
- 12 - 
 

III. 

Odůvodnění 
 

Obecná část 
 
A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace k návrhu vyhlášky o požadavcích na 

systém řízení 
 
1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1. Název 
Vyhláška č. …/2016 Sb., o požadavcích na systém řízení 
 

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 odborně, procesně i materiálově velmi složité, k docílení 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, tj. k dosažení kvality z hlediska 
veřejného zájmu, jímž je ochrana lidí a životního prostředí před negativními účinky 
využívaných zdrojů, je nutno sledovat také obecnou stránku vykonávaných činností. Správné 
a bezpečné provádění regulovaných činností je dosažitelné nejen stanovením konkrétních 
požadavků na regulované subjekty (jejich kvalifikaci, používané technické vybavení nebo 
technické postupy), ale i užitím požadavků na procesy a činnosti a jejich vstupy a výstupy 
v rámci regulovaných činností. Jakostní provádění procesů a činností, jejich plánování, 
kontrola, zaznamenávání a náprava nedostatků vytváří obecný rámec, představovaný 
systémem řízení, na němž je realizována konkrétní náplň činností při využívání jaderné 
energie a ionizujícího záření. Tento předpoklad je v obecné rovině zakotven již v atomovém 
zákoně, plyne však i z legislativy Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen 
„Euratom“), konkrétně 
 

1. Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení, 

2. Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem, 
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3. 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, 

4. 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. 

 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) předkládá návrh vyhlášky o 
požadavcích na systém řízení, který je prováděcím předpisem nového atomového zákona. 
K vydání vyhlášky je SÚJB zmocněn ustanoveními § 24 odst. 7, § 29 odst. 7 písm. a) až g) a 
§ 30 odst. 9 písm. a) a b) atomového zákona. 
Navrhovaná úprava umožňuje zavedení a udržování kvalitativně vyššího a komplexnějšího 
systému řízení vybraných osob dle § 29 odst. 1 atomového zákona, jehož hlavním cílem je 
zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení při 
činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a ionizujícího záření a činnostech 
v rámci expozičních situací. Systému řízení této úrovně lze dosáhnout především integrací 
všech požadavků, které mohou sloužit k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení. 
Návrh vyhlášky doplňuje a upřesňuje již nevyhovující stávající právní úpravu, tj. vyhlášku č. 
132/2008 Sb., o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s 
využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných 
zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd, zrušenou novým atomovým 
zákonem, a to nejen ve výše zmíněných oblastech, ale také v oblasti obsahu dokumentace, 
provádění procesů a způsobu plánování v systému řízení, posuzování účinnosti systému řízení 
a zajištění trvalého rozvíjení kultury bezpečnosti. 
Návrh vyhlášky o požadavcích na systém řízení využívá bezpečnostních požadavků platného 
doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (dále jen „MAAE“), zejména pak 
dokumentu IAEA Safety Standards Management system for facilities and activities No GS-R-
3 a jeho novely IAEA Safety Standards Leadership and management for safety GSR Part 2 
DS456. 
 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Současná právní úprava týkající se zavádění systému jakosti při činnostech stanovených 
atomovým zákonem je provedena ve vyhlášce č. 132/2008 Sb., o systému jakosti při 
provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních 
činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do 
bezpečnostních tříd. 
Hlavní nedostatky této právní úpravy tkví především v tom, že: 

• stanovuje v souladu se stávajícím zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých 
zákonů, jen požadavky na systém jakosti, který je sice důležitým, ale pouze jedním ze 
segmentů systému řízení a neřeší tak komplexně zajišťování a zvyšování úrovně 
bezpečnosti, které je základním cílem systému řízení, 
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• se formálně vztahuje pouze na procesy a činnosti v oblasti jaderné bezpečnosti a 
radiační ochrany, ostatní oblasti jako je technická bezpečnost, havarijní připravenost a 
fyzická ochrana nebo nakládání se zdroji a radioaktivními odpady reflektuje jen 
nepřímo v rámci některých ustanovení zákona č. 18/1997 Sb., 

• v ní uvedený rozsah dokumentace, podléhající režimu řízení, je neúplný a 

• požadavek na zpracování dokumentu - programu zabezpečování jakosti je omezen 
pouze na držitele povolení, u dodavatelů výrobků není vyhláškou požadován. 

Z formálního hlediska je tento stávající předpis do jisté míry nesourodým celkem, neboť 
kromě požadavků na systém jakosti, stanovuje i základní požadavky na zabezpečování jakosti 
vybraných zařízení včetně požadavků na obsah dokumentu „seznam vybraných zařízení“ a 
dále pak i kritéria pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd. Tato 
materie však z povahy věci patří spíše mezi konkrétní technické požadavky na prováděné 
činnosti (nemá povahu koncepční). 
Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům je dosavadní právní úprava citovanou vyhláškou 
nevyhovující. 
 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 
Vyhláška se vztahuje na všechny subjekty, které se podílejí na provádění a zajišťování 
procesů a činností, které ovlivňují jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech v rámci 
expozičních situací. 
Výčet povinných subjektů je dán § 29 odst. 1 atomového zákona a jsou jimi: 
 

• držitele povolení podle § 9 odst. 1, § 9 odst. 2 písm. a) až d), § 9 odst. 2 písm. f) bod 7, 
provozuje-li pracoviště III. kategorie, § 9 odst. 3 a 4 a § 9 odst. 6 písm. a) atomového 
zákona, provádí-li odbornou přípravu a další odbornou přípravu vybraných pracovníků 
vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, 

• osoba projektující jaderné zařízení, 

• osoba, která navrhuje nebo vyrábí vybrané zařízení nebo provádí jeho změnu, 

• osoba, která připravuje, řídí a provádí výstavbu staveb a technologických celků, jež 
jsou součástí jaderného zařízení, 

• osoba provádějící hodnocení bezpečnosti podle § 48 atomového zákona a 

• osoba provádějící posouzení území k umístění jaderného zařízení podle § 47 
atomového zákona. 

Dále mohou být dotčenými osobami rovněž dodavatelé těchto osob, pakliže se ve smyslu § 30 
odst. 2 atomového zákona rozhodne mít systém řízení podle atomového zákona. 
K dotčeným skupinám patří jak organizační složky státu, tak právnické a fyzické osoby, nikoli 
nezbytně podnikající. Z faktického hlediska se jedná zejména o subjekty, které projektují, 
staví, uvádějí do provozu nebo provozují jaderná zařízení (elektrárny, výzkumné ústavy, 
úložiště radioaktivního odpadu a sklady jaderného paliva) a jejich dodavatele, ať již 
technologie (zařízení a systémů) nebo know-how. Druhou velkou skupinou jsou osoby 
nakládající se zdroji ionizujícího záření nejzávažnějších (nejnebezpečnějších) typů, které 
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z tohoto titulu provozují také pracoviště se zdroji ionizujícího záření vyšší komplexnosti. 
Konkrétně se jedná nejen o průmyslové provozy, ale ve větším počtu také o poskytovatele 
zdravotních služeb (bez ohledu na konkrétní právní formu). Také jejich dodavatelé jsou pak 
potenciálně dotčení právní úpravou. 
 

