
stávajících předpisů jsou příliš neurčité a způsobují problémy při kontrolní činnosti SÚJB. 
 

K § 63 
Atomový zákon vyžaduje, obdobně jako v dosavadní právní úpravě, povolení k provedení 
rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňujících radiační ochranu pracoviště III. kategorie a 
pracoviště IV. kategorie. V dosavadní právní úpravě nebylo nikde definováno, o jaké změny 
jde. Nová právní úprava přináší z důvodu právní jistoty ve vyhlášce výčet změn ovlivňujících 
radiační ochranu na těchto pracovištích, tedy změn, pro jejichž provedení je třeba povolení 
SÚJB. Jedná se o nejvýznamnější změny na pracovišti z pohledu zajištění radiační ochrany, 
které mohou zásadně ovlivnit způsob nakládání se zdrojem ionizujícího záření, vykonávání 
činnosti na pracovišti nebo monitorování sledovaných veličin. Proto je ze strany správního 
orgánu nutné posouzení vhodnosti a bezpečnosti změny a jeho rozhodnutí, zda a za jakých 
podmínek může být změna provedena.. 

K § 64 a § 65 
V dosavadních právních předpisech nebylo nijak podrobněji upraveno ani oznamování změn 
„méně významných“ než jsou změny vyžadující povolení SÚJB. V nové právní úpravě jsou 
označeny jako „změny související s radiační ochranou na pracovišti se zdrojem ionizujícího 
záření“. Jde zejména o změny v monitorování sledovaných veličin. Změny této kategorie sice 
nevyžadují povolení správního orgánu, nicméně je nutno před jejich realizací posoudit, zda 
mohou negativně ovlivnit radiační ochranu. K tomuto účelu slouží i stanovení rozsahu 
dokumentování změn a způsobu a lhůt jejich oznámení Úřadu.  

K § 66 až § 68 
Atomový zákon zavádí novou formu autorizace některých explicitně vyjmenovaných činností 
(resp. činností s vyjmenovanými zdroji ionizujícího záření). Tento přístup je zcela v souladu 
s mezinárodními doporučeními, která doporučují zavedení tzv. odstupňovaného přístupu, 
který vychází z hodnocení rizik spojených s používáním daného zdroje ionizujícího záření. U 
zdrojů ionizujícího záření určených k registraci je toto riziko malé – jedná se pouze o 
generátory záření a lze snadno nastavit jednotné požadavky na zabezpečení radiační ochrany 
při jejich používání. Tyto jsou popsány v příloze č. 20. Zavedení registrace povede zejména 
ke snížení administrativní zátěže u uživatelů těchto zdrojů ionizujícího záření, kterých je 
řádově několik tisíc. 
Vyhláška stanovuje podrobné požadavky na registraci činností stanovených atomovým 
zákonem, v její příloze jsou uvedeny formuláře pro podání žádosti o registraci, včetně další 
dokumentace, kterou žadatel o registraci dokladuje provedení přejímací zkoušky nebo 
zkoušky dlouhodobé stability, která potvrzuje dobrý technický stav zdroje ionizujícího záření 
z hlediska požadavků radiační ochrany a doklad o proškolení osoby zajišťující radiační 
ochranu registranta. 
Pro osoby zajišťující radiační ochranu registranta není vyžadována tzv. zvláštní odborná 
způsobilost. Tato osoba je ale povinna absolvovat odborný kurs v intervalu 5 let. Kurs bude 
zajišťován osobou s povolením SÚJB pro tuto činnost. Na rozdíl od předchozí praxe, kdy byl 
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dohled nad radiační ochranou (nově reprezentovaný právě osobou zajišťující radiační ochranu 
registranta) na těchto pracovištích zajištován ve velké míře externě, je nově vyžadováno, aby 
osoba zajišťující radiační ochranu registranta byla přítomna při používání zdrojů ionizujícího 
záření na pracovišti, což je z hlediska praktického zajištění radiační ochrany nezbytné. 
Zavedením systému registrace některých zdrojů ionizujícího záření dojde i k úspoře kapacit 
SÚJB, které budou využity mnohem efektivněji v oblasti významných zdrojů ionizujícího 
záření spojených s větší mírou rizika, a k významnému snížení administrativní zátěže 
registrantů, kteří byli podle dosavadní právní úpravy držiteli povolení. 
 

K § 69 
Program monitorování je povinnou součástí dokumentace předkládané k řadě žádostí o 
povolení podle atomového zákona. V programu by mělo být popsáno, jakým způsobem bude 
zajištěno veškeré nezbytné monitorování, které je při výkonu činnosti třeba provádět, aby byl 
odhalen stav ionizujícího záření a míra ozáření zajištěn přehled o aktuální radiační situaci na 
pracovišti, příp. v jeho okolí a aby byla známa míra ozáření pracovníků i dalších osob, které 
by mohly být vystaveny ozáření při dané činnosti. Ustanovení stanoví nezbytný minimální 
obsah programu monitorování. 
 

K § 70 
Pro účely porovnání výsledků monitorování s požadavky právních předpisů (např. limity 
ozáření) je třeba stanovit jednotné postupy pro hodnocení měřených veličin pro všechny 
osoby, které budou monitorování provádět. Pokud by tyto jednotné postupy nebyly stanoveny, 
nebude možné hodnotit, zda jsou plněny požadavky právních předpisů a hrozí nedodržování 
povinností daných atomovým zákonem. Postupy hodnocení spočívají zejména v tom, že 
měřené veličiny jsou pomocí přepočetních/konverzních koeficientů přepočteny na veličiny, ve 
kterých jsou stanoveny limity. Např. aktivitu radionuklidu měřenou v prostředí v Bq lze 
pomocí konverzního koeficientu uvedeného v Bq/Sv přepočítat na úvazek efektivní dávky pro 
pracovníka nebo jinou osobu, která tuto aktivitu vdechne nebo požije. Konverzní koeficienty 
jsou publikovány Mezinárodní společností pro radiační ochranu. 
 

K § 71 
Monitorovací úrovně jsou nástrojem, který umožnuje efektivně předcházet nežádoucímu 
ozáření, a tím zajistit plnění požadavků právních předpisů, zejména nepřekračování 
stanovených limitů ozáření. Ustanovení vymezuje druhy monitorovacích úrovní a upravuje 
pravidla pro jejich stanovení a obecné postupy při jejich překročení. 
Záznamová úroveň vymezuje hodnoty zasluhující pozornost z hlediska radiační ochrany. 
V praxi to jsou zejména hodnoty na úrovni nejmenší detekovatelné hodnoty měřené veličiny. 
Ta musí být stanovena zejména s ohledem na účel měření a metoda měření musí být volena 
tak, aby ji byla schopna zajistit. Například pro monitorování výpustí z pracovišť a jejich okolí 
jsou nejmenší detekovatelné hodnoty měřených veličin stanoveny pro jednotlivé radionuklidy 
nebo jejich skupiny doporučeními EU. V případě osobních dávek se záznamová úroveň klade 
obvykle na úroveň desetiny limitu ozáření pro radiační pracovníky nebo jeho poměrné části 
s přihlédnutím k délce monitorovacího období. Neznamená to však, že naměřené hodnoty, 
které jsou nižší než záznamová úroveň, se nemají zaznamenat. Jejich zápis slouží k prokázání, 
že bylo měření provedeno a program monitorování v dané části byl naplněn. 
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Vyšetřovací úroveň vymezuje hodnoty, které jsou již nežádoucím výkyvem měřené veličiny. 
Její překročení je podnětem k šetření příčin a odhadu důsledků tohoto výkyvu. Je účelné volit 
vyšetřovací úrovně jako horní mez obvykle se vyskytujících hodnot, jejichž překročení již 
může signalizovat počínající problém v zajištění radiační ochrany, ať již technického nebo 
organizačního rázu. V případě osobních dávek se vyšetřovací úroveň obvykle volí rovna třem 
desetinám limitu ozáření pro radiační pracovníky nebo jeho poměrné části podle délky 
monitorovacího období. 
Zásahová úroveň vymezuje hodnoty, které kromě šetření příčin výkyvu měřené veličiny 
zavdávají podnět k opatření na obnovu normálního stavu, případně k zabránění nežádoucích 
důsledků. 
 

K § 72 
Povinnost monitorování pracoviště je v souladu s mezinárodními zvyklostmi a požadavky 
směrnice 2013/59/Euratom. Tato povinnost je atomovým zákonem uložena provozovatelům 
pracovišť I. až IV. kategorie, kteří jsou držiteli povolení. Podle typu zdrojů ionizujícího 
záření, se kterými je na pracovišti nakládáno, je zvolena vhodná fyzikální veličina, která je 
monitorována. Pro pracoviště s otevřenými radionuklidovými zdroji je z důvodu možné 
povrchové kontaminace požadováno její monitorování, kterým může být včas odhalena 
odchylka od běžného provozu, příp. včas odhalen vznik radiační mimořádné události. 
 

