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VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost dne 12. 1. 2017, s termínem dodání stanovisek do 2. 2. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Hospodářská komora 
České republiky 

1. Připomínka k § 4 odst. 2 písm. b) 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit následovně: 
„b) odolnost, spolehlivost a účinnost bezpečnostních 
systémů a dalších systémů, konstrukcí a komponent s 
vlivem na jadernou bezpečnost v podmínkách, pro které 
jsou určeny, a“. 
Odůvodnění: 
Není nám známa metodika, jak v existující koncepci 
deterministického hodnocení bezpečnosti hodnotit 
spolehlivost systémů konstrukce a komponent. Tento 
požadavek nelze naplnit.  

 

NEAKCEPTOVÁNO 
Spolehlivost je požadované kritérium 
(pravděpodobnostního charakteru), které musí 
být vyhodnoceno, aby bylo možné ověřit naplnění 
některých předpokladů deterministické analýzy 
(např. požadavky na zálohování). Obecně není 
příliš systémové oddělování deterministických a 
pravděpodobnostních přístupů k hodnocení 
jaderné bezpečnosti. Otázky spolehlivosti 
systémů, konstrukcí a komponent jsou nedílnou 
součástí č. 263/2016 Sb., atomový zákon, 
vyhlášky č. 358/2016 Sb., o požadavcích na 
zajišťování kvality a technické bezpečnosti a 
posouzení a prověřování shody vybraných 
zařízení, a vyhlášky o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení (v návrhu). Metodika by tedy 
měla zajistit hodnocení míry naplnění těchto 
požadavků. 

2. Připomínka k § 4 odst. 3 
Požadujeme znění předloženého materiálu upravit na 
základě níže uvedeného odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Odkaz na vyhlášku o požadavcích na projekt jaderných 

NEAKCEPTOVÁNO 
S ohledem na fakt, že otázka deterministického i 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti je 
silně vázána na hodnocené charakteristiky 
jaderného zařízení, bylo při přípravě návrhu 
vyhlášky rozhodnuto využít aparát vyhlášky o 
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zařízení, který dané ustanovení obsahuje, nepovažujeme za 
šťastnou. Domníváme se, že požadavky na principy a 
požadavky pro deterministické hodnocení bezpečnosti by 
měly být součástí právě vyhlášky o hodnocení jaderné 
bezpečnosti. Domníváme se tak z následujících důvodů: 
 1. Účel, a tedy i metodické přístupy se pro účely 
projektování a pro účely licencování mohou odlišovat – je 
vysvětleno například v návodu IAEA SSG-2. 
 2. Stejně tak se v principu liší i odpovědnost – 
projektant projektuje (podle vyhlášky  
o požadavcích na projekt jaderných zařízení) a typicky útvar 
zodpovědný za bezpečnost nezávisle hodnotí a licencuje 
(podle vyhlášky o hodnocení jaderné bezpečnosti). 
Navrhovaným přístupem (odkaz na vyhlášku o požadavcích 
na projekt) se odpovědnost za projekt i jeho bezpečnostní 
hodnocení slučuje k jedné osobě (útvaru), a to jak u osoby 
zodpovědné za znění vyhlášky na SÚJB, tak u samotných 
držitelů povolení. 
Veškeré požadavky na deterministické hodnocení 
bezpečnosti by měly být zahrnuty v této vyhlášce co do míry 
podrobnosti analogicky k částem týkajícím se 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti (PSA), tj. 
měly by se zde: 

• definovat požadavky na hodnocení s rozdělením na 
hodnocení projektových havárií a nadprojektových 
havárií (včetně těžkých), 

• u nadprojektových havárií definovat rozdíl mezi 
haváriemi, kdy nedochází k výrazné změně geometrie 
paliva (DEC) a haváriemi s těžkým poškozením 
aktivní zóny (SA), 

