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II. 

Odůvodnění 
 

Obecná část 

 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Návrh vyhlášky o požadavcích na hodnocení bezpečnosti 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 hodnocení úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení během 

životního cyklu jaderného zařízení. Jaderná energie tvoří v ČR zásadní součást energetického 

mixu a elektřina produkovaná jadernými elektrárnami Dukovany a Temelín je nezbytná pro 

zajištění fungování společnosti a produktivní ekonomiky. Kromě toho existují i další jaderná 

zařízení, zejména sklady jaderného paliva a úložiště radioaktivního odpadu, která hrají 

v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření zásadní roli. 

S využíváním jaderné energie jsou ovšem spojena i rizika reprezentovaná možností havárie se 

značnými dopady na lidské zdraví, majetek a životní prostředí. Přestože v běžných situacích 

užitek z jaderné energie významně převyšuje související rizika, je nutné, aby osoby 

využívající jadernou energii a vykonávající činnosti související s využíváním jaderné energie 

zajistily veškeré prvky bezpečnosti jaderných zařízení – jadernou bezpečnost, radiační 

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

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

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

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

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

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

jsou reprezentovány na mezinárodním fóru zejména Mezinárodní agenturou pro atomovou 

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

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

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

z těchto požadavků je také systematické provádění hodnocení úrovně bezpečnosti, které má 

přispět k odhalení případných slabin a nedostatků v jejím zajišťování. Toto hodnocení je 

nutno provádět systematicky a soustavně, zároveň je ovšem nutno rozlišovat několik podtypů 

tohoto hodnocení, a to nejen v závislosti na jeho konkrétním obsahu a použitých metodách, 

které přinášejí různé výsledky a tvoří tak komplexní celkový obraz zajišťované bezpečnosti, 

ale i v čase, resp. v závislosti na konkrétní životní fázi daného jaderného zařízení. Některé 

podtypy hodnocení bezpečnosti jsou tak nezbytné k posouzení vhodnosti vlastního projektu 

jaderného zařízení, tedy ke zvážení, jaká rizika a s jakou pravděpodobností mohou v případě 

daného typu jaderného zařízení vyvstat a jak je takové zařízení schopno je zvládnout, zatímco 

jiné odhalují, zda je již provozované zařízení nadále soustavně bezpečné. Některé podtypy 

hodnocení bezpečnosti pak reagují na konkrétní události, např. radiační mimořádnou událost, 

které jsou způsobilé snížit úroveň bezpečnosti jaderného zařízení a hodnocením bezpečnosti 

je v takovém případě nutno prověřit, zda bezpečnost nebyla kompromitována. 
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Navržená vyhláška reflektuje tato základní východiska zákonné úpravy a sleduje zmíněné 

principy. Stanoví podrobnosti některých zákonných požadavků v oblasti hodnocení 

bezpečnosti, konkrétně rozsah a způsob provádění jednotlivých podtypů hodnocení 

bezpečnosti (deterministické hodnocení bezpečnosti, pravděpodobnostní hodnocení 

bezpečnosti, periodické hodnocení bezpečnosti, průběžné hodnocení bezpečnosti a zvláštní 

hodnocení bezpečnosti), požadavky na jejich dokumentování a na praktické využití výsledků 

těchto hodnocení bezpečnosti. Konkrétně se zabývá mj. výpočtovými metodami využívanými 

při hodnocení bezpečnosti, ale také kategorizací a vymezením dílčích aspektů bezpečnosti, 

které jsou hodnoceny. Vyhláška tak tvoří nezbytný doplněk úpravy atomového zákona, neboť 

obecné požadavky na provádění hodnocení bezpečnosti stanovené atomovým zákonem by bez 

konkrétních technických podrobností stanovených vyhláškou nebylo možno aplikovat. 

Dosavadní právní stav byl přitom takový, že zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých 

zákonů, stanovil obecnou povinnost provádět hodnocení bezpečnosti, která byla prakticky 

rozvedena v podmínkách konkrétních povolení vydávaných SÚJB vůči osobám provozujícím 

jaderné zařízení, zejména jaderné elektrárny. 

Vyhláška současně transponuje do českého právního řádu požadavky právních předpisů 

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

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

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

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

jadernou bezpečnost jaderných zařízení. Dále také transponuje některá ustanovení směrnice 

Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec Společenství pro 

odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem. Je tedy 

nezbytná i v zájmu splnění unijních závazků ČR. Nesprávná či neúplná transpozice by mohla 

vést k řízení o porušení Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii. 

Vyhláška je rovněž nezbytná k implementaci mezinárodních doporučení MAAE. Tato 

doporučení sice mají z hlediska mezinárodního práva povahu tzv. soft law, ale ČR přijala 

politický závazek k jejich vtělení do národního právního řádu. Kromě toho představují tato 

doporučení globální standard jaderné bezpečnosti, takže je žádoucí je respektovat. 

V neposlední řadě vyhláška obsahuje pravidla převzatá z tzv. referenčních úrovní (reference 

levels) mezinárodní nevládní organizace Western European Nuclear Regulators Association 

(dále jen „WENRA“). 

 

 

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

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Vyhláška provádí ustanovení § 48 odst. 6 atomového zákona, a to v celém rozsahu (všech 

pododstavců). Jmenovitě tedy na základě zmocnění stanoví 

 

a) pravidla provádění hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů hodnocení a lhůty, v 

nichž jsou prováděny, 

b) způsob dokumentování hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů hodnocení a obsah 

dokumentace hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů hodnocení, 

c) způsob využití hodnocení bezpečnosti. 
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Vyhláška je současně plně v souladu s principy úpravy atomového zákona, jak jsou obsaženy 

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

odpovědnosti za zajištění jaderné bezpečnosti atd.). Vyhláška naplňuje zmocnění tak, aby 

bylo možné prováděná ustanovení atomového zákona správně interpretovat a aplikovat. 

