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V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Vyhláška o požadavcích na systém řízení 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost dne 12. 1. 2016, s termínem dodání stanovisek do 2. 2. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Odbor kompatibility K rozdílové tabulce: 

 Předkladatel na str. 1 rozdílové tabulky uvádí 
mezi implementovanými ustanoveními též čl. 4 body 70) 
a 71) směrnice 2013/59/EU. Definice zde obsažené však 
dle názoru odboru kompatibility nejsou navrhovanou 
právní úpravou přímo implementovány a neměly by tak 
být vykazovány na pravé straně rozdílové tabulky. 

 Je vhodné upravit rozdílovou tabulku. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Přestože definice nejsou vyhláškou transponovány 
doslova, „zabezpečování jakosti“ a „řízení jakosti“ 
jsou instituty tvořící součást systému řízení, jak jej 
vyhláška reguluje. Instituty užívané (definované) 
směrnicí bohužel nereflektují poslední stav v oblasti 
systémů řízení a zajišťování jakosti (neboť směrnice 
toliko převzala definice z předchozí úpravy z roku 
1996). S těmito pojmy pracoval zákon č. 18/1997 Sb., 
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 
záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 
některých zákonů, a jeho prováděcí předpisy (vyhláška 
č. 132/2008 Sb. a její předchůdkyně). Aktuální úprava 
v novém atomovém zákoně ovšem transponuje do 
českého práva doporučení Mezinárodní agentury pro 
atomovou energii, která jsou v oblasti systémů řízení a 
zajišťování jakosti oproti směrnici významně 
pokrokovější. Tuto vazbu jednoznačně stanoví § 231 
odst. 4 nového atomového zákona, který stanoví, že 
„Systém jakosti zavedený podle zákona č. 18/1997 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se považuje za systém řízení podle 
tohoto zákona.“ Lze dodat, že „systém jakosti“ dle 
starší právní úpravy zahrnuje výslovně i 
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„zabezpečování jakosti“ a „řízení jakosti“. 
Předkladatel má tedy za to, že i tyto definice, byť 
nejsou přebírány explicitně, jsou v širším smyslu 
transponovány právní úpravou systému řízení. 

Ministerstvo financí V § 1 požadujeme vypustit písmeno j), jehož text je nad 
rámcem zmocnění, uvedených v uvozovací větě návrhu 
vyhlášky, a v této souvislosti vypustit i § 16 návrhu. 
Pokud je naopak třeba problematiku požadavků na obsah 
programu systému řízení - § 1 písm. j) a program 
samotný (jeho obsah) upravit, je nutné uvozovací větu 
návrhu rozšířit o ustanovení atomového zákona, které by 
bylo ustanovením zmocňovacím pro tuto problematiku.  

Pro úplnost uvádíme, že § 1 písm. j) hovoří o 
požadavcích na obsah programu systému řízení, kdežto § 
16 pojednává o samotném obsahu programu, což jsou 
dvě věci, které je třeba dát do souladu. Nicméně pro 
další postup je rozhodující existence nebo neexistence 
zákonného zmocnění. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Text písmene, ani příslušná úprava, není nad rámcem 
zákonného zmocnění. Ustanovení § 24 odst. 7 
atomového zákona, který je uveden v uvozovací větě 
návrhu vyhlášky, zmocňuje ke stanovení „požadavků 
na obsah dokumentace pro povolovanou činnost“. 
Výčet „dokumentace pro povolovanou činnost“ přitom 
dle § 24 odst. 2 atomového zákona obsahuje příloha č. 
1 zákona, a k této dokumentaci patří též „program 
systému řízení“ (viz např. část 1 písm. c) bod 1 
přílohy). 
Rovněž skutečnost, že § 16 stanoví položky, které má 
program systému řízení obsahovat, není dle názoru 
předkladatele v rozporu se zmocněním. Vyhláška 
tímto způsobem stanoví, co je požadováno z hlediska 
obsahu programu, co má program obsahovat. Text 
vyhlášky tedy odpovídá zákonnému zmocnění. 

Doporučujeme s poukazem na čl. 40 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády (LPV) uvést ta ustanovení 
návrhu, kde je to možné, do jednotného čísla, např. § 4, 
6, 7 atd. 

AKCEPTOVÁNO 
Vyhláška bude přizpůsobena požadavkům 
Legislativních pravidel vlády. 
Ovšem např. spojení „procesy a činnosti“ je 
legislativní zkratkou zavedenou již v § 29 atomového 
zákona, takže jej lze, v souladu s čl. 44 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, užívat v plurálu i ve 
vyhlášce. 

Dále připomínáme čl. 44 odst. 1 LPV, který stanoví, 
že legislativní zkratku je třeba zavést v jednotném čísle, i 
když se zkracovaný pojem v dalším textu užívá v 

AKCEPTOVÁNO 
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množném čísle – viz např. § 6 odst. 1 písm. a). 

Z uvozovací věty návrhu vyhlášky doporučujeme 
vypustit zaváděnou legislativní zkratku „(dále jen 
„zákon“)“, vypustit slova „písm. a) až g)“ a slova „a) a 
b)“ pro nadbytečnost. Je citován celý odstavec 7 § 29 a 
celý odstavec 9 § 30. Dále doporučujeme vypustit slovo 
„zákona“. 

AKCEPTOVÁNO 

V § 2 písm. a) není podle našeho názoru zcela jasné, zda 
požadavky kladené právními předpisy jsou kladeny na 
garanta, nebo na proces samotný. Pokud jsou kladeny na 
garanta, doporučujeme pro jasnost dikce nahradit slovo 
„něj“ slovy „tohoto pracovníka“. 

AKCEPTOVÁNO 

V § 3 odst. 2 doporučujeme nahradit slovo „zákona“ 
slovy „atomového zákona“ a toto sousloví důsledně 
užívat v dalším textu, kdy se o atomový zákon jedná. Jde 
o několik případů normy, která je obecně známa, a proto 
se nám zavedení legislativní zkratky jeví zbytečné. 

