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Navrhovaný právní předpis ČR 
Vyhláška o požadavcích na systém řízení 

Odpovídající předpis EU (Euratomu) 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 
§ 3 (1) Systém řízení musí být zaveden, udržován a 

zlepšován tak, aby 
a) bylo účinným způsobem dosahováno cíle, 
který směřuje k zajišťování a zvyšování úrovně 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení (dále jen 
„cíl systému řízení“) a 
b) byly plněny 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 (dále jen 
„integrovaný požadavek“). 
(2) Osoba zavádějící systém řízení musí při 
rozhodování přednostně dbát o dosahování cíle 
systému řízení. 
(3) Procesy a činnosti v systému řízení musí být 
zavedeny tak, aby zajišťovaly dosahování cíle 
systému řízení a plnění integrovaných požadavků. 
(4) Procesy a činnosti v systému řízení musí být 
prováděny plánovaně a systematicky. 
(5) V systému řízení musí být 
a) vytvořeny podmínky pro udržování, 
zlepšování a hodnocení systému řízení včetně jeho 
změn, 
b) zavedena opatření k zajišťování a zvyšování 
úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 
technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
d) integrované požadavky plněny ve 
vzájemném souladu tak, aby jaderná bezpečnost, 
radiační ochrana, technická bezpečnost, monitorování 
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Článek 6 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 
 
d) držitelé povolení vypracují a zavedou systémy řízení, ve kterých 
má jaderná bezpečnost požadovanou prioritu; 
 

 Článek 8b 2. V zájmu dosažení jaderněbezpečnostního cíle stanoveného v článku 
8a členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby 
příslušný dozorný orgán a držitel povolení přijali opatření na podporu 
a zlepšení účinné kultury jaderné bezpečnosti. Tato opatření zahrnují 
zejména: 
 
a) systémy řízení, ve kterých má jaderná bezpečnost náležitou prioritu 
a které podporují na všech pracovních a vedoucích úrovních možnost 
vyjadřovat se k účinnému provádění příslušných bezpečnostních zásad 
a postupů a včas hlásit bezpečnostní otázky, v souladu s čl. 6 písm. d); 

32013L0059 Článek 4 Pro účely této směrnice se rozumí: 
 
70) „zabezpečováním jakosti“ veškerá plánovaná a systematická 
opatření nezbytná pro poskytnutí odpovídající důvěry v uspokojivé 
fungování zařízení, systémů, součástí nebo postupů v souladu se 
schválenými standardy. Součástí zabezpečování jakosti je řízení 
jakosti; 
 
71) „řízením jakosti“ soubor opatření (plánování, koordinace, 
provádění) určený k zachování nebo zvýšení jakosti. Zahrnuje 
sledování, hodnocení a zachování požadované úrovně všech vlastností 
vybavení, které lze definovat, měřit a kontrolovat; 

 Článek 56 4. Členské státy zajistí, aby optimalizace zahrnovala výběr vybavení, 
pravidelné získávání odpovídajících diagnostických informací nebo 
terapeutických výsledků, praktickou stránku lékařských 
radiologických postupů, zabezpečování jakosti a posuzování a 
hodnocení dávek pro pacienta nebo ověření aplikovaných aktivit, s 
přihlédnutím k hospodářským a společenským faktorům. 

IV. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu České republiky s předpisy Evropské unie (Euratomu) 
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radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení byly trvale zajištěny, 
e) integrované požadavky vzájemně spojeny 
tak, aby jaderná bezpečnost, radiační ochrana, 
technická bezpečnost, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 
byly trvale zajištěny, 

 Článek 60 1. Členské státy zajistí, že: 
 
c) provozovatel provádí odpovídající programy zabezpečování jakosti 
a posuzování dávek pacientovi nebo ověřování aplikované aktivity a 

 Článek 61 Zvláštní pozornost se u těchto činností věnuje programům 
zabezpečování jakosti a posouzení dávek pacientovi nebo ověřování 
aplikované aktivity. 