Zároveň respektuje požadavky novelizované směrnice 2009/71/Euratom a směrnice 

2011/70/Euratom. 

Systematika vyhlášky respektuje logiku zákonného zmocnění, resp. vychází z jednotlivých 

podtypů hodnocení bezpečnosti a upravuje jejich konkrétní aspekty. 

 

 

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 podrobnosti provádění 

jednotlivých podtypů hodnocení bezpečnosti, požadavky na jejich dokumentování a způsob, 

jímž jsou využívány výsledky těchto hodnocení. 

Návrh je plně v souladu s Ústavním pořádkem České republiky. 

Významným zdrojem pro ustanovení vyhlášky jsou i některé požadavky Úmluvy o jaderné 

bezpečnosti (publikována pod č. 67/1998 Sb.), která vyžaduje provádění hodnocení 

bezpečnosti, viz zejm. čl. 14. 

Návrh vyhlášky transponuje do českého právního řádu novelizovanou směrnici 

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

společenství pro atomovou energii) a části směrnice Rady 2011/70/Euratom, které se zabývají 

hodnocením bezpečnosti při nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivním 

odpadem. Citované směrnice požadují, obecně řečeno, aby členský stát zajistil provádění 

hodnocení úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 

radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení a stanovil požadavky na 

jeho provádění. Ustanovení směrnic jsou poměrně obecně formulována, avšak v zájmu 

správné transpozice musí vyhláška stanovit podrobnosti provádění hodnocení. Tímto 

způsobem dosahuje vyhláška plného souladu s obecnými požadavky směrnic. 

 

 

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. Stejně tak se nikterak nedotýká 

problematiky menšin a přistupuje rovně ke svým adresátům bez ohledu na jejich případnou 

příslušnost k některé ze společenských skupin. 
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E. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

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

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

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

životní prostředí 

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

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

za současného právního stavu, byť na základě obecných ustanovení starší právní úpravy a 

podmínek povolení, které z nich vycházejí. 

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

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

zajišťovány ve smyslu atomového zákona. Předpokládané náklady podnikatelů se v porovnání 

se stávající právní úpravou nezmění, neboť činnosti předpokládané vyhláškou jsou již nyní 

fakticky vykonávány. 

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

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

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

neboť dosavadní úroveň systému jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení zůstává zachována, resp. v určitém smyslu dochází k jejímu posílení přesnější 

právní úpravou. 

 

 

F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

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

Vyhláška vůbec nepředpokládá zpracování osobních údajů adresáty právní úpravy či SÚJB. 

 

 

G. Zhodnocení korupčních rizik 

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

ke zvýhodňování některých skupin adresátů a předpokládá užití obvyklých právních forem 

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

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

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

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

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

korupčních rizik jakkoli zneužitelný právní podklad. 

 

 

H. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

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

Z hlediska bezpečnosti je možné mít za to, že pravidly pro podrobnosti hodnocení bezpečnosti 
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vyhláška může přispět ke zvýšení úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení, a tím i národní bezpečnosti. 

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

ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 

události a zabezpečení, tedy absencí negativních zdravotních a ekologických dopadů 

využívání jaderné energie, bude zajištěna též bezpečnost nebo obrana státu. 

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

Paragraf specifikuje předmět úpravy v souladu se zmocněním uvedeným v § 48 odst. 6 písm. 

a) až c) atomového zákona. 

V rámci zpracování předmětu úpravy byly využity následující zahraniční zdroje informací: 

 

• WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors, Issue A (Safety Policy) 

• WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors, Update in relation to 

lessons learned from TEPCO Fukushima Dai-ichi accident, Issue O (Probabilistic 

Safety Assessment), WENRA, 24 September 2014 

• WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors, Update in relation to 

lessons learned from TEPCO Fukushima Dai-ichi accident, Issue P (Periodic 

Safety Review), WENRA, 24 September 2014 

• WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors, Update in relation to 

lessons learned from TEPCO Fukushima Dai-ichi accident, Issue J (System for 

Investigation of Events and Operational Experience Feedback), WENRA, 24 

September 2014 

• WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors, Update in relation to 

lessons learned from TEPCO Fukushima Dai-ichi accident, Issue I (Ageing 

Management), WENRA, 24 September 2014 

• Report Guidance Document Issue F: Design Extension of existing Reactors (Draft 

24.2.2014, updated 14.5.), IAEA 

• Fundamental Safety Principles: Safety Fundamentals, IAEA Safety Standards 

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

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

GSR Part 4, IAEA, Vienna, 2009 

• Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plants, IAEA Safety Standards 

Series No. SSG-2, IAEA, Vienna, 2009 

• A System for the Feedback of Experience from Events in Nuclear Installations 

Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.11, Vienna 2006 

• Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for 

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

2010 

• Development and Application of Level 2 Probabilistic Safety Assessment for 

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

2010 
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• Living Probabilistic Safety Assessment (LPSA), IAEA-TECDOC-1106, IAEA, 

Vienna, August 1999 

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

IAEA, Vienna, October 1999 

• A Framework for an Integrated Risk Informed Decision Making Process, INSAG-

25, IAEA, Vienna, 2011 

• Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants, IAEA Specific Safety Guide 

No. SSG 25, 2013 

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

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

• Ageing management for Nuclear Power Plants: IAEA Safety Guide No. NS-G-

2.12, Vienna, 2009 

• Safe Long Term Operation of Nuclear Power Plants: IAEA Safety Report Series 

No. 57, Vienna, 2008 

• Waste and Spent Fuel Safety Reference Levels Report, WENRA, 2006 

• Radioactive Waste Disposal Facilities Safety Reference Levels, WENRA, 22 

December 2014 

• Disposal of Radioactive Waste Specific Safety Requirements, IAEA Safety 

Standards Series No. SSR-5. Vienna 2011 

• The Safety Case and Safety Assessment for the Disposal of Radioactive Waste 

Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-23, VIENNA 2012. 