1.5. Popis cílového stavu 
Touto úpravou se vytváří nová jednoduchá právní norma, jejíž naplnění umožňuje osobám dle 
§ 29 odst. 1 atomového zákona a jejich dodavatelům výrobku nebo služby podílet se na 
provádění a zajišťování procesů a činností, které ovlivňují jadernou bezpečnost, radiační 
ochranu, technickou bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech 
v rámci expozičních situací. 
Výkon dozoru nad dodržováním požadavků této vyhlášky je plně v kompetenci SÚJB a bude 
účinně zajištěn tímto ústředním správním úřadem pro oblast využívání jaderné energie a 
ionizujícího záření. 
Oproti stávající právní úpravě byly v návrhu vyhlášky provedeny významné změny především 
 

• stanovením uceleného souboru požadavků na zavedení, udržování a zlepšování 
systému řízení, planých pro všechny osoby zavádějící nebo již udržující systém řízení. 
V systému řízení musí integrovány všechny požadavky, které mohou sloužit 
k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení, 

• upřesněním požadavků na obsah dokumentace systému řízení, včetně způsobu jejího 
vedení, zejména obsahu základního dokumentu – politiky bezpečnosti a nově 
zaváděného dokumentu – programu systému řízení, který nahrazuje stávající program 
zabezpečování jakosti, 

• úpravou rozsahu, způsobu provádění a řízení procesů a činností, především 
stanovením osoby zodpovědné za provádění a hodnocení procesů a způsobu zajištění 
kvalifikace pracovníků, kteří tyto procesy provádějí, 

• upřesněním způsobu plánování k dosažení cílů systému řízení v souladu s politikou 
bezpečnosti, 

• stanovením způsobu navrhování a provádění změn systému řízení, 

• upřesněním rozsahu a způsobu posuzování účinnosti systému řízení včetně procesů a 
jejich změn prováděné vlastním a nezávislým hodnocením a 

• stanovením způsobu zajištění trvalého rozvíjení a pravidelného hodnocení kultury 
bezpečnosti u osob zavádějících systém řízení. 

 
Návrh odstraňuje jistou věcnou nesourodost stávající vyhlášky vytvořením samostatného 
přepisu pouze pro systém řízení. Požadavky na zajišťování kvality vybraných zařízení, jejich 
seznam i zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd, které jsou součástí 
stávající vyhlášky č. 132/2008 Sb. je zařazen účelněji do jiných prováděcích předpisů 
atomového zákona (viz vyhláška o projektování jaderného zařízení a vyhláška zajišťování 
kvality a technické bezpečnosti vybraných zařízení). 
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Po obsahové stránce vychází návrh vyhlášky z návodu MAAE GS-R-3 „The Management 
System for Facilities and Activities“ z roku 2006, který obsahuje požadavky na systémy 
řízení. Hlavním důvodem pro volbu návodu MAAE byla skutečnost, že tento návod je široce 
uznáván mezinárodní odbornou veřejností a na jeho vzniku se podíleli přední odborníci pro 
oblast systémů řízení. Z tohoto dokumentu ostatně pocházejí i referenční úrovně Asociace 
západoevropských jaderných dozorů (dále jen „WENRA“) WENRA A-C, které je nutno 
zahrnout do právních předpisů i z důvodu mezinárodních závazků České republiky a které 
jsou pro tuto oblast jakýmsi akceptovatelným minimem. Tento dokument se do určité míry 
snažila pokrýt i stávající vyhláška č. 132/2008 Sb. Vzhledem k tomu, že je již k dispozici 
návrh revidovaného dokumentu MAAE GS-R-3 (IAEA Safety Standards Leadership and 
management for safety GSR Part 2 DS456), bylo pro řazení požadavků na systém řízení 
použito této předlohy. 
Návrh zároveň reaguje na aktuální vývoj v oblasti unifikovaných technických norem ke 
stanovení požadavků na systému řízení v oblasti kvality (viz normy řady ČSN EN ISO 9000) 
uplatněním některých jejich požadavků, termínů a pojmů, které odpovídají současným 
trendům v oblasti řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001: 2009 „Systémy managementu 
kvality, Požadavky“ a ČSN EN ISO 9000: 2006 Systém managementu kvality – Základní 
principy a slovník. 

 
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 mezinárodními 
odbornými trendy. 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. 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 systému řízení by zůstala pouze v obecné rovině atomového 
zákona, nebyla by pravděpodobně zajištěna jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická 
bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení v důsledku nekvalitního provádění činností souvisejících s využíváním 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 daná vytvořením nové vyhlášky o požadavcích na systém řízení odstraňuje některé 
nedostatky stávající vyhlášky č. 132/2008 Sb. a zároveň rozpracovává povinnosti osob dle § 
29 odst. 1 atomového zákona v kvalitativně vyšší úrovni systému řízení, která zahrnuje 
veškeré oblasti tj. plánování, řízení, zajišťování a zlepšování systému. Cílem je v oblasti 
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činností souvisejících s využíváním jaderné energie a činností v rámci expozičních situací 
dosáhnout účinným způsobem zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 
ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení. Tento systém řízení musí být zaveden, udržován a zlepšován. 
Nepřijetí navrženého právního předpisu by bylo porušením povinností plynoucích České 
republice z členství v Euratomu. 
Varianta 1 je plně v souladu s požadavky § 29 a § 30 atomového zákona. 
 
 
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 na zavádění systému 
řízení (v případě restriktivní aplikace obecných zákonných ustanovení), což by ovšem bylo 
významně převáženo náklady v důsledku případné jaderné havárie nebo radiační mimořádné 
události (v důsledku nekvalitního provádění dotřených činností). Na straně nákladů v případě 
nulové varianty musejí být zvažovány i případné sankce Euratomu za nesprávnou transpozici 
směrnic Euratomu. 
 
 

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, jejich provedení by mělo vést ke zvýšení kvality procesů a činností, a 
tím z dlouhodobého hlediska k úsporám z efektivity a eliminace chyb. Lze mít za to, že 
krátkodobé zvýšení nákladů bude vyrovnáno a převýšeno přínosy v dlouhodobém horizontu. 
Konkrétní vyčíslení bohužel není ve fázi návrhu možné. Celkovým nezvýšením nákladů a 
posílením právní jistoty příjemce právní normy na straně druhé je zřejmé, že zvolené řešení je 
řešením optimálním a zaručuje použití nejvhodnější ekonomické varianty. 
 
Náklady a přínosy veřejné správy 
V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky návrh nepředpokládá žádné náklady orgánů 
veřejné správy. Naopak lze předpokládat zjednodušení jejich činnosti, neboť zvolené řešení 
vychází v mnohém vstříc zejména požadavkům praxe. Navrhované řešení nevznáší nové 
nároky na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. Z provedení vyhodnocení nákladů a 
přínosů legislativního zpracování zadaného řešení je zřejmé, že zvolené řešení je řešením 
optimálním a zaručuje použití nejvhodnější ekonomické varianty. 
 
Dopady na podnikatelské subjekty 
Ve srovnání se stávající úpravou nejsou negativní dopady identifikovány. Úprava by měla mít 
dlouhodobé pozitivní dopady v postupném zvyšování kvality regulovaných činností, a tím i 
snižování nákladů. 
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Sociální dopady 
Vzhledem k technickému charakteru právní úpravy nejsou. 
 
