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II. 

Odůvodnění 
 

Obecná část 

 

A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace k návrhu vyhlášky o činnostech 

zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní 

odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta 

 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1. Název 

Vyhláška č. …/2016 Sb., o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a 

radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační 

ochranu registranta 

 

1.2. Definice problému 

Česká republika v současné době intenzivně využívá jadernou energii a ionizující záření, 

jakožto nepominutelnou součást hospodářských aktivit moderního rozvinutého státu. Kromě 

běžných zdrojů ionizujícího záření, používaných v množství desetitisícových řádů, jsou 

předmětem průmyslových a vědeckovýzkumných aktivit rovněž jaderné reaktory. S oběma 

kategoriemi zdrojů ionizujícího záření je nakládáno v jaderných zařízeních nebo na 

pracovištích se zdroji ionizujícího záření, legálně vymezenými atomovým zákonem. 

Elementárním předpokladem využívání jaderné energie a ionizujícího záření je ovšem 

zajištění ochrany obyvatelstva a životního prostředí před jejich negativními účinky a riziky z 

nich plynoucími. Tato ochrana je legislativně, ale i technicky, realizována prostřednictvím 

institutů jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační 

situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 

Jelikož výše uvedené činnosti jsou velmi složité, k docílení jaderné bezpečnosti, radiační 

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

události a zabezpečení je nezbytná vysoká odbornost fyzických osob, které je vykonávají. 

Provádění některých obzvláště potenciálně nebezpečných činností nebo strategicky 

bezpečnostně důležitých činností řídících zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 

technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události 

nebo zabezpečení by bez dostatečných odborných znalostí a zkušeností přinášelo zřejmá 

rizika pro lidské zdraví a životní prostředí. Určité činnosti, resp. profese, tedy vyžadují 

zvláštní zřetel a ingerenci státu v zájmu ochrany dotčených veřejných zájmů. 

Tento předpoklad je v obecné rovině zakotven již v atomovém zákoně, jehož návrh 

v ustanovení § 25 výslovně uvádí, že držitel povolení a registrant jsou povinni zajistit výkon 

určitých činností vybranými pracovníky, disponujícími vzděláním, odbornou praxi a 

absolutoriem odborné přípravy (také viz § 31 odst. 1 a 2 návrhu atomového zákona). Plyne 

však i z legislativy Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Euratom“), která 

vyžaduje zajištění provádění určitých činností patřičně kvalifikovanými osobami a uznávání 

jejich kvalifikace, konkrétně 
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1. směrnice ze dne 5. března 1962 o volném přístupu ke kvalifikovaným povoláním v 

oblasti jaderné energie, 

2. směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní 

bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a 

zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom 

a 2003/122/Euratom. 

 

Vzdělání, zkušenost, ale v některých případech i osobnostní způsobilost, které jsou 

předpokladem bezpečného vykonávání dotčených profesí, vyžadují nejen legislativně 

stanovené mantinely, ale rovněž ingerenci státu v zájmu jejich prověření formou zkoušek před 

státem ustavenou komisí. Tyto premisy rovněž zakotvuje navržený atomový zákon a 

předpokládá, že prováděcí právní předpis upraví požadavky nejen pro předpoklady 

k vykonávání těchto činností, ale i pro provádění ověřování jejich splnění státem. Záměrem je 

nejen zajistit ochranu veřejnosti a životního prostředí před potenciálně negativními účinky 

jaderné energie a ionizujícího záření, ale též chránit osoby vykonávající regulované profese 

před případným extenzivním správním uvážením. 

Uvedené faktické problémy řeší již stávající právní úprava na základě § 18 odst. 2 až 7 zákona 

č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a 

o změně a doplnění některých zákonů, jmenovitě vyhláška č. 146/1997 Sb., kterou se stanoví 

činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z 

hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování 

zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob 

provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků, ve znění 

vyhlášky č. 315/2002 Sb. Přijetím nového atomového zákona bude tato stávající právní 

úprava v plném rozsahu zrušena a bez nové právní úpravy by shora naznačené problémy 

zůstaly v legislativní rovině neupraveny, ponechány bez reglementace vyžadované veřejným 

zájmem i mezinárodními závazky České republiky. 

Oblast požadavků na kvalifikaci a její posuzování úzce souvisí také s oblastí uznávání 

kvalifikací v rámci Evropské unie a volným pohybem pracovníků. Unijní právo vyžaduje 

(zejména Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o 

uznávání odborných kvalifikací) u tzv. „regulovaných činností“, aby Česká republika 

umožnila volný pohyb pracovníků v souladu s režimem transponovaným do českého právního 

řádu zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 

příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně 

některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace). Z povahy věci (definice v citované 

směrnici a v zákoně č. 18/2004 Sb.) patří odborná povolání v oblasti mírového využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření vyžadující konkrétní kvalifikaci mezi tyto „regulované 

činnosti“ a jejich výčet je nutno národně legislativně explicite stanovit. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) předkládá návrh vyhlášky o činnostech 

zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné 

způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta (dále jen „vyhláška“), 

která je prováděcím předpisem nového atomového zákona. K vydání vyhlášky je SÚJB 

zmocněn ustanoveními § 24 odst. 7, § 31 odst. 6, § 32 odst. 10, § 33 odst. 8 a § 70 odst. 2 

písm. a) atomového zákona. 

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
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Navrhovaná vyhláška je náhradou stávající vyhlášky č. 146/1997 Sb., ve znění č. 315/2002 

Sb., která bude zrušena v důsledku přijetí nového atomového zákona. Vyhláška č. 146/1997 

Sb. věcně upravuje podrobnosti k provedení zákona č. 18/1997 Sb., konkrétně jeho § 18 odst. 

2 až 7 a stanoví 

 

1. výčet činností, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činností zvláště 

důležitých z hlediska radiační ochrany, 

2. požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu vybraných pracovníků jaderných 

zařízení a vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření pro získání zvláštní 

odborné způsobilosti, tj. pracovníků vykonávajících činnosti podle bodu 1, 

3. způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků, 

4. způsob udělování oprávnění k vykonávání činností podle bodu 1 vybraným 

pracovníkům a 

5. rozsah a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě 

vybraných pracovníků jaderných zařízení a vybraných pracovníků se zdroji 

ionizujícího záření. 

 

Stávající právní úprava vykazuje některé legislativně technické nedostatky (zejména příliš 

obecné zmocnění a překročení jeho mezí, nerespektování výhrady zákona), zejména však trpí 

věcnými vadami. Výčet činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany již neodpovídá 

potřebám praxe (činnosti jsou prakticky jinak rozděleny), které naopak odráží nový atomový 

zákon. Obdobně postupná praktická aplikace současné právní úpravy ukázala, že pro některé 

činnosti jsou kvalifikační požadavky stanovené vyhláškou příliš omezující. 

Současná právní úprava reguluje ověřování kvalifikace („zvláštní odborné způsobilosti“) 

velmi jednoduchým a obecným způsobem (např. u postupů zkušební komise odkazuje jen na 

statuty komisí), který vyvolává při aplikaci nejasnosti a negativně zasahuje do právní jistoty 

žadatelů o oprávnění. V případě schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných 

pracovníků jaderných zařízení a vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření se 

omezuje stávající úprava na dvoupoložkový výčet umožňující libovolný způsob aplikace a 

nezajišťující tak potřebnou regulatorní pozornost zajišťování kvalifikace vybraných 

pracovníků. 

V oblasti uznávání kvalifikace v rámci volného pohybu pracovních sil v EU současná 

vyhláška č. 193/2005 Sb., o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří 

obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností 

náležejících do působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, podává v návaznosti na § 

38 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 

příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání 

odborné kvalifikace), výčet teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a 

přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností, u kterých je 

požadována zvláštní odborná způsobilost, náležejících do působnosti Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost. Tento výčet je s ohledem na navrženou právní úpravu v atomovém 

zákoně zastaralý (neodpovídá soustava činností zvláště důležitých z hlediska jaderné 

bezpečnosti a radiační ochrany) a neodpovídá ani praktickým požadavkům na náplň u 

některých konkrétních profesí. 

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



- 34 - 

 

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům je dosavadní právní úprava citovanou vyhláškou 

nevyhovující. 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby, které hodlají vykonávat tzv. činnosti zvláště 

důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany (jejichž výčet i podává). Tyto 

osoby jsou povinny splnit kvalifikační požadavky detailně vymezené ve vyhlášce a projít 

úspěšně zkouškou, jejíž náplň a postup rovněž stanoví vyhláška. 

Dále vyhláška upravuje některé povinnosti osob, které již absolvovaly zkoušku a vykonávají 

činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, jelikož upravuje 

podrobnosti jejich následného (průběžného) vzdělávání, tj. další odborné přípravy. 

