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Navrhovaný právní předpis ČR 

Vyhláška o o požadavcích na hodnocení bezpečnosti 

Odpovídající předpis EU (Euratomu) 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 2 Pro účely této vyhlášky se rozumí 

g) velkým časným únikem únik více než 1 % 

počátečního množství 137Cs v jaderném zařízení do 

10 hodin od vyhlášení radiační havárie. 

32009L0071 

ve znění 

32014L0087 

Článek 8a Jaderněbezpečnostní cíl pro jaderná zařízení 

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec pro jadernou 

bezpečnost vyžadoval, aby byla jaderná zařízení projektována, 

umisťována, stavěna, uváděna do provozu, provozována a vyřazována 

z provozu s cílem předejít haváriím, a pokud by došlo k havárii, 

zmírnit její důsledky a zabránit: 

a) časným radioaktivním únikům, které by vyžadovaly opatření pro 

mimořádné situace mimo areál jaderného zařízení, s nedostatečnou 

dobou k jejich provedení; 

b) velkým radioaktivním únikům, které by vyžadovaly ochranná 

opatření, jež nelze omezit místně nebo časově. 
2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby cíl 

stanovený v odstavci 1: 

b) byl používán jako referenční pro včasné provedení rozumně 

proveditelných bezpečnostních zlepšení stávajících jaderných zařízení, 

mimo jiné v rámci periodického hodnocení bezpečnosti, jak je stanoveno 

v čl. 8c písm. b). 

§ 3 (1) Hodnocení bezpečnosti musí být prováděno 

podle aktuálních a praktickou aplikací prověřených 

metodik v souladu se stávající úrovní vědy a techniky 

a správnou praxí. 

(2) Hodnocení bezpečnosti musí zohlednit 

změny způsobilé ovlivnit jadernou bezpečnost, 

radiační ochranu, technickou bezpečnost, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení, ke kterým dojde v 

průběhu životního cyklu jaderného zařízení. 

(3) Hodnocení bezpečnosti musí zohlednit nové 

poznatky z provozních zkušeností a významné 

informace o rizicích a následcích využívání jaderné 

energie, které by mohly významně ovlivnit 

32011L0070 Článek 7 2. Členské státy zajistí, aby zavedený vnitrostátní rámec od držitelů 

povolení vyžadoval, aby pod regulační kontrolou příslušného 

regulačního orgánu pravidelně posuzovali, ověřovali a v přiměřeně 

dosažitelné míře průběžně zlepšovali bezpečnost jejich zařízení pro 

nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem nebo 

příslušných činností systematickým a ověřitelným způsobem. Tohoto 

cíle bude dosaženo prostřednictvím vhodné bezpečnostní analýzy a 

dalších argumentů a důkazů. 

3. V rámci udělování povolení pro zařízení nebo činnost se 

prokazování bezpečnosti vztahuje na přípravu a provádění této 

činnosti a na vývoj, provoz a vyřazení tohoto zařízení z provozu nebo 

na uzavření úložiště, jakož i na období po uzavření úložiště. Rozsah 

prokazování bezpečnosti je úměrný složitosti operace a závažnosti 

nebezpečí, které radioaktivní odpad a vyhořelé palivo, jakož i zařízení 

IV. 
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hodnocení bezpečnosti. 

(4) Při postupu podle odstavce 2 a 3 musí být 

uplatněn odstupňovaný přístup podle vlivu 

zohledňovaných skutečností na jadernou bezpečnost, 

radiační ochranu, technickou bezpečnost, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení. 

nebo činnost představuje. Proces udělování povolení přispěje k 

bezpečnosti zařízení nebo činnosti za běžných provozních podmínek, 

při předpokládaných provozních událostech a projektových nehodách. 

Poskytne požadovanou jistotu ohledně bezpečnosti zařízení nebo 

činnosti. Jsou zavedena opatření pro předcházení haváriím a 

zmírňování jejich následků, včetně ověření fyzických bariér a 

administrativních ochranných postupů ze strany držitele oprávnění, 

které by musely selhat, aby pracovníci a obyvatelstvo byli významně 

ohroženi ionizujícím zářením. Tímto přístupem dojde k určení a 

omezení nejistot. 

32009L0071 

ve znění 

32014L0087 

Článek 6 Držitelé povolení 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 

c) držitelé povolení musí v rozumně proveditelné míře pravidelně, 

systematicky a ověřitelným způsobem vyhodnocovat, ověřovat a 

průběžně zlepšovat jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení. 

Toto posouzení zahrnuje ověření, že jsou zavedena opatření pro 

předcházení haváriím a zmírňování důsledků havárií, včetně ověření 

uplatňování ustanovení o ochraně do hloubky; 

Článek 8c Úvodní a periodické hodnocení bezpečnosti 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby: 

a) všechna povolení vydaná pro výstavbu jaderného zařízení nebo 

provoz jaderného zařízení byla založena na náležitém hodnocení místa 

a konkrétních specifik zařízení, zahrnující prokázání jaderné 

bezpečnosti v souladu s vnitrostátními požadavky stanovenými na 

základě cíle uvedeného v článku 8a; 

§ 4 (1) V rámci hodnocení bezpečnosti musí být 

provedeno deterministické hodnocení bezpečnosti, 

prokazující přijatelnost důsledků odezvy jaderného 

zařízení a jeho systémů, konstrukcí a komponent a 

pracovníků na iniciační události z hlediska jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti 

a zvládání radiační mimořádné události. 

(2) Deterministickým hodnocením musí být 

posouzena 

a) schopnost jaderného zařízení zajistit plnění 

principů bezpečného využívání jaderné energie, 

b) odolnost, spolehlivost a účinnost 

bezpečnostních systémů a dalších systémů, 

konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 

32011L0070 Článek 7 2. Členské státy zajistí, aby zavedený vnitrostátní rámec od držitelů 

povolení vyžadoval, aby pod regulační kontrolou příslušného 

regulačního orgánu pravidelně posuzovali, ověřovali a v přiměřeně 

dosažitelné míře průběžně zlepšovali bezpečnost jejich zařízení pro 

nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem nebo 

příslušných činností systematickým a ověřitelným způsobem. Tohoto 

cíle bude dosaženo prostřednictvím vhodné bezpečnostní analýzy a 

dalších argumentů a důkazů. 