K § 73 a 74 
Aby bylo možné zajistit ochranu radiačních pracovníků, sledovat jejich ozáření a dodržování 
limitů ozáření je nezbytné provádět osobní monitorování. Toto ustanovení stanovuje, jakým 
způsobem má být osobní monitorování prováděno, a to v různých situacích. Ustanovení 
předepisuje použití osobního dozimetru pro pracovníky kategorie A a dále zohledňuje 
všechny možné způsoby profesního ozáření. Tam, kde je to nezbytné pro kontrolu dodržení 
limitů ozáření, včetně vnitřního ozáření a ozáření některých orgánů a tkání, předepisuje 
použití dalších dozimetrů. 
 

K § 75 
Ustanovení stanoví požadavky na osobní monitorování pracovníků kategorie B. Na všechny 
radiační pracovníky se pak aplikují požadavky stanovené v odstavci 4, i když se z charakteru 
práce nepředpokládá, že by pracovníci kategorie B mohli dosáhnout resp. překročit 
vyšetřovací nebo zásahovou úroveň. Je zdůrazněna povinnost informování radiačního 
pracovníka o překročení stanovené vyšetřovací resp. zásahové monitorovací úrovně. 
 

K § 76 a § 77 
Pro provoz a vyřazování z provozu pracoviště IV. kategorie a pro provoz a vyřazování 
z provozu pracoviště III. kategorie, pokud je z něj uvolňována radioaktivní látka formou 
výpusti, je upraven rozsah a způsob monitorování výpustí (§ 76) a okolí pracoviště (§ 77). 
Tato pracoviště představují potenciálně největší riziko svému okolí a je tedy nutné sledovat 
míru, jakou na své okolí působí. 
Rozsah monitorování výpustí je stanoven obdobně jako v dosavadní právní úpravě. Kromě 
bilančního monitorování a monitorování odchylek od běžného provozu pracoviště je 
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zdůrazněna i nutnost operativního monitorování jiných cest uvolňování radioaktivní látky 
z pracoviště v případě jejího úniku, aby v případě potřeby bylo možno zavést opatření na 
ochranu pracovníků a obyvatelstva. 
Rozsah monitorování okolí pracoviště musí zahrnout veličiny charakterizující pole 
ionizujícího záření a výskyt radionuklidů pro určení vlivu pracoviště na jeho okolí a na 
reprezentativní osobu. Druhy monitorovacích úrovní jsou stanoveny shodně s obecnými 
požadavky na monitorování. Pravidla pro jejich stanovení upřesňují dosavadní praxi, stejně 
jako obecné postupy pro činnost při jejich překročení. 
 

K § 78 až 80 
Ustanovení stanoví detaily nezbytné k zajištění radiační ochrany specificky pro pracoviště, 
kde je prováděno lékařské ozáření (§ 78), resp. pro konkrétní druhy zdrojů určených 
k lékařskému ozáření (§ 79 a 80), a to formou technických specifikací pracoviště nebo zdroje 
ionizujícího záření. Požadavky vychází z již platné právní úpravy, z evropských doporučení, 
dokumentu Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA Safety Standards: Radiation 
Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, GSR Part 3, 
a rovněž ze zkušeností z praxe. U nových požadavků je prostřednictvím přechodného 
ustanovení odstupňována jejich účinnost tak, aby se uživatelé těchto zdrojů ionizujícího 
záření mohli na jejich plnění připravit. 
 

K § 81 
Pro zajištění radiační ochrany pacientů a dalších osob je nezbytné stanovit také pravidla pro 
případy, kdy jsou pacientům aplikovány radionuklidy. V takovém případě je třeba zajistit, že 
bude vždy ověřeno, jaká aktivita bude pacientovi aplikována. Požadavek stanovující 
nepoužívání vlastního prádla pacientů je pak uveden s ohledem na možnost jeho kontaminace 
radionuklidy aplikovanými v rámci léčby. 
Pracoviště provádějící léčebné aplikace radionuklidů je schopno zajistit kromě dekontaminace 
pracovních oděvů personálu také dekontaminaci prádla pacientů, případně zajistit používání 
prádla k jednorázovému použití, včetně jeho výměny. Pro zajištění odpovídající radiační 
ochrany pacienta po aplikaci radionuklidu a pro zajištění ochrany osob jemu blízkých má 
zásadní význam poučení o pravidlech chování. Proto je stanovena povinnost aplikujícího 
odborníka, resp. zdravotnického zařízení, provádějícího diagnostické a léčebné aplikace 
radionuklidů, poskytnout pacientovi nebo jeho zákonnému zástupci relevantní informace o 
době a způsobu dodržování hygienického režimu, aby ozáření osob, které s pacientem 
přicházejí do styku, bylo na co nejnižší rozumně dosažitelné úrovni. 
 

K § 82 
 
Obsah záznamů o výsledku prošetření soustavného odchylování od místní diagnostické 
referenční úrovně je sestaven tak, aby bylo možné na základě těchto záznamů dobře 
zkontrolovat při kontrole nebo klinickém auditu, zda bylo postupováno v takovém případě 
správně a zda je na pracovišti dodržován princip optimalizace. 
Obsah záznamu o výsledku prošetření významného překročení místní diagnostické referenční 
úrovně je sestaven tak, aby bylo možné jej i zpětně používat pro hodnocení radiologických 
událostí. 
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K § 83 
Případy uvedené v tomto ustanovení jsou natolik závažné případy nesprávného použití 
ionizujícího záření v medicíně z hlediska radiační ochrany, že je nutné je klasifikovat jako 
radiologické události, což ve svém důsledku vede k jejich důslednějšímu prošetření a prevenci 
jejich opakování. 
 

K § 84 
Pro snazší rozčlenění radiologických událostí a povinností pro držitele povolení a registranty 
v případě jejich výskytu v závislosti na závažnosti dané události se radiologické události dělí 
na 3 kategorie. 
Radiologické události kategorií A a B mohou mít tak závažné důsledky, že jsou klasifikované 
jako závažné události, pro něž podle § 87 odst. 4 atomového zákona platí povinnost 
informovat o nich SÚJB, pacienta, nebo jeho zástupce a aplikujícího odborníka a indikujícího 
lékaře. Tyto události mohou mít důsledky, které by vyžadovaly včasné akce některé 
z uvedených osob, proto je nutné zajistit jejich informování. Toto je v souladu s ustanovením 
§ 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb. „Poskytovatel zdravotní služby je povinen 
zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém 
zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách,“ 
protože při radiologických událostech kategorie A a B (na rozdíl od kategorie C) dochází ke 
změnám zdravotního stavu pacienta. 

K § 85 
Protože lékařské ozáření jako takové není omezeno limity, je třeba jinými způsoby sledovat a 
případně usměrňovat celkovou úroveň ozáření pacientů. Jedním z ukazatelů jsou data 
poskytnutá zdravotními pojišťovnami. Z důvodu jednotnosti údajů poskytovaných 
zdravotními pojišťovnami je nutné specifikovat formu, rozsah a strukturu těchto dat, jak 
stanoví příloha č. 24. 
 

K § 86 
Nelékařské ozáření radiologickým vybavením je specifický způsob použití ionizujícího 
záření, který podléhá zvláštnímu odůvodnění. Aby nedocházelo k jeho zneužívání, je třeba 
zaznamenávat a archivovat právě údaje o tomto zvláštním odůvodnění, aby mohlo být zpětně 
přezkoumáno. Pro tyto účely je nutné zaznamenávat i identifikaci osob, které jej podstoupily a 
čas jeho uskutečnění. 
Vzhledem k tomu, že je použito radiologické vybavení (na kterém se zpravidla provádí   
lékařské ozáření), je třeba zaznamenávat i parametry pro hodnocení dávky z tohoto ozáření a 
pro hodnocení obdobně, jak to vyžadují Národní radiologické standardy u lékařského ozáření. 
 

K § 87 
Nelékařské ozáření jiným zdrojem ionizujícího záření je specifický způsob použití 
ionizujícího záření, který též podléhá zvláštnímu odůvodnění. Aby nedocházelo k jeho 
zneužívání, je třeba zaznamenávat a archivovat údaje o odůvodnění, aby mohlo být takové 
ozáření přezkoumáno. Pro tyto účely je nutné zaznamenávat i identifikaci osob, které jej 
podstoupily a čas jeho uskutečnění. A aby bylo možné hodnotit optimalizaci tohoto ozáření, je 
třeba zaznamenávat i parametry pro hodnocení dávky. Na rozdíl od nelékařského ozáření 
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radiologickým vybavením je pro nelékařské ozáření jiným zdrojem ionizujícího záření (může 
se týkat např. bezpečnostních skenerů osob využívajících rentgenové záření) požadováno 
aplikování dávkové optimalizační meze, neboť se má za to, že na ozáření způsobené těmito 
zdroji je aplikován obecný dávkový limit pro obyvatele 1 mSv. Obecným problémem aplikace 
tohoto požadavku však je sledování velikosti ozáření jednotlivce ze všech možných ozáření 
tohoto typu neboť není možné zajistit centrální evidenci všech těchto ozáření. Proto je 
zákonem požadováno, aby použití jiného zdroje pro účely nelékařského ozáření podléhalo 
povolení Úřadem, byť by se jednalo o drobný zdroj. Podmínky konkrétního použití pro 
konkrétní situaci, včetně dávkové optimalizační meze, pak budou posouzeny při vydávání 
tohoto povolení. 

