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V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost dne 9. 9. 2016, s termínem dodání stanovisek do 3. 10. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Odbor kompatibility K § 5 rozdílové tabulky:  

Rozdílová tabulka vykazuje ustanovení § 5 odst. 1, 
2, 3 a 4 návrhu jako implementační k článku 9 
směrnice 2013/59/EURATOM. Máme za to, že 
z pohledu implementace je relevantní pouze odst. 1 
§ 5. Zbývající ustanovení § 5 je tedy nezbytné 
vypustit, popřípadě doplnit relevantní ustanovení 
příslušné směrnice. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Implementační je i § 5 odst. 2 – implementuje se 
požadavek čl. 9 odst. 1: 
„Členské státy zajistí, aby se limity ozáření 
profesního ozáření vztahovaly na součet 
profesního ozáření pracovníka ze všech 
autorizovaných činností za rok,“. 
 
V ostatním bude připomínka akceptována. 

K § 10 rozdílové tabulky: 
Dle rozdílové tabulky má § 10 odst. 1a 2 
implementovat čl. 65 a 66 směrnice 
2013/59/EURATOM. Máme za to, že obsah 
vnitrostátní úpravy (hodnocení ozáření) a unijní 
úpravy (operativní ochrana) spolu věcně nesouvisí. 
Požadujeme vysvětlit, popřípadě vypustit 
předmětná ustanovení z rozdílové tabulky a 
neuvádět je jako implementační. 

VYSVĚTLENO 
Ustanovení odstavce 1 stanoví (ve spojení 
s přílohou č. 5) požadavky na způsob „hodnocení 
ozáření reprezentativní osoby“. „Reprezentativní 
osobu“ definuje § 2 odst. 3 písm. j) atomového 
zákona jako „jednotlivce z obyvatelstva 
zastupujícího modelovou skupinu fyzických osob, 
které jsou z daného zdroje a danou cestou 
nejvíce ozařovány“. Jedná se tedy o institut, který 
je využíván k posouzení a omezování ozáření 
obyvatelstva z konkrétního zdroje ionizujícího 
záření, potažmo zařízení s tímto zdrojem. 
§ 10 návrhu vyhlášky navazuje na § 81 a 82 
atomového zákona, které směřují k radiační 
ochraně obyvatelstva před ozářením v důsledku 
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nakládání se zdrojem ionizujícího záření na 
pracovišti nebo vypouštění radioaktivní látky do 
okolí pracoviště. Odstavec 1 konkrétně navazuje 
na povinnost určitých držitelů povolení (zejména 
k provozu pracoviště IV. kategorie) hodnotit 
ozáření reprezentativní osoby, tedy, obecněji 
řečeno, hodnotit ozáření obyvatelstva, dopady 
nakládání se zdrojem ionizujícího záření (provozu 
pracoviště s ním) na něj. 
Odstavec 1 tedy zjevně naplňuje ustanovení 
směrnice 2013/59/Euratom „Členské státy zajistí, 
aby operativní ochrana jednotlivců z obyvatelstva 
před činnostmi podléhajícími povolení za 
normálních okolností u příslušných zařízení 
zahrnovala: 
a) posouzení … navrhovaného umístění zařízení 
z hlediska radiační ochrany při zohlednění 
příslušných demografických … podmínek; 
b) uvedení zařízení do provozu až po ověření, že 
je zajištěna odpovídající ochrana před veškerým 
ozářením …“. 
Obdobně tento postup má sloužit o tomu, aby, ve 
smyslu čl. 66 směrnice 2013/59/Euratom, byl 
zajištěn odhad dávek ozáření u jednotlivců z 
obyvatelstva v důsledku autorizovaných činností, 
a to při zohlednění požadavků čl. 66 odst. 2 a 3. 
 
Odstavec 2 stanoví podrobnosti pro obsah 
optimalizační studie pro stanovení 
autorizovaného limitu ozáření reprezentativní 
osoby (odkazem na přílohu č. 6). Navazuje tím na 
povinnosti dle § 82 atomového zákona, zejména 
na pravomoc SÚJB „za účelem stanovení 
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autorizovaného limitu ozáření reprezentativní 
osoby rozhodnutím uložit žadateli o povolení k 
uvolňování radioaktivní látky z pracoviště, aby 
zajistil provedení optimalizační studie“. 
Optimalizační studie je výsledkem optimalizace 
radiační ochrany obyvatelstva (je dáno kontextem 
a obsahem optimalizační studie). 
Ustanovení tedy zjevně transponuje čl. 65 odst. 2 
směrnice 2013/59/Euratom, který umožňuje 
členskému státu stanovit „autorizované limity 
jakožto součást autorizace vypouštění a 
podmínek pro uvolňování radioaktivních výpustí, 
které: 
a) zohlední výsledky optimalizace radiační 
ochrany;“. 
 
Lze ovšem uvažovat o zahrnutí příloh č. 5 a 6 
vyhlášky mezi transpoziční ustanovení, byť jsou 
některými detaily nad rámec obecných 
požadavků směrnice. 

K § 35 rozdílové tabulky: 
Na pravé straně rozdílové tabulky postrádáme ve 
výčtu unijních ustanovení též odst. 2 a 3 čl. 43 
směrnice 2013/59/EURATOM, které jsou dle 
našeho názoru též relevantní z pohledu 
implementace § 35 návrhu. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 72 odst. 1 až 5 rozdílové tabulky: 
Rozdílová tabulka vykazuje ustanovení § 72 odst. 1 
až 5 návrhu jako implementační vůči ustanovením 
čl. 39 odst. 1 a 2 směrnice 2013/59/EURATOM. 
Máme za to, že ustanoveními § 72 odst. 3 až 5 
návrhu není do právního řádu ČR promítán žádný 
z požadavků čl. 39 odst. 1 a 2 směrnice 2013/59/ 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
V případě odstavce 3 je vyžadováno aby 
„Účinnost ochrany před zevním a vnitřním 
ozářením musí být ověřována měřením příkonu 
dávkového ekvivalentu, objemové aktivity nebo 
dalších veličin nezbytných pro ověření účinnost 
ochrany před zevním a vnitřním ozářením“. 
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EURATOM. Ustanovení čl. 39 odst. 1 směrnice 
2013/59/Euratom vyžaduje, aby „radiologický 
dohled nad pracovištěm … případně zahrnoval: 
a) měření dávkových příkonů od zevního ozáření 
…; 
b) měření objemové aktivity vzduchu a plošné 
aktivity radionuklidů způsobujících kontaminaci … 
.“ 
Lze mít tedy za to, že odstavec 3 přinejmenším 
částečně (v oblasti ochrany před zevním 
ozářením), transponuje toto ustanovení směrnice 
2013/59/Euratom. 
 