3. V rámci udělování povolení pro zařízení nebo činnost se 

prokazování bezpečnosti vztahuje na přípravu a provádění této 

činnosti a na vývoj, provoz a vyřazení tohoto zařízení z provozu nebo 

na uzavření úložiště, jakož i na období po uzavření úložiště. Rozsah 

prokazování bezpečnosti je úměrný složitosti operace a závažnosti 

nebezpečí, které radioaktivní odpad a vyhořelé palivo, jakož i zařízení 
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bezpečnost v podmínkách, pro které jsou určeny, a 

c) schopnost pracovníků zajistit plnění 

základních bezpečnostních funkcí jaderného zařízení. 

nebo činnost představuje. Proces udělování povolení přispěje k 

bezpečnosti zařízení nebo činnosti za běžných provozních podmínek, 

při předpokládaných provozních událostech a projektových nehodách. 

Poskytne požadovanou jistotu ohledně bezpečnosti zařízení nebo 

činnosti. Jsou zavedena opatření pro předcházení haváriím a 

zmírňování jejich následků, včetně ověření fyzických bariér a 

administrativních ochranných postupů ze strany držitele oprávnění, 

které by musely selhat, aby pracovníci a obyvatelstvo byli významně 

ohroženi ionizujícím zářením. Tímto přístupem dojde k určení a 

omezení nejistot. 

32009L0071 

ve znění 

32014L0087 

Článek 6 Držitelé povolení 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 

c) držitelé povolení musí v rozumně proveditelné míře pravidelně, 

systematicky a ověřitelným způsobem vyhodnocovat, ověřovat a 

průběžně zlepšovat jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení. 

Toto posouzení zahrnuje ověření, že jsou zavedena opatření pro 

předcházení haváriím a zmírňování důsledků havárií, včetně ověření 

uplatňování ustanovení o ochraně do hloubky; 

§ 5 (1) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 

jaderných zařízení musí zahrnovat 

a) 1. úroveň pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti jaderných zařízení, v jejímž rámci musí 

být prováděna analýza projektu jaderného zařízení a 

jeho provozu, včetně předcházejících fází životního 

cyklu, tak, aby byl odhalen sled událostí, které 

mohou vést k poškození jaderného paliva nebo 

systému, konstrukce nebo komponenty obsahující 

jiné radioaktivní látky vyskytující se v tomto zařízení 

a stanovena frekvence výskytu za rok, s níž může 

dojít k takovému poškození v důsledku sledu těchto 

událostí, a 

b) 2. úroveň pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti jaderných zařízení, v jejímž rámci musí 

být prováděna analýza chronologického rozvoje 

následků poškození jaderného paliva a jiných 

systémů, konstrukcí nebo komponent s obsahem 

radioaktivních látek vyskytujících se v tomto 

zařízení, odhalených v rámci 1. úrovně 

pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 

32011L0070 Článek 7 2. Členské státy zajistí, aby zavedený vnitrostátní rámec od držitelů 

povolení vyžadoval, aby pod regulační kontrolou příslušného 

regulačního orgánu pravidelně posuzovali, ověřovali a v přiměřeně 

dosažitelné míře průběžně zlepšovali bezpečnost jejich zařízení pro 

nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem nebo 

příslušných činností systematickým a ověřitelným způsobem. Tohoto 

cíle bude dosaženo prostřednictvím vhodné bezpečnostní analýzy a 

dalších argumentů a důkazů. 

3. V rámci udělování povolení pro zařízení nebo činnost se 

prokazování bezpečnosti vztahuje na přípravu a provádění této 

činnosti a na vývoj, provoz a vyřazení tohoto zařízení z provozu nebo 

na uzavření úložiště, jakož i na období po uzavření úložiště. Rozsah 

prokazování bezpečnosti je úměrný složitosti operace a závažnosti 

nebezpečí, které radioaktivní odpad a vyhořelé palivo, jakož i zařízení 

nebo činnost představuje. Proces udělování povolení přispěje k 

bezpečnosti zařízení nebo činnosti za běžných provozních podmínek, 

při předpokládaných provozních událostech a projektových nehodách. 

Poskytne požadovanou jistotu ohledně bezpečnosti zařízení nebo 

činnosti. Jsou zavedena opatření pro předcházení haváriím a 

zmírňování jejich následků, včetně ověření fyzických bariér a 

administrativních ochranných postupů ze strany držitele oprávnění, 
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jaderných zařízení, včetně kvantitativního hodnocení 

fenoménů z toho vyplývajících, zejména průměrné 

roční frekvence, velikosti a ostatních příslušných 

charakteristik úniků radioaktivních látek do životního 

prostředí; v rámci 2. úrovně pravděpodobnostního 

hodnocení bezpečnosti jaderných zařízení musí být 

odhaleny způsoby, jimiž se uniklé radioaktivní látky 

mohou šířit do životního prostředí. 

(3) V rámci pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti jaderných zařízení musí být vytvořen 

logický model aktuálního stavu jaderného zařízení 

(dále jen „model pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti“), který musí být založen na realistickém 

modelování průběhu rozvoje vnitřních a vnějších 

iniciačních událostí. 

které by musely selhat, aby pracovníci a obyvatelstvo byli významně 

ohroženi ionizujícím zářením. Tímto přístupem dojde k určení a 

omezení nejistot. 

32009L0071 

ve znění 

32014L0087 

Článek 6 Držitelé povolení 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 

c) držitelé povolení musí v rozumně proveditelné míře pravidelně, 

systematicky a ověřitelným způsobem vyhodnocovat, ověřovat a 

průběžně zlepšovat jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení. 

