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Navrhovaný právní předpis ČR 
Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení 

Odpovídající předpis EU (Euratomu) 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 
§ 2 Pro účely této vyhlášky se rozumí 

g) havarijními podmínkami stav jaderného 
zařízení, který není provozním stavem, 

32009L0071 
ve znění 
32014L0087 

Článek 3 10) „projektovou havárií“ havarijní situace, proti nimž je jaderné 
zařízení podle stanovených projektových kritérií projektováno a při 
nichž poškození paliva, je-li to možné, a únik radioaktivních látek 
nepřekročí povolené limity; 

§ 2 Pro účely této vyhlášky se rozumí 
h) základní projektovou nehodou havarijní 
podmínky, při nichž správná funkce bezpečnostních 
systémů zajistí, že nedojde k překročení 
odpovídajících referenčních úrovní nebo limitů 
ozáření, 

32009L0071 
ve znění 
32014L0087 

Článek 3 10) „projektovou havárií“ havarijní situace, proti nimž je jaderné 
zařízení podle stanovených projektových kritérií projektováno a při 
nichž poškození paliva, je-li to možné, a únik radioaktivních látek 
nepřekročí povolené limity; 

§ 2 Pro účely této vyhlášky se rozumí 
k) rozšířenými projektovými podmínkami 
havarijní podmínky vyvolané scénáři, které jsou 
zohledněny při projektování jaderného zařízení, 

32009L0071 
ve znění 
32014L0087 

Článek 3 10) „projektovou havárií“ havarijní situace, proti nimž je jaderné 
zařízení podle stanovených projektových kritérií projektováno a při 
nichž poškození paliva, je-li to možné, a únik radioaktivních látek 
nepřekročí povolené limity; 

§ 2 Pro účely této vyhlášky se rozumí 
l) těžkou havárií havarijní podmínky, při 
kterých dochází k vážnému poškození jaderného 
paliva, a to vážným poškozením a nezvratnou ztrátou 
struktury aktivní zóny jaderného reaktoru (dále jen 
„aktivní zóna“) nebo systému pro skladování 
jaderného paliva poškozením palivových souborů v 
důsledku tavení jaderného paliva, 

32009L0071 
ve znění 
32014L0087 

Článek 3 11) „závažnými situacemi“ situace, jež jsou závažnější než situace 
týkající se projektových havárií; tyto situace mohou nastat 
vícenásobným selháním, jako je úplná ztráta všech úrovní 
bezpečnostního systému, nebo v důsledku mimořádně 
nepravděpodobné události. 

IV. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu České republiky s předpisy Evropské unie (Euratomu) 
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§ 4 (1) Projekt jaderného zařízení, včetně projektu 
změny jaderného zařízení, musí plnit tyto 
bezpečnostní cíle: 
a) předcházení havarijním podmínkám, 
b) zmírnění důsledků havarijních podmínek, 
pokud k nim dojde, 
c) zajištění, že prakticky vyloučenou 
skutečností jsou 
1. radiační havárie, při které není dostatečný 
čas pro zavedení neodkladných ochranných opatření 
pro obyvatelstvo (dále jen „časná radiační havárie“), 
a 
2. radiační havárie, která vyžaduje neodkladná 
ochranná opatření pro obyvatelstvo, které nelze 
omezit místně nebo časově (dále jen „velká radiační 
havárie“), 
d) zajištění jaderné bezpečnosti, radiační 
ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 
radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení při nakládání s radioaktivním 
odpadem a při vyřazování z provozu jaderného 
zařízení, 
e) zohlednění vlivu lidského faktoru na funkci 
jaderného zařízení a jeho jednotlivých systémů, 
konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 
bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační 
situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení a ovlivňování lidského výkonu 
vlastnostmi jaderného zařízení a 
f) zavedení procesů, které zajišťují, že projekt 
jaderného zařízení bude po celou dobu životního 
cyklu jaderného zařízení v souladu s aktuálním 
stavem 