Obdobně odstavec 4 vyžaduje provádění 
monitorování radioaktivní kontaminace na 
pracovišti s otevřeným radionuklidovým zdrojem. 
V tomto provádí čl. 39 odst. 1 směrnice 
2013/59/Euratom, který vyžaduje, aby 
„radiologický dohled nad pracovištěm … případně 
zahrnoval: 
b) měření … plošné aktivity radionuklidů 
způsobujících kontaminaci … .“ 
 
Odstavec 5 požaduje v určitých situacích 
provádění monitorování „objemových aktivit 
radionuklidů v ovzduší“, což plně odpovídá čl. 39 
odst. 1 směrnice 2013/59/Euratom, který 
vyžaduje, aby „radiologický dohled nad 
pracovištěm … případně zahrnoval: 
b) měření objemové aktivity vzduchu … .“ 
 
Lze akceptovat vypuštění odkazu na čl. 39 odst. 
2 u tohoto paragrafu a naopak jeho uvedení u § 
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23 odst. 2 písm. h) vyhlášky, který doposud nebyl 
(chybně) uváděn jako transpoziční. 

K § 73 a 74 rozdílové tabulky: 
Rozdílová tabulka vykazuje ustanovení § 73 návrhu 
a § 74 jako implementační vůči ustanovením čl. 41 
odst. 1 až 3 směrnice 2013/59/EURATOM. Podle 
našeho názoru § 73 a § 74 nejsou implementační 
vůči čl. 41 odst. 3 směrnice 2013/59/ EURATOM. 
Proto je nutné vypustit z rozdílové tabulky u § 73 a 
u § 74 vykazované ustanovení čl. 41 odst. 3 
směrnice 2013/59/EURATOM. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Ustanovení § 73 odst. 1 navazuje na § 78 odst. 1 
písm. d) atomového zákona, který vyžaduje 
zajištění „osobního monitorování radiačního 
pracovníka … v závislosti na rozsahu a způsobu 
vykonávané činnosti,“. Ustanovení samotné 
stanoví, že „Osobní monitorovaní radiačního 
pracovníka musí být prováděno k určení 
osobních dávek radiačního pracovníka 
sledováním, měřením a hodnocením jeho 
zevního a vnitřního ozáření.“. Následující 
ustanovení jsou speciální a upravují podmínky 
některých typů monitorování. Nadále však platí, 
že i pro případy, kdy nejsou prováděny dále 
upravené speciální typy monitorování, musí být 
prováděno „sledování a hodnocení ozáření“. 
Z povahy věci se bude jednat o sledování a 
hodnocení ozáření pomocí monitorování 
pracoviště, tj. postupem dle § 72 (jiný typ 
monitorování není stanoven). Toto ustanovení 
transponuje čl. 39 směrnice 2013/59/Euratom. 
Tuto možnost výslovně připouští právě čl. 41 
odst. 3 směrnice 2013/59/Euratom. 
Mimoto také § 73 odst. 5 připouští, aby byl jiný 
způsob „sledování a hodnocení ozáření“ 
pracovníka upřesněn programem monitorování, 
pokud osobní dozimetr není schopen měřit 
všechny druhy záření podílející se na zevním 
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ozáření radiačního pracovníka. 
Lze uzavřít, že § 73 je transpozičním i ve vztahu 
k čl. 41 odst. 3 směrnice 2013/59/Euratom. 
 
V případě § 74 lze připustit vypuštění čl. 41 odst. 
3 směrnice 2013/59/Euratom z pravého sloupce 
tabulky. 

K § 75 rozdílové tabulky: 
Rozdílová tabulka vykazuje ustanovení § 75 návrhu 
jako implementační vůči  ustanovením čl. 41 odst. 1 
až 3 směrnice 2013/59/EURATOM. Máme za to, že 
§ 75 není implementační vůči ustanovení čl. 41 
odst. 1 směrnice 2013/59/ EURATOM. Nadto se 
domníváme, že ustanovení § 75 odst. 3 písm. a) 
návrhu je implementační vůči čl. 44 odst. 1 písm. b) 
a čl. 44 odst. 2 směrnice 2013/59/ EURATOM. Je 
proto nutné vypustit z rozdílové tabulky u § 75 
vykazované ustanovení čl. 41 odst. 1 směrnice 
2013/59/EURATOM. Nadto požadujeme vložit do 
rozdílové tabulky u § 75 ustanovení čl. 44 odst. 1 
písm. b) a čl. 44 odst. 2 směrnice 
2013/59/EURATOM. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 77 rozdílové tabulky: 
V rozdílové tabulce je ustanovení § 77 návrhu 
vykázáno jako implementační vůči ustanovení 
čl. 68 směrnice 2013/59/EURATOM. Máme za to, 
že § 77 návrhu není implementační vůči ustanovení 
čl. 68 písm. a), c) a d) směrnice 2013/59/ 
EURATOM. Požadujeme proto vypustit z rozdílové 
tabulky u § 77 vykazované ustanovení čl. 68 písm. 
a), c) a d) směrnice 2013/59/EURATOM. 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení čl. 68 písm. d) směrnice 
2013/59/Euratom bude nově uvedeno u § 45 
odst. 2 písm. b) bod 2 a odst. 3 písm. c). 
Ve srovnávací tabulce budou uvedeny rovněž 
předpisy z oblasti metrologie, kde je již tradičně 
relevantní úprava obsažena. 
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K § 92 odst. 2 a § 97 odst. 2 rozdílové tabulky: 
Máme za to, že § 92 odst. 2 a § 97 odst. 2 návrhu 
jsou implementační vůči ustanovení čl. 44 odst. 1 
písm. a) a d) směrnice 2013/59/EURATOM. 
Požadujeme proto doplnit do rozdílové tabulky u § 
92 a § 97 ustanovení čl. 44 odst. 1 písm. a) a d) 
směrnice 2013/59/EURATOM. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Do rozdílové tabulky u § 97 bude doplněno pouze 
ustanovení čl. 44 odst. 1 písm. a) směrnice 
2013/59/EURATOM. Ustanovení čl. 44 odst. 1 
písm. d) nebylo, v souladu návětím odstavce 1 
implementováno, (členský stát o něm takto 
nerozhodl) pro pracoviště dle § 95 vyhlášky 
(pracoviště dle čl. 35 odst. 2 a 45 odst. 3). 
U § 92 odst. 2 rozdílové tabulky nebudou 
zmíněná ustanovení směrnice uvedena, protože 
na pracovištích dle § 90 vyhlášky nejsou 
pracovníci/nedochází k situacím dle čl. 41, 42, 52 
ani 53 směrnice. 

K § 92 odst. 5 a § 97 odst. 5 rozdílové tabulky: 
Ustanovení § 92 odst. 5 a § 97 odst. 5 návrhu 
nejsou podle našeho názoru implementační vůči 
v rozdílové tabulce vykazovaným ustanovením 
směrnice 2013/59/EURATOM. Požadujeme proto 
výše uvedená ustanovení návrhu nevykazovat jako 
implementační, nebo vysvětlit. 

