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IV. 
 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
 
 

Název návrhu: Návrh vyhlášky o požadavcích na hodnocení bezpečnosti 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti 
15. 5. 2017 

2. Cíl návrhu  
Cílem je stanovit podrobné požadavky k provádění hodnocení bezpečnosti jaderného zařízení (tj. 
pravidelného, systematického, komplexního a ověřitelným způsobem prováděného hodnocení 
úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační 
situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení). 
3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 
 
3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ne 
 

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 
 
3.4 Sociální dopady: Ne 
 
3.5 Dopady na životní prostředí: Ne 
 
 

1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1. Název 
Vyhláška č. …/2017 Sb., o požadavcích na hodnocení bezpečnosti 

 

1.2. Definice problému 
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 zajišťování hodnocení úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení jaderných 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. S využíváním jaderné energie jsou 
ovšem spojena i rizika reprezentovaná možností havárie se značnými dopady na lidské zdraví, 
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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, tedy např. i provoz úložišť radioaktivního 
odpadu a jaderný výzkum, zajistily veškeré prvky bezpečnosti jaderných zařízení – jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení. Bezpečnost je prioritou každé činnosti s jaderným 
zařízením, resp. využívání jaderné energie a nositelem povinnosti ji zajistit je osoba 
vykonávající tuto činnost. K úspěšnému zajištění bezpečnosti je pak nutné nejen plnit určité 
regulatorně stanovené technické požadavky, ale také preventivně, ale také průběžně soustavně 
hodnotit, zda je bezpečnost zajištěna a přijímat příslušná opatření v případě, že jí hrozí určitá 
rizika. 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 hodnocení bezpečnosti. Člení 
hodnocení bezpečnosti na několik podtypů (deterministické, pravděpodobnostní, periodické, 
průběžné a zvláštní) tak, aby bylo zajištěno hodnocení bezpečnosti nejen před samotnou 
výstavbou jaderného zařízení v zájmu bezpečnostně vhodné volby konkrétního projektu 
jaderného zařízení, ale také v dalších fázích životního cyklu jaderného zařízení, zejména pak 
v průběhu jeho provozu. Atomový zákon také předpokládá, že mohou nastat velmi specifické 
situace představující potenciální riziko pro jaderné zařízení, při nichž je nutno provést 
hodnocení bezpečnosti ad hoc, mimo pravidelný rámec. V zájmu správného hodnocení 
bezpečnosti je pak nutno volit nejen metodu odpovídající konkrétní životní fázi jaderného 
zařízení, ale toto hodnocení bezpečnosti také vhodným způsobem dokumentovat, aby jeho 
výsledky mohly být využívány při dalším nakládání s jaderným zařízením, ale např. i pro 
účely výkonu veřejné správy, a v neposlední řadě přijímat na základě provedeného hodnocení 
bezpečnosti také odpovídající navazující opatření, která zajistí jadernou bezpečnost, radiační 
ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení jaderných zařízení. 

Navržená vyhláška reflektuje tato základní východiska zákonné úpravy a sleduje zmíněné 
principy. Stanoví podrobnosti zákonných požadavků v oblasti hodnocení bezpečnosti, 
jmenovitě pravidla provádění hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů hodnocení a lhůty, v 
nichž jsou prováděny, způsob dokumentování hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů 
hodnocení a obsah dokumentace hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů hodnocení a 
způsob využití hodnocení bezpečnosti. Vyhláška tak tvoří nezbytný doplněk úpravy 
atomového zákona, neboť požadavky na hodnocení bezpečnosti stanovené atomovým 
zákonem by bez konkrétních podrobností stanovených vyhláškou nebylo možno aplikovat. 

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 
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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 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“). 

Vyhláška také implementuje do českého práva některé požadavky Úmluvy o jaderné 
bezpečnosti (publikována pod č. 67/1998 Sb.), která vyžaduje provádění hodnocení 
bezpečnosti. 

Vyhláška provádí § 48 odst. 6 písm. a) až c) atomového zákona. Je 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.). 

V rámci zpracování předmětu úpravy byly využity následující standardy MAAE a WENRA: 

 

• 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 
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• 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 

• 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 
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• 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. 