Toto posouzení zahrnuje ověření, že jsou zavedena opatření pro 

předcházení haváriím a zmírňování důsledků havárií, včetně ověření 

uplatňování ustanovení o ochraně do hloubky; 

Článek 8c Úvodní a periodické hodnocení bezpečnosti 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby: 

a) všechna povolení vydaná pro výstavbu jaderného zařízení nebo 

provoz jaderného zařízení byla založena na náležitém hodnocení místa 

a konkrétních specifik zařízení, zahrnující prokázání jaderné 

bezpečnosti v souladu s vnitrostátními požadavky stanovenými na 

základě cíle uvedeného v článku 8a; 

§ 7 Na základě modelu pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti musí být zejména 

c) proveden výpočet frekvence výskytu 

velkého časného úniku radioaktivních látek za rok 

zahrnující 

1. celkovou frekvenci výskytu, 

2. frekvenci výskytu pro jednotlivé dílčí 

provozní stavy a 

3. frekvenci výskytu pro jednotlivé skupiny 

iniciačních událostí, 

32011L0070 Článek 7 2. Členské státy zajistí, aby zavedený vnitrostátní rámec od držitelů 

povolení vyžadoval, aby pod regulační kontrolou příslušného 

regulačního orgánu pravidelně posuzovali, ověřovali a v přiměřeně 

dosažitelné míře průběžně zlepšovali bezpečnost jejich zařízení pro 

nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem nebo 

příslušných činností systematickým a ověřitelným způsobem. Tohoto 

cíle bude dosaženo prostřednictvím vhodné bezpečnostní analýzy a 

dalších argumentů a důkazů. 

3. V rámci udělování povolení pro zařízení nebo činnost se 

prokazování bezpečnosti vztahuje na přípravu a provádění této 

činnosti a na vývoj, provoz a vyřazení tohoto zařízení z provozu nebo 

na uzavření úložiště, jakož i na období po uzavření úložiště. Rozsah 

prokazování bezpečnosti je úměrný složitosti operace a závažnosti 

nebezpečí, které radioaktivní odpad a vyhořelé palivo, jakož i zařízení 

nebo činnost představuje. Proces udělování povolení přispěje k 

bezpečnosti zařízení nebo činnosti za běžných provozních podmínek, 

při předpokládaných provozních událostech a projektových nehodách. 

Poskytne požadovanou jistotu ohledně bezpečnosti zařízení nebo 

činnosti. Jsou zavedena opatření pro předcházení haváriím a 

zmírňování jejich následků, včetně ověření fyzických bariér a 

administrativních ochranných postupů ze strany držitele oprávnění, 
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které by musely selhat, aby pracovníci a obyvatelstvo byli významně 

ohroženi ionizujícím zářením. Tímto přístupem dojde k určení a 

omezení nejistot. 

32009L0071 

ve znění 

32014L0087 

Článek 6 Držitelé povolení 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 

c) držitelé povolení musí v rozumně proveditelné míře pravidelně, 

systematicky a ověřitelným způsobem vyhodnocovat, ověřovat a 

průběžně zlepšovat jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení. 

Toto posouzení zahrnuje ověření, že jsou zavedena opatření pro 

předcházení haváriím a zmírňování důsledků havárií, včetně ověření 

uplatňování ustanovení o ochraně do hloubky; 

Článek 8a Jaderněbezpečnostní cíl pro jaderná zařízení 

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec pro jadernou 

bezpečnost vyžadoval, aby byla jaderná zařízení projektována, 

umisťována, stavěna, uváděna do provozu, provozována a vyřazována 

z provozu s cílem předejít haváriím, a pokud by došlo k havárii, 

zmírnit její důsledky a zabránit: 

a) časným radioaktivním únikům, které by vyžadovaly opatření pro 

mimořádné situace mimo areál jaderného zařízení, s nedostatečnou 

dobou k jejich provedení; 

b) velkým radioaktivním únikům, které by vyžadovaly ochranná 

opatření, jež nelze omezit místně nebo časově. 

§ 8 (1) V modelu pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti musí být provedena 

a) analýza statistických nejistot souvisejících s 

údaji použitými v modelu pravděpodobnostního 

hodnocení bezpečnosti potřebnými ke stanovení 

spolehlivosti systémů, konstrukcí a komponent a 

pravděpodobností nebo ročních frekvencí výskytu 

chyb pracovníků a 

b) analýza citlivosti veličin, které vykazují 

vysokou míru nejistoty a mohou mít významný vliv 

na výsledky pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti jaderného zařízení a jsou spojeny s 

1. výchozími předpoklady použitými při 

vytváření modelu pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti, 

2. údaji použitými v modelu 

pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 

32011L0070 Článek 7 3. V rámci udělování povolení pro zařízení nebo činnost se 

prokazování bezpečnosti vztahuje na přípravu a provádění této 

činnosti a na vývoj, provoz a vyřazení tohoto zařízení z provozu nebo 

na uzavření úložiště, jakož i na období po uzavření úložiště. Rozsah 

prokazování bezpečnosti je úměrný složitosti operace a závažnosti 

nebezpečí, které radioaktivní odpad a vyhořelé palivo, jakož i zařízení 

nebo činnost představuje. Proces udělování povolení přispěje k 

bezpečnosti zařízení nebo činnosti za běžných provozních podmínek, 

při předpokládaných provozních událostech a projektových nehodách. 

Poskytne požadovanou jistotu ohledně bezpečnosti zařízení nebo 

činnosti. Jsou zavedena opatření pro předcházení haváriím a 

zmírňování jejich následků, včetně ověření fyzických bariér a 

administrativních ochranných postupů ze strany držitele oprávnění, 

které by musely selhat, aby pracovníci a obyvatelstvo byli významně 

ohroženi ionizujícím zářením. Tímto přístupem dojde k určení a 

omezení nejistot. 
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potřebnými ke stanovení spolehlivosti systémů, 

konstrukcí a komponent plnit svoji předepsanou 

funkci a 

3. údaji použitými v modelu 

pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 

potřebnými ke stanovení pravděpodobností nebo 

ročních frekvencí výskytu chyb pracovníků. 