Z hlediska konkrétních počtů jdou dotčenými osobami řádově tisíce pracovníků. 

Dotčenými osobami, na které nejsou přímými adresáty normy, jsou rovněž držitelé povolení a 

registranti ve smyslu návrhu atomového zákona, tedy subjekty, pro něž vybraní pracovníci 

vykonávají činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. 

V oblasti jaderné bezpečnosti se jedná o provozovatele jaderných zařízení (jaderné elektrárny 

a výzkumná jaderná zařízení), tedy řádově jednotky případů, v oblasti činností zvláště 

důležitých z hlediska radiační ochrany se jedná o provozovatele pracovišť se zdroji 

ionizujícího záření nebo osoby poskytující služby významné z hlediska radiační ochrany, 

řádově cca stovky subjektů.  

 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem návrhu vyhlášky je vytvořit jednoznačnou a snadno aplikovatelnou právní úpravu, 

která by vymezila technické podrobnosti pro povinnosti zakotvené v § 31 až 33 atomového 

zákona, tedy stanovila výčet činností, pro které je nutné stanovit kvalifikační požadavky, 

určila tyto kvalifikační požadavky, délku požadované praxe, požadavky na osobnostní 

způsobilost u činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti, způsob a rozsah 

provádění odborné přípravy a následné (další odborné) přípravy, podrobnosti provádění a 

hodnocení zkoušek a v neposlední řadě požadavky na dokumentaci osob (držitelů povolení), 

kteří zajištují odbornou přípravu a další odbornou přípravu. 

Novým institutem, zavedeným atomovým zákonem v § 70, jsou požadavky na přípravu osob 

pracujících pro registranty (tj. kategorie subjektů regulovaných na nižší úrovni administrativní 

náročnosti), které by měly snížit zátěž některých dosavadních kategorií vybraných 

pracovníků. Vyhláška rozpracovává i některé atomovým zákonem zakotvené instituty 

související s vybranými pracovníky, tj. stanoví konkrétně doby, při jejichž uplynutí za 

současného nevykonávání činnosti je SÚJB oprávněn zrušit oprávnění k výkonu činností 

zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, z důvodu postupné 

ztráty kvalifikace a dále doby trvání oprávnění u činností zvláště důležitých z hlediska jaderné 

bezpečnosti, u nichž je z bezpečnostních důvodů vyžadováno opakované absolvování 

přípravy a prověřování kvalifikace zkouškou. 

Nově koncipovaná vyhláška klade důraz na zajištění radiační ochrany a držitel povolení nebo 

registrant jsou povinni určit konkrétní fyzickou osobu, která kontrolu provádí a garantuje. 

Tato kontrola je pak považována za činnost zvláště důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti a 

radiační ochrany. Důvodem je potřeba předcházení ohrožení zdraví a případných rizik 

vyplývajících z možného ozáření. Obdobné požadavky na vybraného pracovníka byly ve 
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stávající vyhlášce, nyní je preciznější popis podmínek ověřování znalostí vybraných 

pracovníků. 

V návrhu jsou proti stávající úpravě zcela nově sjednoceny činnosti z hlediska jaderné 

bezpečnosti a radiační ochrany, kdy obě činnosti jsou nazývány „zvláště důležitými“. Na 

rozdíl od vyhlášky č. 146/1997 Sb., ve znění č. 315/2002 Sb., vyhláška upřesňuje stávající 

právní úpravu v okruzích činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany, kdy 

rozšiřuje rozsah činnosti o hodnocení radioaktivní látky uvolňované z pracoviště s možností 

zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření. Je upuštěno od požadavku roční praxe u 

činností, kde bylo obtížné pro žadatele tuto praxi získat. 

Zcela zásadně mění navržená úprava platnost oprávnění, jelikož na základě pravidla 

atomového zákona zavádí dobu platnosti pro všechna oprávnění pro činnosti zvláště důležité z 

hlediska radiační ochrany na dobu neurčitou s tím, že dříve vyžadovaná zkouška před 

zkušební komisí po určité době výkonu činnosti je nahrazena absolvováním další odborné 

přípravy, kterou vybraný pracovník musí absolvovat každých pět let. Cílem tohoto kroku je 

ulehčit vybraným pracovníkům, ale zároveň zajistit kontinuitu jejich schopností a dovedností 

tím, že kurz bude stručným opakování stávajících zásad a postupů v radiační ochraně a bude 

informovat o nových postupech i případných legislativních změnách. 

Vyhláška zpřísňuje požadavky na vybraného pracovníka, který hodlá provádět hodnocení 

vlastností vybraných zdrojů používaných pro lékařské ozáření. Nově vyžaduje způsobilost k 

výkonu radiologického fyzika, neboť tato osoba je garantem dodržování správných postupů 

při měření zdrojů ionizujícího záření používaných pro lékařské ozáření tak, aby ozáření 

pacienta bylo v tomto směru optimalizováno. Nově vyhláška v přílohách popisuje obsah, 

postupy včetně hodnocení zkoušky ověřující způsobilost pro činnosti zvláště důležité z 

hlediska radiační ochrany a jaderné bezpečnosti. Stanovuje i náplň odborné přípravy, další 

odborné přípravy vybraných osob i přípravy osoby zajišťující radiační ochranu registranta. 

Z hlediska jaderné bezpečnosti jsou v návrhu doplněny podrobnosti obsahu, postupu při 

provádění a postupu hodnocení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti 

zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, které byly dosud uvedeny ve Statutu Státní 

zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků 

jaderných zařízení. Dále je doplněna náplň odborné přípravy a výkonové a osobnostní 

charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon činností zvláště důležitých z hlediska 

jaderné bezpečnosti a podrobnosti ověřování osobnostní způsobilosti. Pro vykonávání činností 

je nově upraveno stanovení délky trvání platnosti oprávnění. V současnosti je délka trvání 

platnosti oprávnění upravena ve Statutu Státní zkušební komise pro ověřování zvláštní 

odborné způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení na základě výsledků zkoušky 

na simulátoru a ústní části zkoušky. Nově vyhláška stanovuje délku trvání platnosti oprávnění 

na základě „Celkového hodnocení“ zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro 

činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti. 

Přijetím vyhlášky by také mělo dojít ke zrušení vyhlášky č. 193/2005 Sb., neboť její obsah 

bude v plném rozsahu nahrazen aktuálnější úpravou ve vyhlášce. Dojde tak k naplnění dikce § 

38 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb., neboť seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří 

obsah vzdělávání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon regulované činnosti, 

bude zřejmý ze „zvláštního právního předpisu“, takto navrhované vyhlášky. Nebude tedy 

nutné, aby uznávací orgán (tj. SÚJB) stanovil po projednání s národním koordinátorem tento 

seznam vyhláškou č. 193/2005 Sb. a tato se stane obsoletní. 

V neposlední řadě bude novou právní úpravou transponována nová směrnice Rady 

2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy 

ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 
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89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom. Tato 

byla přijata po zahájení prací na novém atomovém zákoně a je tedy v současné době do 

českého právního řádu v této oblasti transponována jen do té míry, ve které odpovídá 

předchozím směrnicím upravujícím základní bezpečnostní standardy ochrany před 

ionizujícím zářením. Navržená vyhláška nově transponuje do českého právního řádu některé 

obecné požadavky na kvalifikaci radiačních pracovníků plynoucí ze směrnice. 

 

1.6. Zhodnocení rizika 

Rizika v souvislosti s navrhovanou úpravou nejsou identifikována. Ve srovnání se stávající 

úpravou dojde ke zvýšení kvality právní úpravy a jejímu sladění s aktuálními požadavky 

praxe a práva Euratomu. Dojde naopak k posílení právní jistoty adresátů normy, neboť budou 

jednoznačněji stanoveny požadavky na provádění a hodnocení zkoušek. Zároveň dojde ke 

spojení roztříštěné právní úpravy obsažené ve vyhlášce č. 146/1997 Sb. a vyhlášce č. 

193/2005 Sb. Tedy jak z pohledu příjemce právní normy, ani 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 

značně nedostatečná (zejména okruh dotčených činností zvláště důležitých z hlediska jaderné 

bezpečnosti a radiační ochrany je stanoven jen obecně). 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 a dosavadní právní úprava je 

novým atomovým zákonem rušena, došlo by v případě nulové varianty k naplnění výše 

uvedených rizik – právní úprava by zůstala pouze v obecné rovině atomového zákona, nebyla 

by pravděpodobně zajištěna kvalifikace personálu nutná k dosažení jaderné bezpečnosti, 

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

mimořádné události a zabezpečení při využívání jaderné energie a činnostech v rámci 

expozičních situací a Česká republika by se vystavila sankcím ze strany Euratomu. 