• popsat požadavky na přístup řešení – metodika 
deterministických přístupů, 

• popsat kritéria hodnocení, k čemu slouží a co 

požadavcích na projekt jaderného zařízení (v 
návrhu) k popisu požadavků na deterministické 
hodnocení bezpečnosti projektu jaderného 
zařízení. Problematika (vysoce specifického) 
pravděpodobnostního hodnocení rizika existence 
a provozu jaderného zařízení, které má trvalý 
charakter, je řešena ve vyhlášce o hodnocení 
jaderné bezpečnosti. 
Ad 1: 
S tímto odůvodněním nelze souhlasit. Zákon č. 
263/2016 Sb. definuje „projekt jaderného 
zařízení“ jako „dokumentovaný návrh jaderného 
zařízení a postupy a návody pro činnosti 
související s využíváním jaderné energie během 
životního cyklu tohoto jaderného zařízení“. Dále 
stanovuje nedílnou odpovědnost držitele povolení 
za zajištění jaderné bezpečnosti a tedy i za stav 
projektu jaderného zařízení vyhláška o 
požadavcích na projekt jaderného zařízení. 
Návod SSG2 o analýzách v uváděném smyslu 
nepojednává. 
Ad 2: 
S tímto odůvodněním nelze souhlasit. 
Odpovědnost projektanta je dána jeho závazky 
vůči držiteli povolení v rámci jeho kontraktu. 
Legislativa nemůže zohledňovat vnitřní strukturu 
držitele povolení při zajišťování jeho závazků. 
Projekt jaderného zařízení a průkazy jeho 
bezpečnosti (výsledky hodnocení bezpečnosti) 
musí být stále v souladu s aktuálním stavem 
jaderného zařízení. Povinnosti dané zákonem č. 
263/2016 Sb. se týkají držitele povolení, který 
musí zajistit, aby projekt jaderného zařízení 
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zajišťuje jejich splnění, požadavky na nástroje 
hodnocení a formu prezentace výsledků apod. 

 

splňoval stanovené požadavky. Z povahy věci 
přitom plyne, že je musí splňovat již ve fázi 
projektování, jinak by nebyl schopen tyto 
požadavky splnit (a prokázat jejich splnění SÚJB) 
žadatel o povolení. 
Ad „Veškeré požadavky...“: 
S tímto požadavkem nelze souhlasit, požadované 
specifikace odpovídají spíše úrovni 
bezpečnostních návodů, jdou do přílišných 
detailů, zatímco koncepce navržené legislativy 
odpovídá úrovni Safety Fundamentals a Safety 
Requirements IAEA. Právní předpis musí být 
obecný a regulovat bezpečnost ve všech 
relevantních situacích, zatímco požadované 
úpravy jdou cestou preskriptivního přístupu, který 
by nutně vedl k omezení legálních požadavků jen 
na některé typy aktivit či zařízení. 

3. Připomínka k § 4 odst. 4 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit následovně: 
„(4) Výsledky deterministického hodnocení bezpečnosti 
musí být uvedeny v zadávací bezpečnostní zprávě, 
předběžné bezpečnostní zprávě, provozní bezpečnostní 
zprávě pro první fyzikální spouštění jaderného zařízení s 
jaderným reaktorem, provozní bezpečnostní zprávě a 
bezpečnostní zprávě k vyřazování z provozu jaderného 
zařízení.“. 
Odůvodnění: 
Deterministické hodnocení není uvedeno v požadavcích na 
Zadávací bezpečnostní zprávu ve vyhlášce č. 378/2016 
Sb., o umístění jaderného zařízení. Požadavek na uvedení 
výsledků deterministického hodnocení vylučuje možnost 
obalového přístup k zadávací bezpečnostní zprávě. 

NEAKCEPTOVÁNO 
S tímto požadavkem nelze souhlasit. Požadavek 
na výsledky deterministického (a také 
pravděpodobnostního) hodnocení území 
k umístění jaderného zařízení musí být v souladu 
s požadavky přílohy č. 1 k zákonu č. 263/2016 
Sb. a § 20 vyhlášky č. 378/2016 Sb., o umístění 
jaderného zařízení. Žadatel samozřejmě nemusí 
předkládat jiné deterministické analýzy, které jsou 
pro umístění jaderného zařízení irelevantní. 
Zadávací bezpečnostní zpráva musí obsahovat 
dle § 20 písm. c) č. 378/2016 hodnocení tzv. 
"obalového přístupu". 
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Ministr pro lidská práva, 
rovné příležitosti a 
legislativu 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (ZZ 
RIA) není zpracována v souladu s Obecnými zásadami 
pro hodnocení dopadů regulace (OZ RIA), jelikož 
předkladatel vyhodnocuje dopady pouze v některých 
oblastech a opomíjí vyhodnocení dopadů na 
mezinárodní konkurenceschopnost ČR, spotřebitele, 
územní samosprávné celky, dopady ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů, na 
výkon státní statistické služby, na bezpečnost nebo 
obranu státu a zhodnocení korupčních rizik. 
Vyhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
a zhodnocení korupčních rizik je uvedeno pouze 
v Odůvodnění návrhu vyhlášky. Nicméně ani 
v Odůvodnění návrhu vyhlášky nejsou vyhodnoceny 
všechny specifické dopady dle čl. 14 Legislativních 
pravidel vlády. 
Žádáme proto doplnit ZZ RIA i Odůvodnění o 
vyhodnocení dopadů na chybějící oblasti hodnocení a i 
do budoucna vyhodnocovat dopady ve všech 
stanovených oblastech v souladu s Legislativními 
pravidly vlády a OZ RIA. 