• Safety of Nuclear Fuel Cycle Facilities, Safety Requirements No. NS-R-5 (Rev. 1), 

IAEA, Vienna 2014 

• Modifications to Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards 

Series No. NS-G-2.3, IAEA, Vienna, 2001 

• Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation Series No. SSR-

2/2 (Rev. 1), IAEA, 2016 

• Managing Organizational Changes in Nuclear Organazations, IAEA Nuclear 

Energy Series, NG-T-1.1, Vienna 2014 

• Operational Safety Performance Indicators for Utilities, IAEA_TECDOC-1141, 

Vienna 2000 

• Safety Culture in Nuclear Installation, IAEA-TECDOC-1329, Vienna 2002 

• Safety in the Utilization and Modification of Research Reactors, Safety Series No. 

35-G2, IAEA, Vienna (1994) 

• Ageing Management for Research Reactors Specific Safety Guide, IAEA Safety 

Standards Series No. SSG-10, Vienna 2010 

• The Fukushima Daiichi Accident, Non-serial Publications, Vienna 2015 

• INES: The International Nuclear and Radiological Event Scale User's Manual 

2001 Edition, Vienna 2001. 

 

Využity byly také praktické zkušenosti z provádění deterministického i pravděpodobnostního 

hodnocení bezpečnosti, periodického hodnocení bezpečnosti, hodnocení zpětné vazby z 

provozních událostí vyskytnuvších se na jaderných elektrárnách v ČR (Dukovany a Temelín), 

hodnocení změn na jaderných elektrárnách i z tzv. stress testů českých jaderných elektráren a 

správního řízení o povolení provozu 1. bloku jaderné elektrárny Dukovany v roce 2016. 

 

K § 2 
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Za účelem správného výkladu vyhlášky ustanovení upravuje několik právních pojmů, a to 

především takových, jejichž obsah není všeobecně znám a dále takových, u nichž to vyžadují 

specifické legislativní důvody. Je zde též zaveden právní pojem „velký časný únik“ 

umožňující zahrnout do vyhlášky ustanovení požadavku čl. 1 odst. 8 Směrnice Rady 

2014/87/Euratom, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec 

Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení. Ostatní uvedené pojmy jsou 

specificky a dlouhodobě užívány v oblasti hodnocení bezpečnosti v ČR i ve světě. Přes jejich 

vysokou odbornou specifičnost se tedy jedná o pojmy v této oblasti spíše známé, jejichž 

obecná neznalost však vyžaduje, v zájmu obecné srozumitelnosti vyhlášky, aby byly 

definovány. 

 

K § 3 

Navržené ustanovení je prvním z ustanovení, která upravují požadavky na formu a způsob 

provádění hodnocení bezpečnosti. Jsou zde shrnuty obecné požadavky, které musí platit pro 

všechna prováděná hodnocení bezpečnosti. Tato hodnocení musí být především prováděna 

podle aktuálních a praktickou aplikací prověřených metodik v souladu se stávající úrovní 

vědy a techniky a správnou praxí (viz například WENRA RL O, 2.2; RL P, 1.3, 3.2). Pokud 

během životního cyklu jaderného zařízení nastanou změny, které mohou ovlivnit jadernou 

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

radiační mimořádné události a zabezpečení nebo pokud se objeví nové poznatky z provozních 

zkušeností nebo nové významné informace o rizicích a následcích využívání jaderné energie, 

které by mohly významně ovlivnit hodnocení bezpečnosti, musí v něm být tyto skutečnosti 

zohledněny. V tomto ustanovení se též požaduje uplatnění odstupňovaného přístupu při 

zahrnování změn či nově zjištěných skutečností do hodnocení bezpečnosti podle jejich vlivu 

na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační 

situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 

Toto ustanovení transponuje požadavky čl. 7 odst. 2 a 3 směrnice 2011/70/Euratom, jakož i 

požadavky čl. 1 odst. 7 a 8 novelizované směrnice 2009/71/Euratom. 

Provádění hodnocení a ověření bezpečnosti je zakotveno v článku 14 Úmluvy o jaderné 

bezpečnosti. 

 

K § 4 

Ustanovení formuluje obecné požadavky na provádění deterministického hodnocení 

bezpečnosti. Tento přístup je uplatňován i v analogických právních úpravách dalších 

členských států Euratomu, ve kterých jsou jaderná zařízení provozována. Při konkrétní 

aplikaci tohoto typu hodnocení se vychází z materiálů MAAE a z požadavků WENRA: 

WENRA, Safety Reference Level for Existing Reactors, update in relation to lessons learnd 

from Tepco Fukushima Dai-ichi accident, září 2014. 

Rozsah deterministického hodnocení je široký a pokrývá deterministické analýzy 

zatěžovacích faktorů systémů, konstrukcí a komponent od vnějších jevů, analýzy v rámci 

strukturálního návrhu systémů, konstrukcí a komponent jaderného zařízení, analýzy jejich 

odolnosti a integrity od provozních zatížení a od zatížení v havarijních podmínkách, analýzy 

odezvy jaderného zařízení při náhodných (postulovaných) jednotlivých poruchách systémů, 

konstrukcí a komponent jaderného zařízení a při hromadných poruchách, vyvolaných stejnou 

příčinou a zahrnuje i hodnocení odezvy jaderného zařízení na vznik rozšířených projektových 

podmínek a na účinnost postupů pro zvládání těžkých havárií. Tyto analýzy se provádí po 
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celou dobu životního cyklu od fáze projektování a jsou úzce svázány s ověřováním projektu 

jaderného zařízení a jeho změn. Z tohoto důvodu jsou požadavky na tyto analýzy 

specifikovány ve zvláštním předpise – vyhlášce o požadavcích na projektování jaderného 

zařízení. 