 Článek 63 Členské státy zajistí, že: 
 
b) v případě radioterapeutických činností zahrnuje program 
zabezpečování jakosti studii rizika havarijních nebo nezáměrných 
ozáření; 

32011L0070 Článek 5 1. Členské státy stanoví a udržují vnitrostátní legislativní, regulační a 
organizační rámec (dále jen „vnitrostátní rámec“) pro nakládání s 
vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, který vymezuje 
odpovědnost a zajišťuje koordinaci mezi příslušnými orgány. 
Vnitrostátní rámec stanoví všechny tyto prvky: 
 
d) systém odpovídajících kontrol, systém řízení, dozorové kontroly, 
dokumentaci a podávání zpráv v souvislosti s činnostmi nebo 
zařízeními pro nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým 
palivem nebo v souvislosti s těmito činnostmi a zařízeními, a to 
včetně vhodných opatření pro dobu po uzavření úložiště; 

 Článek 7 4. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec od držitelů povolení 
vyžadoval zavedení a provádění integrovaných systémů řízení, včetně 
zabezpečení jakosti, ve kterých je patřičně upřednostněn celý proces 
nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem a které jsou 
pravidelně ověřovány příslušným dozorným orgánem. 

§ 3 (5) V systému řízení musí být 
 
f) v rámci organizační struktury stanoven 
způsob řízení a jednotlivé úrovně řízení, 
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Článek 8b 1. V zájmu dosažení jaderněbezpečnostního cíle stanoveného v článku 
8a členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval tam, kde se 
uplatňuje ochrana do hloubky, aby zajistila, že: 
 
f) jsou vytvořeny organizační struktury podle čl. 8d odst. 1. 
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Článek 8d 1. Aniž je dotčena směrnice 2013/59/Euratom, členské státy zajistí, 
aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby organizační struktura pro 
havarijní připravenost a odezvu na mimořádné situace v areálu 
jaderného zařízení byla zřízena s jasným přidělením odpovědností a 
stanovením postupů koordinace mezi držitelem povolení, příslušnými 
orgány a organizacemi, při zohlednění všech fází mimořádné situace. 

§ 4 (2) Procesy a činnosti musí 
 
b) mít určeny související procesy a činnosti a 
vzájemné rozhraní se souvisejícími procesy a 
činnostmi tak, aby jaderná bezpečnost, radiační 
ochrana, technická bezpečnost, monitorování radiační 
situace, zvládání radiační mimořádné události a 
zabezpečení byly trvale zajištěny; součástí rozhraní 
mezi procesy a činnostmi musí být 
3. vzájemné vztahy osob provádějících a 
řídících související procesy a činnosti, 
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Ve znění 
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Článek 8b 2. V zájmu dosažení jaderněbezpečnostního cíle stanoveného v článku 
8a členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby 
příslušný dozorný orgán a držitel povolení přijali opatření na podporu 
a zlepšení účinné kultury jaderné bezpečnosti. Tato opatření zahrnují 
zejména: 
 
a) systémy řízení, ve kterých má jaderná bezpečnost náležitou prioritu 
a které podporují na všech pracovních a vedoucích úrovních možnost 
vyjadřovat se k účinnému provádění příslušných bezpečnostních zásad 
a postupů a včas hlásit bezpečnostní otázky, v souladu s čl. 6 písm. d); 

§ 4 (2) Procesy a činnosti musí 

d) být dokumentovány podle § 14 písm. b) 
bodů 4 a 5 a § 14 písm. c), 
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Článek 8b 2. V zájmu dosažení jaderněbezpečnostního cíle stanoveného v článku 
8a členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby 
příslušný dozorný orgán a držitel povolení přijali opatření na podporu 
a zlepšení účinné kultury jaderné bezpečnosti. Tato opatření zahrnují 
zejména: 
 
b) opatření držitele povolení pro zaznamenávání, hodnocení a 
dokumentaci vlastních a cizích bezpečnostně významných provozních 
zkušeností; 

§ 4 (2) Procesy a činnosti musí 

e) být prováděny za těchto podmínek: 