 

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Dosavadní právní úprava (tj. před 1. 1. 2017) zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých 
zákonů, obsahovala v oblasti hodnocení bezpečnosti zejména § 17 odst. 1 písm. b), který 
ukládal držiteli povolení (např. k provozu jaderného zařízení) povinnost soustavně a 
komplexně hodnotit naplňování podmínek stanovených v § 4 z hlediska stávající úrovně vědy 
a techniky a zajišťovat uplatnění výsledků hodnocení v praxi. Ustanovení § 4 tohoto zákona 
pak obsahovalo požadavky principiálního charakteru, např. povinnost primárně zajistit 
jadernou bezpečnost a radiační ochranu, optimalizovat bezpečnost a odůvodnit svoji činnost 
přínosem pro společnost a jednotlivce. Tyto obecné požadavky však nenalezly odraz 
v konkrétním prováděcím právním předpisu a byly konkretizovány toliko v rovině 
specifických podmínek povolení, což nebyl ideální právní stav, nehledě na to, že nebyl 
v souladu s mezinárodně uznávanou praxí, resp. se standardy MAAE a WENRA. 

S nabytím účinnosti nového atomového zákona tak nabyla účinnosti obecná právní úprava 
obsažená v jeho § 48. Ta správně obecně reaguje na požadavky mezinárodních standardů tím, 
že vymezuje obecnou povinnost provádět hodnocení bezpečnosti ve formě několika typů, a 
rovněž tím transponuje i požadavky novelizované směrnice 2009/71/Euratom a směrnice 
2011/70/Euratom. Jedná se však pouze o rámcovou úpravu, která vyžaduje konkrétnější 
úpravu prováděcím právním předpisem, jinak nebude hodnocení bezpečnosti prováděno 
v dostatečné úrovni a jeho výsledky nezajistí jadernou bezpečnost, radiační ochranu, 
technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení. Ostatně nový atomový zákon obsahuje i zmocnění k vydání tohoto prováděcího 
předpisu v § 48 odst. 6. 

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům je dosavadní právní úprava neúplná a musí být 
doplněna konkrétními požadavky stanovenými prováděcí vyhláškou. 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 
Vyhláška se vztahuje výlučně na držitele povolení v oblasti využívání jaderné energie ve 
smyslu § 9 odst. 1 atomového zákona, resp. přeneseně i na žadatele o tato povolení, kteří musí 
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naplnit požadavky k legálně konformnímu výkonu povolené činnosti, tj. na držitele povolení 
k 

 

• umístění jaderného zařízení, 
• výstavbě jaderného zařízení, 
• prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
• prvnímu energetickému spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem, 
• uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru, 
• provozu jaderného zařízení, 
• jednotlivým etapám vyřazování z provozu jaderného zařízení a 
• provedení změny ovlivňující jadernou bezpečnost, technickou bezpečnost a fyzickou 

ochranu jaderného zařízení. 

 

U některých zmíněných typů povolení se přitom jedná spíše o okrajové souvislosti, neboť tyto 
povolované činnosti se realizují spíše v rovině koncepční a nemají přímou souvislost 
s konkrétním jaderným zařízením (např. umístění jaderného zařízení). 

Statisticky se v ČR jedná o jednotky subjektů, jmenovitě pak o společnost ČEZ, a.s., 
provozující jaderné elektrárny Dukovany a Temelín a sklady vyhořelého a čerstvého 
jaderného paliva, několik výzkumných institucí provozujících výzkumná jaderná zařízení 
(ÚJV Řež, a.s., FJFI ČVUT) a provozovatele úložišť radioaktivního odpadu, tj. Správu 
úložišť radioaktivních odpadů. 

Dotčené subjekty přitom navrhované požadavky již plní, dílem proto, že pramení již ze 
současné legislativy, dílem pak proto, že vycházejí z mezinárodních standardů a doporučení 
(MAAE, WENRA), které dosud nebyly v právu ČR transponovány, ale byly považovány za 
dobrou praxi a ze strany státu (SÚJB) i držitelů povolení respektovány. 