 
K § 88 
Na základě předchozí praxe se ukázalo jako nezbytné stanovit pro pracoviště, na kterých se 
provádějí činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, řadu výjimek, které 
zohlední specifické podmínky, které na těchto pracovištích objektivně existují a které je 
odlišují od „běžných“ pracovišť se zdroji ionizujícího záření, pro které jsou stanoveny 
podmínky obecné. V ustanovení je přesně uvedeno, na kterých pracovištích se vždy vymezí 
sledované pásmo resp. kontrolované pásmo, a to z toho důvodu, že pracoviště jsou rozsáhlá, 
pracovníci vykonávají činnosti na více pracovních místech a pracoviště nelze je 
z technologických důvodů dále rozdělit podle výsledků monitorování, ani nelze přesně určit 
pracovní místo obsluhujícího personálu. 
 

K § 89 
Z důvodu, že se na pracovištích, na kterých se provádějí činnosti související se získáváním 
radioaktivního nerostu, jedná o kontaminaci přírodními radionuklidy a pracovníci se pohybují 
v rámci pracovní doby mezi jednotlivými kontrolovanými pásmy, sledovanými pásmy a 
ostatními pracovišti, by pravidelný monitoring povrchové kontaminace při výstupu 
z kontrolovaného pásma byl jen obtížně realizovatelný a jeho přínos by neodpovídal 
vynaloženému úsilí a nákladům. Radiační ochrana je v tomto případě dostatečně zajištěna 
plněním ostatních požadavků a lze stanovit z tohoto typu monitorování výjimku. 
 

K § 90 
Ustanovení transponuje článek 23 směrnice 2013/59/Euratom. Uvedený výčet pracovišť 
s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu vychází z jejich stávajícího výčtu 
uvedeného v § 87 vyhlášky č. 307/2002 Sb. Do výčtu byla nově zařazena pracoviště 
„získávání geotermální energie“, „výroba fosfátových hnojiv, výroba kyseliny fosforečné, 
termická výroba fosforu“ a názvy některých pracovišť byly upraveny tak, aby uvedený výčet 
pracovišť odpovídal příloze č. VI směrnice 2013/59/Euratom. 
Položky „hornická činnost“ a „činnost prováděná hornickým způsobem v podzemí, včetně 
zřizování, provozování a úpravy odvalů, výsypek a odkališť při těchto činnostech“ byly do 
výčtu doplněny, aby výčet pracovišť s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního 
radionuklidu v podzemí zahrnoval všechny zde prováděné činnosti spojené s rizikem ozáření. 
 

K § 91 
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Jsou zachovány stávající, dosavadní praxí ověřené a radiační ochraně vyhovující, požadavky 
na způsob, rozsah a četnost měření na pracovišti s materiálem se zvýšeným obsahem 
přírodního radionuklidu za účelem stanovení osobních dávek pracovníka. Pouze hodnota 400 
Bq/m3 pro průměrnou objemovou aktivitu radonu v ovzduší při výkonu práce byla snížena na 
300 Bq/m3, a to proto, aby bylo dosaženo souladu s referenční úrovní 300 Bq/m3 pro 
objemovou aktivitu radonu, kterou nově stanoví článek 54 směrnice 2013/59/Euratom pro 
pracoviště uvnitř budov. 
 

K § 92 
Způsob a doba evidence osobních dávek pracovníka jsou zcela převzaty ze stávající úpravy ve 
vyhlášce č. 307/2002 Sb. Požadavky na rozsah, obsah a četnost informací oznamovaných 
SÚJB o pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje ionizujícího záření jsou 
nově stanoveny tak, aby umožnily naplnit atomovým zákonem nově transponovanou 
povinnost článku 25 směrnice 2013/59/Euratom, a to ohlašovat všechny odůvodněné činnosti 
vč. pracovišť s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu. 
 

K § 93 
Uvedené ustanovení popisuje způsoby a postupy, které mají být přednostně použity při plnění 
povinnosti optimalizovat radiační ochranu stanovené provozovateli pracoviště s materiálem se 
zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu v § 93 odst. 2 písm. c) atomového zákona. 
Jsou uvedeny postupy, jejichž praktická realizace je nejúčinnější a efektivní a jejich vliv na 
snížení ozáření byl již ověřen praxí a které nemohou být v procesu optimalizace pominuty. 
 

K § 94 
Ustanovení popisuje rozsah, způsob a četnost provádění měření a hodnocení obsahu 
radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z 
přírodního zdroje ionizujícího záření, a to v návaznosti na povinnost nově stanovenou 
atomovým zákonem v § 95 odst. 1 písm. b). V ustanovení se uvádí, které materiály 
uvolňované z pracoviště mají být sledovány, přičemž četnost sledování je stanovena tak, aby 
zohlednila všechny změny ve výrobě a rovněž zajistila pravidelné ověřování aktivity 
uvolňovaných radioaktivních látek v rámci běžného provozu pracoviště, a to z důvodu 
kontroly zajištění radiační ochrany jedinců z obyvatelstva vystavených ozáření v této 
souvislosti. 
Z důvodu zajištění radiační ochrany pracovníků i jedinců obyvatelstva při uvolňování 
radioaktivní látky z pracoviště je atomovým zákonem požadováno zpracování dokumentu o 
v tomto ustanovení popsaném rozsahu. Požadován je i popis správného zacházení 
s uvolňovanou radioaktivní látkou. Požadavky na předávání informací SÚJB a požadavky na 
archivaci údajů zajistí možnost zpětně posoudit, zda byl dodržen správný postup při 
uvolňování. 
 

K § 95 
Ustanovení odkazuje na přílohu č. 25, která stanovuje podmínky pro zařazení pracoviště 
v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží mezi pracoviště s možným zvýšeným 
ozářením z radonu. 
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K § 96 
Jsou zachovány stávající, dosavadní praxí ověřené požadavky na způsob, rozsah a četnost 
měření na pracovišti s možným zvýšeným ozářením z radonu. Pouze stávající hodnota 400 
Bq/m3 pro průměrnou objemovou aktivitu radonu v ovzduší při výkonu práce byla zaměněna 
za referenční úroveň 300 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu, kterou nově stanoví článek 
54 směrnice 2013/59/Euratom pro pracoviště uvnitř budov. 
 

K § 97 
Způsob a doba evidence osobních dávek pracovníka jsou zcela převzaty ze stávající právní 
úpravy. Požadavky na rozsah, obsah a četnost informací oznamovaných SÚJB o pracovišti 
s možným zvýšením ozářením z radonu jsou nově stanoveny tak, aby umožnily naplnit 
atomovým zákonem transponovanou povinnost článku 25 směrnice 2013/59/Euratom, a to 
ohlašovat všechny odůvodněné činnosti vč. pracovišť dle článku 54 odst. 2 směrnice 
2013/59/Euratom. 
 

K § 98 
 
Uvedené ustanovení popisuje způsoby a postupy, které mají být přednostně použity při plnění 
povinnosti optimalizovat radiační ochranu stanovenou provozovateli pracoviště s možným 
zvýšeným ozářením z radonu v § 96 odst. 2 písm. c) atomového zákona. 
Jsou uvedeny postupy, jejichž praktická realizace je nejúčinnější a efektivní a jejich vliv na 
snížení ozáření byl již ověřen praxí a které nemohou být v procesu optimalizace pominuty. 
 

K § 99 
Ustanovení specifikuje způsob stanovení radonového indexu pozemku. Radonový index 
pozemku není objektivní veličina. Je definován pouze pro účely radiační ochrany pro prevenci 
proti pronikání radonu do budov, a to postupem svého stanovení. 
Protože radonový index je jedním ze vstupních parametrů pro aplikaci technických požadavků 
na ochranu staveb proti radonu z podloží, je dodržení postupu měření a vyhodnocení 
radonového indexu zcela zásadní pro existenci stávajícího systému protiradonové prevence 
při výstavbě. Nedodržení stanovených postupů by vedlo k nesprávnému stanovení objemové 
aktivity radonu v ovzduší stavby, neprovedení stavebních či režimových opatření a v důsledku 
až k možnému poškození zdraví obyvatel budovy. 
 