AKCEPTOVÁNO 

V § 3 odst. 2 dále doporučujeme slova „(dále jen osoba 
zavádějící systém řízení“)“ nahradit slovy „zavádějící 
systém řízení“, tj. nezavádět legislativní zkratku. Pojem 
„osoba zavádějící systém řízení“ se vyskytuje dál pouze 
jednou v § 13 odst. 2. 
Pokud byla obava, zda je tam uvedená osoba osobou 
podle § 29 odst. 1 atomového zákona, zavádějící systém 
řízení, lze odkaz na § 29 odst. 1 v § 13 odst. 2 návrhu 
vyhlášky za slovo „Osoba“ doplnit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Zkratka je užívána v textu vyhláška na 13 místech, 
kromě § 13 (v celém rozsahu nejen v odstavci 2), také 
v § 14 až 16. 
Připomínka zřejmě nezohledňuje skloňované varianty 
legislativní zkratky. 

V § 4 odst. 2 doporučujeme nahradit slovo „stanoveny“ 
slovem „stanovena“, nemá-li každý proces více 
procesních rolí. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Každá procesní role má svůj znalostní profil. Jeden 
pracovník může alternativně vykonávat více 
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procesních rolí, proto i jednomu pracovnímu místu lze 
přiřadit procesních rolí více. Stejně tak i jednu roli 
může alternativně vykonávat více pracovníků. Tím 
procesní role vnáší dynamiku do organizačního řízení. 
Je tedy na místě užít v tomto případě plurál. 

V souvislosti s § 5 odst. 1 písm. c) doporučujeme zvážit 
nutnost užití pojmu „validace“, protože jsme názoru, že 
ekvivalentem tohoto cizího slova jsou pojmy „ověření“, 
popř. „prověření“.  

Pokud by se na užití pojmu „validace“ trvalo, je třeba ve 
zvláštní části odůvodnění k § 5 odst. 1 jednoznačně 
vysvětlit rozdíl mezi pojmem „validace“ a „ověření“. 
Pokud by byl naopak tento pojem nahrazen např. 
pojmem „ověření“, je tak třeba učinit ve všech 
příslušných ustanoveních, konkrétně v § 5 i v odstavcích 
2, 3 a 5. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Jedná se o dva zcela odlišné instituty, v praxi již roky 
zavedené a užívané ve specifických významech a 
formou legislativních zkratek použité již současnou 
vyhláškou 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. S těmito 
pojmy pracují také jiné vyhlášky v gesci SÚJB 
k provedení nového atomového zákona, a to 
v obdobném významu. Z těchto důvodů předkladatel 
přistoupí k jejich definování, neboť forma legislativní 
zkratky se nejeví být vhodnou legislativní technikou. 
Definice budou znít: 
„x) přezkoumáním prověření vhodnosti, přiměřenosti a 
účinnosti procesů a činností a jejich vstupů a výstupů z 
hlediska jaderné bezpečnosti radiační ochrany, 
technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
y) ověřením prověření souladu procesů a činností a 
jejich vstupů a výstupů s požadavky na jejich 
vlastnosti stanovenými v dokumentaci systému řízení, 
z) validací prověření souladu procesů a činností a 
jejich vstupů a výstupů s požadavky na jejich 
zamýšlené užití stanovenými v dokumentaci systému 
řízení,“. 
Vysvětlení rozdílu mezi pojmem ověření a validace 
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bude uvedeno ve zvláštní části odůvodnění k § 5 
vyhlášky, a to následujícím způsobem: 
 
Ověření je ověřování, 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.  
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. 

V souvislosti s § 5 odst. 3 se pozastavujeme nad tím, že 
by garant procesu mohl pověřit jiného pracovníka 
výkonem činností, které má provádět sám. Má-li být 
tento princip zachován, je podle našeho názoru třeba, 
aby garantem pověřený pracovník splňoval tutéž 
podmínku způsobilosti jako garant. Doporučujeme proto 
doplnit tento odstavec slovy „a je stejně způsobilý jako 
garant“. 

AKCEPTOVÁNO 

V § 5 odst. 5 doporučujeme nahradit slovo „dle“ slovem 
„podle“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

V § 6 odst. 1 písm. a) nahradit v souladu s obecnou AKCEPTOVÁNO 
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připomínkou slovo „plány“ slovem „plán“.  

V § 7 odst. 2 doporučujeme vložit za slova „být 
odůvodněný a“ slova „musí být“ a slova „technické 
bezpečnosti“ nahradit slovy „technickou bezpečnost“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

V souvislosti s § 8 odst. 1 doporučujeme osamostatnit 
písmeno c) jako samostatný odstavec 2, protože se nám 
jeví, že by mělo jít o víceméně trvalou činnost (ne o 
činnost podle písmen a) a b), tj. vázanou na konkrétní 
změnu), u níž je třeba hodnotit, zda je vhodná a 
přiměřená k dosažení cílů systému řízení a schopná 
dosahovat (spíše „dosáhnout“) plánovaných výsledků.  

Doporučujeme tuto věc ještě uvážit s tím, že odstavec 2 
je možné formulovat např. takto: 

„(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.“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

V § 8 doporučujeme zpřesnit znění odstavce 4 takto: 

„(4) Posuzování účinnosti systému řízení musí být 
prováděno vlastním hodnocením a nezávislým 
hodnocením.“.  

Jde o dvě věci, upravené v § 9 a 10. 

AKCEPTOVÁNO 
 

V § 10 doporučujeme formulovat odstavec 1 takto: 

„(1) Nezávislé hodnocení musí hodnotit změny 
v systému řízení a v procesech a činnostech, a musí být 
prováděno 

AKCEPTOVÁNO 
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a) vhodnými metodami k vyhodnocení schopnosti 
systému řízení dosáhnout cílů systému řízení, 

b) v pravidelných intervalech a 

c) kvalifikovanými pracovníky, kteří se nepodílejí 
na plánování, řízení a provádění procesů a činností, 
které jsou předmětem hodnocení.“. 

V § 11 v úvodní části odstavce 1 doporučujeme nahradit 
slovo „odhalování“ slovem „zjištění“, protože slovo 
„odhalování“ má poněkud detektivní nádech. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výraz „odhalování neshody“ je použit v § 29 odst. 4 
atomového zákona a tento výraz je dodržován i v této 
vyhlášce. 

V § 11 odst. 1 doporučujeme písmeno a) formulovat 
takto: 

„a) neprodleně oznámena pracovníkovi, který je určen 
k zajištění nápravy neshody, informace o vzniku 
neshody,“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

V § 11 odst. 1 písm. d) doporučujeme vypustit 
zaváděnou legislativní zkratku bez náhrady, protože 
obrat „neshodná položka“ se vyskytuje v dalším textu 
pouze jednou, konkrétně v písmenu e), kde jej lze použít 
a není tedy důvod legislativní zkratku zavádět. 