 

1.5. Popis cílového stavu 
Cílem návrhu vyhlášky je vytvořit jednoznačnou a snadno aplikovatelnou právní úpravu, 
která by vymezila technické podrobnosti pro povinnosti stanovené atomovým zákonem a 
pokryla nezbytné požadavky na zajištění hodnocení bezpečnosti. Dále je nutno správně 
transponovat směrnice 2009/71/Euratom, 2014/87/Euratom a 2011/70/Euratom. Cílem je 
rovněž zakomponovat do českého právního řádu doporučení MAAE a WENRA, která se 
částečně shodují s požadavky výše zmíněných směrnic Euratomu. 

Nová vyhláška by měla stanovit: 
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• pravidla provádění hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů hodnocení a lhůty, v 
nichž jsou prováděny, 

• způsob dokumentování hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů hodnocení a obsah 
dokumentace hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů hodnocení, 

• způsob využití hodnocení bezpečnosti. 

 

 

1.6. Zhodnocení rizika 
Rizika v souvislosti s navrhovanou úpravou nejsou identifikována. Ve srovnání se stávající 
úpravou dojde ke zvýšení kvality právní úpravy a k jejímu sladění s aktuálními požadavky 
praxe a práva Euratomu. Dojde naopak k posílení právní jistoty adresátů normy, neboť 
dosavadní právní úprava byla pouze rámcová. Tedy jak z pohledu příjemce právní normy, ani 
z hlediska výkonu státní správy, v této oblasti žádná rizika nevyvstávají. 

Nepřijetím navržené právní úpravy nebude provedeno příslušné zmocnění atomového zákona 
a právní úprava bude ponechána pouze v obecné zákonné rovině, která se v tomto případě jeví 
zcela nedostatečná. V případě nepřijetí nedojde také ke správné transpozici předpisů 
Euratomu s potenciálními riziky z toho plynoucími. 

 

 

2. Návrh variant řešení 

 

2.1. Varianta 0 (ponechání současného stavu beze změny) 
Vzhledem k tomu, že je přijímána zcela nová právní úprava, došlo by v případě nulové 
varianty k naplnění výše uvedených rizik – právní úprava by zůstala pouze v obecné rovině 
atomového zákona, nebylo by možné aplikovat obecná ustanovení atomového zákona, nebyla 
by zajištěna potřebná úroveň jaderné bezpečnosti v ČR a ČR by se vystavila sankcím ze 
strany Euratomu. 

 

2.2. Varianta 1 (přijetí navrženého předpisu) 
Varianta 1, spočívá ve vytvoření nové vyhlášky. Zároveň přináší některé nové prvky právní 
úpravy (v návaznosti na ustanovení atomového zákona), které reflektují potřeby praxe a 
předpisů Euratomu. Nepřijetí navrženého právního předpisu by bylo porušením povinností 
plynoucích ČR z členství v Euratomu. 

Varianta 1 je plně v souladu s požadavky zákonného zmocnění atomového zákona. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

 

3.1.1. Varianta 0 
Z hlediska nákladů a přínosů by nulová varianta mohla vést k úsporám státního rozpočtu pro 
faktické nevykonávání (v důsledku nemožnosti pro absenci prováděcí úpravy) státní správy 
v oblasti hodnocení bezpečnosti. SÚJB by nedisponoval potřebnými informacemi, nebyl by 
schopen vydávat rozhodnutí a provádět kontrolní činnost v oblasti. 

Tyto úspory by byly mnohonásobně převýšeny náklady plynoucími ze škod potenciálně 
způsobených v důsledku nezajištění potřebné úrovně hodnocení bezpečnosti a v důsledku 
toho i úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 
radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení (viz následky jaderných 
havárií v Černobylu a Fukušimě). Jednalo by se nejen o konkrétní škody na zdraví a životním 
prostředí a náklady na jejich napravení, ale v širším ohledu i o dopady na podnikatelské 
subjekty, které vykonávají činnosti v této oblasti a nebyly by schopny je vykonávat. 
Konkrétně se jedná zejména o provozovatele jaderných elektráren, jakožto klíčového zdroje 
elektrické energie v ČR, ale i výzkumné instituce provozující výzkumná jaderná zařízení a 
provozovatele úložišť radioaktivního odpadu. 