AKCEPTOVÁNO 
Tyto odstavce nebudou v tabulce uvedeny. 

K § 72 odst. 1 až 5 rozdílové tabulky: 
Domníváme se, že § 94 návrhu není implementační 
vůči ustanovení čl. 25 resp. čl. 30 směrnice 
2013/59/EURATOM. Požadujeme vysvětlit, nebo 
nevykazovat § 94 návrhu jako implementační. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 72 odst. 1 až 5 rozdílové tabulky: 
Máme za to, že ustanovení § 102 odst. ž písm. a) 
návrhu je implementační vůči ustanovení čl. 6 odst. 
1 směrnice 2013/51/EURATOM. Požadujeme proto 
doplnit do rozdílové tabulky u § 102 ustanovení čl. 
6 odst. 1 směrnice 2013/51/EURATOM. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Ustanovení § 102 je implementační vůči celému 
čl. 6 směrnice 2013/51/EURATOM. Bude tedy 
doplněn celý článek 6. 
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K § 119 návrhu: 
V § 119 jsou podtrženy rovněž odkazy na 
neimplementační ustanovení § 79 resp. § 80. Je 
proto nutné nepodtrhávat v § 119 odkazy na ta 
ustanovení, jež stanoví čistě vnitrostátní 
požadavky. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Ustanovení § 79 a 80 jsou částečně transpoziční. 
Přechodné ustanovení bude podtrženo tak, aby 
odpovídalo podtržení § 79 a 80. V případě § 79 
jsou v přechodném ustanovení zahrnuta i 
ustanovení transpoziční (ovšem je podtrženo 
celé, protože jde o jediný pododstavec). 
V případě § 80 bude podtržení odstraněno. 
Přechodná ustanovení (včetně správných 
podtržení) by měla vypadat následovně: 

(1) Požadavky na zdroje ionizujícího záření 
používané pro lékařské ozáření uvedené v 
a) § 79 písm. a) a b), písm. c) bod 3 a 4 a písm. 

d) bod 3, 4 až 6 se použijí na zdroje 
ionizujícího záření instalované po nabytí 
účinnosti této vyhlášky a 

b) § 79 písm. c) bod 5 a písm. d) bod 7 se 
použijí na zdroje ionizujícího záření 
instalované po 1. únoru 2018. 
(2) Požadavky na zdroje ionizujícího záření 

používané pro lékařské ozáření uvedené v 
a) § 80 odst. 1 písm. a) bod 3, písm. b) bod 7, 

písm. c) bod 6, písm. d) body 3 až 6 a odst. 2 
se použijí na zdroje ionizujícího záření 
instalované po nabytí účinnosti této vyhlášky, 

b) § 80 odst. 1 písm. a) bod 4 se použijí na 
zdroje ionizujícího záření instalované po 1. 
únoru 2018 a 

c) § 80 odst. 1 písm. a) bod 5 a písm. b) bod 8 
se použijí na zdroje ionizujícího záření 
instalované po 1. dubnu 2012. 
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CELEX: 32013L0059 

§ 1 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 
ledna 2017, s výjimkou 
a) § 79 písm. c) bod 2 a písm. d) bod 2 a § 80 

odst. 1 písm. b) bod 4 a 6 a písm. d) bod 1 a 
2, které nabývají účinnosti 1. února 2018, a 

b) § 80 odst. 1 písm. a) bod 2, který nabývá 
účinnosti 1. ledna 2021. 

 
2. sloupec rozdílové tabulky k § 119 by měl 
vypadat takto: 
(2) Požadavky na zdroje ionizujícího záření 
používané pro lékařské ozáření uvedené v 
a) § 79 písm. b), písm. c) bod 4 a písm. d) bod 4 
až 6 se použijí na zdroje ionizujícího záření 
instalované po nabytí účinnosti této vyhlášky a 
b) § 79 písm. c) bod 5 se použijí na zdroje 
ionizujícího záření instalované po 1. únoru 2018. 
A 2. Sloupec rozdílové tabulky k § 120 by měl 
vypadat takto: 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
2017, s výjimkou 
a) § 79 písm. c) bod 2, které nabývají účinnosti 1. 
února 2018. 
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K § 75 odst. 3 písm. a) návrhu: 
S ohledem na čl. 44 odst. 2 směrnice 
2013/59/EURATOM požadujeme upřesnit 
povinnost informovat o výsledcích osobního 
monitorování v § 75 odst. 3 písm. a) návrhu tím, že 
se výslovně stanoví, že tato povinnost zahrnuje 
rovněž informování o výsledcích měření, které byly 
případně použity k odhadu těchto výsledků, nebo o 
výsledcích posouzení dávek ozáření provedeného 
v důsledku dohledu nad pracovištěm. 

NEAKCEPTOVÁNO. 
Doplnění se jeví být nadbytečné, neboť § 75 odst. 
1 písm. b) stanoví jako alternativu „osobního 
monitorování“ i „výpočet osobních dávek 
radiačního pracovníka z údajů o monitorování 
pracoviště, na kterém vykonává pracovní 
činnosti, a sledování doby pobytu na tomto 
pracovišti“ (tj. obdoba „výsledků měření, které 
byly případně použity k odhadu těchto výsledků, 
nebo k výsledkům posouzení jejich dávek ozáření 
provedeného v důsledku dohledu nad 
pracovištěm“ ve smyslu čl. 44 odst. 2 směrnice 
2013/59/Euratom). Ustanovení § 75 odst. 3 písm. 
a) pak vyžaduje, aby byl pracovník informován o 
„výsledcích jeho osobního monitorování“. Jelikož 
„Osobní monitorování“ zahrnuje i výpočet dávek 
na základě výsledků monitorování pracoviště, 
musí na základě § 75 odst. 3 písm. a) držitel 
povolení informovat pracovníka i o případných 
výsledcích těchto výpočtů. 