1. dokumentace vztahující se k procesům a 
činnostem musí být po celou dobu provádění procesů 
a činností dostupná každé osobě podílejícím se na 
provádění procesů a činností, 
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Článek 8b 2. V zájmu dosažení jaderněbezpečnostního cíle stanoveného v článku 
8a členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby 
příslušný dozorný orgán a držitel povolení přijali opatření na podporu 
a zlepšení účinné kultury jaderné bezpečnosti. Tato opatření zahrnují 
zejména: 
 
b) opatření držitele povolení pro zaznamenávání, hodnocení a 
dokumentaci vlastních a cizích bezpečnostně významných provozních 
zkušeností; 
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§ 4 (2) Procesy a činnosti musí 

e) být prováděny za těchto podmínek: 

4. vzájemné vztahy osob provádějících a 
řídících procesy a činnosti musí být nastaveny tak, 
aby bylo dosaženo cíle systému řízení a byly plněny 
integrované požadavky, 

32009L0071 
Ve znění 
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Článek 8b 2. V zájmu dosažení jaderněbezpečnostního cíle stanoveného v článku 
8a členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby 
příslušný dozorný orgán a držitel povolení přijali opatření na podporu 
a zlepšení účinné kultury jaderné bezpečnosti. Tato opatření zahrnují 
zejména: 
 
a) systémy řízení, ve kterých má jaderná bezpečnost náležitou prioritu 
a které podporují na všech pracovních a vedoucích úrovních možnost 
vyjadřovat se k účinnému provádění příslušných bezpečnostních zásad 
a postupů a včas hlásit bezpečnostní otázky, v souladu s čl. 6 písm. d); 

§ 4 (2) Procesy a činnosti musí 

e) být prováděny za těchto podmínek: 

5. pracovník musí být způsobilý k plnění 
procesní role a k provádění přidělené činnosti a znát 
požadavky na procesy a činnosti, k nimž procesní 
role náleží, a 
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Ve znění 
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Článek 6 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 
 
f) držitelé povolení poskytují a udržují finanční a lidské zdroje s 
náležitou kvalifikací a způsobilostí, jež jsou nezbytné pro plnění jejich 
povinností s ohledem na jadernou bezpečnost jaderného zařízení. 
Držitelé povolení rovněž zajistí, aby dodavatelé a subdodavatelé, za 
něž nesou odpovědnost a jejichž činnost by mohla mít dopad na 
jadernou bezpečnost jaderného zařízení, měli nezbytné lidské zdroje s 
odpovídající kvalifikací a schopnostmi pro plnění svých povinností. 

Článek 7 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec od všech stran vyžadoval 
přijetí opatření týkajících se vzdělávání a odborné přípravy jejich 
zaměstnanců odpovědných za jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
s cílem získat, udržovat a dále rozvíjet odbornou způsobilost a 
dovednosti v oblasti jaderné bezpečnosti a havarijní připravenost na 
mimořádné situace v areálu jaderného zařízení. 

Článek 8b 2. V zájmu dosažení jaderněbezpečnostního cíle stanoveného v článku 
8a členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby 
příslušný dozorný orgán a držitel povolení přijali opatření na podporu 
a zlepšení účinné kultury jaderné bezpečnosti. Tato opatření zahrnují 
zejména: 
 
d) opatření pro vzdělávání a odbornou přípravu v souladu s článkem 
7. 
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§ 4 (3) Pokud je v dokumentaci procesů a činností 
stanoven kontrolní bod, nelze v jejich provádění 
pokračovat bez souhlasu určeného pracovníka. 
Souhlas s pokračováním provádění procesů a činností 
lze udělit jen při dosažení úspěšného výsledku 
kontroly provedené v rámci kontrolního bodu. 
Udělení souhlasu s pokračováním provádění procesů 
a činností musí být dokumentováno záznamem. 

32009L0071 
Ve znění 
32014L0087 

Článek 8b 2. V zájmu dosažení jaderněbezpečnostního cíle stanoveného v článku 
8a členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby 
příslušný dozorný orgán a držitel povolení přijali opatření na podporu 
a zlepšení účinné kultury jaderné bezpečnosti. Tato opatření zahrnují 
zejména: 
 
b) opatření držitele povolení pro zaznamenávání, hodnocení a 
dokumentaci vlastních a cizích bezpečnostně významných provozních 
zkušeností; 

§ 5 (1) U procesů a činností a jejich vstupů a 
výstupů musí být před jejich prvním užitím 
provedeno přezkoumání, ověření a validace. 