 

3.1.2. Varianta 1 
Náklady a přínosy podnikatelů 

V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky nejsou nepředpokládány žádné náklady 
podnikatelů oproti stávajícímu právnímu stavu. Přestože se objevují některé nové podrobnosti 
zákonných povinností, dotčené subjekty tyto požadavky již v současné době aplikují na 
základě mezinárodních doporučení a nelze tedy předpokládat, že by jim vznikala dodatečná 
zátěž. 

 

Náklady a přínosy veřejné správy 

V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky návrh nepředpokládá zvýšení nákladů orgánů 
veřejné správy nad rámec daný dosavadní právní úpravou. Rovněž orgány veřejné správy 
(konkrétně SÚJB) již v oblasti hodnocení bezpečnosti státní správu realizují, a to v rozsahu, 
který předpokládá navržená vyhláška. 

 

Dopady hospodářské a finanční, na veřejné rozpočty a na podnikatelské subjekty 
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Ve srovnání se stávající úpravou nejsou negativní dopady identifikovány. Úprava by měla mít 
dlouhodobé pozitivní dopady v důsledku zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 
technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení a předcházení škodám v případě opačného extrému. 

 

Sociální dopady 

Vzhledem k technickému charakteru právní úpravy nejsou. 

 

Dopady na životní prostředí 

Navrhovaná úprava nebude mít žádné negativní dopady do životního prostředí. Z hlediska 
možných dopadů na životní prostředí je zachováván stávající systém, resp. jsou precizovány a 
aktualizovány některé požadavky, které by měly přispět k zajišťování jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení, a tím, v přeneseném smyslu, i ochrany životního prostředí. 

 

Dopady 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. Požadavky na hodnocení bezpečnosti jsou 
aplikovatelné bez ohledu na sociální, genderový či etnický status adresátů. 

 

Dopady 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. 

 

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 
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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. 

 

Dopady 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 požadavky hodnocení bezpečnosti jaderného 
zařízení vyhláška může přispět ke zvýšení úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 
technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, 
zabezpečení a nešíření jaderných zbraní, 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, zabezpečení, tedy absencí negativních zdravotních a ekologických dopadů využívání 
jaderné energie, a nešíření jaderných zbraní bude zajištěna též bezpečnost nebo obrana státu. 

 

 

3.2. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
Varianta 1 – zvolená varianta této úpravy – nepřináší žádnému subjektu dlouhodobé 
dodatečné náklady, naopak může vést k ušetření potenciálních nákladů v případě narušení 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení a neprovedení transpozice směrnic 
Euratomu. 

 

 

4. Návrh řešení 

 

4.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Variantou doporučenou k dalšímu řešení je předložený návrh vyhlášky. 

 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Orgánem zodpovědným za zpracování návrhu vyhlášky je SÚJB, který bude rovněž 
odpovědný za implementaci regulace v oblasti hodnocení bezpečnosti. Implementace a 
vynucování budou realizovány zejména v rámci výkonu státního dozoru SÚJB v uvedené 
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oblasti (formou kontroly). Dále bude SÚJB vést státní seznamy a rejstříky s některými 
informacemi z oblasti, které jsou nezbytné pro výkon státní správy. 

 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 
Přezkoumání účinnosti bude průběžně prováděno v rámci výkonu státní správy v oblasti 
mírového využívání jaderné energie. 

 

 

7. Konzultace a zdroje dat 
Konzultace proběhly s hlavními adresáty navržené normy: 

 

1. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
2. ČEZ, a.s. 
3. Centrum výzkumu Řež s. r. o. 
4. ÚJV Řež, a.s. 

 

Byly uváženy a posouzeny všechny připomínky výše uvedených institucí a soukromých osob. 
Dále byly např. využity zkušenosti SÚJB z předchozí správní činnosti, zejména zkušenosti 
z vydávání povolení k provozu 1. reaktorového bloku jaderné elektrárny Dukovany. 

 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 
Osoba, která zpracovala závěrečnou zprávu RIA: 

Ing. Petr Adamec, Oddělení koordinace hodnocení jaderné bezpečnosti 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Adresa: Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1 

telefon: 226 514 278 

e-mail: petr.adamec@sujb.cz 
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