AKCEPTOVÁNO 
Zpráva z RIA bude doplněna. Je ovšem nutno 
upozornit připomínkovatele na to, že k zákonu č. 
263/2016 Sb., k jehož provedení je vyhláška 
vydávána, byla udělena výjimka pro RIA a 
plnohodnotné vyhodnocení dopadů vyhlášky tedy 
nelze provést. Dále je třeba poukázat na to, že 
úprava obsažená ve vyhlášce dopadá na velmi 
omezený okruh adresátů, držitele povolení 
v oblasti využívání jaderné energie, tj. jednotky 
osob. Byť je jejich činnost hospodářsky 
významná a v případě havárie může mít dopady 
na celou společnost, přímé dopady regulace jsou 
velmi omezené a možnosti jejich vyhodnocení 
rovněž. V neposlední řadě je nutno vzít v úvahu, 
že drtivá většina textu vyhlášky je přímo 
inspirována předpisy EU a mezinárodními 
doporučeními, k jejichž transpozici se ČR 
zavázala, takže prostor pro jinou úpravu je 
mizivý. 

Ministerstvo financí Doporučujeme z označení § 6 odst. 1 písm. i) odstranit 
přeškrtnutí. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

K § 4 odst. 3 
Slovo „postupům“ je vhodné nahradit slovy „s 

postupy“ k dosažení jazykového souladu v kontextu 

„…musí být v souladu s požadavky vyhlášky…, 

zejména s postupy, které stanoví pro prokazování 

správnosti…“. 

AKCEPTOVÁNO 
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K § 4 odst. 4, § 11 odst. 3 a § 22 odst. 7 
Slova „vyřazování z provozu jaderného zařízení“ 

doporučujeme nahradit slovy „vyřazování jaderného 

zařízení z provozu“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Pojem „vyřazování z provozu“ je definován § 3 
odst. 2 písm. g) zákona č. 263/2016 Sb., atomový 
zákon. Je nutno užívat pojem v definované 
podobě, jak ostatně činí celý komplex atomové 
legislativy. 

K § 17 písm. f) bodu 3 
Slovo „pravděpodobnostní“ doporučujeme uvést ve 

tvaru „pravděpodobnostního“. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 19 písm. b) bodu 7 
Na začátek textu bodu 7 je nutno vložit slovo „zda“. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 23 odst. 5 
Z textu odstavce není jednoznačně patrné, které 

hodnocení je míněno ve spojení „toto hodnocení“. 

Navrhujeme vyjasnit například nahrazením 

uvedeného textu slovy „toto zvláštní hodnocení“. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo vnitra K § 8 odst. 3: 
 Doporučujeme slovo „následně“, které je 
poněkud vágní a neurčité, nahradit např. slovem 
„bezodkladně“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Slovo „bezodkladně“ se do tohoto kontextu 
nehodí, prakticky totiž nelze tento požadavek 
bezodkladně provést. Jde o posouzení velmi 
rozsáhlého díla, které se dotýká řady oborů. Už 
jen zajištění potřebných nezávislých expertů pro 
jeho posuzování si vyžádá značný čas. Odklady 
přitom nelze vyloučit. Z uvedeného důvodu není 
vhodné ani stanovení konkrétního termínu (např. 
„do roka“ apod.) 