AKCEPTOVÁNO 
Písmeno e) bude znít „stanoveny požadavky 
k zamezení nevhodného nakládání s procesy, 
činnostmi jejich vstupy, výstupy nebo zdroji, kterých 
se neshoda týká“. 

V § 11 úvodní části odstavce 3 doporučujeme zvážit 
nahrazení slova „při“ slovy „v zájmu“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

V souvislosti s § 13 odst. 1 písm. a) klademe otázku, zda 
by „obyčejní“ pracovníci, kteří jsou vedle vůdčích 
pracovníků pracovníky, kteří řídí procesy a činnosti, 
neměli jen provádět a hodnotit tyto procesy. Řízení 
těchto procesů je atributem vůdčích pracovníků – viz § 3 
odst. 5 písm. g). 

AKCEPTOVÁNO 
Písmeno a) bude upraveno takto: 
„zajištěna srozumitelnost hlavních principů kultury 
bezpečnosti pro vůdčí pracovníky a pracovníky, kteří 
provádí procesy a činnosti, a jejich informovanost o 
nich,“. 
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V § 13 odst. 2 doporučujeme zvážit vložení slov „podle 
§ 29 atomového zákona“ za slovo „Osoba“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Legislativní zkratka bude zavedena, jak navrženo 
v textu vyhlášky. 

V § 13 doporučujeme odstavec 3 rozdělit podle vět na 
odstavce 3 a 4. 

AKCEPTOVÁNO 
 

V souvislosti s § 14 písm. b) nám není jasný význam 
bodu 5. Chápeme, že dokumentace systému řízení musí 
zahrnovat mimo jiné záznamy podle písmene c), ale 
nechápeme, proč by se tyto záznamy musely ještě řídit, 
resp. co je obsahem tohoto řízení. Doporučujeme 
posoudit opodstatněnost tohoto bodu. 

VYSVĚTLENO 
Řízení záznamů (které jsou součástí dokumentace, 
jejíž obsah stanovuje § 14) je stanoveno v rámci § 15 
odst. 1 písm. d) a e). Způsob jejich řízení může mít 
každá organizace jiný a je důležité mít stanoveno, 
jakým způsobem budou řízeny. Obecně je 
systematický přístup k řízení záznamů pro organizaci 
potřebný, protože zajišťuje ochranu a uchovávání 
záznamů jako dokladu o realizovaných činnostech. 
Výstupem systému řízení informací a záznamů jsou 
informace o činnostech organizace, které mohou 
zpětně prokazovat aktivity a rozhodnutí organizace. 
Tyto informace zároveň plní nezastupitelnou roli při 
zlepšování procesů a činností, tj. zvyšování jejich 
kvality. 
V oblasti vykonávání činností souvisejících 
s využíváním jaderné energie a činností v rámci 
expozičních situací je způsob řízení nezbytný např. pro 
sledování životnosti a spolehlivosti důležitých 
zařízení, pro vedení evidence kontrol jaderných 
materiálů, expozice dávek ionizujícího záření apod.       
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 
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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 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 
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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). 

Doporučujeme v § 14 písm. e) formulovat takto: 

„e) jinou dokumentaci osoby zavádějící systém řízení, 
která ji využívána k řízení procesů a činností, zejména 
smlouvy, výkresy a provozní předpisy.“. 

Podle našeho názoru je třeba uvést přímo v textu 
vyhlášky demonstrativně příklady „jiné dokumentace“, 
které uvádí zvláštní část odůvodnění k § 14 v posledním 
odstavci. 

AKCEPTOVÁNO 
Rozsah jiné dokumentace, která je součástí systému 
řízení, je poměrně široký. Proto budou do výčtu 
příkladů této dokumentace zařazeny současně některé 
zásadní dokumenty, které podléhají i režimu 
schvalování Úřadem. 

Text bude upraven na znění: 

„e) jinou dokumentaci osoby zavádějící systém řízení, 
která je využívána k řízení procesů a činností, zejména 
smlouvy, programy, seznamy vybraných zařízení, 
limity a podmínky, bezpečnostní zprávy a vnitřní 
předpisy.“. 

V souvislosti s § 15 odst. 1 písm. c) upozorňujme, že 
podmínka schválení změny dokumentace týmž 
pracovníkem, který schválil (původní) dokumentaci, 
nemusí být z objektivních důvodů, např. při změně 
zaměstnání, odchodu do důchodu apod., vždy splnitelná. 
Doporučujeme proto doplnit toto ustanovení slovy 
„a není-li to možné, musí být schválena pracovníkem 
na téže funkční úrovni,“. 

AKCEPTOVÁNO 
V návaznosti na instituty užívané vyhláškou, která 
výraz „funkční úroveň“ nezná, bude spojení znít „a 
není-li to možné, musí být schválena pracovníkem se 
stejnou procesní rolí,“. 
 

V § 15 odst. 1 písm. f) doporučujeme nahradit slovo „3“ 
slovem „tří“ – jde o řadovou číslovku, kterou je třeba 
podle čl. 43 odst. 1 věta druhá LPV vyjádřit slovně, a 

AKCEPTOVÁNO 
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slovo „letech“ nahradit slovem „let“. 
V § 15 odst. 2 by bylo vhodné osamostatnit písmeno d) 
jako odstavec 3 a formulovat jej takto: 

„(3) Politika bezpečnosti musí stanovit požadavek 
na soustavné zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 
radiační situace, zvládání radiační mimořádné události 
a zabezpečení prostřednictvím 
a) identifikace a hodnocení nových informací 
vztahujících se k jaderné bezpečnosti, 
b) hodnocení bezpečnosti a 
c) včasného provedení opatření ke zvýšení úrovně 
jaderné bezpečnosti.“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

§ 16 požadujeme vypustit v souladu se zásadní 
připomínkou, neboť je formulován nad rámec zmocnění. 
Je nezbytné legislativně upravit označení následujících 
paragrafů. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Odůvodnění viz „zásadní“ připomínka. 