(2) Pro přezkoumání, ověření a validaci procesů 
a činností musí být stanovena kritéria přijatelnosti. 

32009L0071 
Ve znění 
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Článek 6 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 
 
c) držitelé povolení musí v rozumně proveditelné míře pravidelně, 
systematicky a ověřitelným způsobem vyhodnocovat, ověřovat a 
průběžně zlepšovat jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení. 
Toto posouzení zahrnuje ověření, že jsou zavedena opatření pro 
předcházení haváriím a zmírňování důsledků havárií, včetně ověření 
uplatňování ustanovení o ochraně do hloubky; 

§ 5 (4) Pro zvláštní proces musí být stanoveny 
požadavky odpovídající povaze zvláštního procesu na 

a) způsobilost pracovníků, kteří jej řídí, 
provádějí a hodnotí, 

32009L0071 
Ve znění 
32014L0087 

Článek 6 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 
 
f) držitelé povolení poskytují a udržují finanční a lidské zdroje s 
náležitou kvalifikací a způsobilostí, jež jsou nezbytné pro plnění jejich 
povinností s ohledem na jadernou bezpečnost jaderného zařízení. 
Držitelé povolení rovněž zajistí, aby dodavatelé a subdodavatelé, za 
něž nesou odpovědnost a jejichž činnost by mohla mít dopad na 
jadernou bezpečnost jaderného zařízení, měli nezbytné lidské zdroje s 
odpovídající kvalifikací a schopnostmi pro plnění svých povinností. 

§ 6 (1) Při plánování v systému řízení musí být 

b) plán systému řízení znám každému 
pracovníkovi provádějícímu činnost k zajišťování a 
zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační 
ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 
radiační situace, zvládání radiační mimořádné 
události a zabezpečení, 

32009L0071 
Ve znění 
32014L0087 

Článek 8b 2. V zájmu dosažení jaderněbezpečnostního cíle stanoveného v článku 
8a členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby 
příslušný dozorný orgán a držitel povolení přijali opatření na podporu 
a zlepšení účinné kultury jaderné bezpečnosti. Tato opatření zahrnují 
zejména: 
 
a) systémy řízení, ve kterých má jaderná bezpečnost náležitou prioritu 
a které podporují na všech pracovních a vedoucích úrovních možnost 
vyjadřovat se k účinnému provádění příslušných bezpečnostních zásad 
a postupů a včas hlásit bezpečnostní otázky, v souladu s čl. 6 písm. d); 
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§ 6 (1) Při plánování v systému řízení musí být 

d) naplňování plánu systému řízení a účinnost 
zvyšování jeho kvality pravidelně hodnoceny z 
hlediska jejich souladu s plánovaným výsledkem a 

32009L0071 
Ve znění 
32014L0087 

Článek 6 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 
 
c) držitelé povolení musí v rozumně proveditelné míře pravidelně, 
systematicky a ověřitelným způsobem vyhodnocovat, ověřovat a 
průběžně zlepšovat jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení. 
Toto posouzení zahrnuje ověření, že jsou zavedena opatření pro 
předcházení haváriím a zmírňování důsledků havárií, včetně ověření 
uplatňování ustanovení o ochraně do hloubky; 

§ 7 (2) Návrh změny systému řízení musí být 
odůvodněný a musí být hodnocen z hlediska účelu 
změny systému řízení a jejího budoucího vlivu na 
jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou 
bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení. 

(3) Provádění změny systému řízení musí být z 
hlediska její účinnosti průběžně sledováno a následně 
nezávisle hodnoceno podle § 10 odst. 1. 

(5) Po provedení změny systému řízení musí být 
hodnocen její skutečný vliv na jadernou bezpečnost, 
radiační ochranu, technickou bezpečnost, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení. 