(2) Výsledky pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti musí být porovnány s 

pravděpodobnostními kritérii přijatelnosti k ověření, 

zda je s nimi jaderná bezpečnost v souladu. Při 

porovnávání výsledků pravděpodobnostního 

hodnocení bezpečnosti s kritérii přijatelnosti musí být 

zohledněny výsledky provedených analýz citlivosti a 

analýz neurčitostí. 

§ 9 (1) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 

musí být provedeno do 12 měsíců od provedení 

změny při využívání jaderné energie, a to v částech, 

které by mohly být touto změnou ovlivněny, jde-li o 

změnu s vlivem na 

a) vlastnosti území k umístění jaderného 

zařízení, 

b) skutečný stav a provoz jaderného zařízení po 

provedené změně projektu jaderného zařízení nebo 

změně způsobu testování a údržby jaderného 

zařízení, 

c) aktuální stav vnitřních předpisů, včetně 

kompletního souboru havarijních předpisů, 

d) údaje potřebné ke stanovení spolehlivosti 

systémů, konstrukcí a komponent a pravděpodobností 

výskytu jednotlivých lidských chyb, založené 

zejména na získání specifických provozních údajů z 

jaderného zařízení nebo jaderného zařízení 

podobného typu, 

e) aktuální technické informace o stavu 

jaderného zařízení, nebo 

f) aktuální informace o vlastnostech a chování 

jaderného zařízení při provozní události, včetně 

radiační mimořádné události. 

32011L0070 Článek 7 2. Členské státy zajistí, aby zavedený vnitrostátní rámec od držitelů 

povolení vyžadoval, aby pod regulační kontrolou příslušného 

regulačního orgánu pravidelně posuzovali, ověřovali a v přiměřeně 

dosažitelné míře průběžně zlepšovali bezpečnost jejich zařízení pro 

nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem nebo 

příslušných činností systematickým a ověřitelným způsobem. Tohoto 

cíle bude dosaženo prostřednictvím vhodné bezpečnostní analýzy a 

dalších argumentů a důkazů. 

32009L0071 

ve znění 

32014L0087 

Článek 6 Držitelé povolení 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 

c) držitelé povolení musí v rozumně proveditelné míře pravidelně, 

systematicky a ověřitelným způsobem vyhodnocovat, ověřovat a 

průběžně zlepšovat jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení. 

Toto posouzení zahrnuje ověření, že jsou zavedena opatření pro 

předcházení haváriím a zmírňování důsledků havárií, včetně ověření 

uplatňování ustanovení o ochraně do hloubky; 
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(2) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 

musí být provedeno souhrnně nejméně jednou za 5 

let provozu jaderného zařízení. 

§ 10 (1) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 

musí být využíváno během životního cyklu jaderného 

zařízení při hodnocení významných informací o 

riziku a následcích využívání jaderné energie, při 

přehodnocování stávající úrovně jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, monitorování radiační situace a 

zvládání radiační mimořádné události a při přijímání 

opatření k předcházení snížení jejich úrovně a k 

jejich zlepšování. 

(4) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 

musí být využíváno k určování priorit při plánování 

opatření ke zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, monitorování radiační situace a 

zvládání radiační mimořádné události. Při tomto 

plánování musí být kladen důraz na opatření s 

významným dopadem na jadernou bezpečnost, 

radiační ochranu, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 

32011L0070 Článek 7 2. Členské státy zajistí, aby zavedený vnitrostátní rámec od držitelů 

povolení vyžadoval, aby pod regulační kontrolou příslušného 

regulačního orgánu pravidelně posuzovali, ověřovali a v přiměřeně 

dosažitelné míře průběžně zlepšovali bezpečnost jejich zařízení pro 

nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem nebo 

příslušných činností systematickým a ověřitelným způsobem. Tohoto 

cíle bude dosaženo prostřednictvím vhodné bezpečnostní analýzy a 

dalších argumentů a důkazů. 

3. V rámci udělování povolení pro zařízení nebo činnost se 

prokazování bezpečnosti vztahuje na přípravu a provádění této 

činnosti a na vývoj, provoz a vyřazení tohoto zařízení z provozu nebo 

na uzavření úložiště, jakož i na období po uzavření úložiště. Rozsah 

prokazování bezpečnosti je úměrný složitosti operace a závažnosti 

nebezpečí, které radioaktivní odpad a vyhořelé palivo, jakož i zařízení 

nebo činnost představuje. Proces udělování povolení přispěje k 

bezpečnosti zařízení nebo činnosti za běžných provozních podmínek, 

při předpokládaných provozních událostech a projektových nehodách. 

Poskytne požadovanou jistotu ohledně bezpečnosti zařízení nebo 

činnosti. Jsou zavedena opatření pro předcházení haváriím a 

zmírňování jejich následků, včetně ověření fyzických bariér a 

administrativních ochranných postupů ze strany držitele oprávnění, 

které by musely selhat, aby pracovníci a obyvatelstvo byli významně 

ohroženi ionizujícím zářením. Tímto přístupem dojde k určení a 

omezení nejistot. 

32009L0071 

ve znění 

32014L0087 

Článek 6 Držitelé povolení 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 

c) držitelé povolení musí v rozumně proveditelné míře pravidelně, 

systematicky a ověřitelným způsobem vyhodnocovat, ověřovat a 

průběžně zlepšovat jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení. 

Toto posouzení zahrnuje ověření, že jsou zavedena opatření pro 

předcházení haváriím a zmírňování důsledků havárií, včetně ověření 

uplatňování ustanovení o ochraně do hloubky; 

§ 11 (1) Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 

musí být využíváno při zpracování havarijních 

předpisů a při ověřování jejich správnosti. 

32009L0071 

ve znění 

32014L0087 

Článek 6 Držitelé povolení 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 

c) držitelé povolení musí v rozumně proveditelné míře pravidelně, 

systematicky a ověřitelným způsobem vyhodnocovat, ověřovat a 
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průběžně zlepšovat jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení. 