Dopady na životní prostředí 
Navrhovaná úprava nebude mít žádné negativní dopady do životního prostředí. Naopak 
striktnější požadavky na zavedení systému řízení a zvýšení kvality dozoru nad jejich splněním 
nepřímo přinesou předpokládané zlepšení ochrany lidského zdraví a 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 systému řízení. Implementace a 
vynucování budou realizovány zejména v rámci výkonu státního dozoru SÚJB v uvedené 
oblasti. 
 
 
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., 
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3. ÚJV Řež, a.s., 
 
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: 
Ing. Zdeněk Tipek, ředitel Sekce jaderné bezpečnosti 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Adresa: Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1 
telefon: 226 514 373 
e-mail: zdenek.tipek@sujb.cz 
 
 
B. Zhodnocení souladu návrhu právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 

s mezinárodními smlouvami, jímž je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské 
unie, judikatury soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie, popřípadě s legislativními záměra 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. 
Vyhláška je vydána k provedení nově připraveného atomového zákona, na základě zmocnění 
v § 24 odst. 7, § 29 odst. 7 písm. a) až g) a § 30 odst. 9 písm. a) a b) atomového zákona. 
Návrh stanovuje výlučně 
 

• požadavky na zavedení, udržování a zlepšování systému řízení, 

• obsah dokumentace systému řízení a způsob jejího vedení, 

• pravidla provádění a řízení procesů a činností včetně zvláštních procesů, 

• způsob plánování v systému řízení a rozsah a způsob provedení dokumentace tohoto 
plánování, 

• postup provádění změn systému řízení, 

• pravidla posuzování účinnosti systému řízení včetně procesů a činností a jejich změn, 

• postupy řízení neshody, 

• způsob zajištění kvalifikace pracovníků provádějících procesy a činnosti, 

• rozsah a způsob zajištění trvalého rozvíjení a pravidelného hodnocení kultury 
bezpečnosti, 

• požadavky na obsah programu systému řízení. 
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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 Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení, 

2. Směrnice Rady 2011/70/Euratom ze dne 19. července 2011, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a 
radioaktivním odpadem, 

3. 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, 

4. 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. 

 
Citované směrnice požadují v obecné rovině, aby členský stát stanovil vnitrostátní právní 
rámec požadující zavedení systému řízení. Zvláště významná je transpozice směrnic Rady 
2013/59/Euratom a 2014/87/Euratom, která dosud nebyla českým právním řádem provedena. 
Navrhovaná vyhláška stanoví podrobnosti tohoto systému řízení, proto je plně v souladu 
s těmito předpisy Euratomu. 
Z hlediska mezinárodního práva veřejného navržená vyhláška reflektuje doporučení MAAE, 
k jejichž implementaci se Česká republika politicky zavázala, jmenovitě IAEA Safety 
Standards Management system for facilities and activities No GS-R-3 a jeho novely IAEA 
Safety Standards Leadership and management for safety GSR Part 2 DS456.. Návrh je plně 
v souladu s požadavky mezinárodního práva. 
 
 
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). 
 
 
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. Nebude mít negativní hospodářské a finanční dopady na podnikatelské prostředí 
České republiky, jelikož náklady na provádění státního dozoru a výkon státní správy jsou 
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zajišťovány ve smyslu atomového zákona. 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 
negativní dopady na životní prostředí, striktnější požadavky na zavedení systému jakosti a 
zvýšení kvality dozoru nad jejich splněním nepřímo přinesou předpokládané zlepšení ochrany 
lidského zdraví a životního prostředí. 
 
 
E. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 
Vyhláška nestanoví požadavky na nakládání s osobními údaji nebo jiné požadavky, které by 
jakkoli zasahovaly do soukromí osob. Ani dosavadní právní úprava vyhláškou č. 132/2008 
Sb. tak nečiní, tudíž nedochází k žádné změně. 
Jedinou zmínkou o osobních údajích ve vyhlášce je uvedení „identifikace pracovníka, který je 
povinen zajistit koordinaci a udržování systému řízení a shodu systému řízení s požadavky 
této vyhlášky a popis práv a povinností tohoto pracovníka,“ podle § 16 písm. d) návrhu 
vyhlášky. V tomto případě se však nejedná o nově založené nakládání s osobními údaji, neboť 
adresát normy příslušnými údaji již disponuje (na základě pracovněprávních a jiných 
předpisů) a pouze je sděluje orgánu státní správy (SÚJB) v rámci žádosti o povolení k určité 
činnosti – program systému řízení, v němž se tento údaj objevuje, je totiž, mimo jiné, 
podkladem žádosti o povolení. Ochrana těchto údajů je tedy plně zajištěna legálním 
způsobem, jak na straně poskytovatele (žadatele o povolení), tak na straně příjemce (orgánu 
státní správy). 
 
 
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 
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. 
 
 
II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
 

K § 1 
Předmět právní úpravy vyhlášky je stanoven v souladu se zmocňovacími ustanoveními v § 24 
odst. 7, § 29 odst. 7 písm. a) až g) a § 30 odst. 9 písm. a) a b) atomového zákona. Ustanovení 
je východiskem pro systematiku celé úpravy a její základní principy. 
Zároveň je podáván výčet směrnic, které nová právní úprava transponuje. 
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K § 2 
Ustanovení definuje základní pojmy používané vyhláškou, jejichž bližší vymezení je nezbytné 
pro správnou interpretaci a aplikaci navrhovaného předpisu. Definice některých dalších pojmů 
vycházejí z definic stanovených v normě ČSN EN ISO 9000:2006 a jsou upraveny tak, aby 
vyhovovaly legislativním požadavkům, zaměření právního předpisu a současně se významově 
neodchylovaly od výkladu uvedeného ve výše uvedené normě. Jsou definovány pouze některé 
z užitých pojmů, resp. ty, u nichž by mohlo dojít k interpretačním nejasnostem. 
Prvním z definovaných pojmů je „garant procesu“. Je vymezen jako osoba, která (v obecném 
smyslu slova) nese odpovědnost za úspěšné provádění procesu v zájmu zajištění jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení. Určením garantů procesů dojde k vytvoření 
soustavy organizačních bodů, které jsou předpokladem vlastního účinného fungování systému 
řízení. 
„Ověření“ je prověřování, kontrola, správnosti pravdivosti výroku, hypotézy, argumentu, 
logického systému, nebo funkce přístroje konfrontací s fakty, nebo ověřování platnosti úsudku 
formální analýzou. V případě procesu systému řízení nebo jeho dokumentace se jedná o to, 
zda požadavky na tyto entity jsou správné a pravdivé a jsou v souladu s jejich vlastnostmi. 
V systému řízení musejí být jednoznačně stanovena práva a povinnosti osob, které vykonávají 
procesy a činnosti. Soubory těchto práv a povinností vytvářejí tzv. „procesní roli“ a jejím 
uskutečněním dochází k úspěšné realizaci procesu a činností a tím dosahování cílů systému 
řízení. Výkon procesů a činností mimo procesní role je z povahy věci vyloučen. 
„Přezkoumání“ tvoří druhý postup užívaný ke zjištění, zda jsou procesy a činnosti v souladu 
s potřebami systému řízení, konkrétně s jeho cílem, jímž je v obecné rovině zajištění jaderné 
bezpečnosti radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení. 
„Ukazatelem účinnosti procesu“ se rozumí hodnotící hledisko, které garantovi procesu 
umožní posoudit, zda je proces prováděn účinně, v souladu s požadavky na něj kladenými. 
Bez soustavného sledování způsobu provádění procesů s využitím ukazatelů by nebylo možné 
zajistit fungování systému řízení. 
„Validace“ je potvrzení platnosti prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že 
požadavky na specifické zamýšlené použití nebo na specifickou aplikaci byly splněny 
(podmínky použití pro validaci mohou být reálné nebo simulované; podle ISO 9001). 
V případě procesu nebo činnosti se jedná o potvrzení souladu se zamýšleným výstupem 
z procesu nebo činnosti. U dokumentace se jedná o prověření zejména konzistence 
dokumentu, kompletnosti a např. stavu bezpečnostních prvků apod. 
 