 

2.2. Varianta 1 (přijetí navrženého předpisu) 

Varianta 1, spočívající ve vytvoření nové vyhlášky, odstraňuje nedostatky stávající vyhlášky 

č. 146/1997 Sb. dané její obecností a nejednoznačností. Zároveň přináší některé nové prvky 

právní úpravy (v návaznosti na ustanovení atomového zákona), které reflektují potřeby praxe 

(např. stanovení a omezení doby trvání oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých 

z hlediska jaderné bezpečnosti) a zájem na ochraně právní jistoty adresátů normy (např. 

postupy zkušebních komisí, požadavky na náplň odborné a další odborné přípravy). 

V některých ohledech vyhláška zjednodušuje stávající situaci, např. tím, že časově neomezuje 

trvání oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany. 

Nepřijetí navrženého právního předpisu by bylo porušením povinností plynoucích České 

republice z členství v Euratomu. 

Varianta 1 je plně v souladu s požadavky § 31 až 33 a § 70 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 při 

neprovádění zkoušek zvláštní odborné způsobilosti a úsporám žadatelů oprávnění 

spočívajícím v neabsolvování odborné přípravy, další odborné přípravy a zkoušek zvláštní 

odborné způsobilosti. 

Na druhou stranu by tyto úspory byly mnohonásobně převýšeny náklady plynoucími ze škod, 

potenciálně způsobených nekvalifikovaným personálem. Bez zajištění personálu 

disponujícího zvláštní odbornou způsobilostí by také řada činností v oblasti mírového 

využívání jaderné energie a ionizujícího záření nesměla být vykonávána (jak stanoví nový 

atomový zákon), jmenovitě by se týkalo např. o provozování jaderných elektráren nebo 

užívání lékařských zdrojů ionizujícího záření, což by mělo dalekosáhlé dopady na celou 

ekonomiku ČR v podobě ušlého zisku. Mezi případné ztráty v případě nulové varianty lze 

přičíst též ušlý zisk v případě neorganizování kurzů odborné přípravy a další odborné 

přípravy, jakož i přípravy osob zajišťujících radiační ochranu registranta na straně držitelů 

povolení k těmto činnostem, pakliže nebude známa náplň těchto kurzů daná návrhem 

vyhlášky. 

 

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, celkový rozsah povinných činností zůstává nezměněn a odpovídá 

dosavadní právní úpravě. 

Naopak některé dosavadní činnosti mají mít mírnější právní režim (z kategorie držitel 

oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany se přesouvají 

do kategorie osoba zajišťující radiační ochranu registranta) a nejsou na ně tedy kladeny 

totožné nároky z hlediska nákladů (např. není nutné procházet odbornou přípravou a 

zkouškou opětovně v návaznosti na plynutí doby). Obdobně jsou mírnější požadavky 

stanoveny i pro činnosti, u nichž je rušeno omezení platnosti oprávnění k vykonávání činností 

časem. Držitelé oprávnění tedy nemusejí znovu absolvovat odbornou přípravu a zkoušku, 

musejí toliko projít krátkým kurzem další odborné přípravy. 

 

Náklady a přínosy veřejné správy 

V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky návrh nepředpokládá žádné náklady orgánů 

veřejné správy. Naopak odstraněním principu opakování zkoušek v důsledku zániku 

oprávnění plynutím doby u některých činností budou sníženy relevantní administrativní 

náklady na provedení zkoušek. Obdobně i zavedením kategorie osob zajišťujících radiační 

ochranu registranta namísto některých dosavadních držitelů oprávnění k vykonávání činností 

zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany odpadají náklady na provádění souvisejících 

zkoušek ověřujících zvláštní odbornou způsobilost. 
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Dopady na podnikatelské subjekty 

Ve srovnání se stávající úpravou nejsou negativní dopady identifikovány. Úprava by měla mít 

dlouhodobé pozitivní dopady v důsledku snížení administrativní zátěže a nákladů u některých 

činností (profesí) k zajišťování radiační ochrany. 

 

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 kvalifikační požadavky na činnosti, které by měly přispět k zajišťování 

jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, a tím, v přeneseném smyslu, i ochrany životního 

prostředí. 

 

 

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 při činnostech souvisejících s využíváním jaderné 

energie a činnostech v rámci expozičních situací v oblasti zajišťování potřebné kvalifikace 

personálu. Implementace a vynucování budou realizovány zejména v rámci výkonu státního 

dozoru SÚJB v uvedené oblasti (formou kontroly nad prováděním odborné přípravy a další 

odborné přípravy pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné 

bezpečnosti a radiační ochrany a přípravy fyzické osoby zajišťující radiační ochranu 

registranta). Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti bude v souladu s požadavky návrhu 

vyhlášky provádět zkušební komise ustavená SÚJB. 
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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. ČEZ, a.s., 

2. Centrum výzkumu Řež, s. r.o., 

3. ÚJV Řež, a.s., 

4. Česká stomatologická komora 

5. Česká společnost fyziků v medicíně 

6. Radiologická společnost 

7. ČVUT, FJFI 

 

Byly uváženy a posouzeny všechny připomínky z výše uvedených institucí, konzultace byly 

prováděny rovněž se SÚRO, v.v.i. Dále byly např. využity zkušenosti SÚJB z předchozí 

správní činnosti. 

 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Osoba, která zpracovala závěrečnou zprávu RIA: 

MUDr. Hana Podškubková, Sekce radiační ochrany 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Adresa: Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1 

telefon: 226 514 741 

e-mail: hana.podskubkova@sujb.cz 

 

 

B. Zhodnocení souladu návrhu právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 

s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské 

unie (resp. Euratomu), judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými 

právními zásadami práva Evropské unie, popřípadě s legislativními záměry a 

s návrhy Evropské unie 

Návrh vyhlášky je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, jak jej vymezuje čl. 

112 Ústavy České republiky. Je prováděcím právním předpisem vydaným (ústředním) 

správním úřadem na základě čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky. 

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

mailto:hana.podskubkova@sujb.cz


- 40 - 

 

Vyhláška je vydána k provedení nově připraveného atomového zákona, na základě zmocnění 

v § 24 odst. 7, § 31 odst. 6, § 32 odst. 10, § 33 odst. 8 a § 70 odst. 2 písm. a) atomového 

zákona. Návrh stanovuje výlučně 

 

 obsah dokumentace k povolení odborné přípravy, další odborné přípravy vybraných 

pracovníků a přípravy osob zajišťujících radiační ochranu registranta, 

 výčet činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, 

 druh a stupeň požadovaného vzdělání pro jednotlivé činnosti, 

 typ a délku odborné praxe pro jednotlivé činnosti, 

 náplň a způsob provádění odborné přípravy pro jednotlivé činnosti, 

 výkonové a osobnostní charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon činnosti 

zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a způsob ověřování osobnostní 

způsobilosti, 

 rozsah, obsah a způsob provedení zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro 

jednotlivé činnosti a způsob jejího hodnocení, 

 podmínky opakování zkoušky ověřující zvláštní odbornou způsobilost, 

 délku trvání oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska jaderné 

bezpečnosti, 

 náplň další odborné přípravy a způsob a četnost jejího provádění, 

 interval pravidelného ověřování osobnostní způsobilosti držitele oprávnění k 

vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, 

 doby nevykonávání činností, které jsou předpokladem zrušení oprávnění k vykonávání 

činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a 

 rozsah, způsob a četnost provádění přípravy osoby zajišťující radiační ochranu 

registranta. 

 

Návrh je plně v souladu s Ústavním pořádkem České republiky. 

Návrh vyhlášky transponuje do českého právního řádu tyto směrnice Euratomu (v návaznosti 

na obecná ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii): 

 

1. směrnice ze dne 5. března 1962 o volném přístupu ke kvalifikovaným povoláním v 

oblasti jaderné energie, 

2. směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní 

bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a 

zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom 

a 2003/122/Euratom. 

 

Citované směrnice požadují v obecné rovině, aby členský stát stanovil požadavky na 

kvalifikaci (odbornou způsobilost) některých pracovníků v oblasti mírového využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření. Dále právo Euratomu vyžaduje, aby byly na národní 

úrovni vytvořeny podmínky pro uznávání kvalifikace určitých profesí v této oblasti (mezi něž 
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patří i profese určené vyhláškou, a tím spadající do režimu „činností zvláště důležitých 

z hlediska jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany“ ve smyslu atomového zákona). 

Vyhláška stanoví potřebné kvalifikační požadavky a zároveň vymezuje okruh činností, které 

podléhají režimu uznávání kvalifikací ve smyslu zákona č. 18/2004 Sb. V tomto směru 

nahrazuje (a také ruší) dosud platnou vyhlášku č. 193/2005 Sb. 

 

 

C. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a 

k dopadu na rovnost žen a mužů 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona č. 198/2009 

Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů (antidiskriminační zákon), a nikterak se nedotýká otázek rovnosti mužů a 

žen, resp. je z hlediska rovnosti mužů a žen indiferentní. 