Toto posouzení zahrnuje ověření, že jsou zavedena opatření pro 

předcházení haváriím a zmírňování důsledků havárií, včetně ověření 

uplatňování ustanovení o ochraně do hloubky; 

§ 12 Dokumentace pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti musí obsahovat 

a) popis rozsahu pravděpodobnostního 

hodnocení bezpečnosti, 

b) popis použité metodiky a dokumentaci 

zajištění kvality pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti, 

c) informace o hodnoceném jaderném zařízení 

potřebné pro provedení pravděpodobnostního 

hodnocení bezpečnosti, 

d) seznam dílčích provozních stavů jaderného 

zařízení, do nichž byly pro účely 

pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti 

rozděleny všechny provozní režimy jaderného 

zařízení a popis procesu jejich stanovení, 

e) popis procesu výběru a seskupování 

iniciačních událostí, jejich seznam a popis 

jednotlivých skupin iniciačních událostí s ročními 

frekvencemi jejich vzniku, včetně analýzy těchto 

frekvencí, a dále přiřazení jednotlivých skupin 

iniciačních událostí k jednotlivým dílčím provozním 

stavům jaderného zařízení, do nichž byl pro účely 

provedení pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti rozdělen provoz tohoto zařízení, 

f) sestrojené stromy událostí a jejich podrobný 

popis, včetně použitých předpokladů a kritérií podle 

§ 6 odst. 1 písm. h), 

g) seznam chyb způsobených lidským faktorem 

zahrnutých v pravděpodobnostním hodnocení 

bezpečnosti a popis jejich analýzy, 

h) seznam a popis analýzy údajů potřebných ke 

stanovení spolehlivosti systémů, konstrukcí a 

komponent, které byly použity pro modelování 

selhání zařízení a jeho oprav, údržby a testování, 

i) seznam poruch ze společné příčiny a popis 

32011L0070 Článek 7 2. Členské státy zajistí, aby zavedený vnitrostátní rámec od držitelů 

povolení vyžadoval, aby pod regulační kontrolou příslušného 

regulačního orgánu pravidelně posuzovali, ověřovali a v přiměřeně 

dosažitelné míře průběžně zlepšovali bezpečnost jejich zařízení pro 

nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem nebo 

příslušných činností systematickým a ověřitelným způsobem. Tohoto 

cíle bude dosaženo prostřednictvím vhodné bezpečnostní analýzy a 

dalších argumentů a důkazů. 

32009L0071 

ve znění 

32014L0087 

Článek 6 Držitelé povolení 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 

c) držitelé povolení musí v rozumně proveditelné míře pravidelně, 

systematicky a ověřitelným způsobem vyhodnocovat, ověřovat a 

průběžně zlepšovat jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení. 

Toto posouzení zahrnuje ověření, že jsou zavedena opatření pro 

předcházení haváriím a zmírňování důsledků havárií, včetně ověření 

uplatňování ustanovení o ochraně do hloubky; 
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jejich analýzy, 

j) popis řešení zacyklení v modelu 

pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti, 

k) seznam hlavních předpokladů použitých při 

provádění pravděpodobnostního hodnocení 

bezpečnosti a omezení modelu pravděpodobnostního 

hodnocení bezpečnosti, 

l) popis analýzy systémů, sestrojené stromy 

poruch a jejich popis, včetně použitých předpokladů, 

m) popis vztahů mezi pravděpodobnostním 

hodnocením bezpečnosti 1. a 2. úrovně, 

n) popis analýzy radiační mimořádné události 

vedoucí k úniku radioaktivní látky z jaderného 

zařízení, 

o) vymezení kategorií úniků radioaktivního 

materiálu uvolněného do okolí jaderného zařízení 

podle velikosti a jejich časové úrovně, 

p) popis a charakteristiku množství 

radioaktivního materiálu uvolněného do okolí 

jaderného zařízení v závislosti na kategorii úniku, 

q) popis hlavních výsledků 1. a 2. úrovně 

pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti podle § 

7, 

r) výsledky analýz citlivosti, 

s) výsledky analýz neurčitostí, 

t) závěry a doporučení pro možné zvýšení 

úrovně jaderné bezpečnosti, včetně zhodnocení 

účinnosti strategie zvládání těžkých havárií, a 

u) popis 1. a 2. úrovně pravděpodobnostního 

hodnocení bezpečnosti zahrnující pro každou úroveň 

1. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 

pro výkonové stavy, 

2. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 

pro nízkovýkonové a odstavné stavy a 

3. pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti 

pro jednotlivé vnitřní a vnější iniciační události. 

§ 13 (1) Periodické hodnocení bezpečnosti musí 

srovnat stav jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 

technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

32009L0071 

ve znění 

Článek 6 Držitelé povolení 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 

c) držitelé povolení musí v rozumně proveditelné míře pravidelně, 
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zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 

dosažený na jaderném zařízení s požadavky právních 

předpisů a s požadavky plynoucími ze stávající 

úrovně vědy a techniky a správné praxe (dále jen 

„bezpečnostní požadavky“), platnými v době jeho 

provádění. 

(2) Periodickým hodnocením bezpečnosti musí 

být v předem stanovených intervalech systematicky a 

komplexně prověřeny následující oblasti: 

a) projekt jaderného zařízení, 

b) skutečný stav systémů, konstrukcí a 

komponent, 

d) stárnutí systémů, konstrukcí a komponent, 

g) analýza rizika, 

h) provozní bezpečnost, 

i) využití provozních zkušeností z jiných 

jaderných zařízení a poznatků vědy a výzkumu, 

m) zvládání radiační mimořádné události a 

32014L0087 systematicky a ověřitelným způsobem vyhodnocovat, ověřovat a 

průběžně zlepšovat jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení. 