32009L0071 
ve znění 
32014L0087 

Článek 6 e) držitelé povolení přijmou odpovídající postupy a opatření pro 
mimořádné situace v areálu jaderných zařízení, včetně pokynů ke 
zvládání těžkých havárií či jiných odpovídajících opatření, pro 
účinnou odezvu na havárie s cílem předcházet jejich důsledkům nebo 
je zmírnit. Tyto postupy zejména musí: 
i) být v souladu s dalšími provozními postupy a být pravidelně 
procvičovány s cílem ověřit jejich použitelnost, 
ii) zahrnovat havárie a těžké havárie, k nimž by mohlo dojít za všech 
provozních režimů, a ty, které současně zahrnují několik bloků nebo 
na ně mají dopad, 
iii) stanovit opatření pro příjem vnější pomoci, 
iv) být pravidelně přezkoumávány a aktualizovány, při zohlednění 
zkušeností ze cvičení a poznatků získaných při haváriích; 

Článek 8a 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: 
a) se vztahoval na jaderná zařízení, pro něž je stavební povolení 
uděleno poprvé po 14. srpnu 2014; 
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). 
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1. zkušeností z provozu jaderného zařízení, 
2. mezinárodních zkušeností, 
3. jaderného zařízení z hlediska stárnutí 
systémů, konstrukcí a komponent a 
4. vědy a techniky. 

Článek 8b 1. V zájmu dosažení jaderněbezpečnostního cíle stanoveného v článku 
8a členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval tam, kde se 
uplatňuje ochrana do hloubky, aby zajistila, že: 
a) je minimalizován dopad mimořádných vnějších přírodních vlivů a 
náhodných rizik majících původ v činnosti člověka; 
b) je předcházeno abnormálnímu provozu a selháním; 
c) je abnormální provoz zvládnut a jsou odhalena selhání; 
d) jsou zvládnuty havárie zvažované v projektových východiscích; 
e) jsou zvládány závažné situace, včetně předcházení rozvoji havárie a 
zmírnění důsledků těžkých havárií; 

§ 5 Projekt jaderného zařízení musí v rámci zajišťování 
odolnosti a ochrany jaderného zařízení proti 
nebezpečí plynoucímu z vlastností území k umístění 
jaderného zařízení a z výskytu vnitřních událostí a 
podmínek zohlednit 
a) náhodnou poruchu systémů, konstrukcí a 
komponent, 
b) vnitřní událost vyvolanou 
1. vlivem vlastností území, 
2. vnitřními podmínkami, 
3. důsledkem poruchy jaderného zařízení a 
4. chybou pracovníků obsluhy jaderného 
zařízení a 
c) scénář, způsobený kombinací účinků 
vlastností území, vnitřních událostí a abnormálního 
provozu nebo havarijních podmínek, které byly 
těmito účinky způsobeny. 

32009L0071 
ve znění 
32014L0087 

Článek 6 e) držitelé povolení přijmou odpovídající postupy a opatření pro 
mimořádné situace v areálu jaderných zařízení, včetně pokynů ke 
zvládání těžkých havárií či jiných odpovídajících opatření, pro 
účinnou odezvu na havárie s cílem předcházet jejich důsledkům nebo 
je zmírnit. Tyto postupy zejména musí: 
i) být v souladu s dalšími provozními postupy a být pravidelně 
procvičovány s cílem ověřit jejich použitelnost, 
ii) zahrnovat havárie a těžké havárie, k nimž by mohlo dojít za všech 
provozních režimů, a ty, které současně zahrnují několik bloků nebo 
na ně mají dopad, 
iii) stanovit opatření pro příjem vnější pomoci, 
iv) být pravidelně přezkoumávány a aktualizovány, při zohlednění 
zkušeností ze cvičení a poznatků získaných při haváriích; 
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§ 10 (1) Projektová východiska musí stanovit 
hodnoty parametrů důležitých pro projektování 
jaderného zařízení a z nich plynoucí požadavky na 
odolnost projektu jaderného zařízení, zejména 
a) parametrů předpokládaných stavů jaderného 
zařízení, včetně stavu po postulované vnitřní iniciační 
události na jaderném zařízení předpokládané 
projektem jaderného zařízení, 
b) kritérií přijatelnosti pro následky stavů 
jaderného zařízení předpokládaných projektem 
jaderného zařízení, 
c) parametrů vlivu vlastností území, jejichž 
závažnost vyplývá z posuzování území k umístění 
jaderného zařízení, 
d) údajů plánu zajištění fyzické ochrany 
vycházejících z analýzy následků v případě 
úmyslného útoku dopravním letadlem proti 
jadernému zařízení a 
e) údajů charakterizujících bezpečnostní 
funkce zajišťované systémy, konstrukcemi a 
komponentami jaderného zařízení. 
(2) Projektová východiska musí stanovit 
a) kategorie intenzity zatížení jaderného 
zařízení vlastnostmi území a četnost výskytu těchto 
zatížení, 
b) kategorie četnosti výskytu předpokládaných 
stavů jaderného zařízení, 
c) požadavky na kvalifikaci na prostředí 
systémů konstrukcí a komponent, 
d) kategorie následků předpokládaných stavů 
jaderného zařízení a 
e) kritéria přijatelnosti příslušná kategoriím 
předpokládaných stavů jaderného zařízení a následků 
těchto stavů. 
(3) Při projektování jaderného zařízení musí být 
v rámci projektových východisek stanovena základní 
projektová východiska. 
(4) Základní projektová východiska musí 
stanovit požadavky na rozumně proveditelnou 