K § 3 
Ustanovení upravuje základní požadavky na zavedení, udržování a zlepšování systému řízení, 
jehož hlavním cílem je účinným způsobem zajišťovat a zvyšovat jadernou bezpečnost, 
radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení (vyhláška tento základní účel vymezuje jako „cíle systému 
řízení“) při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech v rámci 
expozičních situací. Předpokladem k dosažení cílů systému řízení je plnění všech požadavků, 
které mohou sloužit k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 
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technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení (vyhláška dále vymezuje jako „integrované požadavky“), bez ohledu na to, 
odkud plynou. Zpravidla budou zdrojem těchto požadavků jiné právní předpisy, které ukládají 
konkrétní povinnosti při zajišťování jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení, ale může se jednat i o požadavky stanovené technickými normami, popř. 
stanovené samotným adresátem vyhlášky, pakliže mají závaznou formu (např. dokumentace 
pro povolovanou činnost ve smyslu atomového zákona). 
V odstavci 2 se ukládá osobě zavádějící a udržující systém řízení přiznat při svém 
rozhodování vždy nejvyšší prioritu dosažení výše uvedených cílů. Jen tímto způsobem lze 
zajistit, aby byly procesy a činnosti vykonávané touto osobou kvalitní a vedly k zajištění 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, tj. převážily např. nad zájmy ryze 
ekonomickými. Tento požadavek plyne také z mezinárodních doporučení WENRA. 
Podle odstavce 3 je požadavek na dosažení cílů systému řízení a plnění integrovaných 
požadavků vztažen i na jednotlivé procesy a činnosti, které musí být dále podle odstavce 4 
systematicky plánovány a prováděny. Předpokladem jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 
technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení je nejen vhodné celkové zaměření systému, ale také relevantní náplň konkrétních 
procesů a činností, resp. jakost v procesech a činnostech tímto způsobem dosažená. 
Bezpečnostně přijatelný stav procesů a činností je z praktického hlediska dosažitelný jen 
formálně jasně strukturovaným postupem, s pomocí plánů a soustavného a koncepčního 
charakteru procesů a činností. 
Odstavec 5 specifikuje nutné (základní) požadavky na zavedení, udržování a zlepšování 
systému řízení jako je vytvoření vhodných podmínek udržování, zlepšování a hodnocení 
systému řízení, zavedení příslušných opatření k plnění cílů systému řízení a k zajištění shody 
s požadavky příslušných právních předpisů, plnění integrovaných požadavků a vymezení 
způsobu řízení a jejich jednotlivých úrovní. 
Zavedení účinného systému řízení je v současné době klíčové pro zajištění bezpečnosti jako 
celku v oblasti využívání jaderné energie, kterého se dosahuje pomocí řízeného plánování, 
kontroly a dohledu nad systematicky prováděnými procesy a činnostmi v normálních, 
přechodných a havarijních situacích za předpokladu úspěšného plnění integrovaných 
požadavků. Účinný systém řízení musí být zaveden způsobem, který zajistí, aby s ním byli 
seznámeni všichni pracovníci a aby ho pochopili a pracovali v souladu s ním. Rovněž 
vzájemný soulad plnění integrovaných požadavků a jejich harmonické spojení (integrace 
v jeden spojitý celek) je východiskem pro předcházení bezpečnostně relevantních nedostatků 
v činnostech osoby zavádějící systém řízení. Tohoto cíle lze dosáhnout mj. s pomocí účinné 
vnitřní organizační struktury osoby zavádějící systém řízení, která reflektuje cíle systému 
řízení, a jednoznačně vymezeného způsobu řízení procesů, činností a dalších aspektů aktivity 
vykonávané osobou zavádějící systém řízení. Zvláštní roli v systému řízení a provádění 
procesů a činností hraje koncept „leadership“ (vedení), v mezinárodní praxi široce užívaný a 
obsažený i v mezinárodních doporučeních MAAE a WENRA. Schopnost vést ostatní a být 
jim příkladem je považována za nezbytný předpoklad správného (kvalitního) a bezpečného 
provádění procesů a činností. Je tedy stanovena povinnost tuto schopnost rozvíjet nejen u 
pracovníků, kteří jsou formálně nadání nějakou pravomocí k vedení ostatních, ale i u těch, 
kteří takovou schopnost projeví spontánně v rámci provádění procesů a činností. Vyhláška pro 
tyto osoby zavádí legislativní zkratku „vůdčí pracovníci“. 
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Řada zde uvedených požadavků transponuje požadavky směrnic z dílny Euratomu a 
implementuje mezinárodní doporučení WENRA a MAAE. 
 