K § 79 písm. c) a d) návrhu: 
Požadujeme upřesnit obsah zprávy o radiační 
dávce podle § 79 písm. c) bodu 4 a podle § 79 
písm. d) bodu 6 tak, aby bylo v souladu s čl. 60 
odst. 3 písm. e) směrnice ...zřejmé, že musí 
obsahovat všechny informace, které odpovídají 
pojmu "příslušné parametry pro posouzení dávky 
pro pacienta" ve smyslu čl. 60 odst. 3 písm. d) 
směrnice (pravděpodobně informace uvedené v § 
79 písm. c) bodech 1 a 2 resp. v § 79 písm. d) 
bodech 1, 4 a 5), a jejichž přenos do záznamu o 
vyšetření má být tedy  ve smyslu čl. 60 odst. 3 
písm. e) směrnice  příslušné vybavení schopné 

NEAKCEPTOVÁNO 
Strukturovaná zpráva o radiační dávce je velmi 
podrobný výpis všech možných parametrů pro 
posouzení dávky pacienta. Je mnohem 
podrobnější a pro účely stanovování dávky 
pacienta v intervenční radiologii a výpočetní 
tomografii mnohem vhodnější než pouhá obecná 
formulace „příslušné parametry pro posouzení 
dávky pro pacienta“, pod níž se mohou schovat i 
jiné méně vhodné způsoby. V tomto ohledu 
navrhovatel plně implementuje tento, z určitého 
pohledu poněkud minimalistický, požadavek 
směrnice a dokonce jde výrazně dále směrem 
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zajistit. k tomu, co je fakticky z hlediska toho, že 
intervenční radiologie a výpočetní tomografie jsou 
vysokodávkové metody, které je třeba velmi 
detailně monitorovat, skutečně žádoucí. 

K § 81 odst. 5 návrhu: 
V § 81 odst. 5 je chybně uvedeno "pokyny podle 
odst. 3 písm. b)". Správně by mělo být uvedeno 
"pokyny podle odst. 4 písm. b)". 

AKCEPTOVÁNO 

K § 119 odst. 2 návrhu: 
V § 119 odst. 3 písm. a) uváděné ustanovení § 80 
písm. e) návrh neobsahuje. Požadujeme opravit. 

AKCEPTOVÁNO 

Český báňský úřad K § 90 písm. q) a r) 
 
ČBÚ doporučuje, aby § 90 byl rozšířen o písm. s) a 
činnosti, které jsou předmětem statní báňské 
správy, byly v písm. q), r) a s) rozloženy takto: 
 
hornická činnost, 
činnost prováděná hornickým způsobem 
v podzemí, nebo 
nakládání s těžebním odpadem. 
 
Odůvodnění: Navrhované znění § 90 písm. q), r) a 
s) lépe odpovídá systematizaci činností, která 
vyplývá z právních předpisů v gesci ČBÚ, zejména 
ze zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, zákona č. 
157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o 
změně některých zákonů a navazujících vyhlášek 
ČBÚ. Užití obecného pojmu nakládání s těžebním 

AKCEPTOVÁNO 
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odpadem v písm. s) umožňuje pokrýt nejširší škálu 
konkrétních činností, jejichž předmětem je 
těžebním odpad, včetně případných změn zákona 
č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem 
a o změně některých zákonů, vyhýbá se tak 
taxativnímu výčtu jednotlivých činností („zřizování, 
provozování a úpravy“), který by mohl být pro účely 
vyhlášky limitující. 
1. v § 2 písm. i) nahradit slovo „úvazek“ slovem 
„úvazkem“ 

AKCEPTOVÁNO 

2. v § 14 písm. a) nahradit slovo „významných“ 
slovem „významným“ 

AKCEPTOVÁNO 

3. v § 23 odst. 2 písm. h) vypustit souřadnou 
spojku „a“, text by tak zněl: „(…) metodách 
monitorování osob, (…)“ 

AKCEPTOVÁNO 

4. v § 60 odst. 2 konec uvozujícího odstavce 
vypustit souřadnou spojku „a“, text by tak zněl: 
„musí být umístěn v ochranném stínícím krytu (…), 
tak, aby“ 

AKCEPTOVÁNO 

5. v § 72 odst. 3 nahradit slovo „účinnost“ v 
textu „(…) pro ověření účinnost ochrany (…)“ 
slovem „účinnosti“ 

AKCEPTOVÁNO 

6. v § 84 odst. 3 písm. a) nahradit slovo 
„případu“ slovem „případ“ 

AKCEPTOVÁNO 

7. v § 87 písm. h) nahradit slovo „optimalizační“ 
slovem „optimalizačních“ 

NEAKCEPTOVÁNO 
Celá věta zní „Záznamy o nelékařském ozáření 
jiným zdrojem ionizujícího záření musí obsahovat 
… porovnání dávky z nelékařského ozáření s 
dávkovou optimalizační mezí a“. 
Připomínka navrhuje převedení výrazu do 
plurálního tvaru, což by ovšem vyžadovalo 
komplexnější úpravu věty, která není nezbytná, 
neboť k jednoznačnému stanovení požadavku 
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postačuje singulární tvar. 
Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů 
ČR 

K § 2 písm. d)  
Upozorňujeme, že výše uvedená definice pojmu 
„ekvivalentní dávka“ neplatí pro fotony. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Definice pojmu „ekvivalentní dávka“ je shodná 
s definicí v ICRP 103, která platí i pro fotony a 
tedy v souladu s mezinárodní dobrou praxí a 
správně. 

K § 2 písm. f) 
Upozorňujeme, že podle International Commission 
on Radiological Protection (ICRP) 103 není 
doporučeno používání pojmu „kolektivní dávka“, 
neboť jde o zavádějící pojem. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Předkladatel si je velmi dobře vědom doporučení 
ICRP ve vztahu ke kolektivní dávce – ICRP nikde 
neuvádí, že se nemá používat, pouze zdůrazňuje 
některá úskalí při jejím použití a vyzývá 
k opatrnosti. Kolektivní dávka jako taková může 
být opravdu zavádějící, pokud je nesprávně 
použita, proto má být doplněna dalšími údaji o 
počtu osob, distribuci dávek, atd. V jasně 
specifikovaných situacích je kolektivní dávka 
nadále používána – např. UNSCEAR s ní nadále 
pracuje jako s důležitým údajem charakterizujícím 
ozáření celosvětové populace z různých zdrojů 
záření. 
Nová atomová legislativa používá tento pojem jen 
velmi omezeně a ve specifických případech – 
konkrétně při optimalizaci v systému porovnání 
nákladů s dávkou (§ 8 odst. 6) a jako jeden ze 
znaků, které musí být zvažovány při výběru 
reprezentativní osoby (příloha č. 4 bod 1.2). 
V těchto případech předkladatel považuje použití 
této veličiny za potřebné a nevyhnutelné, proto je 
tento termín i definován v § 2. 

K § 5 odst. 4 
Z ustanovení lze vyvodit, že po překročení limitů 
ozáření se může radiační pracovník vrátit k obvyklé 
pracovní (tedy též radiační) činnosti s potenciálním 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 5 odst. 3 výslovně požaduje, aby 
byl pracovník po překročení limitů vyřazen 
dočasně z práce, a umožňuje mu pokračovat 
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opětovným překročením limitů, aniž byly při 
posuzování jeho zdravotní způsobilosti uváženy 
stochastické účinky ionizujícího záření. 
Doporučujeme formulaci upravit. 

v práci až po posouzení jeho zdravotní 
způsobilosti. Při posuzování zdravotní 
způsobilosti jsou brány v úvahu všechny aspekty 
potenciálního ohrožení zdraví v souvislosti 
s vystavením ionizujícímu záření. 