Toto posouzení zahrnuje ověření, že jsou zavedena opatření pro 

předcházení haváriím a zmírňování důsledků havárií, včetně ověření 

uplatňování ustanovení o ochraně do hloubky; 

Článek 8a Jaderněbezpečnostní cíl pro jaderná zařízení 

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec pro jadernou 

bezpečnost vyžadoval, aby byla jaderná zařízení projektována, 

umisťována, stavěna, uváděna do provozu, provozována a vyřazována 

z provozu s cílem předejít haváriím, a pokud by došlo k havárii, 

zmírnit její důsledky a zabránit: 

a) časným radioaktivním únikům, které by vyžadovaly opatření pro 

mimořádné situace mimo areál jaderného zařízení, s nedostatečnou 

dobou k jejich provedení; 

b) velkým radioaktivním únikům, které by vyžadovaly ochranná 

opatření, jež nelze omezit místně nebo časově. 
2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby cíl 

stanovený v odstavci 1: 

b) byl používán jako referenční pro včasné provedení rozumně 

proveditelných bezpečnostních zlepšení stávajících jaderných zařízení, 

mimo jiné v rámci periodického hodnocení bezpečnosti, jak je stanoveno 

v čl. 8c písm. b). 

Článek 8c Úvodní a periodické hodnocení bezpečnosti 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby: 
b) držitel povolení, na nějž se vztahuje dozorná kontrola příslušného 

dozorného orgánu, systematicky a pravidelně, a to alespoň každých deset 

let, přehodnocoval bezpečnost jaderných zařízení, jak je stanoveno v čl. 6 

písm. c). Cílem tohoto hodnocení bezpečnosti je zajištění shody se 

stávajícími projektovými východisky a nalezení dalších bezpečnostních 

zlepšení při zohlednění stárnutí, provozních zkušeností, nejnovějších 

výsledků výzkumu a vývoje v oblasti mezinárodních standardů, za použití 

cíle stanoveného v článku 8a jakožto reference. 

§ 15 (1) První periodické hodnocení bezpečnosti 

musí být provedeno do šesti let od zahájení provozu 

jaderného zařízení. 

(2) Periodické hodnocení bezpečnosti, s 

výjimkou prvního periodického hodnocení 

bezpečnosti, musí být provedeno do 10 let od 

provedení předchozího periodického hodnocení 

32009L0071 

ve znění 

32014L0087 

Článek 6 Držitelé povolení 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 

c) držitelé povolení musí v rozumně proveditelné míře pravidelně, 

systematicky a ověřitelným způsobem vyhodnocovat, ověřovat a 

průběžně zlepšovat jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení. 

Toto posouzení zahrnuje ověření, že jsou zavedena opatření pro 

předcházení haváriím a zmírňování důsledků havárií, včetně ověření 
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bezpečnosti. 

(3) Periodické hodnocení bezpečnosti při 

vyřazování jaderného zařízení musí být provedeno na 

konci každé etapy vyřazování jaderného zařízení a 

dále v případě změny původně plánovaného způsobu 

vyřazování jaderného zařízení. 

uplatňování ustanovení o ochraně do hloubky; 

Článek 8a Jaderněbezpečnostní cíl pro jaderná zařízení 

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec pro jadernou 

bezpečnost vyžadoval, aby byla jaderná zařízení projektována, 

umisťována, stavěna, uváděna do provozu, provozována a vyřazována 

z provozu s cílem předejít haváriím, a pokud by došlo k havárii, 

zmírnit její důsledky a zabránit: 

a) časným radioaktivním únikům, které by vyžadovaly opatření pro 

mimořádné situace mimo areál jaderného zařízení, s nedostatečnou 

dobou k jejich provedení; 

b) velkým radioaktivním únikům, které by vyžadovaly ochranná 

opatření, jež nelze omezit místně nebo časově. 
2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby cíl 

stanovený v odstavci 1: 

b) byl používán jako referenční pro včasné provedení rozumně 

proveditelných bezpečnostních zlepšení stávajících jaderných zařízení, 

mimo jiné v rámci periodického hodnocení bezpečnosti, jak je stanoveno 

v čl. 8c písm. b). 

Článek 8c Úvodní a periodické hodnocení bezpečnosti 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby: 
b) držitel povolení, na nějž se vztahuje dozorná kontrola příslušného 

dozorného orgánu, systematicky a pravidelně, a to alespoň každých deset 

let, přehodnocoval bezpečnost jaderných zařízení, jak je stanoveno v čl. 6 

písm. c). Cílem tohoto hodnocení bezpečnosti je zajištění shody se 

stávajícími projektovými východisky a nalezení dalších bezpečnostních 

zlepšení při zohlednění stárnutí, provozních zkušeností, nejnovějších 

výsledků výzkumu a vývoje v oblasti mezinárodních standardů, za použití 

cíle stanoveného v článku 8a jakožto reference. 

§ 17 Periodické hodnocení bezpečnosti musí hodnotit 

a) v oblasti, kterou je projekt jaderného 

zařízení, skutečné projektové řešení systémů, 

konstrukcí a komponent a jejich fungování 

porovnáním s platnými bezpečnostními požadavky, 

včetně způsobu dokumentování změn provedených 

na jaderném zařízení a schopnosti jaderného zařízení 

naplňovat principy bezpečného využívání jaderné 

32009L0071 

ve znění 

32014L0087 

Článek 6 Držitelé povolení 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 

c) držitelé povolení musí v rozumně proveditelné míře pravidelně, 

systematicky a ověřitelným způsobem vyhodnocovat, ověřovat a 

průběžně zlepšovat jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení. 