K § 19 písm. a): 
 Předmětné ustanovení stanoví, že periodické 

AKCEPTOVÁNO 
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hodnocení bezpečnosti musí mj. hodnotit, v oblasti, 
kterou je lidský faktor, zda lidský faktor nepřijatelně 
nezvyšuje riziko vzniku iniciační události. Domníváme 
se, že jakékoli zvýšení rizika vzniku iniciační události je 
v periodickém hodnocení bezpečnosti vhodné zohlednit, 
a dáváme tedy k úvaze vypuštění slova „nepřijatelně“. 
K § 22 odst. 5: 
 Průběžné hodnocení bezpečnosti musí hodnotit 
„účinnost vnitřních předpisů“. Účinnost vnitřních 
předpisů je však obecně spojována s aplikovatelností na 
právní vztahy. Domníváme se, že ustanovení má 
směřovat spíše na efektivitu vnitřních předpisů 
a doporučujeme je v tomto smyslu upravit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejde o účinnost ve smyslu právním („nabytí 
účinnosti“, vznik právních účinků), nýbrž ve 
smyslu funkčním – jde o vnitřní předpisy, nikoli o 
obecně závazné předpisy, a jejich účinnost je 
předpokladem jejich působení. Výraz „účinnost“ 
je tedy v tomto kontextu používán v obecném 
smyslu toho slova a je synonymem cizího slova 
„efektivita“. 

K § 4 odst. 3: 
 S ohledem na význam věty doporučujeme slovo 
„postupům“ nahradit slovy „s postupy“. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 6 odst. 1 písm. i): 
 Doporučujeme odstranit překlep, resp. 
přeškrtnutí označení písmene i).  

 

AKCEPTOVÁNO 

K § 7 písm. f) bodu 2.: 
 Dáváme na zvážení možnost nahrazení poněkud 
neobratného slovního spojení „mají nejvýznamnější 
příspěvek“ slovy „nejvýznamněji přispívají“. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 8 odst. 4: 
 Navrhujeme slovo „pravděpodobnostního“ 
nahradit slovem „pravděpodobnostní“ z důvodu 
zachování větného celku. 
 

AKCEPTOVÁNO 

K § 13 odst. 2: 
 Navrhujeme dvojtečku za úvodní větou 
odstavcem 2 vypustit pro nadbytečnost. 

NEAKCEPTOVÁNO 

K § 17 písm. f) bodu 3: AKCEPTOVÁNO 
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 Doporučujeme slovo „pravděpodobnostní“ 
nahradit slovem „pravděpodobnostního“. 
K § 20 písm. b) bodu 1.: 
 Doporučujeme formulačně upravit znění bodu 1. 
a slova „předpokládané změny v něm“ nahradit slovy 
„změny v něm předpokládané“. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Změny nejsou v jaderném reaktoru, ale v jeho 
využívání, lze připustit úpravu „předpokládané 
změny v jeho využívání“. 

K § 24 odst. 2 písm. e): 
 Navrhujeme slova „na toto snížení“ vypustit pro 
nadbytečnost, jelikož z návětí odstavce 2 je zřejmé, že 
jde o zvláštní hodnocení bezpečnosti při podezření na 
snížení úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany 
atd. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 27 – k účinnosti: 
 Navrhujeme opravit překlep v označení 
ustanovení o nabytí účinnosti. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo zdravotnictví 1. K § 5 odst.1 – členění odstavce 1 je chybně 
označeno, a to jednak  písmeny a) a b) a vedle toho 
ještě čísly 1. a 2. Doporučujeme označení čísly 
vypustit a odstavec upravit obdobně jako je tomu 
v odstavci 2 téhož paragrafu.  

NEAKCEPTOVÁNO 
V případě čísel se nejedná o chybné označení, 
nýbrž o název příslušné úrovně hodnocení 
bezpečnosti (slovy „první úroveň“). Tradičně je 
užíváno označení řadovou číslovkou. 

2. K § 6 odst. 1 – zřejmě nedopatřením je přeškrtnuto 
označení písmene i). 

AKCEPTOVÁNO 

3. K § 26 – podle obsahu cit. paragrafu se jedná o 
přechodné ustanovení ve smyslu čl. 51 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády. Z uvedeného důvodu 
je třeba tento paragraf označit nadpisem „Přechodné 
ustanovení“. 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo životního 
prostředí 

Upozorňujeme, že ve výčtu jednotlivých částí 
materiálu chybí návrh překládací zprávy. Ta je 
standardní součástí dokumentů předkládaných do 
mezirezortního připomínkového řízení, neboť je 
následně, v souladu s legislativními pravidly vlády, 
povinně předkládána Legislativní radě vlády. 
Navrhujeme proto předkládací zprávu doplnit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Předkládací zpráva je podle čl. 16 odst. 7 LPV až 
součástí materiálu předkládaného po vypořádání 
připomínek k projednáním komisí LRV. Ostatně 
ani systém eKlep ve fázi připomínkového řízení 
užití předkládací zprávy nepředpokládá. 
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Svazu průmyslu a 
dopravy České republiky 