K § 4 
V ustanovení se stanovují pravidla, jejichž zavedení je nezbytné k provádění a řízení procesů 
a činností v zájmu dosažení cílů systému řízení. Tato pravidla určují způsob provádění a 
řízení procesů ve shodě se zamýšleným použitím, s požadavky stanovenými v dokumentaci 
systému řízení včetně požadavků na zajišťování kvality jejich výstupů a s kritérii přijatelnosti 
těchto výstupů.  
Ke zvýšení úrovně řízení se zavádí pro řízení každého procesu funkce garanta procesu (viz 
odstavec 1), který přebírá povinnosti a práva k zavedení, provedení a hodnocení účinnosti 
procesu včetně zajištění splnění požadavků na proces kladených právními předpisy ve shodě 
s definicí garanta podle § 2. Určení jednoznačně povinné osoby má v praxi jednoznačně 
pozitivní dopady na tento proces. Obdobně se zavádí pro každý proces stanovení procesních 
rolí. Mezení jednoznačné náplně činností pracovníků, kteří se na procesu podílejí, je 
předpokladem pro správné a účinné provádění těchto činností. 
Odstavec 2 pak stanoví konkrétní požadavky na procesy a činnosti. Pro zajištění vzájemného 
propojení a posloupnosti procesů, a tím i dosažení kvality jejich výstupů a ve výsledku 
zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační 
situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, se určují jejich vzájemná 
rozhraní. Procesy a činnosti musí být soustavně sledovány k prověření jejich schopnosti 
dosáhnout stanovených cílů systému řízení. Toto soustavné sledování má vést k odhalení 
nedostatků v procesech a činnostech, ale také k jejich průběžnému zlepšování, a tím též ke 
zlepšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. Tyto 
požadavky stanoví písmena a) až c). 
Písmeno d) zohledňuje požadavek dokumentovat procesy a činnosti v rámci dokumentace 
systému řízení, který se váže i na plnění podmínek stanovených v odstavci 4, za kterých 
musejí být procesy a činnosti prováděny. Tyto podmínky směřují především k tomu, aby byly 
procesy a činnosti prováděny pod dohledem kvalifikovaných pracovníků a řízeným 
způsobem, který eliminuje chyby a zajistí jejich předcházení v budoucnu. Požadavky jsou 
kladeny také na technické aspekty prováděných procesů a činností, neboť i konkrétní 
vybavení, jakožto jeden ze vstupů procesů a činností, má nezanedbatelný vliv na způsob jejich 
provádění a na dosahování cílů systému řízení. 
V odstavci 3 je uvedena možnost stanovit v dokumentaci procesů a činnosti kontrolní body, u 
nichž nelze pokračovat v procesu nebo činnosti bez souhlasu určené fyzické osoby. 
Kontrolních bodů lze využívat zejména v případě dodávky výrobku nebo služby dodavateli 
pro osoby dle § 29 odst. 1 zákona. Ustanovení vychází z předpokladu, že bez úspěšné 
realizace zkoušek či kontrol v rámci kontrolního bodu příslušný pracovník nesvolí 
s pokračováním procesu, k čemuž dojde zejména v případech odhalených nedostatků. Opět 
jde tedy o opatření, které má přispět k účinnému provádění procesů a činností s kvalitním 
výstupem. 
Řada zde uvedených požadavků transponuje požadavky směrnic z dílny Euratomu a 
implementuje mezinárodní doporučení WENRA a MAAE. 
 

K § 5 
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Ustanovení v odstavci 1 až 3 určuje způsoby vlastního hodnocení procesu, činnosti, jejich 
vstupů a výstupů, které jsou v pravomoci garanta procesu, resp. jím pověřené osoby, Ten 
rozhoduje, jak a který druh hodnocení procesu bude použit, a to v závislosti na konkrétním 
předmětu hodnocení. Konkrétní modul vlastního hodnocení procesu a činnosti a jejich vstupů 
a výstupů musí uplatněn před jejich prvním použitím, aby byla snížena možnost vzniku 
nedostatků v těchto položkách. Hodnocení může být uplatněno i při tvorbě dokumentace 
systému řízení a jejích změn, které jsou v tomto smyslu činnostmi podle § 29 odst. 3 písm. a) 
atomového zákona. Východiskem pro provádění hodnocení je stanovení tzv. kritérií 
přijatelnosti, což je bezpečnostní, technická nebo administrativní podmínka nebo mez veličin 
určující jejich přijatelnost z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události nebo 
zabezpečení. Garant (resp. jeho substitut) provádějící vlastní hodnocení tak určí parametry, 
s nimiž bude porovnávat dosažené výsledky hodnocení a tím zjišťovat, zda je zajišťována 
jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. Nelze opomíjet ani skutečnost, že i 
vlastní hodnocení, resp. jeho jednotlivé mody, je procesem, tudíž na něj musí být aplikovány 
jiné požadavky vyhlášky stanovené na procesy a činnosti. 
Odstavec 4 stanovuje požadavky na tzv. „zvláštní procesy“, vymezené atomovým zákonem 
jako „procesy, u nichž nelze v plném rozsahu ověřit soulad jejich výstupu s požadavky na 
něj“. Škála těchto procesů je v praxi značná a jejich specifikum spočívá v tom, že výstup 
z nich je do značné míry unikátní. Prakticky se tak může jednat např. o svařování, ale také o 
programování nebo tvorbu dokumentace. Vzhledem k povaze zvláštního procesu musí být 
způsobilost fyzických osob, které jej řídí, provádějí a hodnotí a postupy provádění procesu 
před provedením zvláštního procesu validovány (odstavec 5). Před použitím technického 
vybavení k provedení zvláštního procesu musí být kontrolován jeho stav a způsobilost 
zejména proto, že dosažení výstupu z procesu je náročnější než u běžných procesů (odstavec 
6). 
Rovněž v tomto případě jsou transponovány požadavky směrnic Euratomu a mezinárodní 
doporučení WENRA a MAAE. 
 

K § 6 
Ustanovení určuje způsob plánování v systému řízení a provedení dokumentace tohoto 
plánování. Plánování v systému řízení je součást systému řízení zaměřená na rozpracování 
cílů stanovených politikou bezpečnosti a na specifikování nezbytných procesů a souvisejících 
zdrojů pro splnění těchto cílů. 
Odstavec 1 stanoví obecné zásady, které by měly být dodrženy při plánování v systému řízení, 
včetně potřeby zvyšování kvality plánů a hodnocení jejich účinnosti při zajišťování a 
zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 
radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. Soubor zde 
stanovených povinností pokrývá všechny nezbytné fáze procesu plánování, na který se rovněž 
vztahují obecné požadavky na procesy a činnosti, a akcentuje jeho specifickou povahu, 
jakožto strategického nástroje umožňujícího dlouhodobý koncepční přístup k zavádění a 
využívání systému řízení a provádění procesů a činností. 
Odstavec 2 pak vyžaduje zajištění souladu plánů systému řízení s politikou bezpečnosti, 
jakožto strategickým dokumentem určujícím základní filozofii zajištění jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení systémem řízení. 
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Rovněž v tomto případě jsou transponovány požadavky směrnic Euratomu a mezinárodní 
doporučení WENRA a MAAE. 
 

K § 7 
Ustanovení upravuje pravidla provádění změn v systému řízení. Jelikož systém řízení musí 
reflektovat cíle systému řízení a integrované požadavky, společně s principem 
odstupňovaného přístupu stanoveného atomovým zákonem, z povahy věci plyne, že je nutné 
jej udržovat aktuální (ostatně relevantní povinnost je zakotvena i v § 3 odst. 5 návrhu 
vyhlášky). V případě potřeby provést změnu systému řízení nebo jeho jednotlivých procesů a 
činností nebo jinou změnu, např. organizační změnu (dále jen „změna“), kdy nesmí být 
připuštěno jakékoli snížení úrovně zajišťování bezpečnosti jako celku, a to ani krátkodobě, se 
vychází z předpokladu, že každá taková změna musí být vhodně hodnocena z hlediska jejího 
budoucího vlivu na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 
Ustanovení pak určuje zásady řízení změn počínaje plánováním změn systému řízení. Potřeba 
plánovat změnu pak vyplývá z požadavku udržovat integritu systému řízení tak, aby byly po 
jejím provedení v plném rozsahu plněny integrované požadavky stejně jako cíle sytému řízení 
stanovené politikou bezpečnosti (odstavec 1). U změn, u kterých se soudí, že mohou mít 
dopad na bezpečnost, jako celek, musí být provedeno bezpečnostní hodnocení, a to jak ve fázi 
zpracování návrhu (odstavec 2), tak po jejím provedení (odstavec 5). Způsob provedení 
změny musí být sledován a vyhodnocován (odstavec 3) tak, aby bylo možno provést 
posouzení účinnosti provedení změny. Celý proces provádění změn musí být dokumentován 
postupy obsahujícími způsob provádění návrhu změny včetně způsobu jeho schválení, 
způsobu přípravy a provedení změny, způsobu jejího hodnocení a záznamy o provedení 
uvedených činností (odstavec 4). 
 

