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III. 
Odůvodnění 

 
I. OBECNÁ ČÁST 
 
A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace k návrhu vyhlášky o požadavcích na 
zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných 
zařízení, kterou se provádí zákon č. .../2016 Sb., atomový zákon 

  
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 
Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení 
a prověřování shody vybraných zařízení  
 
1.2 Definice problému 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předkládá návrh vyhlášky, který je prováděcím 
předpisem zákona č. .../2016 Sb., atomový zákon. K vydání vyhlášky je SÚJB zmocněn 
ustanovením § 236 atomového zákona k provedení § 24 odst. 7, § 56 odst. 2 písm. a) a b), 
§ 57 odst. 3 písm. a) až c), § 58 odst. 7 písm. a) až c) a § 59 odst. 4 písm. a) a b) tohoto 
zákona. 
Cílem nové právní úpravy je naplnit výše uvedená zmocňovací ustanovení návrhu atomového 
zákona a stanovit jednoznačně druhy požadavků na vybraná zařízení, jejich způsob 
zajišťování pro všechna vybraná zařízení vztahující se k jadernému zařízení a zároveň 
odstranit právní vakuum, jak posuzovat technickou bezpečnost u vybraných zařízení, které 
nemají stávajícím prováděcím předpisem stanoveny technické požadavky. Smyslem nové 
právní úpravy vyhlášky je v jednom prováděcím předpise soustředit veškeré požadavky 
na vybraná zařízení v rozsahu zmocnění uvedených v návrhu zákona a zároveň tím přispět 
i ke zvyšování úrovně technické bezpečnosti celého jaderného zařízení. 
Návrh vyhlášky dále mění, doplňuje a upřesňuje stávající právní úpravu v těch ohledech, 
ve kterých ji lze považovat za nevyhovující z hlediska legislativních nedostatků projevujících 
se v současné praxi při zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení. 
Návrh právní úpravy v souladu s navrhovaným zněním zákona navazuje na systém 
technických požadavků na výrobky harmonizovaný na úrovni práva Evropských společenství, 
který je do právního řádu ČR transponován zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízeními vlády k jeho provedení. 
Návrh právní úpravy zároveň reaguje na aktuální vývoj v oblasti unifikovaných technických 
norem v oblasti zajišťování kvality a posuzování shody (ISO, ISO/IEC) zařízení používaných 
v jaderné energetice a zohledňuje jejich vliv na zajišťování technické bezpečnosti těchto 
zařízení. 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Podle stávající úpravy řeší problematiku technické bezpečnosti vybraných zařízení zákon 
č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška 
č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení. Dosavadní praxe 
s použitím tohoto předpisu prokázala určité legislativní nedostatky, a to zejména  
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1) omezenost jejího použití jen pro navrhování, výrobu a montáž vybraných zařízení 
speciálně navrhovaných pro jaderná zařízení, která jsou s ohledem na soubor 
vybraných zařízení pouze jeho podmnožinou.  

2) omezením rozsahu stanovených technických požadavků jen pro vybraná zařízení 
speciálně navrhovaná. Jasná pravidla pro stanovení technických požadavků pro ostatní 
vybraná zařízení na úrovni právního předpisu současná právní úprava nestanovuje,  

3) nepřehledné a nejasné vazby na zajišťování kvality vybraných zařízení, které je 
nezbytnou podmínkou pro dosažení a prokázání technické bezpečnosti těchto zařízení,  

4) nedostatečné stanovení jednoznačných zásad pro pravidelné prověřování úrovně 
technické bezpečnosti všech provozovaných vybraných zařízení v průběhu jejich 
provozu, včetně jejich oprav a údržby. 