K § 21 odst. 1 písm. e) 
Takto vymezené pracoviště III. kategorie 
předpokládá dovození, že se jedná také o 
pracoviště, kde se radioaktivní nerost získával i v 
minulosti, tj. před útlumem a likvidací těžby a 
úpravy uranu, a v současnosti zde probíhá pouze 
zahlazování následků hornické činnosti. S výjimkou 
dolu Rožná se jedná o všechna ostatní pracoviště 
bývalého uranového průmyslu. Doporučujeme 
formulačně upravit. 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení bude upraveno následovně: 
„e) pracoviště, na němž se vykonávají činnosti 
související se získáváním radioaktivního nerostu 
s  výjimkou sanací a rekultivací prováděných na 
úložných místech těžebních odpadů, na kterých 
byla ukončena hornická činnost.“. 

K § 71 odst. 6 
Je v právních předpisech stanovena „zásahová 
úroveň“? Doporučujeme ji vymezit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
„Zásahová úroveň“ je jednoznačně vymezena v § 
71 odst. 1 a 2 návrhu vyhlášky: 
„(1) Monitorovací úrovně jsou 
a) záznamová úroveň, 
b) vyšetřovací úroveň a 
c) zásahová úroveň. 
(2) Záznamové úrovně musí být stanoveny 
a) na úrovni 
1. 1/10 limitů ozáření, nebo 
2. nejmenší detekovatelné hodnoty měřené 
veličiny a 
b) s ohledem na délky monitorovacího 
období.“. 
Konkrétní výše zásahové úrovně je stanovena 
subjektem provádějícím monitorování. 
Pravidla pro jejich stanovení v případě 
monitorování výpustí a okolí jsou uvedena v § 76 
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odst. 5 a v § 77 odst. 4, a to proto, že se jedná o 
ochranu obyvatelstva. 

K § 81, odst. 2, 
 
Nesouhlasíme se zásadní změnou, aby léčebná 
aplikace radionuklidu, který je otevřeným 
radionuklidovým zdrojem, s výjimkou brachyterapie, 
musela být prováděna v lůžkové části 
zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních 
služeb, speciálně upravené a vybavené pro tento 
účel. 
Odůvodnění: 
Tato změna by znamenala vytvoření nových 
lůžkových částí zdravotnických zařízení, nebo by 
muselo dojít ke zrušení poskytování této léčby, 
která je prováděna doposud ambulantně. 

AKCEPTOVÁNO 
Za stávající text odstavce 2 bude doplněno: 
„Tato podmínka neplatí, pokud ozáření fyzických 
osob žijících ve společné domácnosti s pacienty 
po léčebné aplikaci otevřeného radionuklidového 
zdroje nemůže překročit dávkovou optimalizační 
mez stanovenou v § 64 odst. 1 písm. a) 
atomového zákona,“. 

K § 89 
Doporučujeme za slova „povrchové kontaminace“ 
vložit slova „fyzické osoby“. 

AKCEPTOVÁNO 

Navrhujeme v příloze č. 22 upravit a doplnit o nová 
radiofarmaka „Národní diagnostické referenční 
úrovně pro diagnostická vyšetření dospělých v 
nukleární medicíně“ takto: 
a. FDG (neuvádět u scintigrafie, ale vytvořit 
nový řádek PET a upravit úrovně takto): 
i. Cílená oblast (např. mozek):      250 MBq   
ii. Hradlované vyšetření srdce:      600 MBq  
iii. Trup (nádor/zánět):                     600 MBq 
b. FLT (nový řádek spolu s FDG v rámci PET) 
i. Cílená oblast (např. mozek):         250 MBq   
ii. Trup (nádor):                                   600 MBq 
c. NaF (nový řádek spolu s FDG a FLT v rámci 
PET) 

NEAKCEPTOVÁNO 
Národní diagnostické referenční úrovně pro 
nukleární medicínu budou v dohledné době 
komplexně aktualizovány. Vzhledem k jejich 
významu a použití není vhodné provést 
nekoncepční změnu pouze na základě 
připomínek, ale je nutné provést celonárodní sběr 
dat a jeho výsledky následně detailně 
prodiskutovat s odbornými společnostmi. Po 
provedení této analýzy bude vyhláška v případě 
potřeby novelizována. 
Příloha č. 22 bude obsahovat diagnostické 
referenční úrovně, které jsou nyní obsaženy ve 
vyhlášce č. 307/2002 Sb. V předloženém textu do 
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i. Cílená oblast:                                   200 MBq  
ii. Celé tělo:                                          600 MBq 
A dále nové řádky v rámci PET: 
d. FMM – mozek:                                               
200 MBq 
e. FBB – mozek:                                                  
360 MBq 
f. FCH - trup (nádor):                                        
600 MBq 
g. FDOPA - trup (nádor):                                   
600 MBq 
 
Odůvodnění: 
Tabulka je zastaralá, vůbec neobsahuje nová 
radiofarmaka, která jsou již na trhu a běžně se 
používají. 

připomínkového řízení byly omylem zahrnuty 
diagnostické referenční úrovně z předchozí 
právní úpravy. 

Navrhujeme přidat 99Mo -> 99mTc do tabulky 
„Mateřské nuklidy a příslušné dceřiné nuklidy v 
radioaktivní rovnováze“ na str. 219 

AKCEPTOVÁNO 
Bude vložen řádek Mo-99 – Tc-99m do tabulky 
na str. 228 za řádek Zr-97 – Nb-97. Zároveň bude 
označen mateřský nuklid hvězdičkou v tabulce na 
str. 218: Mo-99*. 

Ministerstvo financí 1. V úvodní větě pod nadpisem vyhlášky 
doporučujeme vynechat celý text „k provedení § 9 
odst. 2 písm. c) a j)………………….a „§ 164 odst. 
2“, neboť tyto odkazy nekorespondují s odkazy 
uvedenými pod nadpisy jednotlivých paragrafů. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 9 odst. 2 písm. c) je prováděn § 63 
návrhu vyhlášky (a ustanovení je pod nadpisem 
citováno). 
Ustanovení § 9 odst. 2 písm. j) je prováděn § 105 
návrhu vyhlášky (a ustanovení je pod nadpisem 
citováno). 
Ustanovení § 164 odst. 2 je prováděn § 114 až 
117 návrhu vyhlášky (a ustanovení je pod 
nadpisy citováno). 