K § 100 
Ustanovení transponuje směrnici Rady č. 2013/59/Euratom. Nově jsou v návrhu atomového 
zákona zavedeny referenční úrovně pro přírodní ozáření ve stavbách, které nahradily dříve 
používané směrné hodnoty. Ve vyhlášce č. 307/2002 Sb. byly stanoveny směrné hodnoty pro 
objemovou aktivitu radonu pro nové stavby 200 Bq/m3 a pro existující stavby 400 Bq/m3. Na 
základě požadavků směrnice 2013/59/Euratom je navrženo stanovit jednu referenční úroveň 
300 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu ve všech stavbách s obytnými a pobytovými 
místnostmi. Tím se zjednoduší současný postup hodnocení ozáření obyvatel z radonu. 
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Stále však platí, že koncentrace radonu v budovách má být tak nízká, jak lze rozumně 
dosáhnout. Referenční úroveň proto neznamená optimální stav, ale horní hranici přijatelnosti 
rizika. Hodnota 300 Bq/m3 byla zvolena vzhledem k relativně vysoké průměrné objemové 
aktivitě radonu v domech v ČR, která je přibližně 120 Bq/m3. 
Při překročení referenční úrovně je třeba nalézt adekvátní a přijatelné opatření pro snížení 
ozáření podle skutečně zjištěné úrovně rizika. Vlastník je povinen  v souladu s obecnými 
postupy optimalizace radiační ochrany a na základě dostupných informací zvolit odpovídající 
řešení  – od jednoduchých opatření spočívajících v úpravě užívání stavby až po realizaci 
technologických ozdravných opatření. 
Nad rámec požadavků směrnice 2013/59/Euratom je stanovena referenční hodnota pro 
maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu jako kritérium pro hodnocení příspěvku 
externího ozáření zářením gama ze stavebních materiálů. Důvodem je existence domů a bytů 
postavených v 70. a 80. letech minulého století z materiálů se zvýšeným obsahem přírodních 
radionuklidů (rynholecký škvárobeton a trutnovský pórobeton). 
Dále je stanovena hodnota ročního průměru objemové aktivity radonu, při jejímž překročení 
je vlastník budovy s obytnou nebo pobytovou místností povinen provést vždy opatření. 
Hodnota 3 000 Bq/m3 byla nastavena tak, aby bylo možné eliminovat případy extrémně 
zvýšeného ozáření, na něž je současně možné při splnění dalších podmínek poskytnout 
zvýšenou státní dotaci. 
Kritéria pro hodnocení opatření uvedená v odstavci 2 vycházejí z doporučení ICRP č. 115 a 
Specific Safety Guide No. SSG.-32 Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Jsou 
uvedena proto, aby odhady přínosu při přípravě a hodnocení plánovaných opatření mohli 
provádět odborníci z oblasti stavebnictví, kteří nemusí být specialisté v oblasti radiační 
ochrany. 
 

K § 101 až § 104 
Ustanovení zachovávají stejný postup měření obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro 
veřejnou potřebu i ve vodě balené jako v dosavadní právní úpravě. Pro hodnocení výsledků 
měření je však v souladu s přílohou č. 1 směrnice 2013/51/Euratom nově stanovena méně 
přísná referenční úroveň (dříve směrná hodnota) 100 Bq/m3 objemové aktivity radonu. 
Referenční úroveň indikativní dávky a hodnota, při jejímž překročení nesmí být voda 
dodávána na trh, byly ponechány na stávající úrovni. Všechny tyto hodnoty tedy nyní 
odpovídají požadavkům přílohy č. 1 směrnice 2013/51/Euratom. V souladu s uvedenou 
směrnicí byla rovněž nově definována odběrová místa a stanovena četnost měření. 
Povinnosti měřit a vyhodnocovat obsah přírodních radionuklidů byly v souladu s obsahem 
směrnice 2013/51/Euratom zbaveni výrobci a dovozci balené přírodní minerální vody. 
V případech, že se prokáže, že ve vodě nejsou překročeny referenční hodnoty, není nově 
požadováno opakovat měření každoročně, pokud nedošlo ke změnám v zásobování či výrobě 
vody, což povede ke snížení finanční náročnosti plnění povinností dle atomového zákona. 
Výše uvedená úprava je transpozicí směrnice 2013/51/Euratom. Pro potřeby optimalizace při 
snižování obsahu přírodních radionuklidů jsou uvedeny detaily tohoto postupu. Jsou uvedeny 
postupy, jejichž praktická realizace je nejúčinnější a efektivní a jejich vliv na snížení ozáření 
byl již ověřen praxí a které nemohou být v procesu optimalizace pominuty. 
 

K § 105 
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Ustanovení plně transponuje požadavky článku 75 směrnice 2013/59/Euratom. Z tohoto 
důvodu dochází k úpravě dosavadních požadavků na plnění povinnosti výrobců a dovozců 
stavebních materiálů měřit a hodnotit obsah přírodních radionuklidů ve stavebních 
materiálech. Tato povinnost je nově vztažena pouze ke stavebním materiálům určeným dle 
orientačního seznamu v příloze č. XIII směrnice 2013/59/Euratom, u nichž lze očekávat 
zvýšený obsah přírodních radionuklidů. 
Stavební materiály, jako jsou výrobky z např. betonu, cihly, kámen a kamenivo určitého 
geologického původu jsou této povinnosti, a to na základě znalostí o obsahu přírodních 
radionuklidů získaných v době účinnosti vyhlášky č. 307/2002 Sb. zproštěny. Výčet 
dotčených stavebních materiálů uvádí příloha č. 28 vyhlášky. Nově je, na rozdíl od současné 
právní úpravy, povinnost měřit a hodnotit obsah přírodních radionuklidů vztažena pouze na 
stavební materiály používané ve stavbách s obytnými a pobytovými místnostmi. 
Pro všechny povinné stavební materiály je nově stanovena vyšší referenční úroveň (1 
mSv/rok), které odpovídá hodnota indexu hmotnostní aktivity I = 1. Index hmotnostní aktivity 
I založený na výpočtu z měřením zjištěných hmotnostních aktivit Ra-226, Th-228 a K-40 je 
v souladu s uvedeným článkem směrnice ponechán ze stávající právní úpravy, což nebude 
vyžadovat změny u laboratoří, které měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních 
materiálech provádějí. 
Četnost měření je rovněž ponechána beze změny. Nově je (v odstavci 7) naopak zohledněno, 
že v některých stavebních materiálech může být porušena radioaktivní rovnováha mezi 
přírodními radionuklidy, a požadavek na měření obsahu přírodních radionuklidů je proto této 
skutečnosti přizpůsoben. 
 

K § 106 
Povinnost evidovat výsledky měření obsahu přírodních radionuklidů byla již zakotvena 
v současné právní úpravě. Nově je upřesněn výčet povinných položek, které se musí evidovat, 
a způsob jejich oznamování SÚJB. Doba pro uchovávání požadovaných informací zůstává 
stejná, neboť zajišťuje potřebnou možnost využití informací s odstupem doby a dlouhodobé 
vyhodnocování situace z hlediska usměrňování ozáření. 
 

K § 107 
Pro pracoviště, na němž se vykonává radiační činnost, zůstaly podmínky, za nichž se považují 
uvolňovací úrovně za překročené, v principu a ve struktuře členění shodné s dosavadní právní 
úpravou. Pro snazší uplatnění v praxi je nově stanoveno, co se rozumí pod průměrnou 
hodnotou hmotnostní a objemové aktivity vzhledem k posuzovanému množství uvolňované 
radioaktivní látky. 
Naproti tomu uvolňovací úrovně hmotnostní aktivity byly nově stanoveny ve shodě s přílohou 
č. VII směrnice 2013/59/Euratom. Uvolňovací úrovně plošné aktivity byly nově stanoveny ve 
shodě s mezinárodními předpisy pro transport jaderných materiálů a radioaktivních látek. 
Tato úprava zjednoduší posuzování povrchové kontaminace a sjednotí je s obecnou praxí 
jejího monitorování.  
 

K § 108 
Ustanovení nově zavádí mírnější uvolňovací úrovně pro obsah přírodních radionuklidů 
v pevných materiálech uvolňovaných z pracovišť s možností zvýšeného ozáření z přírodního 
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zdroje záření, a to v souladu s hodnotami uvedenými v příloze č. VII směrnice 
2013/59/Euratom. Uvolňovací úrovně pro přírodní aktivitu odpadních vod směrnice 
2013/59/Euratom nestanoví, uvolňovací úrovně byly proto převzaty ze stávající právní 
úpravy. 

 
K § 109 
Referenční úroveň je úroveň ozáření nebo rizika ozáření v nehodové expoziční situaci nebo 
v existující expoziční situaci, kterou je nežádoucí překročit; snížením úrovně ozáření nebo 
rizika ozáření na referenční úroveň nelze mít optimalizaci radiační ochrany za docílenou. 
Referenční úroveň pro nehodové expoziční situace je stanovena v souladu s Doporučením 
ICRP č. 103 a je vyjádřena hodnotou 100 mSv pro celkovou dávku obdrženou v průběhu 
nehodové expoziční situace. 
Stanovení uvedené hodnoty vylučuje u jednotlivce vznik tkáňových reakcí (deterministických 
účinků) a udržuje riziko stochastických účinků na rozumně nízké a pro společnost přijatelné 
mezi. Riziko rakoviny spojené s ozářením populace na úrovni uvedené referenční úrovně 
představuje navýšení případů o 0,5% oproti počtu případům rakoviny u neozářené populace. 
 