Nepřijetí návrhu by znamenalo zachování situace, kdy se vyskytují vybraná zařízení, která 
nejsou regulována podle této úpravy nebo u kterých je vypuštěn požadavek na proces 
posouzení shody a hrozí tak riziko nedodržování parametrů těchto vybraných zařízení. 
Provádění výstavby, uvádění do provozu a provoz vybraných zařízení, u kterých nebylo 
provedeno posouzení shody, představuje tak riziko pro splnění technických požadavků 
z pohledu zajišťování technické i jaderné bezpečnosti těchto zařízení. 
Zachování současného znění vyhlášky č. 309/2005 Sb., by znamenalo, že by nadále trval 
nevyhovující legislativní stav, který neumožňuje způsobem předepsaným prováděcím 
právním předpisem zajišťovat kvalitu a plnění technických požadavků po celou dobu 
předpokládané životnosti všech vybraných zařízení. Setrvání na stávající právní úpravě by 
bylo možné jen za cenu faktických a právních kompromisů, což by současně znamenalo vznik 
nesouladu s požadavky návrhu atomového zákona.  
Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům považujeme stávající právní úpravu citované 
vyhlášky z hlediska požadavků stanovených návrhem atomového zákona za nevyhovující. 
  
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Vyhláška se vztahuje na všechny subjekty, které se podílejí na zajišťování kvality vybraných 
zařízení při jejich navrhování, výrobě, montáži, uvádění do provozu a provozu, včetně 
provádění jejich oprav a údržby, nebo provádějí posouzení shody vybraných zařízení 
s technickými požadavky nebo pravidelné prověřování shody vybraných zařízení 
s technickými požadavky. K dotčeným skupinám patří jak právnické tak i fyzické osoby. 
 
1.5 Popis cílového stavu 
Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení 
a prověřování shody vybraných zařízení komplexním způsobem stanoví podrobné požadavky 
na veškerá vybraná zařízení, zajišťování jejich kvality, posouzení shody těchto zařízení a  
prověřování shody těchto zařízení. Nový návrh prováděcího předpisu tak odstraní výše 
uvedené nedostatky stávající právní úpravy. 
 
Ve smyslu výše uvedeného obsahuje návrh nové vyhlášky tyto základní body úpravy: 
a) stanovuje požadavky na obsah seznamu vybraných zařízení, 
b) stanovuje rozsah a způsob zajišťování kvality vybraného zařízení v procesu jeho 

navrhování, výroby, montáže, obstarávání, uvádění do provozu a provozu včetně druhů 
záznamů zajišťování kvality vybraného zařízení a způsob jejich vedení, 
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c) stanovuje technické požadavky na vybrané zařízení a část vybraného zařízení 
a požadavky na způsob zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného zařízení 
s technickými požadavky,  

d) stanovuje postupy a rozsah posouzení shody vybraného zařízení s technickými 
požadavky, určuje jednotlivé postupy, které lze uplatnit k posouzení shody a stanovuje 
požadavky na dokumentování posouzení shody a  

e) stanovuje rozsah a způsob prověřování shody provozovaného vybraného zařízení 
s technickými požadavky včetně jeho způsobu dokumentování a obsahu dokumentace 
prověřování shody. 

Výkon dozoru nad dodržováním požadavků této vyhlášky je plně v kompetenci Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost 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 zásad pro zajišťování kvality vybraného zařízení 

v procesu jeho navrhování, výroby, montáže, obstarávání, uvádění do provozu 
a provozu. Zásady jsou stanoveny v návaznosti na procesy a činnosti obecně stanovené 
vyhláškou o systému řízení,  

- stanovením uceleného souboru záznamů nezbytných pro zajišťování technické 
bezpečnosti vybraných zařízení a jejich vedení,  

- stanovením souboru technických požadavků a požadavků na způsob zajištění 
technických požadavků pro všechna vybraná zařízení a jejich části v jednotlivých 
etapách životnosti vybraných zařízení,  

- stanovením požadavků na rozsah a způsob zajišťování shody vybraných zařízení 
s technickými požadavky při jejich navrhování, výrobě, montáži, uvádění do provozu 
a provozu, 

- doplněním stávajících postupů posouzení shody vybraných zařízení s technickými 
požadavky a jejich přiřazením k jednotlivým druhům vybraných zařízení podle míry 
rizika a požadované úrovně jaderné bezpečnosti, včetně upřesnění jejich způsobu 
dokumentování a 

- stanovením požadavků na rozsah a způsob prověřování shody provozovaných 
vybraných zařízení s technickými požadavky, jeho způsobu dokumentování 
a stanovením požadavků na obsah dokumentace prověřování shody. 