§ 17 doporučujeme nazvat „Zvláštní ustanovení“, 
protože jeho dosavadní název se podle našeho názoru 
poněkud vymyká celkové dikci návrhu vyhlášky. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se povahou o zvláštní ustanovení, neboť 
nestanoví specifické požadavky nad rámec požadavků 
stanovených v textu vyhlášky výše, nýbrž o ustanovení 
výčtového charakteru, které výslovně uvádí, které 
z požadavků výše jsou aplikovány pro určitou (méně 
nebezpečnou) činnost v rámci expozičních situací. 
Ustanovení má jednodušší formou vyjádřit fakt, že pro 
tuto činnost jsou stanoveny jisté zjednodušující 
výjimky z obecného režimu. 

V § 17 doporučujeme nahradit čárku za slovem „e)“ 
slovem „a“ a slova „a § 16“ vypustit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jelikož nebude vypuštěn § 16 (není nad rámec 
zmocnění, jak se domnívá připomínkovatel), není 
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důvod odstraňovat ani odkaz na něj. 
§ 18 doporučujeme nazvat „Oznámení“. AKCEPTOVÁNO 

 
Podpisovou doložku je třeba omezit pouze na slovo 
„Předsedkyně:“. 

V této souvislosti poznamenáváme, že jde o opakující se 
nedostatek u většiny již předložených návrhů vyhlášek 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, který by měl být 
napříště odstraněn. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Ministerstvo kultury K návrhu obecně 
Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné zavést 
legislativní zkratku pro soubor pojmů „jaderná 
bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení“, neboť se v rámci 
celé vyhlášky mnohokrát opakuje, a to i v rámci jediného 
paragrafu (např. v § 6 odst. 1 písm. b) a c)). 

NEAKCEPTOVÁNO 
Toto sousloví se opakuje nejen v rámci této vyhlášky, 
ale i v rámci atomového zákona a dalších vyhlášek 
k němu. Předkladatel opakovaně zvažoval tuto 
možnost, ale upustil od ní, neboť legislativní zkratka 
by byla pravděpodobně při aplikaci předpisu 
zavádějící – adresáti by tendovali k jejímu vnímání 
v omezeném rozsahu (např. jen pro některé 
z vypočtených oblastí). 

K § 13 
Doporučujeme upravit návětí odst. 1 tak, aby bylo 
dostatečně srozumitelné a aby bylo zcela zřejmé, zda má 
jít o systém řízení osob zavádějících systém řízení 
(v souladu s odůvodněním vyhlášky) nebo zda jde o 
uložení povinnosti osobě zavádějící systém řízení. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Dikce se jeví být zcela srozumitelnou. Pokud by 
připomínkovatel navrhl úpravu textu (jak ostatně 
předpokládají Legislativní pravidla vlády v čl. 5 odst. 
6), bylo by možné nedostatek odhalit a napravit. 

Ministerstvo spravedlnosti K úvodní větě 
Konstatujeme, že je nadbytečné uvádět u prováděných 
ustanovení taktéž pododstavce, pokud je návrhem 
vyhlášky prováděn celý odstavec. Z toho důvodu 
doporučujeme vypustit slova „písm. a) až g)“ a slova 
„písm. a) a b)“. 

AKCEPTOVÁNO 
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K § 2 písm. c) 
Vzhledem k tomu, že legislativní zkratka „osoba 
zavádějící systém řízení“ je v návrhu vyhlášky 
vysvětlena a uplatněna teprve v § 3 odst. 2, 
doporučujeme v § 2 písm. c) návrhu nahradit slova 
„osoby zavádějící systém řízení“ slovy „osoby podle § 
29 odst. 1 zákona (dále jen „osoba zavádějící systém 
řízení“)“. V souvislosti s touto změnou dále 
doporučujeme v § 3 odst. 2 návrhu nahradit slova 
„Osoba podle § 29 odst. 1 zákona (dále jen „osoba 
zavádějící systém řízení“)“ slovy „Osoba zavádějící 
systém řízení“. 

AKCEPTOVÁNO 
§ 2 písm. c) bude upraven na znění: 
„c) procesní rolí očekávané chování a jednání 
pracovníka v procesu směřující ke spolehlivému 
vykonávání přidělených činností v souladu s cíli osoby 
podle § 29 odst. 1 atomového zákona (dále jen „osoba 
zavádějící systém řízení“).“. 
§ 3 odst. 2 bude upraven na znění: 
„Osoba zavádějící systém řízení musí při rozhodování 
přednostně dbát o dosažení cílů systému řízení.“ 

K § 3 odst. 3 
Doporučujeme nahradit slovo „dosažení“ slovem 
„dosahování“, neboť máme za to, že smyslu ustanovení 
lépe odpovídá nedokonavé sloveso „dosahovat“, než 
dokonavé „dosáhnout“. Stejně tak ustanovení hovoří o 
„plnění“, nikoli o „splnění“ integrovaných požadavků. 

AKCEPTOVÁNO 
 

K § 3 odst. 5 písm. c) 
Odkaz „stanovených v § 29 odst. 1 zákona“ považujeme 
ve spojení s „činnostmi“ za nesprávný, jelikož 
v předmětném ustanovení návrhu atomového zákona 
jsou stanoveny osoby, nikoli činnosti. Z toho důvodu 
doporučujeme upřesnění specifikace, které činnosti zde 
má předkladatel na mysli. 

AKCEPTOVÁNO 
Činnostmi, na které se v § 3 odst. 3 písm. c) odkazuje, 
se rozumí vybrané činnosti související s využíváním 
jaderné energie nebo činnosti v rámci expozičních 
situací ve smyslu atomového zákona, které provádí 
osoba dle § 29 odst. 1 atomového zákona. Jedná se o 
činnosti zajišťované držitelem povolení a dále o 
projektování jaderného zařízení, navrhování, výrobu 
vybraného zařízení, řízení výstavby, hodnocení 
bezpečnosti a posuzování území k umístění jaderného 
zařízení. 
§ 3 odst. 5 písm. c) bude upraven na znění 
„c) zavedena opatření k zajišťování shody činností 
prováděných osobou zavádějící systém řízení 
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s požadavky právních předpisů,“. 
K § 4 
V zájmu přehlednější a jednodušší struktury ustanovení 
doporučujeme nahradit navržené znění § 4 např. takto (v 
námi navrženém znění navíc odstraňujeme interpunkční, 
stylistické a legislativně technické nedostatky): 
„§ 4 
(1) Pro každý proces musí být určen garant procesu. 
V rámci každého procesu musí být stanoveny procesní 
role. 
(2) Procesy a činnosti musí 
a) být prováděny a řízeny ve shodě 
1. se zamýšleným účelem použití jejich výstupů, 
2. s požadavky stanovenými v dokumentaci 
systému řízení, včetně požadavků na rozsah zajišťování 
kvality jejich výstupů a kritérií přijatelnosti těchto 
výstupů, 
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 
1. hmotné nebo nehmotné vstupy a výstupy 
procesů a činností, 
2. informace, které jsou při provádění 
souvisejících procesů a činností sdíleny, a 