2. Doporučujeme všechny odkazy na přílohy k 
této vyhlášce vyjádřit slovy „je upraven/a v příloze 

AKCEPTOVÁNO 
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č. xy k této vyhlášce“ místo textu „stanoví příloha č. 
xy této vyhlášky“. 
3. V souladu s článkem 39 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády by v paragrafu nemělo 
být obsaženo více jak 6 odstavců. Vyšší počet 
odstavců je obsažen v § 7, § 32, § 35, § 48, § 52, § 
59, § 81, § 101, § 105, § 108 a § 110, 
doporučujeme tedy jejich úpravu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Předkladatel si je vědom tohoto požadavku 
Legislativních pravidel vlády a snaží se jej 
důsledně respektovat. Pouze ve výjimečných 
případech, kdy by rozdělení ustanovení nebylo ze 
systematického hlediska vhodné (zejména proto, 
že by byla neúčelně fragmentována úprava 
konkrétního institutu), ponechává počet odstavců 
vyšší, ovšem vždy tak, aby nebyl nadměrný a 
blížil se počtem požadovaným šesti odstavcům. 
Předkladatel tímto využívá možnosti dané mu 
samotnými Legislativními pravidly vlády, která 
tento požadavek uvozují slovem „zpravidla“ (tj. 
nikoli bezvýjimečně). 

4. Doporučujeme text uvedený v § 3 začlenit do 
§ 2 a pododstavce označené v § 3 písmeny a) až i) 
označit jako písmena l) až u) a následující 
paragrafy přečíslovat. 

AKCEPTOVÁNO 

5. V § 5 odstavci 1 písm. a) a b) doporučujeme 
vyjádřit slovo „pět“ číslovkou „5“. 

AKCEPTOVÁNO 

6. V § 19 doporučujeme odstavce 1 a 2 začlenit 
do § 18 a nově je označit jako odstavce 4 a 5.  

AKCEPTOVÁNO 

7. Ustanovení obsažená ve stávajícím § 19 
odstavci 3 a 4 navrhujeme označit jako odstavce 1 
a 2 a ve stávajícím odstavci 4 doporučujeme 
nahradit slova „podle odstavce 3“ slovy „podle 
odstavce 1“. 

AKCEPTOVÁNO 

8. V § 21 doporučujeme odstavce 1, 2 a 3 
začlenit do § 20 a nově je označit jako odstavce 3, 
4 a 5. Dále ve stávajícím odstavci 3 doporučujeme 
nahradit slova „v odstavci 1 písm. e) a odstavci 2“ 

AKCEPTOVÁNO 
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slovy „v odstavci 3 písm. e) a odstavci 4“.  
9. V § 34 odstavci 1 písm. b) doporučujeme 
přečíslovat body 4. a 5. a označit je nově jako bod 
1. a 2. 

AKCEPTOVÁNO 

10. V § 55 doporučujeme začlenit písmena a) až 
d) do § 54 a označit je jako písmena e) až h).  

AKCEPTOVÁNO 

11. V odkazu pod nadpisem § 93 doporučujeme 
vložit písmeno „a“ před text „§ 93 odst. 4 písm. d) 
atomového zákona)“. 

AKCEPTOVÁNO 

12. V § 102 odstavci 4 doporučujeme vyjádřit 
slovo „pěti“ číslovkou „5“.  

AKCEPTOVÁNO 

13. V § 119 odstavci 1 písm. d) doporučujeme 
na konci vypustit slovo „nebo“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Předkladatel respektuje čl. 42 odst. 1 a 2 
Legislativních pravidel vlády. 

14. V § 119 odstavci 2 písm. a) a odstavci 3 
písm. a) doporučujeme na konci spojku „a“ nahradit 
čárkou. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Předkladatel respektuje čl. 42 odst. 1 a 2 
Legislativních pravidel vlády. 

Ministerstvo vnitra K § 111 a 112: 
 Návrh vyhlášky stanoví, že zasahující osoba, 
která je příslušníkem Hasičského záchranného 
sboru České republiky, Policie České republiky 
nebo Armády České republiky, musí být 
informována o riziku spojeném se zásahem, u 
kterého může být překročena referenční úroveň 
100mSv, souhlas s jejich účastí na zásahu je 
považován za udělený složením služebního slibu 
nebo přísahy. Návrh však neřeší způsob 
informování, ani udělení souhlasu, u příslušníků, 
kteří již služební slib nebo přísahu složili. 
 Doporučujeme do přechodných ustanovení 
zařadit rovněž ustanovení, které bude upravovat 
formu uděleného souhlasu a informační povinnost 
vůči výše uvedeným příslušníkům, kteří složili 

AKCEPTOVÁNO 
Bude doplněno přechodné ustanovení ve znění 
„(4) Zasahující osoba, která je příslušníkem 
Hasičského záchranného sboru České republiky, 
Policie České republiky nebo Armády České 
republiky přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky, je považována za informovanou podle § 
108 odst. 4 ode dne nabytí účinnosti této 
vyhlášky. 
(5) Souhlas zasahující osoby podle odstavce 
4 ve smyslu § 109 odst. 1 je považován za 
udělený složením služebního slibu nebo přísahy 
před nabytím účinnosti této vyhlášky.“. 
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služební slib nebo přísahu přede dnem nabytí 
účinnosti vyhlášky. 
K příloze č. 25: 
 V tabulce uvedené u přílohy č. 25 
postrádáme seznam obcí Zlínského kraje, v nichž 
mohou být pracoviště umístěná v podzemním nebo 
prvním nadzemním podlaží budovy zařazena mezi 
pracoviště s možným zvýšeným ozářením z 
radonu. Doporučujeme tabulku o tento seznam 
doplnit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o chybu. Obce Zlínského kraje nejsou 
v tabulce uvedeny proto, že žádná z nich 
nenaplňuje kritérium (pravděpodobnost 
překročení referenční úrovně více než 30%) 
uvedené v bodě 3 přílohy, což mj. souvisí 
s geologickým podložím na území Zlínského 
kraje. 

S ohledem na čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády navrhujeme rozdělit některá ustanovení do 
více samostatných paragrafů, neboť některá 
navrhovaná ustanovení jsou díky svému rozsahu 
značně nepřehledná. Příkladmo lze uvést § 35 
týkající se uchovávání osobních dávek držitelem 
povolení, který obsahuje 9 odstavců. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Předkladatel si je vědom tohoto požadavku 
Legislativních pravidel vlády a snaží se jej 
důsledně respektovat. Pouze ve výjimečných 
případech, kdy by rozdělení ustanovení nebylo ze 
systematického hlediska vhodné (zejména proto, 
že by byla neúčelně fragmentována úprava 
konkrétního institutu), ponechává počet odstavců 
vyšší, ovšem vždy tak, aby nebyl nadměrný a 
blížil se počtem požadovaným šesti odstavcům. 
Předkladatel tímto využívá možnosti dané mu 
samotnými Legislativními pravidly vlády, která 
tento požadavek uvozují slovem „zpravidla“ (tj. 
nikoli bezvýjimečně). 