 
Po obsahové stránce vychází návrh právní úpravy v oblasti technické bezpečnosti zejména 
ze zmiňovaného zákona č. 22/1997 Sb., jimž se stanoví technické požadavky na výrobky 
a na něj navazující nařízení vlády (např. nařízení vlády č. 26/2003 Sb., který se stanoví 
požadavky na tlaková zařízení). 
Vzhledem k tomu, že je u v nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky 
na tlaková zařízení, výslovně vyloučena jeho aplikace na zvláštní skupinu technických 
zařízení v jaderné energetice, která mohou ovlivnit úroveň jaderné bezpečnosti, byla tato 
skutečnost důvodem pro existenci samostatné právní úpravy regulující dotčenou oblast. 
Z hlediska předmětu úpravy obsahuje navrhovaná vyhláška úpravu speciální a zároveň 
výlučnou úpravu vůči nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na tlaková 
zařízení. V rámci přijímání sekundárních právních předpisů EU přizpůsobujících posuzování 
shody výrobků a související postupy tzv. novému legislativnímu rámci bude nicméně nařízení 
vlády č. 26/2003 Sb. muset být nahrazeno novým nařízením vlády navazujícím na nový zákon 
o posuzování shody výrobků (stavební výrobky jsou však nadále upraveny v zákoně 
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č. 22/1997 Sb.). Nové nařízení vlády by mělo být transpoziční vůči směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů 
členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh, která nicméně ze své 
působnosti vyjímá zařízení používaná v jaderné oblasti a tudíž zůstane z hlediska předmětu 
úpravy navrhovaná vyhláška vůči novému nařízení vlády i nadále předpisem speciálním. 
Zmiňovaný zákon o technických požadavcích na výrobky se dále uplatňuje i v ustanoveních 
týkajících se druhů postupů posouzení shody v tomto zákoně stanovených a v dalších 
ustanoveních týkajících se autorizace a akreditace včetně osob, které autorizaci a akreditaci 
subjektů provádějí. 
Při popisu konkrétních postupů posouzení shody v této právní úpravě bylo využito 
obecnějších formulací těchto postupů stanovených předpisem Evropského společenství - 
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. 7. 2008 o společném 
rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí rady č. 93/465/EHS z 22. 7. 1993, 
který byl opraven Nařízením Evropského parlamentu č. 765/2008 ze dne 9. 7. 2008, kterým se 
stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh 
a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.  
Právní úprava zařazuje do souboru vybraných zařízení i vybraná zařízení, která jsou součástí 
stavební části jaderného zařízení. Postupy posouzení shody, které bude možné využít pro tato 
vybraná zařízení, byly proto upraveny tak, aby je bylo možné využívat i osobami 
provádějícími posouzení shody stavebních výrobků podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, které je prováděcím předpisem zákona o technických požadavcích na výrobky. 
V oblasti zajišťování kvality vybraných zařízení bylo čerpáno z nového právního předpisu 
o systému řízení aplikovaného pro konkrétní procesy a činnosti v průběhu životnosti těchto 
zařízení, počínaje jeho návrhem a konče ukončením provozu jaderného zařízení, jehož jsou 
součástí.  
Návrh právní úpravy reaguje i na aktuální vývoj v oblasti unifikovaných technických norem 
v oblasti zajišťování kvality a posouzení shody (např. ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 Systémy 
managementu kvality – Požadavky a ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody – 
Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci). 
 