AKCEPTOVÁNO 
Výčet v odstavci 2 písm. e) bude uveden dvojtečkou, 
jelikož se dle názoru předkladatele nejedná o výčet 
formou pokračujícího textu (věty), nýbrž o 
nenavazující jednotlivé body. 
Slova „procesu nebo činnosti“ v odstavci 2 písm. e) 
bod 6 budou nahrazena slovy „procesů a činností“, 
neboť se jedná o legislativní zkratku zavedenou 
atomovým zákonem. V tomto směru bude upraven 
celý text vyhlášky. 
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3. vzájemné vztahy osob provádějících a řídících 
související procesy a činnosti, 
c) být soustavně sledovány k prověření jejich 
schopnosti dosáhnout stanovených cílů systému řízení, 
d) být dokumentovány podle § 14 písm. b) bodů 4 a 5 a § 
14 písm. c), 
e) být prováděny za těchto podmínek 
1. dokumentace vztahující se k procesům a činnostem 
musí být po celou dobu provádění procesů a činností 
dostupná všem osobám podílejícím se na provádění 
procesů a činností, 
2. musí být prováděna průběžná kontrola procesů a 
činností, kterou se prověřuje správnost jejich provádění a 
kvalita jejich výstupů v určitém okamžiku, 
3. musí být používáno vhodné technické vybavení a 
zajištěny odpovídající pracovní podmínky a prostředí, 
4. vzájemné vztahy osob provádějících a řídících procesy 
a činnosti musí být nastaveny tak, aby bylo dosaženo 
cílů systému řízení a byly plněny integrované 
požadavky, 
5. pracovníci musí být způsobilí k provádění procesní 
role a přidělené činnosti a znát požadavky na procesy a 
činnosti, k nimž procesní role náleží, a 
6. technické vybavení k provádění procesů a činností 
musí být udržováno ve stavu zajišťujícím dosažení trvalé 
shody výstupu z procesu nebo činnosti s požadavky na 
něj kladenými. 
(3) Pokud jsou v dokumentaci procesů a činností 
stanoveny kontrolní body, nelze v jejich provádění 
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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. 
CELEX: 32009L0071 
CELEX: 32014L0087“. 
 
K § 5 
Máme za to, že legislativní zkratky zavedené v § 5 odst. 
1 návrhu – „přezkoumání“, „ověření“, „validace“ – 
nejsou vhodně zvoleny, jelikož se jedná o synonymické 
výrazy, které nepostihují podstatu věci a jsou vzájemně 
zaměnitelné. Z toho důvodu doporučujeme nahradit 
navržené znění § 5 odst. 1 návrhu např. takto: 
„(1) U procesů a činností a jejich vstupů a výstupů musí 
být před jejich prvním užitím provedeno přezkoumání 
k prověření 
a) vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti z hlediska jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 
monitorování radiační situace, zvládání radiační 
mimořádné události a zabezpečení, 
b) souladu s požadavky na jejich vlastnosti a 
c) souladu s požadavky na jejich zamýšlené užití.“. 
 
V souvislosti s touto změnou dále doporučujeme: 

• v § 5 odst. 2 návrhu vypustit slova „, ověření a 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
V žádném případě se nejedná o synonymické výrazy, 
které by nevystihovaly podstatu věci a byly vzájemně 
zaměnitelné. Definice těchto výrazů je obvykle 
používána v oblasti managementu kvality (viz např. 
mezinárodní normy řady ISO 9000), ze kterých se 
vycházelo při tvorbě těchto ustanovení a které byly 
přizpůsobeny potřebám této vyhlášky. S ohledem na to 
budou pojmy přezkoumání, ověření a validace 
zachovány i proto, že jsou využívány v dalších 
prováděcích předpisech k atomovému zákonu. 
Legislativní zkratky budou nahrazeny definicemi v § 2 
vyhlášky. 
Vysvětlení rozdílu mezi pojmy bude uvedeno ve 
zvláštní části odůvodnění vyhlášky. 
Definice budou znít: 
„x) přezkoumáním prověření vhodnosti, přiměřenosti a 
účinnosti procesů a činností a jejich vstupů a výstupů z 
hlediska jaderné bezpečnosti radiační ochrany, 
technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 
zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, 
y) ověřením prověření souladu procesů a činností a 
jejich vstupů a výstupů s požadavky na jejich 
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validaci“ a vložit za slova „procesů a činností“ slova 
„podle odstavce 1“; 

• v § 5 odst. 3 návrhu nahradit slova 
„Přezkoumání, ověření a validaci procesu“ slovy 
„Přezkoumání procesu podle odstavce 1“; 

• v § 14 písm. b) bodě 4 nahradit slova „, 
ověřování a validaci“ slovy „podle § 5 odst. 1“; 
v § 16 písm. e) bodě 2 nahradit slova „, ověřování a 
validaci“ slovy „podle § 5 odst. 1“. 

vlastnosti stanovenými v dokumentaci systému řízení, 
z) validací prověření souladu procesů a činností a 
jejich vstupů a výstupů s požadavky na jejich 
zamýšlené užití stanovenými v dokumentaci systému 
řízení,“. 
Vysvětlení rozdílu mezi pojmem ověření a validace 
bude uvedeno ve zvláštní části odůvodnění k § 5 
vyhlášky, a to následujícím způsobem: 
 
Ověření je ověřování, 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.  
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 § 6 odst. 1 písm. a) a § 6 odst. 2 
Konstatujeme, že je v předmětných ustanoveních 
operováno s pojmem „politika bezpečnosti“, který ovšem 
není ani v návrhu atomového zákona, ani v návrhu 

AKCEPTOVÁNO 
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vyhlášky jednoznačným způsobem definován. 
Ustanovením, které by bylo nejspíše možno považovat 
za definici pojmu, je § 14 písm. a) návrhu, ze kterého lze 
dovodit, že „politika bezpečnosti“ je součástí 
dokumentace systému řízení a požadavky na její obsah.  
Z toho důvodu doporučujeme předkladateli zvážit, zda je 
způsob, jakým je „politika bezpečnosti“ v návrhu 
vyhlášky definována, dostatečný. Pokud předkladatel 
dospěje k názoru, že ano, pak alespoň doporučujeme, 
aby za výskyty pojmu „politika bezpečnosti“ (v 
příslušných mluvnických pádech) v § 6 odst. 1 písm. a), 
§ 6 odst. 2 a § 15 odst. 2 návrhu byla vložena či 
doplněna slova „podle § 14 písm. a)“ a za jeho výskytem 
v § 14 písm. b) bodě 4 byla vložena slova „podle 
písmena a)“. 