Toto ustanovení transponuje požadavky čl. 7 odst. 2 a 3 směrnice 2011/70/Euratom, jakož i 

požadavky čl. 1 odst. 7 a 8 novelizované směrnice 2009/71/Euratom. 

 

K § 5 

Ustanovení obsahuje základní požadavky na provádění pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti. Vymezuje jeho rozsah a úrovně, jakož i základní požadavky na model 

pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti (dále jen „model“) v souladu s doporučením 

WENRA RL O, 1.1. Tento model je třeba zkonstruovat proto, aby bylo možno toto hodnocení 

prakticky provést. Jsou v něm zahrnuty všechny iniciační události, které nejsou prakticky 

vyloučeny a odezva jaderného zařízení na ně. Rozvoj iniciačních událostí musí být modelován 

realisticky, nikoli přehnaně konzervativně, aby výsledky pravděpodobnostního hodnocení 

odrážely skutečný, a nikoli nějaký hypotetický stav (viz WENRA RL O, 1.4). 

Požaduje se provedení 1. úrovně pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti (zde je riziko 

hodnoceno z pohledu poškození jaderného paliva, případně jiných možných zařízení 

obsahujících radioaktivní látky na daném jaderném zařízení) a 2. úrovně 

pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, kde se posuzuje riziko možných úniků 

radioaktivních látek do životního prostředí. Tento požadavek je plně v souladu s mezinárodně 

uznávanou správnou praxí a odpovídá i současnému existujícímu stavu v ČR. 

Také toto ustanovení transponuje požadavky čl. 7 odst. 2 a 3 směrnice 2011/70/Euratom, 

jakož i požadavky čl. 1 odst. 7 a 8 novelizované směrnice 2009/71/Euratom. 

 

K § 6 

V tomto paragrafu jsou uvedeny základní požadavky na konstrukci výše zmíněného modelu. 

Některé z požadavků jsou zásadního charakteru, některé jsou zde uvedeny proto, aby bylo 

možno požadovat po držiteli povolení příslušnou dokumentaci pravděpodobnostního 

hodnocení bezpečnosti, která je nezbytná k vykonávání správné dozorové činnosti nad 

bezpečností. Jeden ze zásadních požadavků je zdůvodnění stanovení doby, pro kterou se 

modeluje odezva jaderného zařízení na vnitřní i vnější iniciační události – smyslem tohoto 

požadavku je, aby jaderné zařízení bylo možno během této doby uvést do stabilizovaného 

bezpečného stavu, což někdy může trvat i déle, než dříve v pravděpodobnostním hodnocení 

bezpečnosti běžně uvažovaných 24 hodin, jak ukázal rozvoj havárie v jaderné elektrárně 

Fukushima Daiichi (viz částečně WENRA RL O, 1.4). 

Důraz je zde též kladen na komplexní analýzu lidského faktoru, který představuje 

významného přispěvatele k riziku (viz WENRA RL O, 1.5), a analýzu poruch ze společné 

příčiny (viz částečně WENRA RL O, 1.2). Požaduje se rovněž zohlednění všech závislostí 

mezi systémy, konstrukcemi nebo komponentami, a to jednak funkčních, jednak 

prostorových, tj. vyplývajících z jejich umístění (viz částečně WENRA RL O, 1.2). Také se 

požaduje zohlednit vzájemné závislosti mezi různými jadernými zařízeními umístěnými ve 

stejném území k umístění jaderného zařízení (viz částečně WENRA RL O, 1.2), neboť se 

mohou z bezpečnostního hlediska významně ovlivňovat. 
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K § 7 

Ustanovení uvádí požadavky na to, co má být na základě sestrojeného modelu provedeno. Jde 

o výpočty základních měr rizika, tj. frekvence výskytu poškození jaderného paliva v aktivní 

zóně za rok, frekvence výskytu poškození jaderného paliva v aktivní zóně a mimo aktivní 

zónu za rok a celkové frekvence výskytu velkého časného úniku radioaktivních látek za rok. 

Tyto míry rizika je třeba spočíst jednak pro všechny iniciační události a všechny režimy 

provozu bloku (cílem je určit celkovou míru rizika), jednak pro jednotlivé dílčí provozní stavy 

a také pro jednotlivé skupiny iniciačních událostí separátně. K tomu, aby tyto výsledky 

odpovídaly realitě, je třeba vhodně stanovit přesnost výpočtu modelu pravděpodobnostního 

hodnocení bezpečnosti (tzv. „odsek výpočtu“), tedy parametr, který zajistí, aby vypočtené 

výsledky nebyly zatíženy příliš velkou chybou. 

Z vypočtených výsledků lze pak identifikovat hlavní scénáře s největším příspěvkem k riziku 

a také „minimální kritické řezy“, tj. nejmenší množiny událostí, jejichž společný výskyt ve 

scénáři vede k poškození jaderného paliva nebo k úniku radioaktivní látky z jaderného 

zařízení tak, že při absenci jakékoli události z této množiny poškození jaderného paliva nebo 

únik radioaktivní látky z jaderného zařízení nenastane, a které mají nejvýznamnější příspěvek 

k celkovému riziku. Rovněž na jejich základě musí být stanovena důležitost jednotlivých 

systémů, konstrukcí, komponent, poruch ze společné příčiny a lidských selhání pro výše 

uváděné výsledky pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti. 

Také toto ustanovení částečně transponuje požadavky čl. 7 odst. 2 a 3 směrnice 

2011/70/Euratom, jakož i požadavky čl. 1 odst. 7 a 8 novelizované směrnice 

2009/71/Euratom. 