1.6 Zhodnocení rizika 
Rizikem je varianta, že nedojde k vydání navržené vyhlášky za situace, že stávající právní 
úprava bude novým atomovým zákonem zrušena. Nepřijetím navržené právní úpravy nebude 
provedeno příslušné zmocnění navrhovaného atomového zákona a právní úprava bude 
ponechána pouze v obecné zákonné rovině. V takovém případě by mohl nastat nepřijatelný 
stav, kdy bude novým atomovým zákonem zavedena nová regulace bez toho, že by 
podrobnosti byly upraveny prováděcím právním předpisem, což by znamenalo jak pro 
regulátora (SÚJB), tak i pro dotčené subjekty stav zvýšené právní nejistoty 
a nepředvídatelnosti práva. Rizika, která by hrozila přijetím tohoto návrhu, nejsou 
předkladateli známá a nelze je ani předpokládat. Naopak, přijetí navržené právní úpravy 
přinese pro uživatele vyhlášky požadovanou právní jistotu vyplývající z konkrétní právní 
úpravy. Ve srovnání se stávající úpravou nejde o změny, které by razantně měnily stávající 
praxi.  
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2. Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 
Varianta A (nulová varianta) – ponechání současného stavu beze změny 
Nulová varianta vychází z předpokladu, že oblast zajišťování kvality, technickou bezpečnost, 
posouzení prověřování shody vybraných zařízení nebude v právním předpise provádějícím 
atomový zákon upravena, jelikož novým atomovým zákonem bude stávající právní úprava 
zrušena. Podle této varianty by musely všechny dotčené osoby zajišťovat kvalitu vybraných 
zařízení a jejich technickou bezpečnost a posuzovat a prověřovat shodu vybraných zařízení 
pouze na základě ustanovení atomového zákona, což by s sebou přineslo značné obtíže 
v souvislosti s nejasnou právní úpravou případně až nemožnost toto náležitě vůbec zajistit, 
což by vedlo k tomu, že by nebyla zajištěna technická bezpečnost vybraných zařízení a tudíž 
ani jaderná bezpečnost obecně. 
 
2.2 Varianta 1 
Varianta B (varianta 1) – vytvoření nové vyhlášky  
Varianta B předpokládá přijetí nové vyhlášky o požadavcích na zajišťování kvality 
a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení odstraňuje 
některé legislativní nedostatky stávající vyhlášky č. 309/2005 Sb. a rozpracovává povinnosti 
osob, které se podílejí na zajišťování kvality vybraných zařízení při jejich navrhování, výrobě, 
montáži, uvádění do provozu nebo provádějí jejich údržbu nebo provádějí posouzení shody 
vybraných zařízení s technickými požadavky nebo provádějí pravidelné prověřování shody 
vybraných zařízení s technickými požadavky. 
Návrh právní úpravy oproti stávající právní úpravě zejména rozšiřuje technické požadavky 
pro všechna vybraná zařízení a rozsah činností, jimiž musí být zajišťována technická 
bezpečnost vybraných zařízení při jejich navrhování, výrobě, montáži, uvádění do provozu 
a provozu prostřednictvím vhodného rozsahu a způsobu zajišťování kvality. Nově stanovuje 
a oplňuje postupy a rozsah posouzení shody s technickými požadavky prováděné 
autorizovanou osobou, akreditovanou osobou nebo výrobcem nebo dovozcem vybraného 
zařízení a jejich částí při vybraných činnostech, u kterých musí být zajišťována technická 
bezpečnost. Oproti stávající právní úpravě pak nově upravuje rozsah a způsob prověřování 
shody provozovaných vybraných zařízení, kterým se zjišťuje, zda vybrané zařízení stále plní 
technické požadavky v průběhu provozu a to i po jeho provedené opravě anebo údržbě 
vybraného zařízení.  
Varianta B je plně v souladu s požadavky § 56 až § 59 navrhovaného atomového zákona 
a odstraňuje výše uvedená rizika související s nepřijetím prováděcího právního předpisu 
k návrhu atomového zákona. 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů  
 