K § 7 odst. 2, 4 a 5 
V zájmu gramatické správnosti doporučujeme v § 7 odst. 
2, 4 návrhu nahradit slova „technické bezpečnosti“ slovy 
„technickou bezpečnost“ (akuzativ). 
Dále doporučujeme prohodit odstavce 4 a 5, jelikož 
„provádění změny“ logicky předchází situaci „po 
provedení změny“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

K § 9 
Doporučujeme prohodit odstavce 1 a 2, neboť 
„plánování“ by mělo logicky předcházet „provádění“ 
vlastního hodnocení. 
Dále doporučujeme nahradit na konci odstavce 3 písm. 
e) bodu 2 slovo „a“ slovem „, nebo“, jelikož smyslem 
ustanovení písmena e) je na základě výsledků hodnocení 
volit mezi třemi různými typy opatření, nikoli nutně 

NEAKCEPTOVÁNO 
V odstavci 1 se nejedná o požadavky na „provádění“ 
vlastního hodnocení, ale o výčet situací, kdy je nutné 
vlastní hodnocení jednotlivých procesů provádět. 
Proces provádění vlastního hodnocení řeší v dané 
časové posloupnosti až odstavec 3. 
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současné uplatnění všech tří typů opatření zároveň. 

K § 11 odst. 3 
V zájmu jednotné struktury § 11 návrhu, doporučujeme 
navržené znění odstavce 3 nahradit např. takto: 
„(3) V rámci řízení neshody musí být při předcházení 
neshodě a opakování neshody  
a) vyhledána neshoda, která by mohla nastat (dále jen 
„potenciální neshoda“), a její možné příčiny, 
b) vyhodnocena potřeba preventivních opatření k 
zabránění výskytu potenciální neshody, 
c) zavedena preventivní opatření přiměřená možným 
příčinám potenciální neshody; ke stanovení 
preventivních opatření musí být využity vlastní provozní 
zkušenosti i provozní zkušenosti jiných osob, jsou-li k 
dispozici, a 
d) sledována a vyhodnocována preventivní opatření z 
hlediska stavu jejich zavádění a jejich účinnosti.“. 

AKCEPTOVÁNO 
V písmenu c) bude spojka „i“ současně nahrazena 
spojkou „a“. 

K § 14 
V písmenu b) bodě 5 doporučujeme nahradit slovo 
„řízení“ slovem „pořizování“, neboť máme za to, že je 
ve spojení s pojmem „záznamy“ smysluplnější. 
V písmenu e) doporučujeme z hlediska správné 
gramatiky nahradit slova „jiná dokumentace“ slovy 
„jinou dokumentaci“ (akuzativ). 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Nelze akceptovat připomínku k písmenu b) bod 5. 
V tomto smyslu se jedná o řízení záznamů, což 
významově znamená způsob, jakým budou záznamy 
nejen pořizovány, ale zejména vedeny, uchovávány a 
ukládány či v jakém případě je možné provést jejich 
změnu apod. 
Lze akceptovat připomínku k písmeni e) v plném 
rozsahu. 

K § 15 
V odstavci 1 písm. f) doporučujeme v zájmu gramatické 

AKCEPTOVÁNO 
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správnosti nahradit slovo „letech“ slovem „let“ (genitiv). 
V odstavci 2 doporučujeme na začátek písmena c) vložit 
slovo „být“, které zde vzhledem ke znění návětí zjevně 
chybí. 

K § 16 
Konstatujeme, že není zřejmý kontext tohoto ustanovení, 
neboť pojem „program systému řízení“ není definován 
ani v návrhu atomového zákona, ani v návrhu vyhlášky. 
V něm se pouze stanoví, co musí „program systému 
řízení“ obsahovat. Ze skutečnosti, že „program systému 
řízení“ není uveden v § 14 návrhu, lze usuzovat, že jej  
dokumentace systému řízení nemusí zahrnovat. Zároveň 
je však „program systému řízení“ zahrnut pod skupinový 
nadpis „Dokumentace systému řízení“, z čehož vyplývá, 
že se patrně o nějaký dokument jedná. 
Stejně tak je nejasný vztah § 16 písm. e) návrhu vůči § 
14 písm. b) návrhu. V obou se totiž stanoví, že „program 
systému řízení“, resp. „dokumentace systému řízení“ 
musí obsahovat/zahrnovat „popis systému řízení 
obsahující/zahrnující popis“, avšak dále každé 
ustanovení jmenuje odlišné požadavky. 
Na základě výše uvedeného doporučujeme předkladateli 
zřetelně definovat pojem „program systému zařízení“ a 
vyjasnit jeho umístění v návrhu vyhlášky, včetně vazeb 
k ostatním ustanovením návrhu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 24 odst. 7 atomového zákona, který je 
uveden v uvozovací větě návrhu vyhlášky, zmocňuje 
ke stanovení „požadavků na obsah dokumentace pro 
povolovanou činnost“. Výčet „dokumentace pro 
povolovanou činnost“ přitom dle § 24 odst. 2 
atomového zákona obsahuje příloha č. 1 zákona, a 
k této dokumentaci patří též „program systému řízení“ 
(viz např. část 1 písm. c) bod 1 přílohy). 
Program systému řízení má mezi dokumentací 
systému řízení, ke které skutečně patří, zcela zvláštní 
postavení. Jedná se povahou o dokument předkládaný 
žadatelem o povolení společně se žádostí o povolení, 
tedy dokument, který demonstruje regulátorovi 
způsob, jakým bude systém řízení zaveden a jakým 
bude fungovat. Na základě (nejen) tohoto dokumentu 
pak Úřad činí rozhodnutí, zda lze vydat povolení 
k činnosti. Tím ovšem nekončí role dokumentu a ten 
plní dále funkci jednoho ze základních dokumentů 
systému řízení, který musí být držitelem povolení 
dodržován a průběžně aktualizován. Program proto 
není výslovně zařazen v obecném výčtu dokumentace 
systému řízení, byť jej lze spatřovat pod § 14 písm. e), 
ovšem vztahují se na něj požadavky § 15 odst. 1. 