 

 

D. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

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

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

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

životní prostředí 

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

rozpočty. Dílčím způsobem mohou být dopady pozitivní (v malém měřítku) neboť u 

některých činností v oblasti radiační ochrany nebude prováděna (v porovnání s dosavadní 

právní úpravou) zkouška. 

Nebude mít negativní hospodářské a finanční dopady na podnikatelské prostředí České 

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

zajišťovány ve smyslu atomového zákona. Předpokládané náklady podnikatelů se mohou 

spíše snižovat, jelikož u některých činností je nově předpokládána doba neurčitá trvání 

oprávnění k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany. 

Nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

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

dosavadní úroveň systému jaderné bezpečnosti a radiační ochrany zůstává zachována. 

 

 

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

údajů 

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

Vzhledem ke svému charakteru je návrh k problematice ochrany soukromí a osobních údajů 

indiferentní. 

 

 

F. Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh plně respektuje zavedené standardy veřejné správy v České republice. Nevytváří žádné 

příležitosti ke zvýhodňování některých skupin adresátů a předpokládá užití obvyklých 
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právních forem (formální správní řízení). Jednoznačné stanovení odpovědností adresátů za 

jejich jednání je založeno již obecnými povinnostmi v novém atomovém zákoně, které 

vyhláška pouze provádí. Kontrolní a vynucovací mechanismy jsou rovněž založeny již 

zákonnou právní úpravou a aplikují obecné právní předpisy (zákon č. 500/2004 Sb., č. 

255/2012 Sb. a speciální ustanovení nového atomového zákona). Lze uzavřít, že nový právní 

předpis nepředstavuje z hlediska korupčních rizik jakkoli zneužitelný právní podklad. 

 

 

G. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaný právní předpis nemá žádný vztah k bezpečnosti nebo obraně státu, nemá na ně 

tedy žádné dopady. V širším smyslu by bylo možné konstatovat, že zajištění požadované 

kvalifikace může přispět k tomu, že osoby vykonávající činnosti zvláště důležité z hlediska 

jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany nebudou zneužitelné či napadnutelné jednáním 

narušujícím bezpečnost nebo obranu státu. 

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

Paragraf specifikuje předmět úpravy v souladu se zmocněními uvedenými v § 24 odst. 7, § 31 

odst. 6, § 32 odst. 10, § 33 odst. 8 a § 70 odst. 2 písm. a)atomového zákona. Vyhláška 

upravuje dílčí technické detaily některých institutů upravených již zákonem v oblasti 

zajišťování kvalifikace při činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a 

radiační ochrany a činnostech vykonávaných fyzickou osob zajišťující radiační ochranu 

registranta. Předmět úpravy lze konkrétněji rozdělit do těchto oblastí: 

1. stanovení okruhu dotčených činností, 

2. stanovení kvalifikačních požadavků na tyto činnosti, 

3. podrobnosti zajišťování kvalifikačních požadavků (tj. vzdělávání k jejich naplnění a 

udržování získané kvalifikace), 

4. podrobnosti ověřování splnění těchto kvalifikačních požadavků (průběh a hodnocení 

zkoušek prováděných komisí SÚJB), 

5. související instituty (délky trvání oprávnění apod.). 

 

K § 2 

Paragraf vymezuje okruh činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti. Jedná se 

o činnosti mající bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, resp. o činnosti s právem 

manipulace na dozornách jaderných zařízení, které vykonávají pracovníci bez ohledu na 

formální funkci a jejich zaměstnavatele. Vliv těchto činností na jadernou bezpečnost je natolik 

zásadní (pracovníci ji mohou neodborným zásahem zcela ovlivnit), že je nutné podřídit je 

režimu zvýšených a státem regulovaných kvalifikačních požadavků. V opačném případě by 

totiž došlo k neodůvodněnému nárůstu rizika spojeného s výkonem těchto činností. 

Ustanovení vymezuje dvě kategorie jaderných zařízení, resp. typů činností zvláště důležitých 

z hlediska jaderné bezpečnosti, které jsou na nich vykonávány. Jaderně energetická zařízení, 
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resp. činnosti na nich, jsou složitější a kvalifikačně i náročnější a nedostatečná odbornost 

může mít v jejich případě dalekosáhlé bezpečnostní důsledky. Naopak výzkumná jaderná 

zařízení (daná fakticky hranicí tepelného výkonu jaderného reaktoru 50 MW) nepředstavují 

z hlediska jaderné bezpečnosti natolik závažné zařízení a požadavky na odbornost jejich 

pracovníků nejsou srovnatelně náročné – požadovaného stavu jaderné bezpečnosti lze 

dosáhnout i obsluhou, jejíž odborná kvalifikace je na úrovni odpovídající danému 

výzkumnému zařízení (nikoli nezbytně nižší, nežli u energetického zařízení), a je prověřována 

přiměřeně náročně. 

 

K § 3 

Paragraf uvádí všechny činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, jak byly 

uvedeny ve vyhlášce č. 146/1997Sb., ve znění č. 315/2002 Sb. Nově zavádí do těchto činností 

„měření a hodnocení radioaktivní látky uvolňované z pracoviště s možností zvýšeného 

ozáření z přírodního zdroje záření“. Rozčlenění činností je přehlednější a s vazbou na 

povolení dle § 9 atomového zákona. 

Nově je specifikováno řízení vykonávání služby osobní dozimetrie. Nyní explicitně je 

uvedena osobní dozimetrie „včetně pro vlastní potřebu“ a samostatně se upravuje stanovování 

osobních dávek pracovníků na pracovišti s možným ozářením z přírodních zdrojů nebo z 

radonu. 

Zde uvedené činnosti jsou voleny pro potřeby zpřísněného kvalifikačního režimu proto, že 

mají při svém vykonávání zásadní vliv na úroveň radiační ochrany činností držitelů povolení 

podle atomového zákona a představují tak potenciální zdroj rizika, budou-li vykonávány 

neodborně. 

 

K § 4 

Ustanovení vymezuje druh a stupeň vzdělání, který je u činností zvláště důležitých z hlediska 

jaderné bezpečnosti předpokladem pro udělení oprávnění k vykonávání těchto činností. 

Formální vzdělání získané studiem poskytuje základní vědomostní bázi pro výkon vysoce 

odborných a potenciálně nebezpečných činností. 

Požadavky sledují typologii činností a jsou rovněž rozděleny do dvou základních kategorií – 

pro profese na jaderně energetických zařízeních a pro profese na výzkumných zařízeních. 

Přestože se profese liší, u typově (náplní) příbuzných profesí jsou vzdělanostní požadavky 

obdobné. U méně odborně náročných činností je připuštěno i střední vzdělání s maturitní 

zkouškou, které lze považovat za dostačující, neboť informace nutné ke správnému a 

bezpečnému vykonávání činnosti budou z velké části nabyty až absolvováním odborné 

přípravy. 

Obecně jsou všechny požadavky vztaženy k technickým nebo přírodovědným oborům 

vzdělání (dikce se snaží respektovat pojmy užívané školskou legislativou). Těchto oborů je 

v současném vysokém a středním školství značné množství a vzhledem k jejich vzájemné 

provázanosti a relativní nejednotnosti vzdělávacích osnov jednotlivých škol není možné 

omezovat vzdělání např. jen na fyzikální či chemický směr. Lze mít ovšem za to, že i 

uchazeči se vzděláním z jiných (příbuzných) technických a přírodovědných oborů mohou 

úspěšně absolvovat odbornou přípravu, uspět ve zkoušce a bezpečně vykonávat činnosti 

zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti. 
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K § 5 

Stanovení typu a délky odborné praxe pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné 

bezpečnosti je rovněž předpokladem jejich správného (legálně i fakticky) provádění. Bez 

odpovídajících zkušeností by samostatný výkon činností vybranými pracovníky 

pravděpodobně vedl k chybám z nedostatku informací, jelikož teprve získané praktické 

zkušenosti doplní teoretickou bázi, kterou pracovníci disponují na základě formálního 

vzdělání. 

Rovněž v tomto případě je ustanovení systematicky členěno dle činností vykonávaných na 

jaderných elektrárnách a ve výzkumných provozech. Z důvodu zjednodušení a zpřehlednění 

textu jsou „typ“ a „délka“ sloučeny do jediné formulace. Koncepce institutu předpokládá, že 

žadatel o oprávnění vykonává nejprve praxi na postech vyžadujících méně náročnou zvláštní 

odbornou způsobilost. Tato praxe jej připraví na to, aby absolvoval dodatečné vzdělání 

formou odborné přípravy a následně prošel zkouškou a mohl tak vykonávat náročnější, resp. 