 

K § 8 

Dále je třeba provést analýzu statistických nejistot vstupních údajů modelu a citlivostní 

analýzy, které souvisí s výchozími předpoklady použitými při vytváření modelu 

pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti a s údaji charakterizujícími nespolehlivost 

(selhání) či neprovozuschopnost (zařízení se nachází v údržbě či je testováno) systémů, 

konstrukcí a komponent a s údaji charakterizujícími lidská selhání použitými v tomto modelu 

(viz WENRA RL O, 1.3). 

Výsledky získané výpočtem modelu musí být porovnány s mezinárodně uznávanými 

pravděpodobnostními kritérii přijatelnosti s cílem posoudit, zda je aktuální úroveň jaderné 

bezpečnosti s nimi v souladu, přičemž je třeba vzít v úvahu i výsledky provedených analýz 

citlivosti a analýz neurčitostí. 

Je třeba provést nezávislé odborné posouzení pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti – 

toto hodnocení může být provedeno formou mise MAAE (IPSART) nebo může být pro jeho 

provedení zvolen nezávislý subjekt, a to i charakteru odborného správního orgánu. 

Také toto ustanovení částečně transponuje požadavky čl. 7 odst. 3 směrnice 2011/70/Euratom. 

 

K § 9 

V navrženém ustanovení jsou stanoveny lhůty k provádění pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti, fakticky k jeho aktualizaci. Tato aktualizace se musí provádět buď do 12 měsíců 

od provedení změny při využívání jaderné energie, a to v částech, které by mohly být touto 

změnou ovlivněny (tato doba odpovídá realistickým možnostem držitele povolení, jelikož 

uvedené analýzy zpravidla provádí externí organizace na základě smluvních vztahů), nebo 
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alespoň jednou po 5 letech, pokud žádná změna nenastane. (viz částečně WENRA RL O, 1.1, 

1.4). 

Smyslem obou těchto požadavků je, aby provedené hodnocení a jeho výsledky odpovídaly 

skutečnému stavu území k umístění jaderného zařízení, skutečnému stavu a provozu 

jaderného zařízení a aktuálnímu stavu vnitřních předpisů. Při aktualizacích je též třeba 

zohlednit výsledky sběru dat o poruchách systémů, konstrukcí a komponent, aktuální 

technické informace o stavu jaderného zařízení a aktuální informace o vlastnostech a chování 

jaderného zařízení při provozních událostech, včetně radiační mimořádné události. Při 

provádění aktualizace pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti po 5 letech je třeba 

zohlednit metody a nástroje odpovídající aktuálnímu stavu vědy a techniky, jakož i správné 

praxi (viz WENRA RL O, 2.2). 

Zde popisované požadavky na aktualizaci pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 

odpovídají již zavedeným mechanismům, nejsou tedy pro držitele povolení ničím novým a 

nijak ho nad rámec již existující praxe nezatěžují. 

Také toto ustanovení částečně transponuje požadavky čl. 7 odst. 3 směrnice 2011/70/Euratom, 

jakož i požadavky čl. 1 odst. 7 novelizované směrnice 2009/71/Euratom. 

 

K § 10 

Ustanovení upravuje požadavky na využití pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 

během životního cyklu jaderného zařízení. Jde zejména o jeho využití při hodnocení a 

následně postupném přehodnocování stávající úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 

monitorování radiační situace a zvládání radiační mimořádné události (cílem je předcházet 

snížení této úrovně, případně jí zvyšovat). Pravděpodobnostní hodnocení se tedy musí 

využívat při zjišťování potřeby změn jaderného zařízení plynoucích z nedostatků jeho 

projektu, případně předpisů, a při stanovování priorit při provádění těchto změn, při plánování 

změn na jaderném zařízení včetně změn předpisů, pro posouzení závažnosti událostí na 

daném jaderném zařízení, pro ověření vyváženosti projektu jaderného zařízení a pro ověření 

nepřítomnosti tzv. cliff-edge efektů (viz WENRA RL O, 3.1 – 3.4). 

Ustanovení odpovídá rovněž aktuální praxi, kdy je pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 

pro většinu zmíněných aplikací již řadu let využíváno. 

Také toto ustanovení částečně transponuje požadavky čl. 7 odst. 2 a 3 směrnice 

2011/70/Euratom, jakož i požadavky čl. 1 odst. 7 novelizované směrnice 2009/71/Euratom. 

 

K § 11 

Navržené ustanovení uvádí další požadavky na využití pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti. Jde zejména o jeho využití při tvorbě a validaci havarijních provozních předpisů 

(viz WENRA RL O, 3.1, 3.2, 3.4), při prověřování správnosti seznamu provozních kontrol z 

hlediska rizika (viz WENRA RL O, 3.6, 4.2), při identifikaci zařízení důležitého z hlediska 

rizika (viz WENRA RL O, 4.3) a při výcviku pracovníků jaderného zařízení (viz WENRA RL 

O, 3.5). Je zde rovněž uveden požadavek na identifikaci a zohlednění možných omezení 

pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti při všech jeho aplikacích (viz WENRA RL O, 

4.1). 

Ustanovení odpovídá rovněž aktuální praxi, kdy je pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 

pro většinu zmíněných aplikací již řadu let využíváno. 
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Také toto ustanovení částečně transponuje požadavky čl. 1 odst. 7 novelizované směrnice 

2009/71/Euratom. 

 

K § 12 

Ustanovení určuje obsah dokumentace provedeného pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti, která musí obsahovat popis použité metodiky, popis vlastního provádění 

pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, jeho hlavní výsledky, jakož i závěry a 

doporučení pro možné zvýšení jaderné bezpečnosti včetně zhodnocení účinnosti strategie 

zvládání těžkých havárií. 

Požadavky na dokumentaci uvedené v tomto paragrafu odpovídají již existujícímu stavu této 

dokumentace v ČR, a jsou plně v souladu s mezinárodní správnou praxí. 