32009L0071 
ve znění 
32014L0087 

Článek 8a 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: 
a) se vztahoval na jaderná zařízení, pro něž je stavební povolení 
uděleno poprvé po 14. srpnu 2014; 
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). 
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odolnost systémů, konstrukcí a komponent jaderného 
zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost vůči 
vlastnosti území. Intenzita této vlastnosti území musí 
být určena hodnocením vlastnosti území pro četnost 
jejího výskytu, při které bude zajištěno plnění 
bezpečnostních cílů. 
(5) Odolnost systémů, konstrukcí a komponent 
jaderného zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost 
podle odstavce 4 musí zajistit, že pro určenou 
intenzitu vlastnosti území bude docházet s vysokou 
pravděpodobností pouze k náhodným poruchám 
systémů, konstrukcí a komponent jaderného zařízení 
s vlivem na jadernou bezpečnost. 

§ 11 (1) Základní projektová východiska musí 
stanovit základní vnější projektové události pro 
území k umístění jaderného zařízení. Tyto základní 
vnější projektové události jsou mezní hodnotou 
zatížení systémů, konstrukcí a komponent jaderného 
zařízení vlastnostmi území a jejich kombinací, při 
které jsou s vysokou věrohodností plněny 
bezpečnostní cíle projektu jaderného zařízení. 
(2) Pro stanovení základní vnější projektové 
události musí být zohledněny všechny události 
vyvolané vlastností území zahrnuté do posouzení 
území k umístění jaderného zařízení. 
(3) Četnost výskytu základní vnější projektové 
události nesmí být vyšší než jednou za 10 000 let, s 
výjimkou případů vlastností území, pro které musí 
být na základě použité metody posouzení území k 
umístění jaderného zařízení použity jiné četnosti 
výskytu a odpovídající kritéria přijatelnosti. 
(4) Základní vnější projektové události pro 
návrh a pro hodnocení odolnosti vybraných zařízení a 
systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na 
jadernou bezpečnost nezbytných pro zvládání 
havarijních podmínek a radiační havárie musí 
a) pro stanovení seismické odolnosti vycházet 
z postulovaného špičkového horizontálního zrychlení 
podloží stavební konstrukce, která nese tento systém, 

32009L0071 
ve znění 
32014L0087 

Článek 8a 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: 
a) se vztahoval na jaderná zařízení, pro něž je stavební povolení 
uděleno poprvé po 14. srpnu 2014; 
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). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAKFGZ9SB)



6 
 

konstrukci, nebo komponentu, o minimální hodnotě 
1/10 hodnoty gravitačního zrychlení a 
b) pro stanovení odolnosti proti náhodnému 
pádu letadla nebo jiného objektu vycházet z intenzity 
účinků pádu takového objektu, jehož četnost je vyšší 
než jednou za 10 000 000 let. 