Úvodní věta v navrhované podobě neodpovídá 
zmocňovacímu ustanovení § 236 atomového 
zákona, ani jednotlivým odkazům uvedeným pod 
nadpisy vyhlášky. Navrhujeme zakotvit úplné 
označení ustanovení, které předmětná vyhláška 
provádí            
konkrétní pododstavec či bod, v tomto případě tedy 
§ 66 odst. 6 písm. a) až c)     
že některá vyhláškou prováděná ustanovení jsou 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Předkladatel byl při práci na jiných právních 
předpisech v nedávné minulosti opakovaně 
upozorňován (a to i komisemi LRV) na to, že 
v případech, kdy prováděcí předpis provádí 
veškeré pododstavce daného odstavce zákona, 
není nutno v úvodní větě prováděcího předpisu 
citovat všechny pododstavce. 
Nedostatky v citacích budou napraveny. 
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označena chybně sro       - k 
provedení § 63 odst. 4, namísto § 63 odst. 6 . 
K § 34 odst. 1 písm. b) bod 4. a 5.: 
 V předmětném ustanovení doporučujeme 
body 4. a 5. nahradit body 1. a 2. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo zdravotnictví K § 34 odst. 1 písm. a) bodu 2: 
 
Podle tohoto ustanovení návrhu vyhlášky zkoušky 
provozní stálosti zdroje ionizujícího záření 
používaného při lékařském ozáření s četností vyšší 
než měsíční provádí radiologický asistent, 
radiologický technik, biomedicínský inženýr, 
biomedicínský technik nebo radiologický fyzik, kteří 
v klinické praxi zdroj ionizujícího záření používají, 
pokud se jedná o zkoušku provozní stálosti zdroje 
ionizujícího záření používaného v radioterapii. 
Požadujeme odborné způsobilosti nelékařských 
zdravotnických pracovníků „biomedicínský inženýr“ 
a „biomedicínský technik“ vypustit a ustanovení 
uvést ve znění: 
„2. radiologický asistent, radiologický technik nebo 
radiologický fyzik, kteří  
v klinické praxi zdroj ionizujícího záření používají, 
pokud se jedná o zkoušku provozní stálosti zdroje 
ionizujícího záření používaného v radioterapii, 
nebo…“. 
Odůvodnění: Biomedicínský inženýr ani 
biomedicínský technik nemají podle vyhlášky č. 
55/2011 Sb., o činnostech nelékařských 
zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 
2/2016 Sb., oprávnění vykonávat činnosti 
související s obsluhou těch částí radiologických 
zařízení, které jsou zdrojem ionizujícího záření, a 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) bod 2 bude celé 
vymazáno a sloučeno s ustanovením § 34 odst. 1 
písm. c), jehož znění je změněno následovně: 
„musí provádět radiologický asistent, který v 
klinické praxi zdroj ionizujícího záření používá, 
radiologický technik nebo radiologický fyzik, 
pokud se jedná o zkoušku provozní stálosti zdroje 
ionizujícího záření používaného v radioterapii“. V 
případě terapeutických aplikací nebudou totiž 
stanoveny různé požadavky na to, kdo může 
provádět krátkodobé a dlouhodobé testy zkoušek 
provozní stálosti, takže bylo toto ustanovení 
sloučeno do jediného ustanovení § 34 odst. 1 
písm. c). Ovšem zůstane zachován požadavek 
připomínkovatele, aby byly vypuštěny odborné 
způsobilosti nelékařských zdravotnických 
pracovníků „biomedicínský inženýr“ a 
„biomedicínský technik“. 
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činnosti vyhrazené osobám se zvláštní odbornou 
způsobilostí podle právních předpisů upravujících 
způsob využívání jaderné energie a ionizujícího 
záření. 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

K výše uvedenému legislativnímu návrhu nemá 
Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska své 
působnosti zásadní připomínky, upozorňuje pouze 
na to, že návrh textu vyhlášky je třeba v některých 
částech uvést do souladu s Legislativními pravidly 
vlády (s čl. 30 odst. 6 a 8). 

AKCEPTOVÁNO 

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Dále upozorňuje na to, že z hlediska legislativní 
techniky je vhodné nahradit modální slovesa 
slovesy plnovýznamovými, např. „musí být“ slovem 
„je“, protože právo je popis ideálního stavu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Lze jistě polemizovat o tom, zda je právo 
popisem ideálního stavu nebo minimem 
přijatelného, ovšem právo je především sumou 
norem chování, požadavků na to, co mají 
adresáti konat, nekonat či strpět. Proto 
předkladatel považuje za zcela vhodné užívat 
formy příkazu. Ostatně tak činí i jiné právní 
předpisy podzákonné úrovně. 

K důvodové zprávě nebo odůvodnění 
1. V části F obecné části odůvodnění, 
zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále 
jen „DPIA“), se první věta „Navrhovaná právní 
úprava není spojena s dopady na oblast soukromí a 
osobních údajů“ zrušuje. 
Odůvodnění: 
První věta neodpovídá skutečnosti a je dokonce v 
rozporu i s dalším textem této části odůvodnění - 
předloha upravuje technické podrobnosti vedení 
několika evidencí s osobními údaji, tedy několik 
relativně samostatných zpracování osobních údajů, 
včetně jednoho s citlivými údaji (§ 4 písm. b) zák. č. 

AKCEPTOVÁNO 
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101/2000 Sb.) a několika s rodnými čísly. 

Unie zaměstnavatelských 
svazů ČR 

K § 2 písm. d)  
Upozorňujeme, že výše uvedená definice pojmu 
„ekvivalentní dávka“ neplatí pro fotony. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Definice pojmu „ekvivalentní dávka“ je shodná 
s definicí v ICRP 103, která platí i pro fotony a 
tedy v souladu s mezinárodní dobrou praxí a 
správně. 

K § 2 písm. f) 
Upozorňujeme, že podle International Commission 
on Radiological Protection (ICRP) 103 není 
doporučeno používání pojmu „kolektivní dávka“, 
neboť jde o zavádějící pojem. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Předkladatel si je velmi dobře vědom doporučení 
ICRP ve vztahu ke kolektivní dávce – ICRP nikde 
neuvádí, že se nemá používat, pouze zdůrazňuje 
některá úskalí při jejím použití a vyzývá k 
opatrnosti. Kolektivní dávka jako taková může být 
opravdu zavádějící, pokud je nesprávně použita, 
proto má být doplněna dalšími údaji o počtu osob, 
distribuci dávek, atd. V jasně specifikovaných 
situacích je kolektivní dávka nadále používána – 
např. UNSCEAR s ní nadále pracuje jako s 
důležitým údajem charakterizujícím ozáření 
celosvětové populace z různých zdrojů záření. 
Nová atomová legislativa používá tento pojem jen 
velmi omezeně a ve specifických případech – 
konkrétně při optimalizaci v systému porovnání 
nákladů s dávkou (§ 8 odst. 6) a jako jeden ze 
znaků, které musí být zvažovány při výběru 
reprezentativní osoby (příloha č. 4 bod 1.2). V 
těchto případech předkladatel považuje použití 
této veličiny za potřebné a nevyhnutelné, proto je 
tento termín i definován v § 2. 