řídící činnost. Z praktického hlediska tento přístup reflektuje skutečnost, že odborně 

náročnější činnosti zpravidla zahrnují informace a postupy činností méně odborně náročných, 

resp. je aplikován předpoklad, že pracovníci vykonávající složitější činnosti na zařízeních jsou 

způsobilí zastat i činnosti méně náročné. Doba požadované praxe je pak rovněž odstupňována 

v souladu s tímto principem, proto u činností náročnějších dochází k situaci, že žadatel již 

prodělal praxi též v rámci méně náročných profesí a tou nabyl značné zkušenosti. 

 

K § 6 

Ustanovení stanoví náplň a způsob provádění odborné přípravy pro činnosti zvláště důležité z 

hlediska jaderné bezpečnosti. Odborná příprava je nezbytným předpokladem toho, aby žadatel 

o oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti byl schopen 

(v návaznosti na již získané formální vzdělání) vykonávat činnost s dostatečnými znalostmi. 

Jedná se přitom nikoli o znalosti obecného charakteru, které jsou získatelné formálním 

vzděláváním, nýbrž o konkrétní informace, vážící se přímo k činnosti, kterou hodlá 

vykonávat. Odborná příprava přitom může v závislosti na typu dotčené činnosti zahrnovat 

nejen předávání teoretických informací, ale i stáže, výcvik na tréninkových zařízeních a 

praktický zácvik přímo při výkonu činnosti. Komplexnější činnosti, představující vyšší riziko 

a vyžadující hlubší odbornost, pak ke správnému a bezpečnému provádění coby předpoklad 

potřebují kombinaci těchto prvků, protože jen ta je schopna zajistit dostatečnou kvalifikaci 

vybraného pracovníka. 

Obdobně jako u předchozích ustanovení i zde jsou požadavky členěny dle dvou typů zařízení. 

Zároveň jsou odstupňovány dle složitosti činností a toho, zda žadatel již byl vybraným 

pracovníkem v jiné jaderné profesi (tj. přechází v rámci zařízení na jinou funkci) či nikoli. 

Odborná příprava vybraných pracovníků se skládá ze základní přípravy a přípravy pro změnu 

činnosti, které se skládají z náplně teoretické přípravy, stáže na jaderném zařízení, výcviku 

na plnorozsahovém simulátoru a zácviku na funkci. 

K dosažení potřebné míry odbornosti je přitom nezbytné, aby odborná příprava probíhala na 

jaderném zařízení, které disponuje srovnatelnou technologií a obdobnými postupy při jejím 

používání (odstavec 3). Globálně totiž existuje celá řada typů jaderných zařízení různého 

stáří, které se navzájem značně liší a informace o nich nejsou jednoduše přenositelné. 

Odbornost získaná odbornou přípravou je tedy do značné míry omezená (unikátní) pro daný 

typ jaderného zařízení a na jiném typu je prakticky neuplatnitelná. 

Konkrétní výčet informací, které jsou náplní odborné přípravy, podává příloha č. 1 vyhlášky, 

neboť se jedná o souhrn značně popisný a obsáhlý, daný okruhy všech informací, které musí 
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žadatel o oprávnění znát, aby získal odbornost. Náplň odborné přípravy je stanovena v 

souladu s vyhláškou č. 193/2005 Sb. (která bude navrhovanou vyhláškou zrušena). 

 

K § 7 

V paragrafu jsou upřesněny požadavky na vzdělání pro činnosti zvláště důležité z hlediska 

radiační ochrany, zaměřené na vysokoškolské a středoškolské vzdělání v oblasti technických 

věd, technologií a přírodních věd. Důvody pro volbu tohoto rozsahu jsou obdobné jako u § 4. 

Paragraf ke každé činnosti specifikuje požadované vzdělání vybraných pracovníků, nově více 

zohledňující náročnost jednotlivých činností. Zmírňují se požadavky pro ostatní činnosti, ve 

smyslu středního vzdělání s maturitní zkouškou, kdy se nepožaduje u středoškolského 

vzdělání odbornost ve smyslu technického nebo jiného zaměření střední školy. Zpřísňují se 

požadavky na vybranou osobu, která hodlá provádět hodnocení vlastností vybraných zdrojů 

používaných pro lékařské ozáření způsobem řízení. Nově se vyžaduje způsobilost k výkonu 

radiologického fyzika. Tato diferenciace požadavků na vzdělání pro řízení a provádění 

hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření vychází z různých náplní práce osob řídících a 

vykonávajících hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření. Osoba vykonávající 

hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření přímo provádí jednotlivé zkoušky, tzn. rutinně 

provádí všechny testy. Tato osoba má plnou zodpovědnost za správnost výsledků a proto je 

třeba, aby její znalosti ověřovala zkouška zvláštní odborné způsobilosti. Na druhou stranu 

osoba řídící hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření vytváří a upravuje metodiky a 

vzorové protokoly měření, čímž vytváří samotné základy hodnocení vlastností zdrojů 

ionizujícího záření, podle nichž pak rutinně postupují osoby vykonávající hodnocení 

vlastností zdrojů ionizujícího záření. Osoba řídící hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího 

záření také zodpovídá za odborné znalosti všech jí podřízených osob vykonávajících 

hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření ve vztahu k prováděným zkouškám a 

metodikám – tím odpovídá za kvalitu všech provedených zkoušek těmito osobami. Osoba 

řídící hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření není přítomna při každé zkoušce, ale 

v případě, že se při ní odhalí nestandardní vlastnosti nebo závady zkoušeného zdroje 

ionizujícího záření, osoba vykonávající zkoušku konzultuje výsledky právě s osobou řídící, 

aby díky jejímu vzdělání a znalostem mohla správně upravit rozsah zkoušky tak, aby odhalila 

pravou příčinu neobvyklých vlastností a aby zjistila jejich dopad na radiační ochranu, a podle 

toho určila, zda se jedná o závadu, případně aby byla schopna určit její závažnost. 

V případech velmi neobvyklého chování zkoušeného zdroje ionizujícího záření se osoba řídící 

hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření přímo účastní dané zkoušky a na základě 

svého vzdělání a znalostí upravuje její průběh tak, aby se zjistilo vše potřebné o daném zdroji 

ionizujícího záření. Neobvyklé vlastnosti zařízení se nevyskytují při každé zkoušce, proto 

není třeba, aby osoba řídící hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření byla přítomna 

každé zkoušce, ale její role při řešení nestandardních situací, tvorbě metodik a vzorových 

protokolů a vzdělávání osob vykonávajících hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření 

principiálně vyžaduje vyšší vzdělání. 

Toto ustanovení transponuje do českého právního řádu některé požadavky evropských 

základních bezpečnostních standardů pro ochranu před ionizujícím zářením v oblasti 

kvalifikace pracovníků. 

 

K § 8 
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Ustanovení upravuje typ a délku požadované praxe, coby předpokladu získání zvláštní 

odborné způsobilosti a podmínky pro získání oprávnění k vykonávání činností zvláště 

důležitých z hlediska radiační ochrany. Obecné důvody jsou přitom obdobné jako u činností 

zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti – jisté praktické zkušenosti získané praxí 

jsou nezbytným předpokladem správného, kvalifikovaného a bezpečného vykonávání 

dotčených činností. Pouhé formální vzdělání v tomto směru nelze považovat za dostatečné. 

Ustanovení záměrně volí dikci „pracovních úkonů tvořících tuto činnost“, neboť se 

předpokládá, že žadatel nebude vykonávat činnost bez dohledu a komplexně (k tomu by 

potřeboval oprávnění udělené SÚJB). Aspekt dohledu při přípravě na získání oprávnění je pak 

zdůrazněn výslovně u některých závažnějších činností. U méně závažných (písmeno b) ) není 

zmíněn, přesto ani v tomto případě není žadatel oprávněn vykonávat danou činnost v plném 

rozsahu a samostatnost vykonávání praxe je tak z povahy věci limitována. 

Paragraf jednotně pro všechny činnosti uvádí jednoroční praxi, kromě pracovních činností se 

stabilním průmyslovým měřidlem, kde není faktický (bezpečnostní) důvod pro delší praxi a u 

činností v oblasti přírodních zdrojů ionizujícího záření, u kterých je obtížné takovou praxi 

získat a u nichž lze rovněž mít za to, a praxe to potvrzuje, že mohou být kvalifikovaně 

vykonávány i s výrazně kratší dobou praxe. U takových činností se předpokládá, že žadatel 

nabyl dostatečné praktické zkušenosti a znalosti nad rámec vzdělání praxí v délce 3 měsíců 

(písmeno b) ). 

 

K § 9 

Paragraf zohledňuje požadavky nezbytnosti získání kvalifikace vybraných pracovníků. 