§ 12 (1) Projektová východiska musí zajistit naplnění 
principů bezpečného využívání jaderné energie pro 
a) základní vnější projektové události a jejich 
vysoce pravděpodobné kombinace s konzervativními 
předpoklady o výchozím stavu jaderného zařízení a 
možných doprovodných poruchách, které nebrání 
účinnému zásahu bezpečnostních systémů, a 
b) pro vnější projektové události a scénáře 
spadající pro svou četnost výskytu a závažnost do 
rozšířených projektových podmínek. 
(2) Naplnění požadavku podle odstavce 1 písm. 
a) v projektu jaderného zařízení musí být zajištěno 
a) odolností vybraných zařízení a systémů, 
konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 
bezpečnost, které nejsou vybraným zařízením, tak, 
aby s rezervou odolaly důsledkům základních 
vnějších projektových událostí a pracovního 
prostředí, 

32009L0071 
ve znění 
32014L0087 

Článek 8a 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: 
a) se vztahoval na jaderná zařízení, pro něž je stavební povolení 
uděleno poprvé po 14. srpnu 2014; 
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). 
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b) použitím pasivních funkcí systémů, 
konstrukcí a komponent k zajištění bezpečnostních 
funkcí, je-li to rozumně proveditelné, 
c) automatickým zásahem bezpečnostních 
systémů a zásahem dalších systémů s vlivem na 
jadernou bezpečnost na základě zásahů pracovníků 
obsluhy podle vnitřních předpisů v případě následné 
poruchy vyvolané událostí podle odstavce 1 písm. a) 
a 
d) bez negativního ovlivnění ochrany proti 
jiným vnitřním událostem vyvolaným vnějšími 
projektovými událostmi. 
(3) Při naplňování požadavku podle odstavce 1 
písm. b) musí být v projektu jaderného zařízení 
a) zohledněny předvídatelné možnosti dalšího 
rozvoje a následků vnější projektové události, 
b) zohledněn vliv vnější projektové události na 
1. poruchy ze společné příčiny u zálohujících 
se systémů, konstrukcí a komponent, 
2. poruchy více jaderných zařízení 
nacházejících se na témže území k umístění 
jaderného zařízení, 
3. ohrožení regionální infrastruktury a vnějších 
dodávek zdrojů a 
4. omezení proveditelnosti ochranných 
opatření, 
c) zajištěny dostatečné kapacity a prostředky 
pro zvládání vnější projektovou událostí vyvolaných 
havarijních podmínek a radiačních havárií na 
územích k umístění jaderného zařízení s více 
jadernými zařízeními, u kterých se předpokládá 
sdílení podpůrných zařízení a služeb, 
d) zahrnuty prostředky a postupy pro 
monitorování výskytu vlastností území a podávání 
výstrahy o nich, 
e) stanoveny intervenční úrovně sledovaných 
parametrů z monitorování vlastností území pro 
aktivaci preventivních opatření na jaderném zařízení 
a ochranných opatření uvnitř a vně areálu jaderného 
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zařízení a pro zahájení prověrek jaderného zařízení 
po vnější projektové události a 
f) stanovena opatření pro výměnu pracovníků a 
zajištění dodávek potřebných zdrojů při dlouho 
trvajících rozvojích událostí. 
(4) Při naplňování požadavku podle odstavce 1 
písm. b) projektem jaderného zařízení musí být 
provedeno hodnocení vnějších projektových událostí 
a odpovídajících scénářů, spadajících do rozšířených 
projektových podmínek a musí být v projektu 
jaderného zařízení navržena rozumně proveditelná 
opatření, zaměřená na extrémní události. 
(5) Při hodnocení vnějších projektových 
událostí a scénářů událostí podle odstavce 4 musí být 
provedena analýza 
a) stanovující úrovně závažnosti vnější 
události, při které nelze zajistit plnění základních 
bezpečnostních funkcí, 
b) prokazující existenci rezervy systémů, 
konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou 
bezpečnost využitelných pro zvládání havarijních 
podmínek až do ztráty jejich odolnosti a funkčnosti, 
c) určující prostředky pro zajištění plnění 
principů bezpečného využívání jaderné energie a 
d) dokládající splnění požadavků odstavce 3 
písm. d) až f). 
(6) Na základě výsledků analýzy podle odstavce 
5 musí být stanoveny postupy pro uplatnění 
prostředků podle odstavce 5 písm. c). 
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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. 

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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