K § 5 odst. 4 
Z ustanovení lze vyvodit, že po překročení limitů 
ozáření se může radiační pracovník vrátit k obvyklé 
pracovní (tedy též radiační) činnosti s potenciálním 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 5 odst. 3 výslovně požaduje, aby 
byl pracovník po překročení limitů vyřazen 
dočasně z práce, a umožňuje mu pokračovat 
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opětovným překročením limitů, aniž byly při 
posuzování jeho zdravotní způsobilosti uváženy 
stochastické účinky ionizujícího záření. 
Doporučujeme formulaci upravit. 

v práci až po posouzení jeho zdravotní 
způsobilosti. Při posuzování zdravotní 
způsobilosti jsou brány v úvahu všechny aspekty 
potenciálního ohrožení zdraví v souvislosti 
s vystavením ionizujícímu záření. 

K § 21 odst. 1 písm. e) 
Takto vymezené pracoviště III. kategorie 
předpokládá dovození, že se jedná také o 
pracoviště, kde se radioaktivní nerost získával i v 
minulosti, tj. před útlumem a likvidací těžby a 
úpravy uranu, a v současnosti zde probíhá pouze 
zahlazování následků hornické činnosti. S výjimkou 
dolu Rožná se jedná o všechna ostatní pracoviště 
bývalého uranového průmyslu. Doporučujeme 
formulačně upravit. 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení bude upraveno následovně: 
„e) pracoviště, na němž se vykonávají činnosti 
související se získáváním radioaktivního nerostu 
s  výjimkou sanací a rekultivací prováděných na 
úložných místech těžebních odpadů, na kterých 
byla ukončena hornická činnost.“. 

K § 71 odst. 6  
Je v právních předpisech stanovena „zásahová 
úroveň“? Doporučujeme ji vymezit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
„Zásahová úroveň“ je jednoznačně vymezena v § 
71 odst. 1 a 2 návrhu vyhlášky: 
„(1) Monitorovací úrovně jsou 
a) záznamová úroveň, 
b) vyšetřovací úroveň a 
c) zásahová úroveň. 
(2) Záznamové úrovně musí být stanoveny 
a) na úrovni 
1. 1/10 limitů ozáření, nebo 
2. nejmenší detekovatelné hodnoty měřené 
veličiny a 
b) s ohledem na délky monitorovacího 
období.“. 
Konkrétní výše zásahové úrovně je stanovena 
subjektem provádějícím monitorování. 
Pravidla pro jejich stanovení v případě 
monitorování výpustí a okolí jsou uvedena v § 76 
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odst. 5 a v § 77 odst. 4, a to proto, že se jedná o 
ochranu obyvatelstva. 

K § 81, odst. 2, 
Nesouhlasíme se zásadní změnou, aby léčebná 
aplikace radionuklidu, který je otevřeným 
radionuklidovým zdrojem, s výjimkou brachyterapie, 
musela být prováděna v lůžkové části 
zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních 
služeb, speciálně upravené a vybavené pro tento 
účel. 
Odůvodnění: 
Tato změna by znamenala vytvoření nových 
lůžkových částí zdravotnických zařízení, nebo by 
muselo dojít ke zrušení poskytování této léčby, 
která je prováděna doposud ambulantně. 

AKCEPTOVÁNO 
Za stávající text odstavce 2 bude doplněno: 
„Tato podmínka neplatí, pokud ozáření fyzických 
osob žijících ve společné domácnosti s pacienty 
po léčebné aplikaci otevřeného radionuklidového 
zdroje nemůže překročit dávkovou optimalizační 
mez stanovenou v § 64 odst. 1 písm. a) 
atomového zákona,“. 

K § 89 
Doporučujeme za slova „povrchové kontaminace“ 
vložit slova „fyzické osoby“. 

AKCEPTOVÁNO 

Navrhujeme v příloze č. 22 upravit a doplnit o nová 
radiofarmaka „Národní diagnostické referenční 
úrovně pro diagnostická vyšetření dospělých v 
nukleární medicíně“ takto: 
a. FDG (neuvádět u scintigrafie, ale vytvořit 
nový řádek PET a upravit úrovně takto): 
i. Cílená oblast (např. mozek):      250 MBq   
ii. Hradlované vyšetření srdce:      600 MBq  
iii. Trup (nádor/zánět):                     600 MBq 
b. FLT (nový řádek spolu s FDG v rámci PET) 
i. Cílená oblast (např. mozek):         250 MBq   
ii. Trup (nádor):                                   600 MBq 
c. NaF (nový řádek spolu s FDG a FLT v rámci 
PET) 
i. Cílená oblast:                                   200 MBq  

NEAKCEPTOVÁNO 
Národní diagnostické referenční úrovně pro 
nukleární medicínu budou v dohledné době 
komplexně aktualizovány. Vzhledem k jejich 
významu a použití není vhodné provést 
nekoncepční změnu pouze na základě 
připomínek, ale je nutné provést celonárodní sběr 
dat a jeho výsledky následně detailně 
prodiskutovat s odbornými společnostmi. Po 
provedení této analýzy bude vyhláška v případě 
potřeby novelizována. 
Příloha č. 22 bude obsahovat diagnostické 
referenční úrovně, které jsou nyní obsaženy ve 
vyhlášce č. 307/2002 Sb. V předloženém textu do 
připomínkového řízení byly omylem zahrnuty 
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ii. Celé tělo:                                          600 MBq 
A dále nové řádky v rámci PET: 
d. FMM – mozek:                                               
200 MBq 
e. FBB – mozek:                                                   
360 MBq 
f. FCH - trup (nádor):                                        
600 MBq 
g. FDOPA - trup (nádor):                                   
600 MBq 
 
Odůvodnění: 
Tabulka je zastaralá, vůbec neobsahuje nová 
radiofarmaka, která jsou již na trhu a běžně se 
používají. 

diagnostické referenční úrovně z předchozí 
právní úpravy. 

Navrhujeme přidat 99Mo -> 99mTc do tabulky 
„Mateřské nuklidy a příslušné dceřiné nuklidy v 
radioaktivní rovnováze“ na str. 219 

AKCEPTOVÁNO 
Bude vložen řádek Mo-99 – Tc-99m do tabulky 
na str. 228 za řádek Zr-97 – Nb-97. Zároveň bude 
označen mateřský nuklid hvězdičkou v tabulce na 
str. 218: Mo-99*. 

 
 
V Praze dne 25. dubna 2017 
 
Vypracoval: Mgr. Štěpán Kochánek        Podpis: …………………………… 
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