Jedním z těchto požadavků je i absolvování tzv. „odborné přípravy“, tj. dalšího formálního 

vzdělání nad rámec vzdělání poskytovaného školským systémem. Až získání tohoto 

specializovaného vzdělání poskytne žadateli dostatečný vědomostní základ v oboru, nad to 

s přihlédnutím ke konkrétním potřebám dané činnosti, aby byl schopen činnost vykonávat při 

plném zajištění radiační ochrany. Ustanovení upravuje podmínky délky „odborné přípravy“, 

coby předpokladu dosažení zvláštní odborné způsobilosti. 

Specifikuje kurz v celkové délce 20 hodin vyučovacího času ke zkoušce. Rozvaha o délce 

kurzu je vedena snahou nahradit původní omezenou 10 letou platnost oprávnění. Nově není 

stanovována povinnost absolvovat zkoušku vždy po 10 letech, ale bude povinnost absolvovat 

kurz „další odborné přípravy“. Proto je i délka kurzu „odborné přípravy“ stanovena 

konzervativně. Odstavec 2 odkazuje na přílohu č. 2, kde je uvedena náplň kurzů odborné 

přípravy. 

Rovněž toto ustanovení stanoví kvalifikační požadavky na vybrané pracovníky v oblasti 

radiační ochrany, a je proto transpoziční ke směrnici 2013/59/Euratom. 

 

K § 10 

V tomto paragrafu je zdůrazněno, že pro bezpečné vykonávání činností zvláště důležitých z 

hlediska jaderné bezpečnosti hraje roli i osobnostní způsobilost pracovníků. Rozhodovací 

procesy ve věcech jaderné bezpečnosti jsou náročné z hlediska fyzické a duševní zdatnosti 

(práce na směny, práce v noci, působení množství stresových faktorů, udržení bdělosti a 

pozornosti, atd.), vyžadují proto stanovení přísnějších požadavků v tomto směru a určení 

způsobu jejich prověření. 

V ustanovení jsou specifikovány výkonové a osobnostní charakteristiky, které jsou 

předpokladem pro výkon činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti v souladu 
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s ostatními právními předpisy ČR v této oblasti. Zatímco výkonové charakteristiky stanoví 

předpoklady duševních schopností žadatele k provádění činností, osobností se zaměřují na 

strukturu a fungování osobnosti žadatele. V obou kategoriích, jejichž rozdělení reflektuje 

aktuální trendy v oboru psychologie, včetně psychopatologie, se vyskytují charakteristiky 

dané a získané. Úprava nevylučuje, aby žadatel změnil tyto své charakteristiky za účelem 

splnění podmínek vyhlášky. V zájmu zajištění jaderné bezpečnosti je ovšem nutné, aby zde 

uvedené rysy naplnil v plném rozsahu. V tomto ohledu je úprava srovnatelná (ostatně i 

psychická náročnost vykonávaných činností) s činnostmi vykonávanými např. bezpečnostními 

sbory nebo s letovým provozem. 

 

K § 11 

Tento paragraf navazuje na předchozí a specifikuje způsob ověřování osobnostní způsobilosti 

formou komplexního psychologického vyšetření. 

Potřeba odborného posouzení osobnostní způsobilosti je dána náročností požadavků na ni. 

Podmínky stanovené v § 10 je schopen relevantně posoudit jen odborný psycholog, který je 

absolventem jednooborového magisterského studia psychologie. V současné době je tento 

požadavek praxí již naplňován. K posouzení je nutno užít metody, které poskytnou 

vyšetřujícímu celkový obraz osobnostního stavu žadatele tak, aby byl schopen jednoznačně 

uzavřít vyšetření jedním ze závěrů stanovených v odstavci 4. Výčet metod v odstavci 3 je 

ovšem toliko demonstrativní, nelze totiž předjímat, zda bude možné posoudit situaci výlučně 

s jejich užitím. V praxi může vyvstat potřeba odstranění pochybností doplňující metodou, a to 

v zájmu ochrany práv žadatele. Proto návětí ustanovení vyžaduje, aby bylo vyšetření 

provedeno vždy v rozsahu ověřujícím výkonové a osobnostní charakteristiky podle § 10. 

Poslední odstavec ustanovení upravuje postupy při hodnocení vyšetření. Výsledné hodnocení 

musí vždy odrážet konkrétní výsledek vyšetření. Kromě obvyklé dichotomie 

(vyhověl/nevyhověl) připadá v úvahu též hodnocení „osobnostně způsobilý s výhradou“. 

Takové hodnocení lze užít v případě, kdy žadatel požadavky splnil, ovšem existuje riziko, že 

se jeho charakteristiky mohou s časem měnit. Tato skutečnost by mohla negativně ovlivnit 

budoucí výkon činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, a tím i jadernou 

bezpečnost samotnou. 

 

K § 12 

Ustanovení v návaznosti na atomový zákon stanoví lhůty či spíše periody, v nichž musí být 

opakovaně prověřována osobnostní způsobilost držitele oprávnění k vykonávání činnosti 

zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti. Tyto charakteristiky se v čase mohou 

významně měnit s potenciálními dopady na vykonávané činnosti. Vybraný pracovník musí 

být osobnostně zdatný nejen pro to, aby mohl činnost začít vykonávat, ale měl by v tomto 

stavu i setrvat. Je ovšem v praxi vystavován řadě intenzivních vlivů, které jeho osobnostní a 

výkonové charakteristiky mohou měnit. Jsou to v podstatě obdobné vlivy, vůči nimž musí být 

odolný – stress, námaha (duševní i fyzická), značné nároky na koncentraci a rozhodnost, 

apod. Pozbytí osobnostní způsobilosti je důvodem pro zrušení oprávnění k vykonávání 

činností podle § 33 odst. 5 písm. d) atomového zákona. 

Periodicita ověřování je odstupňována dle typu činností, resp. zařízení, na kterých je tato 

činnost vykonávána, a to v souladu s klasifikací činností v § 2. Činnosti na výzkumných 

jaderných zařízeních jsou méně náročné, byť vyžadují stejné charakteristiky pracovníka 

z hlediska osobnostní způsobilosti, a je proto obvyklé, že se pod jejich vlivem duševní 
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vlastnosti pracovníka nemění natolik zásadně. Perioda ověřování osobnostní způsobilosti 

držitele oprávnění jde proto u těchto činností stanovena dvojnásobná oproti činnostem na 

energetických jaderných zařízeních. U těchto je zakotvena na 2 roky, neboť tato doba 

reflektuje výrobní cykly v rámci zařízení a opakující se kolísání zátěže vybraných pracovníků. 

Zvláštní lhůta je stanovena pro pracovníky, kteří byli při předchozím ověřování hodnoceni 

jako „osobnostně způsobilý s výhradou“. U těchto je pravděpodobnost selhání vyšší a v zájmu 

zajištění jaderné bezpečnosti je tedy nutné jejich osobnostní způsobilost prověřit časněji.  

 

K § 13 

Tento paragraf specifikuje jednotlivé části zkoušky a postup jejich provádění v případě 

činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti. Zkouška je členěna na několik 

částí, které jsou nezbytné k ověření odborných znalostí a zkušeností žadatele o oprávnění. 

V případě některých činností na jaderně energetickém zařízení je vyžadována zkouška na tzv. 

plnorozsahovém simulátoru, na němž mají žadatelé demonstrovat svoji praktickou schopnost 

ovládat jednotlivé prvky řízení jaderné elektrárny. 

Ustanovení zároveň umožňuje za stanovených podmínek u zkušených vybraných pracovníků, 

tj. u těch, kteří již v minulosti byli držitelem oprávněn oprávnění, provést ústní zkoušku 

návazně po zkoušce na simulátoru formou tzv. „integrované zkoušky“. Tato možnost byla 

dosud umožněna ve Statutu Státní zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné 

způsobilosti vybraných pracovníků jaderných zařízení. Jedná se o výrazné zjednodušení 

průběhu zkoušky, které vychází z předpokladu, že tito pracovníci činnosti velmi dobře znají a 

zkouška tedy nemusí být identicky náročná. 

Odstavce 3 a 4 upravují posloupnost a časový rámec jednotlivých částí zkoušky tak, aby byla 

respektována jejich technická náročnost a aby byl žadatel co nejméně zatěžován (i v případě, 

že v některé části zkoušky neuspěje). 

Zvláštní povaha a rozšířené požadavky jsou akcentovány u ústní části zkoušky v případě 

prvého udělení oprávnění k vykonávání činností. Tato je vykonávána jako tzv. „standardní 

ústní část zkoušky“, s širším záběrem obecných informací. 

Konkrétní náplň zkoušky a procesní ustanovení týkající se jejího provádění stanoví přílohy 

k vyhlášce. 

 

K § 14 

Ustanovení upravuje detailní požadavky na provádění hodnocení zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti. Tato pravidla jsou již 

v současnosti aplikována bez výslovné právní úpravy, ovšem v zájmu ochrany práv žadatele 

je jim nově dáván jasný právní rámec. 