K § 110 
Zavedení ochranných opatření musí být nejen zdůvodněno, ale i optimalizováno, tj. musí být 
zvážen nejen přínos v důsledku odvrácení ozáření ochranným opatřením, ale zvážena i 
všechna rizika spojená s realizací opatření. Při rozhodování o zavedení ochranných opatření 
musí být zváženy všechny okolnosti ovlivňující jejich praktickou proveditelnost tak, aby byla 
zachována zásada nezpůsobit více škody než užitku, zejména pak okolnosti uvedené 
v odstavci 1. 
Pro případ, že by předpokládané dávky v průběhu nehodové expoziční situace mohly vést ke 
tkáňovým reakcím, se neodkladná ochranná opatření zavedou vždy, tj. bez zvažování dalších 
okolností spojených s realizací těchto opatření (odstavec 2). 
V odstavci 3 jsou uvedena kritéria sloužící k odůvodnění v procesu rozhodování o zavedení 
neodkladných ochranných opatření. Kritéria jsou stanovena v odvrácených dávkách, které 
představují efekt zavedeného opatření a zaručují, že ozáření v průběhu nehodové expoziční 
situace nepřekročí referenční úroveň stanovenou v § 109. 
Kritéria pro opatření ukrytí a jódová profylaxe jsou stejná jako ve stávající právní úpravě a 
vycházejí z relativní nenáročnosti realizace těchto opatření. Ukrytím obyvatel v budovách, 
které se nepředpokládá delší než 2 dny, se významně sníží vnější ozáření z okolního 
kontaminovaného terénu a částečně se sníží i ozáření při průchodu kontaminovaného mraku. 
Aplikace jódové profylaxe (blokace štítné žlázy neradioaktivním jódem) má smysl jen 
v případě, kdy hrozí inhalace radioaktivního jódu. V zónách havarijního plánování jaderných 
elektráren Dukovan a Temelín jsou obě uvedená opatření zaváděna automaticky ve chvíli, kdy 
hrozí radiační havárie. Radiační havárie může nastat jen v důsledku vážného poškození 
paliva, kdy v úniku radioaktivních látek jsou obsaženy i radioaktivní jódy. 
Při rozhodování o evakuaci, která je opatřením jednak náročným jeho realizací, jednak 
výrazně zasahujícím do života obyvatel, je nutné ve chvíli rozhodování zvážit nejen efekt, 
který by byl získán tímto opatřením (odvrácenou dávku), ale i dosavadní průběh expozice 
obyvatel, zejména v případě, že byla realizována již opatření ukrytí a jódové profylaxe. 
Takový postup, uvedený v odstavci 3 písm. c), zaručuje, že ozáření v průběhu nehodové 
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expoziční situace nepřekročí referenční úroveň stanovenou v § 109. V souladu s významem 
referenční úrovně lze očekávat, že o evakuaci malého počtu obyvatel může být odůvodněně 
rozhodnuto i v případě, že hodnota dávky podle kritéria uvedeného v odstavci 3 písm. c) bude 
výrazně nižší než 100 mSv za prvních 7 dnů. Naopak u velkých sídelních celků s několika 
tisíci obyvatel bude evakuace odůvodněna až při hodnotách dávky blížících se uvedenému 
kritériu. V zónách havarijního plánování jaderných elektráren Dukovan a Temelín je ochranné 
opatření evakuace zaváděno na základě monitorování skutečné radiační situace po skončení 
úniku. 
Pro zdůvodnění následného ochranného opatření postihujícího omezení používání 
kontaminovaných potravin a vody je v odstavci 4 zvolen úvazek efektivní dávky (ozáření 
v důsledku příjmu takových potravin a vody) na úrovni obecného limitu, tj. 1 mSv/rok. 
Připustit vyšší hodnoty se nepovažuje za odůvodněné, zejména v situaci, kdy budou 
k dispozici nekontaminované potraviny a voda. Uvedené následné ochranné opatření se 
zavádí až po odvolání neodkladných ochranných opatření, v jejichž průběhu se příjem 
kontaminovaných potravin a vody neuvažuje. 
Neodkladná i následná ochranná opatření lze odvolat, pokud pominuly důvody pro jejich 
zavedení a bylo zohledněno ozáření, ke kterému by došlo po odvolání ochranných opatření. 
V situacích, kdy důsledkem nehody bude kontaminace terénu, je nutné zvážit ozáření z této 
kontaminace a regulovat je hodnotou na spodní úrovni rozsahu referenčních úrovní pro tyto 
případy, tj. hodnotou 20 mSv/rok. 
Odstavec 7 pak upozorňuje na nutnost aplikace optimalizačního přístupu při regulaci ozáření 
v případech, kdy by došlo k časovému souběhu radiační mimořádné události a mimořádné 
události z jiných příčin. 

 
K § 111 
V tomto paragrafu jsou uvedeny podrobnosti o rozsahu informování zasahujících osob, které 
jsou v souladu s požadavkem čl. 17 směrnice 2013/59 Euratom. Smyslem této detailní úpravy 
je zajistit radiační ochranu těchto osob při zásahu i s jejich účastí a vědomím. Tímto lze 
docílit aktivního přístupu, který současně nebude ohrožovat zasahující osoby ani jejich okolí, 
a tím přispět k účinnému provedení zásahu. 
 

K § 112 
Ustanovení specifikuje podrobnosti týkající se požadovaných záznamů a jejich evidence a 
uchovávání, informace které se předávají po skončení zásahu SÚJB, náležitosti souhlasu 
zasahujících osob s účastí na zásahu a konečně vybavení osobními ochrannými prostředky a 
pomůckami při zásahu. Doba uchovávání je stanovena tak, aby i s odstupem doby bylo možné 
posoudit případné účinky zásahu na zasahující osoby. 
 

K § 113 
Zde jsou uvedeny některé podrobnosti k postupům optimalizace opatření k usměrňování 
přetrvávajícího ozáření v důsledku nehodové expoziční situace a týkající se dvou 
nejvýznamnějších expozičních cest, tj. vnějšího ozáření z kontaminovaného terénu a vnitřního 
ozáření příjmem kontaminovaných potravin a vody. Při odhadu ozáření z kontaminovaného 
terénu se musí zohlednit reálné doby pobytu reprezentativní osoby vně a uvnitř budov, 
protože uvnitř budov je ozáření významně nižší než na volném terénu. 
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V případě odhadu úvazku efektivní dávky z příjmu potravin a vody je nutné zvážit nejen míru 
kontaminace jednotlivých komodit, ale i jejich zastoupení (roční spotřeba) v potravním koši 
reprezentativní osoby. U komodit s nízkou roční spotřebou lze tak povolit jejich konzumaci i 
v případě, že jsou více kontaminovány než komodity, které v potravním koši převládají. 

 
K § 114 
Radionuklidové zdroje mají široký rozsah vlastností, které je činí různě atraktivní pro 
potencionální útočníky. K zabezpečení radionuklidových zdrojů musí být použity adekvátní 
opatření s využitím odstupňovaného přístupu. Z hlediska cílů zabezpečení byly zavedeny dvě 
úrovně zabezpečení a z nich vyplývající požadavky. 
Jedna úroveň zabezpečení (ta vyšší) zahrnuje radionuklidové zdroje 1. kategorie zabezpečení 
a jejím cílem je zabránit neoprávněnému přemístění radionuklidového zdroje. Druhá úroveň 
zabezpečení zahrnující radionuklidové zdroje 2. a 3. kategorie zabezpečení má za cíl snížit 
pravděpodobnost neoprávněného přemístění na nejnižší dosažitelnou míru. 
V následujících ustanoveních jsou dále stanoveny postupy zabezpečení a kritéria pro naplnění 
stanovených cílů. 
 

K § 115 
Tento paragraf stanoví požadavky na základní prvky systému zabezpečení. Radionuklidové 
zdroje mají široký rozsah vlastností, které je činí různě atraktivní pro potencionální útočníky. 
K zabezpečení radionuklidových zdrojů musí být použity adekvátní opatření s využitím 
odstupňovaného přístupu. Z hlediska cílů zabezpečení byly zavedeny dvě úrovně zabezpečení 
a z nich vyplývajícími požadavky. Jedna úroveň zabezpečení (ta vyšší) zahrnuje 
radionuklidové zdroje 1. kategorie zabezpečení, jejichž cílem je zabránit neoprávněnému 
přemístění radionuklidového zdroje.  
V prvé řadě se jedná o instalaci technických prostředků, které potenciálního útočníka na první 
pohled upozorní, že přístup ke zdroji ionizujícího záření je ztížen (instalace mříží, 
výstražných nápisů, bezpečnostních kamer), ale také zavedení organizačních opatření (přístup 
ke zdroji ionizujícího záření má jenom někdo po předložení bezpečnostní karty s fotografií 
držitele, objekt je střežen a podobně). Všechna tato opatření jsou viditelná tak aby 
potenciálního narušitele varovala a případně odradila od svého zamýšleného konání. 
Ve druhé fázi se jedná o technické prostředky, které jsou schopny detekovat pokus o 
neautorizovaný přístup ke zdroji ionizujícího záření (instalace pohybových čidel, 
magnetických zámků) a následně vyhodnotit (bezpečnostní kamery) zda a v jakém rozsahu 
došlo k narušení střeženého prostoru. Druhá úroveň zabezpečení zahrnující radionuklidové 
zdroje 2. a 3. kategorie zabezpečení má za cíl snížit pravděpodobnost neoprávněného 
přemístění na nejnižší dosažitelnou míru. 
Ve třetí fázi musí být narušiteli kladeny do cesty překážky, které mu zpomalí postup ke zdroji 
ionizujícího záření tak, aby byla možná reakce, která jejich postup zastaví. Může jít o instalaci 
mříží, dveří se zpevněným rámem, labyrintů apod. 
V neposlední řadě musí být zavedena pravidla pro práci s lidmi, informacemi a technickými 
prostředky, tak aby potenciální narušitel měl co nejméně informací o překážkách, které jsou 
mu kladeny do cesty, a nemohl se na jejich překonání dopředu připravit. 
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K § 116 
Plán zabezpečení je základním dokumentem držitele povolení ve vztahu k zabezpečení 
radionuklidového zdroje. Systém zabezpečení nemůže být budován jako „ad-hoc“ přijímání 
organizačních opatření a montování technických prostředků. Držitel povolení musí při 
navrhování a budování systému zabezpečení vycházet ze znalosti toho jaké zdroje 
ionizujícího záření provozuje, jak jsou tyto zdroje ionizujícího záření kategorizovány, kde se 
pracoviště nachází a proti jakému typu narušitele bude zdroje ionizujícího záření chránit. Plán 
zabezpečení dokumentuje všechny tyto kroky tak, aby držitel povolení mohl deklarovat 
SÚJB, jaké konkrétní kroky pro zabezpečení svých zdrojů ionizujícího záření podnikl. 
 