32009L0071 
Ve znění 
32014L0087 

Článek 6 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 
 
c) držitelé povolení musí v rozumně proveditelné míře pravidelně, 
systematicky a ověřitelným způsobem vyhodnocovat, ověřovat a 
průběžně zlepšovat jadernou bezpečnost svých jaderných zařízení. 
Toto posouzení zahrnuje ověření, že jsou zavedena opatření pro 
předcházení haváriím a zmírňování důsledků havárií, včetně ověření 
uplatňování ustanovení o ochraně do hloubky; 

§ 7 (4) Při provádění změny systému řízení musí 
být záznamem dokumentovány 

a) návrh změny systému řízení, 

b) rozhodnutí o provedení změny systému 
řízení, 

c) způsob přípravy změny systému řízení, 

d) provedení změny systému řízení, 

e) způsob a provedení hodnocení změny 
systému řízení a 

32009L0071 
Ve znění 
32014L0087 

Článek 8b 2. V zájmu dosažení jaderněbezpečnostního cíle stanoveného v článku 
8a členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby 
příslušný dozorný orgán a držitel povolení přijali opatření na podporu 
a zlepšení účinné kultury jaderné bezpečnosti. Tato opatření zahrnují 
zejména: 
 
b) opatření držitele povolení pro zaznamenávání, hodnocení a 
dokumentaci vlastních a cizích bezpečnostně významných provozních 
zkušeností; 
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f) harmonogram provádění změny systému 
řízení. 

§ 8 (1) Posuzováním účinnosti systému řízení, 
jednotlivých procesů a činností a jejich změn musí 
být zjišťováno, zda jsou 

a) vhodné a přiměřené k dosažení cíle systému 
řízení a 

b) schopny dosahovat plánovaného výsledku. 

(2) Posuzováním účinnosti systému řízení, 
jednotlivých procesů a činností a jejich změn musí 
být trvale hledány možnosti ke zlepšování systému 
řízení včetně procesů a činností a jejich změn. 

(5) Posuzování účinnosti systému řízení musí 
být prováděno vlastním hodnocením a nezávislým 
hodnocením. 

32009L0071 
Ve znění 
32014L0087 

Článek 8b 2. V zájmu dosažení jaderněbezpečnostního cíle stanoveného v článku 
8a členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby 
příslušný dozorný orgán a držitel povolení přijali opatření na podporu 
a zlepšení účinné kultury jaderné bezpečnosti. Tato opatření zahrnují 
zejména: 
 
b) opatření držitele povolení pro zaznamenávání, hodnocení a 
dokumentaci vlastních a cizích bezpečnostně významných provozních 
zkušeností; 

§ 12 (1) K zajištění kvalifikace pracovníka 
provádějícího procesy a činnosti v systému řízení 
musí být 

a) stanoveny kvalifikační požadavky, včetně 
délky odborné praxe, odpovídající druhu a významu 
procesu a činnosti, které pracovník provádí, 

b) užíván systém teoretické přípravy 
pracovníků provádějících procesy a činnosti, 

c) užíván systém praktického výcviku 
pracovníků provádějících procesy a činnosti a 

d) hodnocena účinnost systému teoretické 
přípravy a praktického výcviku pracovníků 

32009L0071 
Ve znění 
32014L0087 

Článek 6 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 
 
f) držitelé povolení poskytují a udržují finanční a lidské zdroje s 
náležitou kvalifikací a způsobilostí, jež jsou nezbytné pro plnění jejich 
povinností s ohledem na jadernou bezpečnost jaderného zařízení. 
Držitelé povolení rovněž zajistí, aby dodavatelé a subdodavatelé, za 
něž nesou odpovědnost a jejichž činnost by mohla mít dopad na 
jadernou bezpečnost jaderného zařízení, měli nezbytné lidské zdroje s 
odpovídající kvalifikací a schopnostmi pro plnění svých povinností. 
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provádějících procesy a činnosti. 

(2) Požadavky podle odstavce 1 musí být plněny 
tak, aby pracovník provádějící procesy a činnosti byl 
schopen vykonávat proces nebo činnost a byl 
seznámen s vlivem procesu nebo činnosti na 
zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení. 

(3) Kvalifikace pracovníka provádějícího 
procesy a činnosti musí být před prvním zahájením 
procesu nebo činnosti a následně pravidelně 
nezávisle ověřována. 

(4) Kvalifikace pracovníka provádějícího 
procesy a činnosti musí být trvale udržována tak, aby 
bylo zajištěno plnění požadavků na procesy a činnosti 
a jejich účinnost. 