Toto posouzení zahrnuje ověření, že jsou zavedena opatření pro 

předcházení haváriím a zmírňování důsledků havárií, včetně ověření 

uplatňování ustanovení o ochraně do hloubky; 
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energie, 

b) v oblasti, kterou je skutečný stav systémů, 

konstrukcí a komponent, zda systémy, konstrukce a 

komponenty důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

monitorování radiační situace a zvládání radiační 

mimořádné události vyhovují technickým 

požadavkům uvedeným v technické specifikaci, 

splňují projektové požadavky, jsou nadále schopny 

plnit funkce předpokládané projektem jaderného 

zařízení a jejich stav je řádně dokumentován, 

d) v oblasti, kterou je stárnutí systémů, 

konstrukcí a komponent, 

1. provádění systematického monitorování a 

účinného řízení procesu stárnutí systémů, konstrukcí 

a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost 

způsobem, který umožňuje zachování bezpečnostní 

funkce po celou životnost jaderného zařízení 

předpokládanou projektem jaderného zařízení, a 

dlouhodobý provoz jaderného zařízení, 

2. rozsah opotřebení a degradace materiálů, 

včetně dopadu opotřebení a degradace na schopnost 

systémů, konstrukcí a komponent plnit svoji funkci a 

na predikci budoucího vývoje, a 

3. dokumentaci programu řízeného stárnutí, 

Článek 8a Jaderněbezpečnostní cíl pro jaderná zařízení 

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec pro jadernou 

bezpečnost vyžadoval, aby byla jaderná zařízení projektována, 

umisťována, stavěna, uváděna do provozu, provozována a vyřazována 

z provozu s cílem předejít haváriím, a pokud by došlo k havárii, 

zmírnit její důsledky a zabránit: 

a) časným radioaktivním únikům, které by vyžadovaly opatření pro 

mimořádné situace mimo areál jaderného zařízení, s nedostatečnou 

dobou k jejich provedení; 

b) velkým radioaktivním únikům, které by vyžadovaly ochranná 

opatření, jež nelze omezit místně nebo časově. 
2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby cíl 

stanovený v odstavci 1: 

b) byl používán jako referenční pro včasné provedení rozumně 

proveditelných bezpečnostních zlepšení stávajících jaderných zařízení, 

mimo jiné v rámci periodického hodnocení bezpečnosti, jak je stanoveno 

v čl. 8c písm. b). 

Článek 8c Úvodní a periodické hodnocení bezpečnosti 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby: 
b) držitel povolení, na nějž se vztahuje dozorná kontrola příslušného 

dozorného orgánu, systematicky a pravidelně, a to alespoň každých deset 

let, přehodnocoval bezpečnost jaderných zařízení, jak je stanoveno v čl. 6 

písm. c). Cílem tohoto hodnocení bezpečnosti je zajištění shody se 

stávajícími projektovými východisky a nalezení dalších bezpečnostních 

zlepšení při zohlednění stárnutí, provozních zkušeností, nejnovějších 

výsledků výzkumu a vývoje v oblasti mezinárodních standardů, za použití 

cíle stanoveného v článku 8a jakožto reference. 

§ 18 Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 

a) v oblasti, kterou je analýza rizika, 

1. přiměřenost ochrany jaderného zařízení proti 

vnitřním a vnějším událostem vzhledem ke 

skutečnému stavu všech systémů, konstrukcí a 

komponent s vlivem na jadernou bezpečnost a 

aktuálním hodnotám pravděpodobnosti výskytu rizik 

získaným z aktuálního hodnocení území k umístění 

32009L0071 

ve znění 

32014L0087 

Článek 6 Držitelé povolení 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 

c) držitelé povolení musí v rozumně proveditelné míře pravidelně, 

systematicky a ověřitelným způsobem vyhodnocovat, ověřovat a 

průběžně zlepšovat jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení. 

Toto posouzení zahrnuje ověření, že jsou zavedena opatření pro 

předcházení haváriím a zmírňování důsledků havárií, včetně ověření 

uplatňování ustanovení o ochraně do hloubky; 
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jaderného zařízení, v němž je jaderné zařízení 

umístěno, s ohledem na možný výskyt klimatických 

změn a dopravních a jiných průmyslových aktivit, a 

2. opatření pro předcházení vzniku havarijních 

podmínek a ke zmírňování jejich následků 

uplatněním ochrany do hloubky, 

b) v oblasti, kterou je provozní bezpečnost, 

1. dlouhodobou úroveň jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení při provozu 

jaderného zařízení a trendů jejího vývoje na základě 

rozboru průběžného hodnocení jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany a technické bezpečnosti a 

provozních zkušeností, 

2. systém zjišťování, klasifikace, 

zaznamenávání a ohlašovaní provozních událostí, 

3. způsob zpracování a vedení dokumentace 

systému zpětné vazby a 

4. účinnost systému zpětné vazby, 

c) v oblasti, kterou je využití provozních 

zkušeností z jiných jaderných zařízení a poznatků 

vědy a výzkumu, 

1. existence a využívání systému pro získávání, 

třídění, analyzování, vyhodnocování a 

zaznamenávání informací z provozu jiných jaderných 

zařízení podobného typu a 

2. míru, s níž jsou nové poznatky vědy a 

výzkumu promítnuty do opatření pro zvýšení jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

monitorování radiační situace a zvládání radiační 

mimořádné události jaderného zařízení, 

Článek 8a Jaderněbezpečnostní cíl pro jaderná zařízení 

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec pro jadernou 

bezpečnost vyžadoval, aby byla jaderná zařízení projektována, 

umisťována, stavěna, uváděna do provozu, provozována a vyřazována 

z provozu s cílem předejít haváriím, a pokud by došlo k havárii, 

zmírnit její důsledky a zabránit: 

a) časným radioaktivním únikům, které by vyžadovaly opatření pro 

mimořádné situace mimo areál jaderného zařízení, s nedostatečnou 

dobou k jejich provedení; 

b) velkým radioaktivním únikům, které by vyžadovaly ochranná 

opatření, jež nelze omezit místně nebo časově. 
2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby cíl 

stanovený v odstavci 1: 

b) byl používán jako referenční pro včasné provedení rozumně 

proveditelných bezpečnostních zlepšení stávajících jaderných zařízení, 

mimo jiné v rámci periodického hodnocení bezpečnosti, jak je stanoveno 

v čl. 8c písm. b). 

Článek 8c Úvodní a periodické hodnocení bezpečnosti 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby: 
b) držitel povolení, na nějž se vztahuje dozorná kontrola příslušného 

dozorného orgánu, systematicky a pravidelně, a to alespoň každých deset 

let, přehodnocoval bezpečnost jaderných zařízení, jak je stanoveno v čl. 6 

písm. c). Cílem tohoto hodnocení bezpečnosti je zajištění shody se 

stávajícími projektovými východisky a nalezení dalších bezpečnostních 

zlepšení při zohlednění stárnutí, provozních zkušeností, nejnovějších 

výsledků výzkumu a vývoje v oblasti mezinárodních standardů, za použití 

cíle stanoveného v článku 8a jakožto reference. 