Toto ustanovení transponuje požadavky čl. 7 odst. 2 a 3 směrnice 2011/70/Euratom a 

požadavky čl. 1 odst. 7 novelizované směrnice 2009/71/Euratom. 

 

K § 13 

Ustanovení určuje základní požadavky na periodické hodnocení bezpečnosti, na prvním místě 

především jeho smysl, kterým je systematické a komplexní posouzení jaderného zařízení z 

hlediska aktuálního stavu jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení s 

požadavky právních předpisů, které jsou platné v době jeho provádění, a s požadavky 

plynoucími ze stávající úrovně vědy a techniky a správné praxe (viz WENRA RL P, 1.3, 3.2). 

Periodické hodnocení bezpečnosti se požaduje provádět při provozu a vyřazování jaderného 

zařízení, a dále po dobu platnosti povolení k uzavření úložiště radioaktivních odpadů v zájmu 

soustavného hodnocení bezpečnosti v průběhu celého životního cyklu jaderného zařízení. 

Speciálně jsou zde stanoveny požadavky na provádění periodického hodnocení bezpečnosti 

na výzkumném jaderném zařízení a pro úložiště radioaktivních odpadů, jelikož na tyto typy 

jaderných zařízení jsou v dalším textu vyhlášky kladeny požadavky specifické povahy (viz § 

20). 

Dále je zde uveden výčet oblastí, které se mají v rámci periodického hodnocení bezpečnosti 

hodnotit (viz WENRA RL P, 2.2). Pro každou z uvedených oblastí musí být stanoven soubor 

bezpečnostních požadavků a také kritérií, při jejichž splnění lze bezpečnostní požadavky 

považovat za splněné, přičemž musí být nejprve provedena dílčí vyhodnocení všech těchto 

požadavků pro každou oblast a ty pak následně využity k celkovému hodnocení dané oblasti. 

Toto ustanovení částečně transponuje požadavky čl. 1 odst. 7 a 8 novelizované směrnice 

2009/71/Euratom. 

 

K § 14 

V tomto ustanovení se požaduje provedení vyhodnocení bezpečnostního významu všech 

odchylek od bezpečnostních požadavků, které byly zjištěny při provádění periodického 

hodnocení bezpečnosti. Na základě toho se pak požaduje vytvořit návrh souboru opatření 

vedoucích k dosažení a zajištění úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení jaderného zařízení požadované bezpečnostními požadavky až do dalšího 

periodického hodnocení bezpečnosti, a také sestavit časový harmonogram jejich realizace (viz 
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WENRA RL P, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.2). Zmíněné požadavky jsou naplněním obecné zákonné 

povinnosti vhodným způsobem využívat výsledků hodnocení bezpečnosti k jejímu zajištění. 

Ustanovení dále požaduje provést posouzení toho, zda byly vyřešeny všechny odchylky od 

bezpečnostních požadavků zjištěné v průběhu provozu nebo vyřazování jaderného zařízení 

nebo odhalené předchozím periodickým hodnocením bezpečnosti, pokud již bylo dříve na 

daném jaderném zařízení provedeno. 

Před vlastním prováděním periodického hodnocení bezpečnosti je třeba vypracovat strategii 

jeho provádění, kde bude definován rozsah periodického hodnocení bezpečnosti a všechny 

organizační záležitosti, včetně uvedení termínů. Toto odpovídá současné praxi v ČR, kdy 

držitel povolení tento dokument zpracuje a představí dozornému orgánu, který ho může 

případně připomínkovat. 

 

K § 15 

V tomto ustanovení se uvádějí termíny pro provádění periodického hodnocení bezpečnosti. 

Požaduje se, aby první periodické hodnocení bezpečnosti bylo provedeno do šesti let od 

zahájení provozu jaderného zařízení, další pak vždy po deseti letech od provedení 

předchozího (viz WENRA RL P, 2.1). Desetiletý interval odpovídá současné zavedené praxi v 

ČR, která vychází z doporučení MAAE (viz Periodic Safety Review for Nuclear Power 

Plants, IAEA Specific Safety Guide No. SSG 25, 2013). Pro vyřazované jaderné zařízení by 

mělo být toto hodnocení provedeno na konci každé etapy vyřazování a dále v případě změny 

původně plánovaného způsobu vyřazování jaderného zařízení. 

Toto ustanovení částečně transponuje požadavky čl. 1 odst. 7 a 8 novelizované směrnice 

2009/71/Euratom. 

 

K § 16 

V tomto ustanovení je vymezen rozsah periodického hodnocení bezpečnosti. Obecně pro 

jaderná zařízení platí, že do periodického hodnocení bezpečnosti musí být zahrnuty všechny 

oblasti mající vliv na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení (viz Periodic Safety Review for Nuclear 

Power Plants, IAEA Specific Safety Guide No. SSG 25, 2013). Pokud se jedná o jaderné 

zařízení s jaderným reaktorem o výkonu vyšším než 50 MW, musí být zahrnuty všechny 

oblasti uvedené v § 13 (viz WENRA RL P, 2.2). Pro ostatní jaderná zařízení musí rozsah 

periodického hodnocení bezpečnosti odpovídat charakteristikám projektu daného jaderného 

zařízení a způsobu jeho provozování. 

 

K § 17 až 20 

V těchto paragrafech se podrobněji rozvádí předmět periodického hodnocení bezpečnosti. 

Jsou zde uvedeny hlavní požadavky na hodnocení všech čtrnácti oblastí, kterým se periodické 

hodnocení bezpečnosti musí věnovat (viz Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants, 

IAEA Specific Safety Guide No. SSG 25, 2013). Jedná se o všechny oblasti definované 

v ustanovení § 13 odst. 2 až 4 (viz WENRA RL P, 3.2, 3.2). 