Článek 7 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec od všech stran vyžadoval 
přijetí opatření týkajících se vzdělávání a odborné přípravy jejich 
zaměstnanců odpovědných za jadernou bezpečnost jaderných zařízení 
s cílem získat, udržovat a dále rozvíjet odbornou způsobilost a 
dovednosti v oblasti jaderné bezpečnosti a havarijní připravenost na 
mimořádné situace v areálu jaderného zařízení. 

§ 13 (1) K trvalému rozvíjení kultury bezpečnosti v 
systému řízení osoby zavádějící systém řízení musí 
být 

a) zajištěna srozumitelnost hlavních principů 
kultury bezpečnosti pro vůdčí pracovníky a 
pracovníky, kteří provádí procesy a činnosti, a jejich 
informovanost o nich, 

b) zajištěno vyhledávání informací o 
dosahování cíle systému řízení osobou zavádějící 
systém řízení vůdčím pracovníkem a jejich sdílení s 
jinými pracovníky osoby zavádějící systém řízení, 

c) vytvářeny podmínky pro informování 
vůdčího pracovníka o způsobu dosahování cíle 
systému řízení osobou zavádějící systém řízení 
pracovníky této osoby, 

32009L0071 
Ve znění 
32014L0087 

Článek 8b 2. V zájmu dosažení jaderněbezpečnostního cíle stanoveného v článku 
8a členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby 
příslušný dozorný orgán a držitel povolení přijali opatření na podporu 
a zlepšení účinné kultury jaderné bezpečnosti. Tato opatření zahrnují 
zejména: 
 
a) systémy řízení, ve kterých má jaderná bezpečnost náležitou prioritu 
a které podporují na všech pracovních a vedoucích úrovních možnost 
vyjadřovat se k účinnému provádění příslušných bezpečnostních zásad 
a postupů a včas hlásit bezpečnostní otázky, v souladu s čl. 6 písm. d); 
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d) zajištěna připravenost pracovníka osoby 
zavádějící systém řízení k činnosti nutné k 
dosahování cíle systému řízení, 

e) pracovník osoby zavádějící systém řízení 
veden vůdčím pracovníkem k vyhledávání příležitostí 
ke zlepšování systému řízení a procesů a činností a 
vytvářeny podmínky k tomuto vyhledávání a 

f) posouzena přiměřenost, vhodnost a účinnost 
zdrojů přiměřeně podle § 8 až 10. 

(2) Osoba zavádějící systém řízení musí zajistit, 
aby vůdčí pracovník přispíval k neustálému 
zlepšování a rozvíjení kultury bezpečnosti a prováděl 
pravidelné vlastní hodnocení kultury bezpečnosti 
podle procesní role, kterou zastává. 

(3) Pravidelné hodnocení kultury bezpečnosti 
musí být prováděno nejméně jednou ročně a výsledek 
hodnocení kultury bezpečnosti a přijaté opatření musí 
být dokumentovány. 

(4) Výsledek hodnocení kultury bezpečnosti 
musí být oznamován každému pracovníkovi osoby 
zavádějící systém řízení a jejího dodavatele výrobku 
nebo služby. 

§ 14 Dokumentace systému řízení musí zahrnovat 

c) záznamy 

1. způsobu provedení procesu nebo činnosti, 

2. dosaženého výstupu při plnění požadavků na 
systém řízení a výstupu procesů a činností a 

3. naplňování požadavků jiné dokumentace 
systému řízení, 

32009L0071 
Ve znění 
32014L0087 

Článek 8b 2. V zájmu dosažení jaderněbezpečnostního cíle stanoveného v článku 
8a členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby 
příslušný dozorný orgán a držitel povolení přijali opatření na podporu 
a zlepšení účinné kultury jaderné bezpečnosti. Tato opatření zahrnují 
zejména: 
 
b) opatření držitele povolení pro zaznamenávání, hodnocení a 
dokumentaci vlastních a cizích bezpečnostně významných provozních 
zkušeností; 
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§ 14 Dokumentace systému řízení musí zahrnovat 

d) požadavky na procesy a činnosti prováděné 
dodavatelem výrobku nebo služby a 

32009L0071 
Ve znění 
32014L0087 

Článek 6 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 
 
f) držitelé povolení poskytují a udržují finanční a lidské zdroje s 
náležitou kvalifikací a způsobilostí, jež jsou nezbytné pro plnění jejich 
povinností s ohledem na jadernou bezpečnost jaderného zařízení. 
Držitelé povolení rovněž zajistí, aby dodavatelé a subdodavatelé, za 
něž nesou odpovědnost a jejichž činnost by mohla mít dopad na 
jadernou bezpečnost jaderného zařízení, měli nezbytné lidské zdroje s 
odpovídající kvalifikací a schopnostmi pro plnění svých povinností. 