K § 8 
Ustanovení upřesňuje rozsah a způsob posuzování účinnosti systému řízení včetně 
jednotlivých procesů a jejich změn. Jeho účelem je identifikovat a napravit problémy řízení, 
které ohrožují plnění cílů systému řízení, a dále jim předcházet a současně vyhledávat 
příležitosti ke zlepšení systému řízení a procesů a činností (odstavec 1 a 2). Nástrojem pro 
hodnocení systému řízení a procesů a činností jsou ukazatele výkonnosti jednotlivých 
procesů, které, ve shodě s jejich definicí dle § 2 písm. b) vyhlášky, poskytují garantovi 
procesu informace o účinnosti procesu a činnosti (odstavec 3). Ukazatele výkonnosti a musí 
být garantem procesu pravidelně hodnoceny z hlediska jejich schopnosti odhalovat účinnost 
procesu (odstavec 4), jinak nelze zajistit relevanci hodnocení účinnosti jako celku. Je-li 
odhalena nedostatečnost, bude posuzována v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky 
jako „neshoda“ a relevantně napravena. 
Ustanovení současně člení způsob posuzování účinnosti systému řízení a jejich procesů 
činností, které je prováděno jako vlastní (vnitřní) a nezávislé (odstavec 5). Podrobnosti těchto 
typů stanovují následující paragrafy. 
 

K § 9 
Ustanovení stanoví požadavky na způsob provádění vlastního hodnocení účinnosti každého 
procesu garantem procesu. Garant je nadán dostatečnou kvalifikací a zkušeností s procesem 
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k vyhodnocení jeho účinnosti. Zároveň u tohoto typu hodnocení není nezbytným 
předpokladem absolutní nezávislost na prováděném procesu – jeho znalost je naopak žádoucí. 
Garant procesu periodicky provádí vlastní hodnocení k prověření vhodnosti a přiměřenosti a 
případnému odhalování neshod, které mohou ohrozit cíle systému řízení. Garant provádí 
hodnocení též za situace, kdy se prokazují nepříznivé tendence v údajích o účinnosti, nebo 
provádějí významné změny procesu, u kterých je nutné provést včasnou kontrolu postupu, 
nebo při zavádění nových procesů (ovšem pokud byl již garantem stanoven). 
Vlastní hodnocení musí být plánováno (odstavec 2) obdobně jako jiné procesy. Přesně 
apriorně stanovený způsob provádění hodnocení zajistí jeho systematičnost a prevenci 
nedostatků. Při provádění vlastního hodnocení musí garant postupovat podle zpracovaného 
programu tak, aby mohl vyhodnotit účinnost procesu se stanovenými cíli a ukazatelem 
účinnosti. Na základě výsledků vlastního hodnocení musí navrhnout nápravná opatření 
k opatření neshod, jsou-li identifikovány a preventivní opatření k jejich předcházení včetně 
návrhů na zlepšení účinnosti procesu. Uplatňováním výsledků vlastního hodnocení tak garant 
procesu přispívá i ke  zlepšování celého systému řízení (odstavec 3). 
 

K § 10 
Ustanovení stanovuje způsob provádění nezávislého hodnocení systému řízení včetně procesů 
a činností a hodnocení jejich výstupů. Smyslem nezávislého hodnocení je ověření funkčnosti 
systému řízení a procesů a činností. Nezávislý prvek je nezbytným doplňkem vlastních 
hodnotících procesů osoby zavádějící systém řízení a předchází stagnaci, popř. snižování 
kvality hodnocení. Nezávislé hodnocení musí být prováděno vhodnými metodami 
k vyhodnocení schopnosti systému řízení dosáhnout cílů systému řízení. Mezi tyto metody lze 
zahrnovat zejména sledování, přezkoumání, kontrolu, interní audity nebo audity prováděné 
externími organizacemi u všech osob dle § 29 atomového zákona nebo jejich dodavatelů 
výrobku či služby. 
Nezávislost hodnocení je zajišťována požadavkem, aby bylo prováděno fyzickými osobami, 
které jsou kvalifikovány v příslušném oboru pro hodnocení činností a nepodílejí se na 
plánování, řízení a provádění procesů a činností, které jsou předmětem hodnocení. Hodnocení 
musí být prováděno v pravidelných intervalech nebo následně po implementaci významných 
změn v systému řízení a případně při zjištění nedostatků ve výkonnosti např. sledováním 
účinnosti jednotlivých procesů (odstavec 1). 
Výstupy z nezávislého hodnocení musí umožňovat jejich objektivní přezkoumání a ověření z 
hlediska, zda jsou výstupy v souladu se stanovenými ukazateli účinnosti, přijetí opatření 
k nápravě neshod, pokud byly identifikovány a preventivní opatření k jejich přecházení 
(odstavec 2). 
 

K § 11 
V ustanovení se specifikují požadavky k zajišťování řízení neshody, které je jedním 
z východisek správného (tj. bezvadného) provádění procesů a činností, a tím i naplňování cílů 
systému řízení. Neshodou ve smyslu atomového zákona a této vyhlášky se rozumí jakákoliv 
neshoda vykonávaných procesů a činností a jejich výstupů s dokumentovanými požadavky. 
Odhalováním a nápravou neshod v rámci systému řízení je zaručena požadovaná úroveň 
kvality ve shodě významem procesu a činnosti a jejich výstupů. Opatření k nápravě a 
preventivní opatření při předcházení neshodě a předcházení opakování neshody jsou jedním 
z nezbytných nástrojů pro zlepšování účinnosti systému řízení. 
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Odstavec 1 stanovuje povinnost neprodleně oznamovat odhalení neshody a požadavky, které 
musí být plněny při odhalování neshody. Zde uvedené kroky musí osoba zavádějící systém 
řízení provést proto, aby byla neshodu vůbec odhalit a vyhodnotit její význam, neboť jen tak 
je možné přijmout adekvátní reakci. Z hlediska budoucího fungování procesů a činností a 
systému řízení jako celku je klíčová rovněž povinnost neshodu dokumentovat, neboť 
zachycená zkušenost má význam z hlediska systému zpětné vazby. 
Odstavec 2 stanovuje požadavky, které musí být splněny při neprodlené nápravě neshody. 
V prvé řadě je nezbytné odhalenou neshodu vyhodnotit z hlediska jejího bezpečnostního 
významu. Získané informace by měly být využity při hledání relevantní opatření k nápravě 
neshodného stavu, ale také k předcházení případných dalších obdobných neshod v budoucnu. 
Odstavec 3 zavádí legislativní zkratku „potencionální neshoda“ a stanovuje požadavky, které 
musí být splněny při předcházení jiné (aktuálně neznámé) neshodě a předcházení opakování 
neshody. Systém má zabránit tomu, aby se objevila neshoda v procesech a činnostech, s níž se 
osoba dosud nesetkala, a to analýzou dosavadních informací a nalezením vhodných 
preventivních opatření. Tento soubor opatření pak imanentně přispívá i k předcházení 
opakování dosavadních neshod. 
Řízení neshody zohledňuje požadavky ČSN EN ISO 9001 ed. 2:2010 Systémy managementu 
kvality – Požadavky, příslušná doporučení MAAE a sdružení WENRA, jakož i praktické 
zkušenosti s aplikací starší právní úpravy. Oproti dosavadní právní úpravě jsou přehledně a 
jednoznačně stanoveny specifikované požadavky pro odhalování neshod v rámci systému 
řízení, jejich nápravy a preventivních opatření proti potencionálním neshodám, s ohledem na 
jejich možné dopady pro jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení při 
nevhodném použití neshodné položky. 
 