K § 117 
V odstavci 1 se identifikuje okruh informací, které jsou považovány za natolik důležité 
z hlediska zabezpečení zdrojů ionizujícího záření, že přístup k těmto informacím musí 
podléhat omezením uvedeným v odstavci 2. Z důvodu administrativní náročnosti tyto 
informace nepodléhají zákonu o utajovaných skutečnostech a je ponecháno na držiteli 
povolení, aby zajistil odpovídajícím způsobem důvěrnost těchto informací. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o specifickou oblast a vzhledem k neveřejnému charakteru informací, musí držitel 
povolení ustanovit osobu, která bude jednotlivé činnosti v rámci zabezpečení koordinovat a 
bude mít komplexní přehled o celém systému. 
Ačkoliv je systém zabezpečení zdrojů ionizujícího záření budován z větší části proti vnějšímu 
narušiteli, není možné vyloučit, a je to dokumentováno i v zahraničních zdrojích o 
zabezpečení zdrojů ionizujícího záření, přítomnost zaměstnance držitele povolení, který může 
být vnějšímu narušiteli nápomocen při zlovolném konání či koná dokonce samostatně. 
V odstavci 4 se tudíž ukládá držiteli povolení, aby vybrané osoby byly posuzovány již při 
přijímání do zaměstnání a dále průběžně s ohledem na jejich charakterové vlastnosti, 
majetkové poměry, osobní problémy a patologické závislosti, které by mohly ovlivnit jejich 
loajalitu k zaměstnavateli a stát se bezpečnostním rizikem. 
 

K § 118 
Ustanovení obsahuje obvyklou doložku technické notifikace v souladu s Legislativními 
pravidly vlády. Předpis je notifikován Evropské komisi a ostatním členským zemím EU, 
neboť stanoví některé technické požadavky na zdroje ionizujícího záření, které by mohly být 
zvažovány z hlediska možných překážek volného pohybu zboží. 

K § 119 
Přechodné ustanovení zohledňuje aktuální možnosti splnění některých požadavků technické 
povahy v praxi zejména u zdrojů ionizujícího záření užívaných k lékařskému ozáření. 
Přestože z praxe aplikace dosavadní právní úpravy je zřejmé, že aktuální stav lékařských 
zdrojů ionizujícího záření ne zcela vyhovuje nově stanovovaným požadavkům, vývoj na trhu 
s těmito zařízeními jednoznačně naznačuje, že v dohledné době se již budou vyskytovat pouze 
zařízení tyto požadavky splňující. Je tedy v zájmu zvyšování úrovně radiační ochrany v ČR 
žádoucí stanovit tyto požadavky, ale aplikovat je jen na nově pořízené zdroje ionizujícího 
záření nebo odstupňovaně tak, aby měli dosavadní uživatelé dostatek času se na nové 
požadavky adaptovat. 

K § 120 
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Vyhláška by měla nabýt účinnosti ke stejnému datu jako atomový zákon, aby jej mohla 
efektivně provádět. U některých ustanovení je navrhována pozdější účinnost, a to 
v návaznosti na nabytí účinnosti příslušných ustanovení směrnice 2013/59/Euratom. 
 

K příloze č. 1 
Příloha stanoví D-hodnoty pro vybrané radionuklidy a jejich násobky. Tabulka je převzata 
z dokumentu Mezinárodní agentury pro atomovou energii „Dangerous quantities of 
radioactive materiál (D-value)“ a stanoví hodnoty aktivity pro jednotlivé radionuklidy, od 
kterých je radionuklid považován za nebezpečný, pokud se dostane mimo kontrolu. 
 

K příloze č. 2 
Příloha stanoví radiační váhové faktory, tkáňové váhové faktory, jakostní faktory Q, které 
jsou nezbytné pro stanovení řady ve vyhlášce definovaných veličin. Hodnoty jsou převzaty 
z mezinárodních dokumentů. 
 

K příloze č. 3 
Příloha stanoví číselné hodnoty konverzních faktorů, které slouží pro přepočet  aktivity 
přijatých radionuklidů na obdrženou dávku. Hodnoty byly převzaty z mezinárodních 
dokumentů. 
 

K příloze č. 4 
Příloha stanoví reprezentativní znaky zvažované při výběru optimální alternativy radiační 
ochrany. Jde o hlediska a údaje, které musí být vzaty v úvahu při výběru optimální varianty 
zajištění radiační ochrany. Reprezentativní znaky jsou zvoleny tak, aby daný proces 
charakterizovaly z hlediska potřeb radiační ochrany (zejména počty osob, které mohou být 
vystaveny ozáření, velikost dávek, jejich rozložení v čase a prostoru, dávkové optimalizační 
meze, apod.) a mají sloužit jako návodné v celém procesu optimalizace tak, aby mohl být 
logicky strukturován. 
 

K příloze č. 5 
Příloha stanoví pravidla pro hodnocení ozáření reprezentativní osoby. Výsledky hodnocení 
ozáření reprezentativní osoby jsou podkladem pro posuzování úrovně radiační ochrany a 
rovněž přímo pro posouzení plnění některých požadavků atomového zákona (např. při použití 
dávkové optimalizační meze, stanovení autorizovaného limitu). 
 

K příloze č. 6 
Příloha stanoví obsah optimalizační studie pro účely stanovení autorizovaného limitu ozáření 
reprezentativní osoby. Studie musí mj. zohlednit všechny cesty ozáření reprezentativní osoby 
a doložit realizaci všech dostupných technických a organizačních opatření ke snížení 
množství radioaktivních látek nebo ionizujícího záření uvolňovaných do životního prostředí. 
Autorizovaný limit stanovený na základě této studie pak představuje reálně dosažitelnou 
úroveň zajištění radiační ochrany pro konkrétní praxi. 
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K příloze č. 7 
Příloha stanoví číselné hodnoty zprošťovacích a uvolňovacích úrovní. Hodnoty zprošťovacích 
a úrovní aktivity a hmotnostní aktivity a uvolňovacích úrovní hmotnostní aktivity byly 
převzaty ze směrnice 2013/59/Euratom a z doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii obsažených v dokumentu IAEA Safety Standards: Radiation Protection and Safety of 
Radiation Sources: International Basic Safety Standards, GSR Part 3. Hodnoty uvolňovacích 
úrovní plošné aktivity byly nově stanoveny ve shodě s mezinárodními předpisy pro transport 
jaderných materiálů a radioaktivních látek. 
 

K příloze č. 8 
Příloha stanová úrovně aktivity, při nichž je uzavřený radionuklidový zdroj považován za 
vysokoaktivní zdroj. Tabulka je převzata z přílohy č. III směrnice 2013/59/Euratom a stanoví 
hodnoty aktivity, od kterých jsou uzavřené radionuklidové zdroje vysokoaktivními. 
 

K příloze č. 9 
V této příloze jsou uvedeny konkrétní požadavky na vybavení příslušné kategorie pracoviště 
s otevřenými radionuklidovými zdroji a maximálně možné zpracovávané aktivity v rámci 
jednotlivých kategorií, přičemž je zohledněn charakter prováděné činnosti s otevřenými 
radionuklidovými zdroji, např. za mokra, s těkavými látkami, apod., protože tyto podmínky 
mají vliv ozáření pracovníků při práci s nimi. 
Dále jsou zde uvedeny koeficienty vybavenosti pracovního místa, které mohou zvýšit nebo 
snížit konečnou zpracovávanou aktivitu podle toho, zda operace s otevřenými 
radionuklidovými zdroji je prováděna na standardně vybaveném pracovním místě, nebo na 
jiném pracovním místě. 
 

K příloze č. 10 
Příloha stanoví postupy při ověřování těsnosti uzavřeného radionuklidového zdroje. Aby byla 
správně ověřena těsnost uzavřeného radionuklidového zdroje, která je z hlediska radiační 
ochrany klíčovým parametrem, a zároveň aby při tom nedocházelo ke zbytečnému ozařování 
osob, které tuto zkoušku provádějí, definuje příloha správné způsoby tohoto ověřování při 
přejímacích zkouškách, zkouškách dlouhodobé stability a provozní stálosti. 
 

K příloze č. 11 
Příloha stanoví četnost zkoušek dlouhodobé stability uzavřeného radionuklidového zdroje 
s ohledem na jejich typ a zpracování (zejména opláštění). 
 