§ 16 Program systému řízení, musí obsahovat 

a) předmět, místo výkonu a rozsah povolované 
činnosti, 

c) výčet procesů a činností, na které se program 
systému řízení vztahuje, s ohledem na druh 
povolované činnosti s vyznačením procesu, který 
bude zajišťován dodavatelským způsobem, 

e) popis systému řízení zahrnující popis 

1. práv, povinností a vzájemných vztahů 
pracovníků, kteří plánují, řídí, ověřují a hodnotí 
procesy a činnosti, 

2. vzájemných vazeb a členění útvarů 
podílejících se na plánování, řízení, provádění, 
přezkoumání, ověřování a validaci procesů a činností, 

3. způsobu vnitřní komunikace a komunikace s 
dodavatelem výrobku nebo služby a s Úřadem, 

4. způsobu zajištění plnění požadavků této 
vyhlášky na systém řízení, vztahujících se k 
povolované činnosti včetně jednoznačné identifikace 
dokumentace, podle které se tyto požadavky zajišťují, 

5. způsobu hodnocení účinnosti systému řízení 
a procesů a činností včetně popisu principů zajištění 
nezávislosti hodnocení systému řízení a vlastního 

32013L0059 Článek 60 1. Členské státy zajistí, že: 
 
c) provozovatel provádí odpovídající programy zabezpečování jakosti 
a posuzování dávek pacientovi nebo ověřování aplikované aktivity a 

 Článek 61 Zvláštní pozornost se u těchto činností věnuje programům 
zabezpečování jakosti a posouzení dávek pacientovi nebo ověřování 
aplikované aktivity. 

 Článek 63 Členské státy zajistí, že: 
 
b) v případě radioterapeutických činností zahrnuje program 
zabezpečování jakosti studii rizika havarijních nebo nezáměrných 
ozáření; 
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hodnocení a zaznamenávání výsledku hodnocení, 

6. způsobu ověřování schopnosti dodavatele 
výrobku nebo služby dodávat požadovaný výrobek 
nebo službu, včetně způsobu zajišťování kvality 
výrobku nebo služby, a plnit požadavky k zajištění 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení, 

7. s výjimkou pracoviště III. kategorie rozsahu 
a způsobu uplatnění požadavků této vyhlášky na 
systém řízení dodavatele výrobku nebo služby včetně 
způsobu hodnocení účinnosti systému řízení a 
hodnocení procesů a činností, které jsou prováděny 
dodavatelským způsobem a 

8. způsobu a četnosti provádění aktualizací 
programu systému řízení. 

§ 17 Systém řízení při provádění nebo zajišťování činností 
v rámci expozičních situací na pracovištích III. 
kategorie musí splňovat požadavky § 3 až 5, § 7 až 
12, § 14 písm. b) až e), § 15 odst. 1 a § 16. 

32013L0059 Článek 60 1. Členské státy zajistí, že: 
 
c) provozovatel provádí odpovídající programy zabezpečování jakosti 
a posuzování dávek pacientovi nebo ověřování aplikované aktivity a 

 Článek 61 Zvláštní pozornost se u těchto činností věnuje programům 
zabezpečování jakosti a posouzení dávek pacientovi nebo ověřování 
aplikované aktivity. 

 Článek 63 Členské státy zajistí, že: 
 
b) v případě radioterapeutických činností zahrnuje program 
zabezpečování jakosti studii rizika havarijních nebo nezáměrných 
ozáření; 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32009L0071 Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, 

kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou 
bezpečnost jaderných zařízení 

32011L0070 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 

32013L0059 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 

32014L0087 Směrnice Rady 2014/87/Euratom ze dne 8. července 2014 , 
kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se stanoví 
rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných 
zařízení 
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