K § 17 
Upozorňujeme, že § 2 je v předmětném ustanovení 
zřejmě uveden omylem, neboť v něm nejsou stanoveny 

AKCEPTOVÁNO 
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žádné požadavky, nýbrž obsahuje definice pojmů. Z toho 
důvodu doporučujeme odkaz na § 2 vypustit. 

Ministerstvo vnitra Obecně k návrhu vyhlášky 
Předmětný návrh považujeme za do určité míry 
nesouladný zejména s požadavkem kladeným v 
čl. 39 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, aby právní 
předpis obsahoval pouze ustanovení normativní povahy. 
Domníváme se, že některá ustanovení - 
za všechny např. § 7 odst. 1 a 3, § 10 odst. 2 písm. a) a 
b), § 12 odst. 4, § 13 odst. 1 písm. e) či § 15 odst. 1 
písm. a) a d) jsou pouhými deklaracemi, které však 
postrádá vlastní pravidlo chování, a tedy nejsou 
ustanoveními normativní povahy. Stejně tak u výše 
uvedených ustanovení nelze uvažovat o jejich vynucení.  
Ačkoliv jsme si plně vědomi, že předmětný návrh 
vychází z části z unijního práva a je ryze technické 
povahy, doporučujeme jeho úpravu, neboť prvek 
normativity jednotlivých ustanovení je elementárním 
požadavkem, který musí každý návrh právního předpisu 
bez výjimky splňovat. 

AKCEPTOVÁNO 
Předkladatel nemá za to, že by uvedená ustanovení 
byla zcela nenormativní, jak naznačuje připomínka. 
Citovaná ustanovení se vyznačují relativně vysokou 
mírou obecnosti, což však nevylučuje jejich 
normativnost a vymahatelnost. Vždy je přitom zároveň 
brát v potaz obecné povinnosti stanovené atomovým 
zákonem, k jejichž provedení je vyhláška vytvářena, 
neboť ty obsahují samotnou primární, a vymahatelnou, 
povinnost. Pakliže vyhláška např. vyžaduje, aby byla 
změna v systému řízení plánována, požadavek je 
jednoznačný (povinnost mít plány k provedení změny 
– při absenci plánů vymahatelná) a míra, rozsah a 
způsob plánování jsou dovoditelné z obecného 
požadavku provádět změny tak, aby byla zajištěna 
integrita všech oblastí systému řízení. Konkrétní 
požadavky na plánování by v takovém případě byly 
nevhodně omezující, jelikož činnosti, na které úprava 
dopadá, jsou značně různorodé. Ostatně celá materie 
zajišťování jakosti a systémů řízení je relativně 
neurčitá, neboť se jedná o pravidla chování 
usměrňující procesní aspekty odborných činností, 
nikoli o náplň těchto činností konkrétně. 
Přesto by předkladatel rád připomínce vyhověl a 
provede tedy upřesnění některých citovaných 
ustanovení tak, aby byl jejich normativní charakter 
zdůrazněn. Ustanovení § 15 považuje předkladatel za 
jednoznačná a relativně konkrétní, ukládající 
jednoznačné povinnosti, byť s užitím relativně 
neurčitých výrazů. Tato ustanovení se ostatně 
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vyskytují již v současné právní úpravě (vyhláška č. 
132/2008 Sb.) a v praxi nevykazují jakékoli obtíže při 
výkladu či vymáhání. 
§ 7 odst. 1 bude upraven takto: 
„Změna systému řízení musí být plánována. Plán 
změny systému řízení musí být proveden tak, aby 
nedocházelo ke snižování úrovně jaderné bezpečnosti 
radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování 
radiační situace, zvládání radiační mimořádné události 
a zabezpečení.“ 
§ 7 odst. 3 bude upraven takto: 
„Provádění změny systému řízení musí být z hlediska 
její účinnosti průběžně sledováno a následně nezávisle 
hodnoceno podle § 10 odst. 1.“ 
§ 10 odst. 2 písm. a) a b) bude upraven takto: 
„(2) Výstupy z nezávislého hodnocení musí 
a) být formulovány jednoznačně a v souladu s jejich 
zamýšleným užitím pro zlepšování systému řízení, 
b) obsahovat informace umožňující přezkoumání, a“. 
§ 12 odst. 4 bude upraven takto: 
„(4) Kvalifikace pracovníků provádějících procesy a 
činnosti musí být trvale udržována tak, aby bylo 
zajištěno plnění požadavků na procesy a činnosti a 
jejich účinnost.“. 
§ 13 odst. 1 písm. e) bude upraven takto: 
„e) pracovníci osoby zavádějící systém řízení 
vedeni vůdčími pracovníky k vyhledávání příležitostí 
ke zlepšování systému řízení, procesů a činností a 
vytvářeny podmínky k tomuto vyhledávání a“. 

Úřad pro ochranu osobních 
údajů 

Z hlediska legislativní techniky je vhodné nahradit 
modální slovesa slovesy plnovýznamovými, např. „musí 

NEAKCEPTOVÁNO 
Lze jistě polemizovat o tom, zda je právo popisem 
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být“ slovem „je“, protože právo je popis ideálního stavu. ideálního stavu nebo minimem přijatelného, ovšem 
právo je především sumou norem chování, požadavků 
na to, co mají adresáti konat, nekonat či strpět. Proto 
předkladatel považuje za zcela vhodné užívat formy 
příkazu. Ostatně tak činí i jiné právní předpisy 
podzákonné úrovně. 

Část E obecné části odůvodnění, zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 
osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné 
přepracovat. 
 