K příloze č. 12 
Příloha stanoví kategorizaci závad zjištěných při zkoušce dlouhodobé stability. Zjištění 
funkční závady nebo kombinace závad ohrožující zdraví pacienta musí vést k okamžitému 
zastavení provozu. Netěsnost uzavřeného radionuklidového zdroje může vést ke kontaminaci 
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předmětů a osob a tím pádem k nebezpečným ozářením, proto musí být při jejím zjištění 
uzavřen provoz. 
Kritéria pro ostatní zdroje ionizujícího záření jsou obecná, protože vzhledem k variabilitě 
modalit, typ, konstrukcí a použití těchto zdrojů ionizujícího záření nelze předem určit, 
překročení jakých tolerancí jakých veličin v jakých testech je považováno za nepřijatelné. 
Posouzení závažnosti závady tak závisí na konkrétních výsledcích dané zkoušky dlouhodobé 
stability, typu, konstrukci a použití zdroje ionizujícího záření a na erudici osoby, která 
zkoušku dlouhodobé stability provádí. 
 

K příloze č. 13 
Příloha stanoví způsob a četnost provádění zkoušky provozní stálosti registrantem. Rozsah a 
četnost těchto zkoušek provozní stálosti vychází z rozsahů a četností zkoušek provozní 
stálosti, které pro zařízení používaná registranty definují národní a mezinárodní doporučení a 
doporučení výrobců, a jsou optimalizované tak, aby nepředstavovaly pro registranty 
neúměrnou zátěž, ale aby zároveň správně odhalily závažná selhání těchto zdrojů ionizujícího 
záření nebo jejich příslušenství, která by mohla zhoršit radiační ochranu. 
 

K příloze č. 14 
Příloha stanoví výčet údajů o radiačním pracovníkovi kategorie A a údaje charakterizující 
jeho očekávané ozáření, které je držitel povolení povinen hlásit SÚJB. Údaje slouží k vedení 
evidence radiačních pracovníků a sledování jejich osobních dávek a rovněž pro statistické 
sledování úrovně ozáření pracovníků pracujících s různými typy zdrojů a na různých druzích 
pracovišť. Tyto výsledky jsou pak porovnávány na mezinárodní úrovni. 
 

K příloze č. 15 
Příloha stanovuje vzor osobního radiačního průkazu. Vzhledem k charakteru radiačního 
průkazu je existence vzoru nezbytná. Průkaz musí být rozpoznatelný a přehledný i v cizině, 
proto je text uveden i v dalších jazycích. Vzor je převzat z předchozí právní úpravy, čímž je 
zajištěna i žádoucí kontinuita. 
 

K příloze č. 16 
Příloha stanoví údaje o zdroji ionizujícího záření zasílané SÚJB držitelem povolení k 
nakládání se zdrojem ionizujícího záření a registrantem. Údaje slouží k vedení evidence 
zdrojů ionizujícího záření, které umožňuje efektivní výkon státního dozoru a rovněž sledování 
celkového zajištění úrovně radiační ochrany v ČR. 
 

K příloze č. 17 
Příloha stanoví obsah přehledu vyrobených, dovezených, distribuovaných a vyvezených 
zdrojů ionizujícího záření zasílaného SÚJB. Údaje slouží k vedení evidence zdrojů 
ionizujícího záření, která umožňuje efektivní výkon státního dozoru, sledování celkového 
zajištění úrovně radiační ochrany v ČR a mezinárodní spolupráci při sledování pohybu zdrojů 
ionizujícího záření. 
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K příloze č. 18 
Příloha uvádí maximální povolené hodnoty plošné aktivity pro nefixovanou povrchovou 
kontaminaci na povrchu v kontrolovaném pásmu a mimo něj, a to pro radionuklidové zdroje 
emitující záření beta nebo gama a pro nízce toxické radionuklidové zdroje emitující záření 
alfa, a pro ostatní radionuklidové zdroje emitující záření alfa. Vzhledem k tomu, že atomový 
zákon nově definuje termín povrchová kontaminace jako výskyt radioaktivní látky na povrchu 
v množství přesahujícím 0,4 Bq/cm2 pro radionuklidové zdroje emitující záření beta nebo 
gama a pro nízce toxické radionuklidové zdroje emitující záření alfa, nebo 0,04 Bq/cm2 pro 
ostatní radionuklidové zdroje emitující záření alfa, pracuje vyhláška s těmito hodnotami. 
 

K příloze č. 19 
Příloha stanoví obsah dokumentace pro různé druhy povolované činnosti v rámci expozičních 
situací. 
 
K bodu 1 
Během fungování systému provádění přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability 
v režimu, kdy je provádí držitelé povolení, SÚJB při správní a kontrolní činnosti zjistil, které 
položky je třeba detailně popsat v metodikách, vzorových protokolech a v další dokumentaci 
těchto držitelů povolení, aby bylo zajištěno, že zdroje ionizujícího záření budou v rámci 
přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability otestovány po všech stránkách, které jsou 
z hlediska radiační ochrany podstatné, a aby tak byla fyzikálně a technicky zajištěna 
bezpečnost jejich provozu po následující období. Požadavky na tuto dokumentaci jsou 
poměrně podrobné, protože je nezbytné, aby byly dostatečně sjednoceny, a tak bylo zajištěno, 
že budou testovány stejné parametry a že protokoly z měření budou mít obdobnou strukturu. 
Jen tak bude zajištěna kontinuita těchto měření a srozumitelnost protokolů i v případě, že 
zdroje ionizujícího záření budou v průběhu jejich používání testovat různí držitelé povolení. 
Zároveň vzhledem k tomu, že měření prováděná při těchto zkouškách musí vykazovat 
dostatečnou přesnost, je v požadavcích na dokumentaci držitelů povolení vyžadován popis 
metrologického zajištění. 
 
K bodu 2 
Poskytování služby osobní dozimetrie je velmi specifický a důležitý druh povolované 
činnosti. Její správné a přesné provádění zajišťuje, že je u tisíců radiačních pracovníků 
kategorie A zajištěno spolehlivé osobní monitorování. Pomocí něho držitelé povolení a SÚJB 
kontrolují dodržování limitů, optimalizaci, trendy v osobních dávkách a v případě radiační 
události jsou díky osobnímu monitorování k dispozici data o osobních dávkách, která jsou 
velmi důležitá při řešení a vyšetřování události. Z tohoto důvodu je třeba podrobně 
specifikovat požadavky na dokumentaci držitelů povolení, kteří takovou službu poskytují, aby 
byla zajištěna dostatečná přesnost stanovování dávek, správný způsob komunikace a 
předávání dozimetrických dat držitelům povolení a SÚJB, i správná organizace této služby, 
aby i v běžném velkém objemu osobních dozimetrů, u nichž se většinou dávkové hodnoty 
pohybují pod limity, byla věnována zvýšená a dostatečná pozornost několika dozimetrům, 
které mohou vysokými dávkami signalizovat překročení limitů nebo dokonce radiační 
událost. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAFYJW4WM)



- 352 - 
 

K bodu 3 až 8 
Pro oblasti stanovování osobních dávek pracovníků na pracovišti s možností zvýšeného 
ozáření z přírodního zdroje ionizujícího záření a na pracovišti s možným zvýšením ozáření 
z radonu, měření a hodnocení ozáření z přírodního zdroje ionizujícího záření ve stavbě, 
stanovení radonového indexu pozemku, měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů 
ve stavebním materiálu, v pitné vodě pro veřejnou potřebu a v balené vodě jsou uvedeny 
závazné obsahy metodik a protokolů, které musí být dodrženy držiteli povolení při 
vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany. Rovněž v těchto případech je 
cílem jednotný postup osob provádějících tyto činnosti a tak i obdobná úroveň zajištění 
radiační ochrany. 
 

K příloze č. 20 
Příloha stanoví postupy pro zajištění radiační ochrany registrantem při používání zdroje 
ionizujícího záření. Vzhledem k charakteru zdrojů ionizujícího záření, které podléhají 
registraci, lze tyto postupy stanovit univerzálně a bude tak snížena administrativní, příp. 
finanční zátěž uživatelů těchto zdrojů ionizujícího záření, protože tito nebudou nuceni sami 
zpracovávat dokument, který popisuje bezpečné používání zdroje ionizujícího záření 
(provozní pokyny, pracovní postupy apod.). 
 

K příloze č. 21 
Příloha stanovuje vzory pro podání žádosti o registraci a její potvrzení. Údaje uvedené ve 
vzoru jsou nezbytné k tomu, aby byl SÚJB schopen posoudit registrovanou činnost a provést 
registraci. 
 