V posledním paragrafu jsou výčtem uvedeny specifické požadavky na výzkumná jaderná 

zařízení, vyplývající ze zvláštní povahy jejich využívání (viz Safety in the Utilization and 

Modification of Research Reactors, Safety Series No. 35-G2, IAEA, 1994, Ageing 

Management for Research Reactors Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. 
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SSG-10, Vienna 2010, draft dokumentu IAEA pro provádění PSR na výzkumných jaderných 

zařízeních) a úložiště radioaktivního odpadu (viz Radioactive Waste Disposal Facilities 

Safety Reference Levels, WENRA, 22 December 2014, DI-106, DI-107, DI-108, Disposal of 

Radioactive Waste Specific Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. SSR-5. 

Vienna 2011, The Safety Case and Safety Assessment for the Disposal of Radioactive Waste 

Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-23, Vienna 2012), pro které se 

nepožaduje provádět periodické hodnocení bezpečnosti v úplném rozsahu, což je dáno 

specifiky těchto jaderných zařízení. 

Text je rozdělen do čtyř paragrafů z důvodu jeho délky. 

Toto ustanovení částečně transponuje požadavky čl. 1 odst. 7 a 8 novelizované směrnice 

2009/71/Euratom. 

 

K § 21 

V tomto ustanovení je podrobně popsána požadovaná dokumentace periodického hodnocení 

bezpečnosti. Tato dokumentace zahrnuje dokumenty „Strategie“, „Metodiky“, „Záznamy o 

provedeném hodnocení“, „Dílčí zprávy“ a „Závěrečná souhrnná zpráva“. Tato struktura 

dokumentace odpovídá současné zavedené praxi provádění periodického hodnocení 

bezpečnosti v ČR. 

Dokument „Strategie“ musí obsahovat popis rozsahu a provádění periodického hodnocení 

bezpečnosti, včetně časového harmonogramu realizace jednotlivých etap, popis požadavků na 

výstupy periodického hodnocení bezpečnosti a jejich validaci, postupy pro zjištění odchylek 

od bezpečnostních požadavků a vyhodnocení jejich bezpečnostního významu, a návrh jejich 

řešení včetně časového harmonogramu. Dále je zde uveden seznam dokumentace 

periodického hodnocení bezpečnosti a též popsán systém řízení periodického hodnocení 

bezpečnosti, včetně způsobu komunikace při jeho provádění. 

Dokument „Metodiky“ musí obsahovat pro každou hodnocenou oblast popis požadavků 

právních předpisů a technických norem nebo technických předpisů, jakož i požadavků 

vyplývajících ze stávající úrovně vědy a techniky a správné praxe, které budou při hodnocení 

použity, popis metod hodnocení a kritéria použitá pro vyhodnocení naplnění bezpečnostních 

požadavků. 

Dokumenty „Záznamy o provedeném hodnocení“ shrnují výsledky hodnocení jednotlivých 

bezpečnostních požadavků. Musí obsahovat popis podkladů použitých pro hodnocení, popis 

způsobu plnění kritérií použitých pro vyhodnocení naplnění bezpečnostních požadavků a 

případně též zjištěné odchylky od plnění daného kritéria včetně vyhodnocení jejich 

bezpečnostního významu, a také doporučení nápravných opatření k řešení zjištěných 

odchylek. 

V dokumentech „Dílčí zprávy“ jsou shrnuty výsledky hodnocení jednotlivých oblastí, jimž se 

periodické hodnocení bezpečnosti věnuje. Tyto zprávy musí obsahovat popis cíle hodnocení, 

seznam bezpečnostních požadavků a výsledky jejich hodnocení, které uvádějí ke každému 

bezpečnostnímu požadavku použitá kritéria a metodiky, popis postupu hodnocení a návrh 

řešení případných odchylek od bezpečnostního požadavku. 

Dokument „Závěrečná souhrnná zpráva“ shrnuje výsledky provedeného periodického 

hodnocení bezpečnosti a uvádí návrh souboru opatření pro řešení zjištěných odchylek. V 

tomto dokumentu musí být uveden stručný popis provedeného periodického hodnocení 

bezpečnosti s uvedením jeho cílů, rozsahu, postupu, použitých zdrojů a odkazů na 

nejdůležitější použitou a vyhotovenou dokumentaci, u jiného než prvního periodického 
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hodnocení bezpečnosti porovnání stavu hodnocených oblastí se stavem při předchozím 

periodickém hodnocení bezpečnosti, přehled výsledků a zjištění umožňujících posouzení 

dosažené úrovně jaderné bezpečnosti s uvedením všech zjištěných odchylek od 

bezpečnostních požadavků a opatření k jejich vyřešení, závěr o celkové úrovni jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace a 

zvládání radiační mimořádné události dosažené v hodnoceném období a návrh souboru 

opatření a souhrnný plán jejich realizace včetně časového harmonogramu. Tento dokument 

musí být předložen SÚJB do 3 měsíců od uplynutí termínu k provedení periodického 

hodnocení bezpečnosti. 

 

K § 22 

V tomto ustanovení jsou stručně popsány požadavky na provádění průběžného hodnocení 

bezpečnosti jaderných zařízení. Je zde uvedeno, které veličiny, skutečnosti, činnosti, procesy 

a údaje se musí průběžně sledovat, vyhodnocovat, co se má průběžně hodnotit a 

dokumentovat. Záznamy výstupů průběžného hodnocení bezpečnosti musí popisovat 

provedení průběžného hodnocení bezpečnosti a dosažený výsledek, který následně musí být 

zohledněn ve vnitřních předpisech, provozní bezpečnostní zprávě, v bezpečnostní zprávě k 

vyřazování z provozu jaderného zařízení a v dokumentaci pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti. Požadavky vycházejí z WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors, 

Update in relation to lessons learned from TEPCO Fukushima Dai-ichi accident, Issue J 

(System for Investigation of Events and Operational Experience Feedback), A System for the 

Feedback of Experience from Events in Nuclear Installations Safety Guide, IAEA Safety 

Standards Series No. NS-G-2.11, Vienna 2006, Operational Safety Performance Indicators for 

Utilities, IAEA_TECDOC-1141. 