Oproti současnému faktickému stavu je zde zaváděno „celkové hodnocení zkoušky“ složené z 

hodnocení jednotlivých částí zkoušky (písemná část, zkouška na simulátoru, ústní část 

zkoušky, praktická část zkoušky). Odstupňování způsobu hodnocení dle typu části zkoušky 

vychází z odlišné náplně částí zkoušky a průběhu zkoušky. Celkové hodnocení zkoušky je 

pak dáno kombinací jednotlivých hodnocení částí zkoušky, přičemž pro úspěšné absolvování 

zkoušky je nutno složit úspěšně všechny části zkoušky. V opačném případě by totiž žadatel 

neprokázal svoji schopnost vykonávat kvalifikovaně činnost zvláště důležitou z hlediska 

jaderné bezpečnosti. 
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Odstupňováno je ovšem i celkové hodnocení zkoušky, a to v závislosti na hodnocení 

jednotlivých částí zkoušky. Podle stupně celkového hodnocení zkoušky je určena délka 

platnosti oprávnění pro jednotlivé činnosti (dále v § 17). Tento princip vychází z předpokladu, 

že méně úspěšný žadatel bude muset být „přezkoušen“ dříve, neboť s plynutím času může 

jeho kvalifikace degradovat. 

Ustanovení rovněž upravuje postupy hodnocení pro případ opakování některých částí zkoušky 

(tj. je-li předchozí pokus neúspěšný). V zájmu ochrany práv žadatele je upuštěno od nutnosti 

opakovat všechny části zkoušky v plném rozsahu a dříve úspěšně absolvované části se již 

považují za splněné. Výrazně se tím sníží zátěž kladená na žadatele, a to i zátěž případně 

ovlivňující jeho osobnostní způsobilost. 

Technické detaily provádění hodnocení a jeho kritéria stanoví příloha vyhlášky. 

 

K § 15 

Tento paragraf stanoví podmínky a pravidla pro získání oprávnění k výkonu činností zvláště 

důležitých z hlediska radiační ochrany. Zakotvuje podmínky provádění zkoušky a stanoví 

postupy k získání oprávnění k výkonu činnosti. 

Na této úrovni se legislativně zakotvuje zavedená fungující praxe. Splnění požadavků pro 

získání oprávnění, tj. nabytí zvláštní odborné způsobilosti, je prověřováno zkouškou před 

zkušební komisí jmenovanou SÚJB (písemnou, ústní a případně i praktickou). Komplex 

jednotlivých částí zkoušky poskytne zkušební komisi informace o tom, zda je žadatel 

způsobilý kvalifikovaně vykonávat činnost. Oproti současnému stavu je zavedena „praktická 

zkouška“ u hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření, v přesně vymezených oblastech 

použití těchto zdrojů. U těchto činností totiž praktická aplikace hraje zvláště významnou roli, 

neboť správné provádění testů zdrojů ionizujícího záření, které je náplní „hodnocení 

vlastností zdrojů ionizujícího záření“, je nepominutelnou podmínkou zajištění radiační 

ochrany při jejich následné používání. 

Ustanovením je uveden postup a hodnocení zkoušky složené z hodnocení jednotlivých částí 

zkoušky (písemná část, ústní část zkoušky, praktická část zkoušky). Jsou nově doplněny 

podrobnosti obsahu, postupu při provádění a postupu hodnocení zkoušky, které byly dosud 

uvedeny v interních dokumentech SÚJB, a to v zájmu ochrany práv žadatele. Detaily stanoví 

příloha k vyhlášce. 

Rovněž toto ustanovení naplňuje na vnitrostátní úrovni požadavky směrnice 

2013/59/Euratom, konkrétně vytváří předpoklady pro uznávání (tj. vydávání státního souhlasu 

k výkonu) kvalifikovaných činností. 

 

K § 16 

Toto ustanovení upravuje způsob hodnocení zkoušky pro získání oprávnění k výkonu činností 

zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany. Zejména reflektuje skutečnost, že zkouška se 

skládá z několika částí a k úspěšnému absolvování zkoušky, tj. k prokázání, že žadatel je 

dostatečně kvalifikován k bezpečnému provádění činnosti, je nutné, aby žadatel uspěl ve 

všech částech zkoušky. I v tomto případě navržená právní úprava vychází z praxe dosud 

legislativně neukotvené, byť zpravidla respektované, a k reglementaci dochází v zájmu 

ochrany práv žadatele. 

V porovnání s činnostmi zvláště důležitými z hlediska jaderné bezpečnosti je způsob 

hodnocení jednodušší. Především na výsledek zkoušky (odstupňovaný) není navázána doba 
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trvání oprávnění – úroveň požadované a prověřované kvalifikace je taková, že potenciálně 

dochází k její degradaci spíše méně. K dosažení celkového vyhovujícího hodnocení však musí 

žadatel rovněž u těchto činností vyhovět u všech částí zkoušky, jinak by ani u tohoto typu 

zkoušky neprokázal dostatečnou schopnost zajistit radiační ochranu při provádění činnosti. 

Obdobně jako u zkoušek v oblasti činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti i 

toto ustanovení upravuje postup pro případ opakování některých částí zkoušky po 

neúspěšném pokusu. I zde, za účelem snížení zátěže uchazeče, je připuštěno neopakovat ty 

části zkoušky, u kterých uchazeč již uspěl. Tento režim by však neměl být účelově zneužíván 

k záměrnému dělení zkoušky na jednotlivé části a přípravě výlučně na konkrétní části 

zkoušky. Technické podrobnosti provádění zkoušky a kritéria hodnocení stanoví příloha 

vyhlášky. 

 

K § 17 

Tento paragraf v návaznosti na atomový zákon určuje délku trvání oprávnění v případě 

činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti. Omezení délky oprávnění je 

nezbytné z důvodu postupné degradace kvalifikace s časem. Následné nové absolvování 

zkoušky by mělo vést žadatele k obnovení znalostí, resp. jejich aktualizaci v komplexním 

rozsahu. Doby trvání zohledňují nestejné podmínky, za nichž je činnost vykonávána, ale i 

faktory kvalifikační. 

Systém odstupňování uplatňuje následující hlediska: 

 

 rozdílná povaha činností (na výzkumných zařízeních a jaderných elektrárnách, ale i 

činností na stejném typu zařízení navzájem), 

 výsledek „celkového hodnocení zkoušky“, resp. dosažený stupeň celkového 

hodnocení, a 

 předchozí praxe, resp. počet předchozích úspěšně absolvovaných zkoušek. 

 

Zkušenosti a znalosti pracovníka, který již v minulosti opakovaně byl držitelem oprávnění, 

jsou natolik kvalitní a obsažné, že je možné ponechat jej vykonávat činnost po delší dobu. 

Obdobně se do délky trvání oprávnění promítá i výkon u předchozí zkoušky. 

 

K § 18 

Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační 

ochrany je nezbytná pro další výkon činnosti vybraných pracovníků tak, aby byla neustále 

zachována nejvyšší možná odbornost vybraných pracovníků. 

V případě činností zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti se další příprava skládá z 

teoretické přípravy, kterou se rozumí teoretický kurz o délce 4 dnů (výukových) v průběhu 

kalendářního roku. Konkrétní náplň kurzu je stanovena v příloze vyhlášky. Kurz o tomto 

rozsahu by měl zajistit udržení zvláštní odborné způsobilosti na úrovni, která povede 

k bezpečnému vykonávání činností. V případě činností vykonávaných na jaderně 

energetickém zařízení je teoretická průprava doplněna o výcvik na plnorozsahovém 

simulátoru v délce 10 výcvikových dnů za kalendářní rok. Tento by měl vybrané pracovníky 

připravit i na situace, které nejsou v praktickém životě obvyklé, a tak zajistit bezpečné 

vykonávání činností i v netypických momentech. 
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Pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany je k zajištění stabilní úrovně 

kvalifikace rovněž stanoven průběžný vzdělávací kurz, mající přispět k osvěžení a 

prohloubení znalostí. Tento kurz je ovšem vzhledem k méně odborně náročnému charakteru 

činností pouze 6 vyučovacích hodin dlouhý a koná se každých 5 let. Na rozdíl od současného 

právního stavu hraje tento kurz také významnou roli coby náhrada za opakované skládání 

zkoušky po skončení platnosti oprávnění. Oprávnění v oblasti radiační ochrany mají nově 

neomezenou dobu platnosti, s podmínkou pravidelného absolvování kurzu další odborné 

přípravy. Z hlediska držitelů oprávnění se jedná o významné snížení zátěže. Konkrétní náplň 

kurzu stanoví příloha vyhlášky. 