1. Připomínka k § 4 odst. 2 písm. b) 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit následovně: 
„b) odolnost, spolehlivost a účinnost bezpečnostních 
systémů a dalších systémů, konstrukcí a komponent s 
vlivem na jadernou bezpečnost v podmínkách, pro které 
jsou určeny, a“. 
Odůvodnění: 
Není nám známa metodika, jak v existující koncepci 
deterministického hodnocení bezpečnosti hodnotit 
spolehlivost systémů konstrukce a komponent. Tento 
požadavek nelze naplnit.  

 

NEAKCEPTOVÁNO 
Spolehlivost je požadované kritérium 
(pravděpodobnostního charakteru), které musí 
být vyhodnoceno, aby bylo možné ověřit naplnění 
některých předpokladů deterministické analýzy 
(např. požadavky na zálohování). Obecně není 
příliš systémové oddělování deterministických a 
pravděpodobnostních přístupů k hodnocení 
jaderné bezpečnosti. Otázky spolehlivosti 
systémů, konstrukcí a komponent jsou nedílnou 
součástí č. 263/2016 Sb., atomový zákon, 
vyhlášky č. 358/2016 Sb., o požadavcích na 
zajišťování kvality a technické bezpečnosti a 
posouzení a prověřování shody vybraných 
zařízení, a vyhlášky o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení (v návrhu). Metodika by tedy 
měla zajistit hodnocení míry naplnění těchto 
požadavků. 

2. Připomínka k § 4 odst. 3 
Požadujeme znění předloženého materiálu upravit na 
základě níže uvedeného odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Odkaz na vyhlášku o požadavcích na projekt jaderných 
zařízení, který dané ustanovení obsahuje, nepovažujeme za 
šťastnou. Domníváme se, že požadavky na principy a 
požadavky pro deterministické hodnocení bezpečnosti by 
měly být součástí právě vyhlášky o hodnocení jaderné 
bezpečnosti. Domníváme se tak z následujících důvodů: 
 1. Účel, a tedy i metodické přístupy se pro účely 
projektování a pro účely licencování mohou odlišovat – je 
vysvětleno například v návodu IAEA SSG-2. 
 2. Stejně tak se v principu liší i odpovědnost – 

NEAKCEPTOVÁNO 
S ohledem na fakt, že otázka deterministického i 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti je 
silně vázána na hodnocené charakteristiky 
jaderného zařízení, bylo při přípravě návrhu 
vyhlášky rozhodnuto využít aparát vyhlášky o 
požadavcích na projekt jaderného zařízení (v 
návrhu) k popisu požadavků na deterministické 
hodnocení bezpečnosti projektu jaderného 
zařízení. Problematika (vysoce specifického) 
pravděpodobnostního hodnocení rizika existence 
a provozu jaderného zařízení, které má trvalý 
charakter, je řešena ve vyhlášce o hodnocení 
jaderné bezpečnosti. 
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projektant projektuje (podle vyhlášky  
o požadavcích na projekt jaderných zařízení) a typicky útvar 
zodpovědný za bezpečnost nezávisle hodnotí a licencuje 
(podle vyhlášky o hodnocení jaderné bezpečnosti). 
Navrhovaným přístupem (odkaz na vyhlášku o požadavcích 
na projekt) se odpovědnost za projekt i jeho bezpečnostní 
hodnocení slučuje k jedné osobě (útvaru), a to jak u osoby 
zodpovědné za znění vyhlášky na SÚJB, tak u samotných 
držitelů povolení. 
Veškeré požadavky na deterministické hodnocení 
bezpečnosti by měly být zahrnuty v této vyhlášce co do míry 
podrobnosti analogicky k částem týkajícím se 
pravděpodobnostního hodnocení bezpečnosti (PSA), tj. 
měly by se zde: 

• definovat požadavky na hodnocení s rozdělením na 
hodnocení projektových havárií a nadprojektových 
havárií (včetně těžkých), 

• u nadprojektových havárií definovat rozdíl mezi 
haváriemi, kdy nedochází k výrazné změně geometrie 
paliva (DEC) a haváriemi s těžkým poškozením 
aktivní zóny (SA), 

• popsat požadavky na přístup řešení – metodika 
deterministických přístupů, 

• popsat kritéria hodnocení, k čemu slouží a co 
zajišťuje jejich splnění, požadavky na nástroje 
hodnocení a formu prezentace výsledků apod. 