K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento 
postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda 
osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů. 
Vzhledem k tomu, že se všechny procesy dokumentují, 
včetně identifikace pracovníka, je zjevné, že ano. Je tedy 
třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, 
kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost 
zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování 
zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování 
osobních údajů. 
Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující 
zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba 
jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × 
zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr 
(např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření 
počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových 
položek). 
Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se 
slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle 
zákona o ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno 

AKCEPTOVÁNO 
Nutno ovšem zdůraznit, že 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. 
V tomto duchu bude odůvodnění doplněno. 
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i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních 
kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se 
vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní 
úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu 
údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to 
lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede 
jednak obecně používané označení dotčeného aspektu 
soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. 
Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí 
návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně 
zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, 
vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či 
má být dosahováno synergického efektu. 
Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje 
nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného 
přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně 
se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být 
zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako 
obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu 
k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, 
stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány 
podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a 
parametry specifické pro upravované zpracování 
osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která 
zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak 
i obecná podle zákona o ochraně osobních údajů. 
Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé 
projevy; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení 
zachovává již právně existující zpracování osobních 
údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li 
shledáno, že existují změny ve zpracování osobních 
údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních 
údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a 
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instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře 
se použijí záruky a opatření podle obecného zákona 
o ochraně osobních údajů a jiného zákona obsahujícího 
zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít. 
Nadpis vyhlášky zní: „, kterou se stanoví podrobnosti 
o systému řízení jaderné bezpečnosti a radiační 
ochrany“. 
 
Slovo „požadavcích“ je vycpávkové. Místo toho by mělo 
být vyjádřeno, že se jedná o prováděcí právní předpis 
(„kterou“) a zejména to, kterého systému řízení se 
předloha týká. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Nadpis vyhlášky plně respektuje čl. 30 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, který stanoví: „Název 
právního předpisu má stručně a výstižně vyjádřit 
hlavní obsah právního předpisu.“. Zároveň užívá 
formu nadpisu vyhlášky, kterou výslovně zmiňuje čl. 
33 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády. Z 
Legislativních pravidel vlády neplyne, že by prováděcí 
předpis musel užívat formu nadpisu uvozenou spojkou 
„kterou“ k vyjádření podzákonnosti, resp. prováděcího 
charakteru. 
Co se týče obsahu názvu, spojení „systém řízení“ je 
zavedeno a užíváno § 29 a násl. atomového zákona a 
význam tohoto spojení se jeví být jednoznačný. Není 
tedy nutno jej dále konkretizovat uvedením všech 
oblastí, kterých se prováděcí právní úprava týká. 
Návrh připomínkovatele je mimoto nevhodný, protože 
omezuje název jen na dvě z možných šesti oblastí. 

V § 2 písm. a) a na všech ostatních místech se slovo 
„pracovník“ nahrazuje slovem „zaměstnanec“. 
 
Pojem „pracovník“ byl nahrazen pojmem „zaměstnanec“ 
novelou č. 74/1994 Sb. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výraz „pracovník“ je užíván zcela záměrně, neboť se 
nemusí jednat o zaměstnance v pracovněprávním 
vztahu, nýbrž o osoby vykonávající činnost jako 
fyzická osoba podnikající. 

Do § 2 by měl být doplněn souhrnný pojem pro 
„jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení“. 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Toto sousloví se opakuje nejen v rámci této vyhlášky, 
ale i v rámci atomového zákona a dalších vyhlášek 
k němu. Předkladatel opakovaně zvažoval tuto 
možnost, ale upustil od ní, neboť legislativní zkratka 
by byla pravděpodobně při aplikaci předpisu 
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Tento předmět předlohy se často opakuje na mnoha 
místech. 

zavádějící – adresáti by tendovali k jejímu vnímání 
v omezeném rozsahu (např. jen pro některé 
z vypočtených oblastí). 

V § 3 odst. 5 písm. g) se slova „vůdčí pracovník“ 
nahrazují slovy „vedoucí zaměstnanec“ nebo 
„manažer“. 
 
Nevhodná terminologie.s 

NEAKCEPTOVÁNO 
Může se jednat o dvě skupiny pracovníků tj. těch, u 
kterých je rozvíjena je schopnost vedení, nebo 
pracovníků, kteří zajišťují funkční vedení. Pojmy 
„vedoucí zaměstnanec“ i „manažer“ jsou v praxi 
využívané jen pro funkční vedení, takže zavedení 
těchto termínů by bylo významově zavádějící. 
Rozdíl mezi vedením (funkčním řízením) a schopností 
vést (vůdcovstvím) lze popsat takto: zatímco „vedením 
(funkčním řízením)“ rozumíme řízení na určité pozici 
(funkci), „vůdcovství“ je vztah. Vedení zajišťuje, že 
činnost je dokončena v souladu s požadavky, plány a 
zdroji. Jednotlivci mohou být ovlivněni a motivováni 
právě pomocí vůdcovství. Pracovníci pověření řízením 
mohou také jednat jako „vůdci“. Pro pracovníka 
pověřeného funkčním řízením a pracovníka se 
schopností vést je proto zaveden pojem „vůdčí 
pracovník“. 

V § 6 odst. 1 písm. a) na všech ostatních místech se 
slovo „politiky“ nahrazuje slovem „koncepce“. 
 
Náležitý překlad anglického pojmu „policy“ (na rozdíl 
od „politics“) je koncepce. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Politika bezpečnosti je jedním z vrcholových 
dokumentů systému řízení, který vydává vedení 
organizace a slouží jako prohlášení vyjadřující postoj 
k bezpečnosti jak vůči veřejnosti, tak i k očekávanému 
chování vůči pracovníkům a vedení. „Politika 
bezpečnosti“ je zavedený termín, který se běžně 
používá a který nahrazuje původní termín politika 
jakosti (dle mezinárodních norem řady ISO 9000). 

 
 
V Praze dne 24. července 2017 
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Vypracoval: Mgr. Štěpán Kochánek        Podpis: …………………………… 
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	Z hlediska legislativní techniky je vhodné nahradit modální slovesa slovesy plnovýznamovými, např. „musí být“ slovem „je“, protože právo je popis ideálního stavu.
	Část E obecné části odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat.
	K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů. Vzhledem k tomu, že se všechny procesy dokumentují, včetně identifikace pracovníka, je zjevné, že ano. Je tedy třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů.
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