Toto ustanovení částečně transponuje požadavky čl. 1 odst. 7 novelizované směrnice 

2009/71/Euratom. 

 

K § 23 

Toto ustanovení shrnuje v odstavci 1 požadavky na zvláštní hodnocení bezpečnosti před 

provedením změny při využívání jaderné energie, která se týká vybraného zařízení a v 

odstavci 2 změny, která se týká organizace a řízení (viz Safety of Nuclear Power Plants: 

Commissioning and Operation, Series No. SSR-2/2 (Rev. 1), IAEA, 2016, Modifications to 

Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.3, IAEA, 

Vienna, 2001). 

Ustanovení v odstavci 3 stanoví základní požadavky na zvláštní hodnocení bezpečnosti před 

provedením jiné změny při využívání jaderné energie, kterou je provoz jaderného zařízení nad 

rámec jeho životnosti předpokládané jeho projektem při prvním fyzikálním spouštění 

jaderného zařízení. Smyslem tohoto zhodnocení je posouzení jaderného zařízení z hlediska 

delšího povozu, než byl předpokládán analýzami použitými při návrhu jaderného zařízení s 

ohledem na aktuální fyzický stav systémů, konstrukcí a komponent majících vliv na jadernou 

bezpečnost, jejich spolehlivost a čerpání jejich životnosti vlivem provozní historie. Oblasti 

tohoto posouzení vycházejí z Modifications to Nuclear Power Plants, IAEA No. NS-G-2.3, 

Managing Organizational Changes in Nuclear Organazations, IAEA NG-T-1.1), i ze 

zkušeností SÚJB s hodnocením průkazné dokumentace při správním řízení o povolení 

provozu 1. reaktorového bloku jaderné elektrárny Dukovany. 
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K § 24 

Toto ustanovení shrnuje v odstavci 1 požadavky na zvláštní hodnocení bezpečnosti v případě 

výskytu radiační mimořádné události na jaderném zařízení nebo na jiném jaderném zařízení 

podobného typu. Toto ustanovení vychází zejména z požadavku Evropské komise na 

přehodnocení bezpečnosti evropských jaderných elektráren, tzv. „stress testů“ (viz také The 

Fukushima Daiichi Accident, Non-serial Publications, Vienna 2015), z požadavku článku 19 

Úmluvy o jaderné bezpečnosti, z potřeby hodnocení závažnosti bezpečnostně významných 

událostí pro komunikaci s veřejností s využitím klasifikace stupně závažnosti události podle 

stupnice INES: The International Nuclear and Radiological Event Scale User's Manual 2001 

Edition, Vienna 2001 a A System for the Feedback of Experience from Events in Nuclear 

Installations Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.11, Vienna 2006. 

Toto ustanovení shrnuje požadavky na zvláštní hodnocení bezpečnosti pro případ vzniku 

podezření na snížení úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. Toto 

ustanovení navazuje na § 49 odst. 1 písm. b) a § 54 odst. 1 písm. a) atomového zákona 

„průběžně zajišťovat, ověřovat a dokumentovat schopnost stabilního a bezpečného provozu 

jaderného zařízení“. V případě, že v systému zpětné vazby nebo na základě výsledků 

kontrolní činnosti SÚJB dojde ke zjištění, že schopnost jaderného zařízení plnit principy 

bezpečného využívání jaderné energie je snížena, musí být prověřen soulad provozu 

jaderného zařízení s požadavky dokumentace pro povolovanou činnost. Požadavky vycházejí 

z WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors, Issue A (Safety Policy). 

 

K § 25 

V ustanovení jsou shrnuty požadavky na dokumentaci zvláštního hodnocení bezpečnosti před 

provedením změny při využívání jaderné energie, na dokumentaci zvláštního hodnocení 

bezpečnosti před provedením jiné změny při využívání jaderné energie, kterou je provoz 

jaderného zařízení nad rámec jeho životnosti předpokládané jeho projektem při prvním 

fyzikálním spouštění jaderného zařízení, na dokumentaci tohoto typu hodnocení v případě 

výskytu radiační mimořádné události na jaderném zařízení nebo na jiném jaderném zařízení 

podobného typu, jakož i dokumentaci pro případ vzniku podezření na snížení úrovně jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení v případě výskytu radiační mimořádné události na 

jaderném zařízení nebo na jiném jaderném zařízení podobného typu. 

Požadavky jsou stanoveny tak, aby dokumentace vždy zachycovala výsledky provedeného 

zvláštního hodnocení bezpečnosti a přijatá opatření, a to nejen pro potřeby držitele povolení 

(provozovatele jaderného zařízení), ale případně i pro potřeby výkonu kontroly a jiných 

správních činností a pro potřeby informování veřejnosti a orgánů Euratomu a MAAE. 

 

K § 26 

Přechodné ustanovení upravuje poměry jaderných zařízení, která již jsou v provozu v době 

nabytí účinnosti vyhlášky. V jejich případě se prakticky nebude jednat o iniciální hodnocení 

bezpečnosti, jelikož provedená hodnocení budou obsahově navazovat na doposud prováděná 

hodnocení, zároveň je však nutno zohlednit, že právní řád ČR postrádal konkrétní vymezení 

toho, jak má být hodnocení bezpečnosti prováděno. Je tedy navrženo, aby bylo u těchto 

zařízení periodické hodnocení provedeno až po 10 letech od nabytí účinnosti vyhlášky, což 

bude fakticky navazovat na aktuálně probíhající cyklus periodického hodnocení bezpečnosti. 
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K § 27 

Nabytí účinnosti se navrhuje tak, aby následovalo co nejdříve po ukončení legislativního 

procesu s přiměřenou legisvakanční lhůtou. 
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