 

K § 19 

Tento paragraf reflektuje zmocnění zavedené v atomovém zákoně, kdy důvodem pro zrušení 

oprávnění je i to, že držitel oprávnění dlouhodobě činnost nevykonává. Dlouhodobé 

nevykonávání činností vede k postupné devalvaci úrovně odborných znalostí a jejich 

zastarávání, zejména však k zásadnímu úbytku praktických zkušeností, resp. k jejich stagnaci. 

Vybraný pracovník za těchto okolností není schopen kvalifikovaně vykonávat příslušné 

činnosti. Dlouhodobé nevykonávání činnosti je následně důvodem pro zrušení oprávnění ze 

strany SÚJB. 

V případě činnostní zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti jsou údobí 

odstupňována dle typu zařízení v duchu § 2) a náročnosti vykonávaných činností. U činností 

je nezbytné zajistit kontinuitu vykonávání činností zejména u řídícího operativního personálu 

s ohledem na změny v technologii a na změny v provozních předpisech. V případě činností 

odborně nejnáročnějších pak postačuje pouhých 6 měsíců k tomu, aby kvalifikace vybraného 

pracovníka upadla způsobem, který může vést k narušení jaderné bezpečnosti. 

U činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (viz odstavec 2) se s ohledem na 

rychlý vědeckotechnický vývoj nevykonávání činnosti může promítnout do znalostí a 

schopností držitele oprávnění, což by mohlo mít negativní dopady na radiační ochranu. Vrátí-

li se vybraný pracovník provádějící hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření nebo 

řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany do pracovního procesu 

s časovým odstupem delším než 5 let, musí požádat o nové oprávnění. U ostatních činností 

důležitých z hlediska radiační ochrany může dojít k úpadku zvláštní odborné způsobilosti 

spíše výjimečně a je možné jej eliminovat kurzem další odborné přípravy, proto je stanovena 

lhůta nevykonávání činností v délce 30 let. 

 

K § 20 

Paragraf upravuje dílčí požadavky na vzdělávací kurz pro fyzické osoby zajišťující radiační 

ochranu registranta. U těchto osob je k zajištění jejich dostatečné kvalifikace vyžadován 

pouze vzdělávací kurz a není stanoveno absolvování jakékoli zkoušky, neboť potřebné 

odborné znalosti a zkušenosti jsou (v porovnání s činnostmi vybraných pracovníků) relativně 

omezené a k zajištění radiační ochrany v těchto případech postačují. 

Ustanovení stanoví požadavky na délku kurzu v rozsahu 6 vyučovacích hodin a frekvenci 

opakování kurzu každých pět let. Kurz je přitom absolvován u držitele povolení k této 

činnosti, který zajistí dostatečnou odbornost. Konkrétní okruh informací, které jsou v průběhu 

kurzu předávány, stanoví příloha k vyhlášce. 
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K § 21 

Paragraf specifikuje požadavky na dokumentaci k povolení k povolení odborné přípravy, další 

odborné přípravy vybraných pracovníků a přípravy osob zajišťujících radiační ochranu 

registranta. Výčet této dokumentace stanoví příloha č. 1 (část 6) atomového zákona a jsou jí 

 

 doklady dokumentující organizační a technickou způsobilost žadatele o povolení, 

 doklady dokumentující odbornou způsobilost pracovníků tohoto žadatele a 

 doklady dokumentující způsob přípravy. 

 

Žadatel o povolení musí prokázat organizační a technickou způsobilost, předložit výcvikové 

programy stanovující obsah, rozsah, cíle a způsob provádění přípravy, včetně způsobu 

ověřování znalostí, dovedností, postupů a návyků získaných v procesu přípravy.  Celkový 

obraz poskytnutý touto dokumentací, dle níž musí následně držitel povolení postupovat, by 

měl ilustrovat kvalitní provedení vzdělávání a zároveň respektovat požadavky na náplň kurzů, 

jak je stanovena v přílohách vyhlášky, a způsob jejich provádění, který vyhláška stanoví. 

Ustanovení je transpoziční vůči směrnici 2013/59/Euratom, neboť transponuje požadavek na 

uznávání (státem) kvalifikace odborníků v radiační ochraně. 

 

K § 22 

Zrušovací ustanovení odstraňuje pro nadbytečnost vyhlášku č. 193/2005 Sb., o stanovení 

seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy 

vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností náležejících do působnosti 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Tato vyhláška byla přijata v návaznosti na § 38 odst. 

1 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 

příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně 

některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), a stanoví seznam teoretických a 

praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělávání a přípravy vyžadované v České republice pro 

výkon regulované činnosti [§ 10 odst. 3 písm. a)]. „Regulovanými činnostmi“ jsou v tomto 

smyslu činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Tento 

jejich režim ostatně plyne již ze současného zákona č. 18/1997 Sb. a nový atomový zákon jej 

přebírá. Na rozdíl od dosavadní úpravy však stanoví okruh regulovaných profesí poněkud 

odlišně, takže vyhláška č. 193/2005 Sb. s přijetím nového atomového zákona zastará a bude 

prakticky neaplikovatelná. 

Zákon č. 18/2004 Sb. ovšem připouští, aby seznam teoretických a praktických oblastí, které 

tvoří obsah vzdělávání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon regulované 

činnosti, stanovil „zvláštní právní předpis“. Tímto zvláštním právním předpisem může být i 

navrhovaná vyhláška, která (v návrhu) příslušnou úpravu rovněž obsahuje, a to v podobě 

vyhovující novému atomovému zákonu. Jelikož vyhláška č. 193/2005 Sb. by vyžadovala 

obsáhlou novelizaci, jeví se být účelnější ji v plném rozsahu nahradit úpravou v nově 

navržené vyhlášce (a zrušit ji). 

 

K § 23 

Účinnost je navrhována ke dni nabytí účinnosti atomového zákona tak, aby vyhláška byla 

schopna účinně provádět obecné požadavky zákonné právní úpravy. 
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K příloze č. 1 

Tato příloha uvádí požadavky na náplň odborné přípravy a další odborné přípravy pro činnosti 

zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti. Okruh informací pro případ, kdy nedochází 

k přechodu z jiné profese, je dělen na obecné, kam náleží společné údaje o mírovém 

využívání jaderné energie, a na zvláštní, zabývající se jaderným zařízením a jeho provozem. 

Zejména zvláštní informace zajistí potřebnou kvalifikaci vybraných pracovníků. Dále jsou 

zohledněny zvláštní případy spočívající v přechodu mezi různými profesemi, u nichž by měly 

být zohledněny specifické informace nezbytné ke správnému vykonávání dané profese. 

 

K příloze č. 2 

Příloha uvádí náplň kurzů odborné a další odborné přípravy pro vybrané pracovníky pro 

činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, která byla dosud upravena ve vyhlášce č. 

193/2005 Sb. V tomto případě jsou požadavky členěny i podle jednotlivých profesí, protože 

jejich povaha je natolik odlišná, že vyžaduje jiný druh informací ke správnému vykonávání.  

 

K příloze č. 3 

Tato příloha specifikuje obsah jednotlivých částí zkoušky, vč. zaměření na jednotlivé odborné 

oblasti v členění pro jaderně energetická zařízení a výzkumná jaderná zařízení. Tyto 

podrobnosti byly dosud uvedeny ve Statutu Státní zkušební komise pro ověřování zvláštní 

odborné způsobilosti vybraných pracovníků. 

 

K příloze č. 4 

Tato příloha určuje podrobně postup při provádění jednotlivých částí zkoušek. Takto detailně 

byl dosud tento postup stanoven ve Statutu Státní zkušební komise pro ověřování zvláštní 

odborné způsobilosti vybraných pracovníků. Podrobná úprava v příloze vyhlášky směřuje 

k dosažení právní jistoty žadatelů a ochraně jejich práv. 

 

K příloze č. 5 

Tato příloha určuje podrobně postup při hodnocení jednotlivých částí zkoušek. Jsou stanovena 

hodnotící kritéria, která mají zajistit objektivitu výsledného hodnocení. Postupy hodnocení 

jsou členěny dle jednotlivých částí zkoušky. 

 

K příloze č. 6 

Příloha uvádí obsah zkoušek (písemné, ústní a praktické) a způsob ověřování znalostí před 

zkušební komisí jmenovanou SÚJB pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany. 

Důvodem je transparentnost a předvídatelnost právní úpravy odborných i praktických 

znalostí, které jsou pro jednotlivé činnosti požadovány. 

 

K příloze č. 7 

Příloha uvádí náplň kurzu u fyzické osoby zodpovědné za radiační ochranu registranta, tak 

aby bylo zřejmé, jaké úkoly musí plnit a jak je tato osoba odpovědná za fungující radiační 
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ochranu registranta. Obdobně jako u odborné přípravy a další odborné přípravy je okruh 

informací členěn na obecné a zvláštní. Jedná se přitom vždy o informace, které typově 

odpovídají činnostem vykonávaným registrantem – zejména používání zdrojů ionizujícího 

záření. 
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