K § 12 
Nezbytnou podmínkou k zavedení a udržování systému řízení je i vytvoření vhodných 
personálních zdrojů využívajících pracovníky s kvalifikací odpovídající druhu a významu jimi 
prováděného procesu a činnosti. Proto účelem tohoto ustanovení je v souladu se zmocněním 
dle § 30 odst. 9 písmeno a) atomového zákona určení způsobu zajištění kvalifikace 
pracovníků provádějící procesy a činnosti. Soubor požadavků, potřebných k zajištění 
kvalifikace pracovníků provádějící procesy a činnosti v systému řízení musí být realizován 
tak, aby pracovník, který úspěšně absolvoval teoretickou přípravou a praktický výcvik a byl 
seznámen s vlivem procesu nebo činnost na zajišťování a zvyšování úrovně jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení byl schopen vykonávat přidělený proces nebo 
činnost (odstavec 1 a 2). 
Ověřování kvalifikace pracovníků před prvním zahájením procesu nebo činnosti je nutnou 
podmínkou k zajištění potřebné kvality provádění procesu nebo činnosti. Následné pravidelné 
nezávislé ověřování kvalifikace těchto pracovníků je využíváno zejména jako součást 
vlastního hodnocení účinnosti procesu, který podmiňuje i výkon pracovníka (odstavec 3). 
Rovněž tak trvalé udržování kvalifikace pracovníků provádějící procesy a činnosti je zárukou 
zajištění potřebné kvality provádění procesu nebo činnosti pracovníky, kteří si svoji 
kvalifikaci a odbornost zvyšují, např. formou opakovaných školení, přezkoušením, či 
opakovaným praktickým výcvikem k získání nejnovějších poznatků v technologii, které se 
vztahují k jejich činnosti (odstavec 4). 
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K § 13 
Toto ustanovení detailněji upravuje prvky tzv. kultury bezpečnosti, jejíž základní rysy jsou 
stanoveny atomovým zákonem. Koncept kultury bezpečnosti je mezinárodně široce uznávaný 
a nachází v posledních letech odezvu i v právních úpravách z dílny Euratomu (proto je toto 
ustanovení transpoziční). Mimoto i mezinárodní odborná veřejnost, reprezentovaná zejména 
MAAE a WENRA, klade stále větší důraz na to, aby si pracovníci působící v organizaci 
aktivní při mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření byli vědomi významu 
činností, které jsou jim svěřeny a vykonávali své funkce s plným nasazením a znalostí 
bezpečnostních aspektů. 
Zajištění silné kultury bezpečnosti a její trvalé rozvíjení musí být hlavním cílem systému 
řízení osob zavádějících systém řízení dle § 29 odst. 1 atomového zákona, stejně tak, jako 
dosažení vysoké úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. Návrh 
vyhlášky v odstavci 1 proto stanovuje, aby osoby podle § 29 odst. 1 zajistily srozumitelnost 
hlavních principů kultury bezpečnosti pro vůdčí pracovníky a pracovníky, kteří řídí, provádí a 
hodnotí procesy a činnosti a informovaly o nich. Dále jsou povinny motivovat tyto 
pracovníky k vyhledávání příležitostí ke zlepšování systému řízení, procesů a činností. 
Předpokladem bezpečného vykonávání činností je ovšem také soustavná výměna, resp. sdílení 
informací mezi pracovníky a vytvoření prostředí, které povede pracovníky k aktivnímu 
odhalování nedostatků a jejich iniciativní nápravě. Ke všem aktivitám při naplňování kultury 
bezpečnosti jsou nezbytné relevantní zdroje (lidské, materiální, finanční, know-how). 
Zajištění zdrojů plyne jako obecný požadavek přímo z atomového zákona (pro systém řízení 
jako celek), ovšem pro oblast kultury bezpečnosti je nezbytné hodnocení těchto zdrojů. 
Postupy hodnocení by přitom v zájmu zajištění cílů systému řízení měly splňovat parametry 
hodnocení účinnosti systému řízení jako celku, tj. podléhat vlastnímu hodnocení i 
nezávislému hodnocení. 
Jakkoli je toto téma obtížně regulatorně uchopitelné a tradičně spadá mezi soft požadavky, 
bude-li dosažena takto legislativou stanovená míra prosazování kultury bezpečnosti, lze 
předpokládat, že bude i soustavně zajišťována a zlepšována úroveň jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení a plněny mezinárodně politické závazky České republiky. 
V odstavci 2 návrh stanovuje povinnost zajistit, aby vůdčí pracovníci přispívali k neustálému 
zlepšování a rozvíjení kultury bezpečnosti a prováděli vlastní hodnocení kultury bezpečnosti. 
Takto zaváděný systém sdílení know-how a zejména kritického přístupu k vlastní činnosti a 
k činnosti osoby zavádějící systém řízení obecně je rovněž předpokladem neustálého 
zvyšování kvality v procesech a činnostech a systému řízení jako celku. Soustavné vlastní 
hodnocení má vést k odhalování nedostatků a potenciálně slabých míst systému a doplňuje tak 
systém řízení neshod na partikulárnější a méně formalistické bázi. 
V odstavci 3 pak vyhláška požaduje provádět pravidelně jednou ročně hodnocení kultury 
bezpečnosti, v rámci kterého jsou hodnoceny vlastnosti a postoje osob vykonávajících 
přidělené procesy a činnosti, přičemž výsledky hodnocení je nutné dokumentovat a 
oznamovat všem pracovníkům, kteří vykonávají procesy a činnosti. I toto obecné hodnocení a 
následné sdílení informací má vést k vytváření společného prostředí s účinným zajišťováním 
cílů systému řízení, resp. jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 
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K § 14 
Systém řízení musí být popsán souborem dokumentů, které stanoví základní bezpečnostní 
cíle, postupy a opatření, které budou vytvořeny a používány pro dosažení těchto cílů. 
Ustanovení určuje rozsah a obsahovou náplň dokumentace systému řízení. Významnou 
změnou oproti dosavadní právní úpravě je zahrnutí základního dokumentu „Politika 
bezpečnosti“ do dokumentace systému řízení, který stanovuje strategii, bezpečnostní cíle a 
závazky osoby zavádějící systém řízení soustavě plnit integrované požadavky, včetně kvality 
řízení. Politika bezpečnosti tak poskytuje rámec pro stanovení bezpečnostních cílů a pro jejich 
přezkoumání. 
Naopak se ustupuje od určení hierarchie dokumentů v závislosti na jejím obsahu, které podle 
získaných zkušeností nemusí být vhodné pro všechny osoby zavádějící systém řízení. Obsah 
dokumentace je oproti stávajícímu stavu právní úpravy rozšířen o dokumentování požadavků 
na procesy a činnosti prováděné dodavatelským způsobem, za jejichž plnění nese osoba 
zavádějící systém řízení celkovou (primární) odpovědnost. Tímto způsobem je vytvořena 
legální vazba mezi dokumentací systémy řízení dodavatele, popř. jeho dodavatelů, a držitele 
povolení, a tím zajištěna i žádoucí kontinuita procesů a činností a jejich výstupů u těchto 
subjektů. 
Dokladování systému řízení záznamy je pak na rozdíl o stávajícího stavu pojato tak, aby mezi 
záznamy byly zahrnuty veškeré výstupy plnění požadavků na systém řízení, jednotlivých 
procesů a činností, ale i záznamy na tuto dokumentaci navazující, tj. např. smlouvy, výkresy, 
provozní předpisy, pravidla výcviku pracovníků včetně vybraných dokumentů schvalovaných 
SÚJB podle atomového zákona, které rovněž podléhají řízení ve smyslu § 15 odst. 1 
vyhlášky. 
Pod řízením záznamů lze podle druhu organizace předpokládat plnění následujících činností: 
1. vytvoření systému vedení záznamů. Tento systém by měl zajišťovat, aby záznamy 
byly: 
- identifikovány, zpracovávány, autentizovány, tříděny a udržovány vhodné záznamy, 
jak to požadují platné právní předpisy, normy a příslušné dokumenty systému jakosti k 
poskytnutí důkazů o shodě s požadavky a o provedených činnostech a tudíž i o efektivním 
fungování systému jakosti, 
- zařazeny do kategorií, registrovány při příjmu, snadno vyhledatelné, opatřeny 
rejstříkem a umístěny na náležitém místě v souborech, 
- uchovávány v prostředí, které je pod dohledem, 
- opravovány nebo doplňovány výjimečně a tak, aby popisovaly skutečný stav věci, 
- čitelné, úplné, jednoznačně přiřaditelné k určité položce, službě nebo procesu a měly 
by být zapsány na takovém materiálu, který vydrží po dobu archivace bez poškození (u 
některých až několik desítek let). 
2. stanovení, které záznamy má organizace vydávat, a které jí mají být předávány, nebo 
které záznamy má organizace udržovat, 
3. stanovení a dokumentování povinnosti k provozování a udržování záznamů a 
dokumentovaného postupu, který stanoví nástroje řízení potřebné k identifikaci, ukládání, 
ochraně, vyhledávání záznamů a stanovení doby jejich uchování. 
Jak vyplývá z výše uvedených činností (které nalézají svůj odraz i v textu vyhlášky, v § 15), 
jedná se nejen o ochranu a utajování záznamů, ale především soubor činností, které směřují k 
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jednoznačnému cíli zachovat veškeré záznamy vztahující se k činnostem prováděným podle 
atomového zákona po celou dobu archivace. Z tohoto důvodu je nutné zachovat termín „řízení 
záznamů“. Navíc upozorňujeme, že termín „řízení záznamů“ je běžně používán mnoho let v 
technické praxi v oblasti systému managementu jakosti, který je zaveden a certifikován 
národním akreditačním orgánem (Českým institutem pro akreditaci - ČIA) v řadě organizací v 
ČR. Tento termín je uplatněn také v mezinárodních standardech (harmonizovaných normách; 
viz např. ČSN ISO 9001). 
 