§ 19 Periodické hodnocení bezpečnosti musí dále hodnotit 

b) v oblasti, kterou je zvládání radiační 

mimořádné události, 

1. požadavek projektu jaderného zařízení na 

vybavení úkrytů a jejich schopnost plnit svou funkci 

s ohledem na opotřebení vybavení, 

32009L0071 

ve znění 

32014L0087 

Článek 6 Držitelé povolení 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 

c) držitelé povolení musí v rozumně proveditelné míře pravidelně, 

systematicky a ověřitelným způsobem vyhodnocovat, ověřovat a 

průběžně zlepšovat jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení. 

Toto posouzení zahrnuje ověření, že jsou zavedena opatření pro 
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2. požadavek projektu jaderného zařízení na 

trvalou provozuschopnost a obyvatelnost úkrytů 

určených jako havarijní řídící středisko a technické 

podpůrné středisko, 

3. zda je pravidelně prověřován a 

vyhodnocován proces plánované údržby úkrytů, 

4. zda existuje a je využíván systém pro 

získávání, třídění, analyzování, vyhodnocování a 

zaznamenávání informací o vzniku radiačních 

mimořádných událostí a průběhu odezvy na ně na 

jiných jaderných zařízeních podobného typu, 

5. dostatečnost množství pracovníků s 

požadovanou kvalifikací pro provádění řízení a 

odezvy na vzniklou radiační mimořádnou událost 

podle jednotlivých zásahových instrukcí, 

6. zda systém vzdělávání fyzických osob 

určených k provádění činností podle zásahové 

instrukce, vnitřního havarijního plánu nebo 

havarijního řádu v oblasti zvládání radiační 

mimořádné události je v souladu se stávajícím stavem 

vědy a techniky a správné praxe, 

7. pracovní prostředí v úkrytech určených jako 

havarijní řídící středisko a technické podpůrné 

středisko má uspořádání a technické vybavení 

odpovídající ergonomickým požadavkům stávajícího 

stavu vědy a techniky a správné praxe, 

8. nápravná opatření nedostatků zjištěných při 

ověřování funkčnosti technických prostředků podle 

vnitřního havarijního plánu provedená od 

předchozího periodického hodnocení bezpečnosti, 

9. nápravná opatření nedostatků zjištěných při 

havarijních cvičení se zahrnutím vnitřního 

havarijního plánu a zásahových instrukcí, při nichž 

byl procvičován scénář se zahrnutím radiační havárie, 

provedená za období od předchozího periodického 

hodnocení bezpečnosti, 

10. systém poskytování základní informace pro 

případ radiační havárie obyvatelstvu v zóně 

havarijního plánování, 

předcházení haváriím a zmírňování důsledků havárií, včetně ověření 

uplatňování ustanovení o ochraně do hloubky; 

Článek 8a Jaderněbezpečnostní cíl pro jaderná zařízení 

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec pro jadernou 

bezpečnost vyžadoval, aby byla jaderná zařízení projektována, 

umisťována, stavěna, uváděna do provozu, provozována a vyřazována 

z provozu s cílem předejít haváriím, a pokud by došlo k havárii, 

zmírnit její důsledky a zabránit: 

a) časným radioaktivním únikům, které by vyžadovaly opatření pro 

mimořádné situace mimo areál jaderného zařízení, s nedostatečnou 

dobou k jejich provedení; 

b) velkým radioaktivním únikům, které by vyžadovaly ochranná 

opatření, jež nelze omezit místně nebo časově. 
2. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby cíl 

stanovený v odstavci 1: 

b) byl používán jako referenční pro včasné provedení rozumně 

proveditelných bezpečnostních zlepšení stávajících jaderných zařízení, 

mimo jiné v rámci periodického hodnocení bezpečnosti, jak je stanoveno 

v čl. 8c písm. b). 

Článek 8c Úvodní a periodické hodnocení bezpečnosti 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby: 
b) držitel povolení, na nějž se vztahuje dozorná kontrola příslušného 

dozorného orgánu, systematicky a pravidelně, a to alespoň každých deset 

let, přehodnocoval bezpečnost jaderných zařízení, jak je stanoveno v čl. 6 

písm. c). Cílem tohoto hodnocení bezpečnosti je zajištění shody se 

stávajícími projektovými východisky a nalezení dalších bezpečnostních 

zlepšení při zohlednění stárnutí, provozních zkušeností, nejnovějších 

výsledků výzkumu a vývoje v oblasti mezinárodních standardů, za použití 

cíle stanoveného v článku 8a jakožto reference. 
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11. systém informování obyvatelstva v zóně 

havarijního plánování v případě vzniku radiační 

havárie a 

12. významné změny v areálu jaderného 

zařízení a v zóně havarijního plánování, které mohou 

mít vliv na zajištění zvládání radiační mimořádné 

události za období od předchozího periodického 

hodnocení bezpečnosti. 

§ 22 (1) Po celou dobu životního cyklu jaderného 

zařízení musí držitel povolení provádět průběžné 

hodnocení bezpečnosti hodnocením současného stavu 

zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 

technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 

a způsobu naplňování zásad mírového využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření. 

32009L0071 

ve znění 

32014L0087 

Článek 6 Držitelé povolení 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 

c) držitelé povolení musí v rozumně proveditelné míře pravidelně, 

systematicky a ověřitelným způsobem vyhodnocovat, ověřovat a 

průběžně zlepšovat jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení. 

Toto posouzení zahrnuje ověření, že jsou zavedena opatření pro 

předcházení haváriím a zmírňování důsledků havárií, včetně ověření 

uplatňování ustanovení o ochraně do hloubky; 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32009L0071 Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, 

kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou 

bezpečnost jaderných zařízení. 

32011L0070 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. 

32014L0087 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 
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