K příloze č. 22 
Národní diagnostické referenční úrovně v radiodiagnostice a intervenční radiologii vznikly 
zpracováním hodnot místních diagnostických referenčních úrovní získaných od poskytovatelů 
zdravotní péče v letech 2012 až 2014 dle postupu podle Doporučení ICRP č. 103, 2007. 
Výběr vyšetření, pro něž byly národní diagnostické referenční úrovně navrženy, vychází z tzv. 
TOP 20, což je seznam 20 nejvýznamnějších vyšetření v radiodiagnostice a intervenční 
radiologii z hlediska individuální i kolektivní dávky, který byl stanoven na základě 
evropského doporučení RP 154 - European guidance on estimating population doses from 
medical X-ray procedures. 
Sběr a zpracování dat provedl Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. v rámci projektu 
Technologické agentury ČR ve spolupráci se společností Ing. Dušan Olejár – OLE. Výsledné 
hodnoty národních diagnostických referenčních úrovní byly konzultovány s odbornými 
společnostmi (České společnosti fyziků v medicíně, Radiologické společnosti ČLS JEP, 
Společnosti radiologických asistentů ČR, České kardiologické společnosti, České společnosti 
intervenční radiologie, Grémiu ambulantních radiologů, Komisi odborníků pro mamární 
diagnostiku a České stomatologické komoře). 
V nukleární medicíně byly po dohodě s Českou společností nukleární medicíny přejaty 
původní národní diagnostické referenční úrovně z roku 2002. 

 
K příloze č. 23 
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Příloha stanoví kritéria pro zařazení radiologické události do kategorie, postupy v případě 
jejího výskytu, doba uchovávání záznamů o ní a rozsah a lhůty pro informování o ní. 
Radiologické události kategorie A znamenají ohrožení života pacienta, možné trvalé těžce 
vyléčitelné zhoršení kvality jeho života v důsledku tkáňových reakcí. Vzhledem k těmto 
velmi závažným reálným nebo potenciálním následkům je u nich nastaven nejpřísnější systém 
regulace zahrnující povinnost okamžitě informovat SÚJB, pacienta, nebo jeho zástupce a 
aplikujícího odborníka a indikujícího lékaře o radiologické události i o všech skutečnostech 
zjištěných při jejím vyšetřování a o přijatých opatřeních a následně po 1 měsíci je informovat 
souhrnně o celé radiologické události a všech jejích důsledcích. Dále je vyžadována nejdelší 
doba archivace všech těchto údajů z důvodů např. možných soudních sporů nebo analýz 
vedoucích k prevenci takových událostí. 
Radiologické události kategorie B představují případy možného výskytu nezáměrných 
tkáňových reakcí, které však neohrožují život pacienta nebo nemohou vést k trvalému těžce 
vyléčitelnému zhoršení kvality života. Není o nich tudíž nutné informovat neprodleně, protože 
se nepředpokládá nutnost bezprostředních akcí ke zmírnění fatálních následků. Nicméně u 
radioterapie může být výskyt takové události signálem zhoršení kvality péče, které může ve 
svém důsledku vést k radiologické události kategorie A, proto je požadováno informování do 
1 měsíce. Doba archivace je zvolena 10 let z důvodu možného nasčítání dávek z různých 
vyšetření (případně z různých událostí), které by mohlo vést k závažnějším tkáňovým 
reakcím. 
Radiologické události kategorie C představují události, u nichž v radiodiagnostice, intervenční 
radiologii a nukleární medicíně nemůže k tkáňovým reakcím vůbec dojít a v radioterapii 
možný výskyt tkáňových reakcí nemůže mít výrazný vliv na zdraví pacienta a jeho léčbu, 
proto není nutné informování pacienta, jeho zástupce, aplikujícího odborníka ani indikujícího 
lékaře. SÚJB je o těchto událostech souhrnně informován v rámci ročního hodnocení zajištění 
radiační ochrany. Doba archivace je zvolena 10 let z důvodu možnosti analýzy jejich 
opakování, které by mohlo vést k přehodnocení jejich kategorie. 
Případy, kdy mohlo k radiologické události dojít, ale nestalo se tak, jsou důležité případy, při 
nichž se identifikují možné nedostatky, které by mohly vést k radiologické události, a je 
možné je odstranit, aniž by k nějaké radiologické události došlo. Doba archivace a postupy 
pro tyto případy jsou nastaveny tak, aby tento účel plnily. 
Opakování radiologické události může svědčit o zásadních chybách v kvalitě poskytované 
péče, které by mohly mít nezanedbatelný vliv na nezdůvodněné navyšování kolektivní dávky 
nebo by mohly v budoucnu vést k velmi závažným radiologickým událostem ohrožujících 
život nebo zdraví pacientů. Proto je nutné při určitém opakování stejných radiologických 
událostí jejich přeřazení do vyšší kategorie, což má za následek zpřísnění dohledu a urychlení 
zjištění a odstranění příčin. Počty případů opakování radiologické události, kdy je nutné jejich 
přeřazení do vyšší kategorie, jsou odvozeny ze závažnosti jejich možného dopadu a z možné 
závažnosti pochybení, které k události vedly. 
Při radiologické události je v prvé řadě nutné zamezit zhoršování situace a následně přijmout 
veškerá dostupná opatření, aby dopad události byl co nejmenší. Nakonec je nutné zjistit 
příčiny události a podniknout takové kroky, aby se daná situace již neopakovala. Toto vše 
musí odpovídat možným rizikům s událostí spojeným. Postupy uvedené v příloze č. 23 
odpovídají této filozofii. 

 
K příloze č. 24 
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Příloha stanoví údaje o zdravotních službách, při nichž bylo použito ionizující záření a byly 
poskytovatelem zdravotních služeb vykázány a zdravotní pojišťovnou uhrazeny, které musí 
být poskytovány SÚJB zdravotními pojišťovnami. Údaje jsou nezbytné v tomto rozsahu 
k tomu, aby byl SÚJB schopen globálně vyhodnocovat situaci v lékařském ozáření a případně 
přijímat regulatorní opatření, která by míru ozáření ovlivňovala. 

 
K příloze č. 25 
Příloha stanoví podmínky pro zařazení pracoviště umístěného v podzemním nebo prvním 
nadzemním podlaží budovy mezi pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu. 
Podmínky byly určeny tak, aby povinnost měření radonu na pracovištích naplnila požadavek 
článku 54 odst. 2 písm. a) směrnice 2013/59/Euratom a současně byla zacílena výhradně na 
budovy špatného stavebně technického stavu na lokalitách s vysokým rizikem pronikání 
radonu z podloží, protože u takto definovaných budov existuje vysoká pravděpodobnost 
výskytu hodnot objemové aktivity radonu nad referenční úroveň, tedy vysokého rizika ozáření 
pracovníků radonem. Obce s vyšší než 30% pravděpodobností překročení referenční úrovně 
dle § 100 odst. 1 byly identifikovány za použití statistického zpracování údajů doposud 
získaných státem v rámci Radonového programu ČR vyhlášeného usneseními vlády č. 
538/1999 a č. 594/2009. 
 

K příloze č. 26 
Příloha stanoví způsob vyhodnocení výsledků pro stanovení radonového indexu pozemku. 
Radonový index pozemku není objektivní veličina. Je definován pouze pro účely radiační 
ochrany pro prevenci proti pronikání radonu do budov postupem svého stanovení. Radonový 
index pozemku se zjišťuje jako kombinace hodnot objemové aktivity radonu v podloží a 
plynopropustnosti půdy v místě budoucí stavby a jejím blízkém okolí. 
Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu je variabilní, reprezentativní hodnotou pro 
hodnocení pozemku je jediné číslo, tzv. třetí kvartil objemové aktivity radonu, jako výsledek 
statistického vyhodnocení minimálně 15 výsledků měření. Plynopropustnost se stanoví buď 
přímým měřením a statistickým vyhodnocením stejným způsobem jako objemová aktivita 
radonu, nebo odborným posouzením na základě popisu vertikálního profilu zeminy a odhadu 
podílu jemné frakce.  
 

K příloze č. 27 
Příloha se vztahuje k ustanovení § 101 a 102 vyhlášky. Uvádí nejvyšší přípustnou hodnotu 
objemové aktivity přírodních radionuklidů a referenční úrovně obsahu přírodních 
radionuklidů v pitné vodě převzaté z přílohy I směrnice 2013/51/Euratom. Dále jsou uvedeny 
vyšetřovací úrovně celkové objemové aktivity alfa a beta v pitné vodě, které byly, stejně jako 
způsob a rozsah základního a doplňujícího rozboru v rámci systematického měření obsahu 
přírodních radionuklidů v pitné vodě, převzaty ze  stávajícího právního předpisu. Odpovídají 
požadavkům přílohy III směrnice  2013/51/Euratom a jejich vhodnost pro radionuklidové 
složení zdrojů pitné vody vyskytujících se v České republice byla ověřena dosavadní praxí.  

 
K příloze č. 28 
Příloha stanoví seznam povinných stavebních materiálů a surovin, na něž se vztahují 
požadavky § 105 a 106 vyhlášky. Seznam odpovídá příloze XIII směrnice 2013/59/Euratom. 
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K příloze č. 29 
Příloha stanoví číselné hodnoty úrovně absorbované dávky, při jejichž překročení musí být 
zavedeno neodkladné ochranné opatření, za účelem vyloučení tkáňových reakcí 
(deterministických účinků). Uvedené hodnoty pro jednotlivé tkáně odpovídají mezinárodním 
doporučením, např. Doporučení ICRP č. 103, 2007. 
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	 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,
	 požadavky na způsob zabezpečení radionuklidového zdroje včetně radionuklidového zdroje 1. až 3. kategorie zabezpečení.
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