K § 15 
Odstavec 1 definuje obecné požadavky na tvorbu dokumentace systému řízení a způsob 
nakládání s ní tak, aby bylo zajištěno její účelné a jednoznačné využití, bezpečné ukládání a 
uchovávání a stanovena četnost jejího pravidelného hodnocení. I v tomto případě je kladen 
důraz na pravomoc konkrétního pracovníka zajistit relevantní řízení dokumentace. 
Vzhledem k specifickému postavení dokumentu Politika bezpečnosti v dokumentaci systému 
řízení jsou v odstavci 2 a 3 požadavky na způsob nakládání s ním stanoveny odlišně tak, aby 
tento dokument vyhovoval danému účelu použití a způsobu jeho hodnocení. Jelikož 
dokument má prvořadý strategický význam pro systém řízení i činnosti a procesy, je kladen 
důraz na sledování její kvality a přiměřenosti. Jakkoli se jedná o obtížně vymezitelné 
kategorie, v kontextu konkrétního naplnění tohoto právního požadavku by nemělo vyvolávat 
problémy určit, zda je dané situaci Politika bezpečnosti přiměřená, či nikoli (zejména 
z hlediska cílů systému řízení a integrovaných požadavků). 
 

K § 16 
Ustanovení podrobně upravuje požadavky na obsah programu systému řízení pro 
specifikované povolované činnosti. Tento program nahrazuje stávající dokument „program 
zabezpečování jakosti“ vzhledem k přechodu právní úpravy od stávajícího konceptu „systému 
jakosti“ ke konceptu „systém řízení“. Stanovení obsahu programu systému řízení zohledňuje 
dvojaký charakter tohoto dokumentu plynoucí přímo z atomového zákona, a to jednak jako 
nástroje k dokumentování systému řízení specifickou formou umožňující SÚJB posoudit míru 
a způsob zavedení systému řízení pro povolovanou činnost a je zároveň dokumentu, který je 
vyžadován jako součást dokumentace pro udělení povolení k dané činnosti nebo v rámci 
provádění kontrolní činnosti u osob, které systém řízení zavádějí. 
Konkrétní obsahové náležitosti programu systému řízení jsou voleny tak, aby měl dokument 
vůči SÚJB potřebnou vypovídací hodnotu o systému řízení a zároveň poskytoval základní 
východisko pro uvedení systému řízení do praxe. Podstatná část dokumentu tedy spočívá 
v popisu systému řízení a jeho jednotlivých složek, jak plynou z ostatních částí navržené 
vyhlášky. 
 

K § 17 
Ustanovení vymezuje rozsah plnění požadavků na systém řízení stanovených touto vyhláškou 
při provádění nebo zajišťování činností v rámci expozičních situací pro pracoviště III 
kategorie se zdroji ionizujícího záření. Pro tento typ pracovišť by řada požadavků vyhlášky 
byla příliš zatěžující, neboť požadované kvality procesů a činností a úrovně radiační ochrany, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení lze 
dosáhnout i méně přísnými (obecnějšími) regulatorními postupy. Některé vyhláškou 
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zakotvené instituty jsou u tohoto typu pracovišť proto nadbytečné, byť prakticky není 
vyloučeno, aby byly adresáty implementovány na dobrovolné bázi. Jmenovitě se jedná např. o 
požadavky na zvláštní procesy, vlastní hodnocení aj. 
 

K § 18 
Ustanovení podává informaci o oznámení vyhlášky v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování 
informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, neboť 
některé požadavky mají charakter technických požadavků. 
 

K § 19 
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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