 

Ad 1: 
S tímto odůvodněním nelze souhlasit. Zákon č. 
263/2016 Sb. definuje „projekt jaderného 
zařízení“ jako „dokumentovaný návrh jaderného 
zařízení a postupy a návody pro činnosti 
související s využíváním jaderné energie během 
životního cyklu tohoto jaderného zařízení“. Dále 
stanovuje nedílnou odpovědnost držitele povolení 
za zajištění jaderné bezpečnosti a tedy i za stav 
projektu jaderného zařízení vyhláška o 
požadavcích na projekt jaderného zařízení. 
Návod SSG2 o analýzách v uváděném smyslu 
nepojednává. 
Ad 2: 
S tímto odůvodněním nelze souhlasit. 
Odpovědnost projektanta je dána jeho závazky 
vůči držiteli povolení v rámci jeho kontraktu. 
Legislativa nemůže zohledňovat vnitřní strukturu 
držitele povolení při zajišťování jeho závazků. 
Projekt jaderného zařízení a průkazy jeho 
bezpečnosti (výsledky hodnocení bezpečnosti) 
musí být stále v souladu s aktuálním stavem 
jaderného zařízení. Povinnosti dané zákonem č. 
263/2016 Sb. se týkají držitele povolení, který 
musí zajistit, aby projekt jaderného zařízení 
splňoval stanovené požadavky. Z povahy věci 
přitom plyne, že je musí splňovat již ve fázi 
projektování, jinak by nebyl schopen tyto 
požadavky splnit (a prokázat jejich splnění SÚJB) 
žadatel o povolení. 
Ad „Veškeré požadavky...“: 
S tímto požadavkem nelze souhlasit, požadované 
specifikace odpovídají spíše úrovni 
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bezpečnostních návodů, jdou do přílišných 
detailů, zatímco koncepce navržené legislativy 
odpovídá úrovni Safety Fundamentals a Safety 
Requirements IAEA. Právní předpis musí být 
obecný a regulovat bezpečnost ve všech 
relevantních situacích, zatímco požadované 
úpravy jdou cestou preskriptivního přístupu, který 
by nutně vedl k omezení legálních požadavků jen 
na některé typy aktivit či zařízení. 

3. Připomínka k § 4 odst. 4 
Požadujeme znění daného ustanovení upravit následovně: 
„(4) Výsledky deterministického hodnocení bezpečnosti 
musí být uvedeny v zadávací bezpečnostní zprávě, 
předběžné bezpečnostní zprávě, provozní bezpečnostní 
zprávě pro první fyzikální spouštění jaderného zařízení s 
jaderným reaktorem, provozní bezpečnostní zprávě a 
bezpečnostní zprávě k vyřazování z provozu jaderného 
zařízení.“. 
Odůvodnění: 
Deterministické hodnocení není uvedeno v požadavcích na 
Zadávací bezpečnostní zprávu ve vyhlášce č. 378/2016 
Sb., o umístění jaderného zařízení. Požadavek na uvedení 
výsledků deterministického hodnocení vylučuje možnost 
obalového přístup k zadávací bezpečnostní zprávě. 

NEAKCEPTOVÁNO 
S tímto požadavkem nelze souhlasit. Požadavek 
na výsledky deterministického (a také 
pravděpodobnostního) hodnocení území 
k umístění jaderného zařízení musí být v souladu 
s požadavky přílohy č. 1 k zákonu č. 263/2016 
Sb. a § 20 vyhlášky č. 378/2016 Sb., o umístění 
jaderného zařízení. Žadatel samozřejmě nemusí 
předkládat jiné deterministické analýzy, které jsou 
pro umístění jaderného zařízení irelevantní. 
Zadávací bezpečnostní zpráva musí obsahovat 
dle § 20 písm. c) č. 378/2016 hodnocení tzv. 
"obalového přístupu". 

 
 
V Praze dne 24. května 2017 
 
Vypracoval: Mgr. Štěpán Kochánek        Podpis: …………………………… 
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