3.1.1 Varianta 0 (nulová varianta) 
Nulová varianta nebyla se shora uvedených důvodů hodnocena. 
 
3.1.2 Varianta 1 
a) Náklady a přínosy podnikatelů 
V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky nejsou nepředpokládány žádné náklady 
podnikatelů. Naopak lze předpokládat snížení administrativní zátěže, neboť zvolené řešení 
vychází v mnohém vstříc zejména požadavkům praxe, protože detailnější vyjádření 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNABFC2WWZ)



67 
 

požadavků na zajišťování kvality, technickou bezpečnost, posouzení a prověřování shody 
vybraných zařízení zvyšuje pro adresáty právní normy její předvídatelnost, kterou musí 
promítnout do právních vztahů se svými dodavateli. Vzhledem k tomu, že nedojde ke zvýšení 
nákladů na jedné straně a naopak dojde k posílení právní jistoty adresátů normy, je zřejmé, 
že zvolené řešení je řešením optimálním a zaručuje použití nejvhodnější ekonomické varianty. 
 
b) Náklady a přínosy veřejné správy 
V souvislosti s přijetím předpokládané vyhlášky návrh nepřinese žádné zvýšené nároky na 
státní rozpočet nebo jiné veřejné rozpočty. 
Variantou 1 se stanovují technické požadavky pro všechna vybraná zařízení a doplňují 
postupy a rozsah posouzení shody s technickými požadavky prováděné autorizovanou 
osobou, akreditovanou osobou nebo výrobcem nebo dovozcem vybraného zařízení. Žádné 
vybrané zařízení není vypuštěno, naopak jsou přidány stavební výrobky a vybrané zařízení 
stavební části, které jsou oproti stávající právní úpravě taktéž zařazeny mezi vybraná zařízení 
a předpokládá se jejich posouzení shody. Rovněž se navrhuje stanovit rozsah činností při 
zajišťování kvality a zajišťování shody a prověřování shody, prostřednictvím kterých je 
zajišťována technická bezpečnost vybraných zařízení v průběhu jejich životnosti.  
Variantu 1 lze považovat za nejvhodnější, neboť oproti stávající právní úpravě lépe odpovídá 
potřebě zajistit technickou bezpečnost a zavést taková pravidla správné praxe při navrhování 
výrobě, montáži, uvádění do provozu a provozu všech vybraných zařízení, které zaručují 
odpovídající míru jaderné bezpečnosti v České republice. 
 
Dopady na podnikatelské subjekty 
Ve srovnání se stávající úpravou nebude mít nová úprava negativní dopady. 
 
Sociální dopady 
Navrhovaná úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady. 
 
Dopady na životní prostředí 
Navrhovaná úprava nebude mít žádné dopady do životního prostředí. Naopak přesnější 
požadavky včetně vhodného organizačního zabezpečení a zvýšení kvality dohledu nad jejich 
splněním nepřímo přinesou předpokládané zlepšení ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí.  
 
3.2 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
Finanční náklady  

1) Autorizované osoby  
Jelikož se rozsah vybraných zařízení podléhajících posouzení shody za účasti 
autorizované osoby podle vyhlášky rozšiřuje pouze minimálně, a to jen v případě 
některých vybraných zařízení stavební části, které jsou zařazeny do 2. bezpečnostní 
třídy, autorizované osoby budou moci provádět posouzení shody bez nutnosti rozšířit 
své stávající personální a materiální kapacity. Navíc bude možné využít již 
současných autorizovaných osob pro stavební výrobky. Z tohoto důvodu se pro ně 
nepředpokládá vznik významných finančních nákladů. Další náklady na autorizaci se 
nepředpokládají. 

2) Akreditované osoby  
Náklady na akreditaci se nepředpokládají, neboť akreditované osoby vzhledem 
k omezenému rozsahu posouzení shody vybraných zařízení budou moci provádět 
posouzení shody bez nutnosti rozšířit své stávající personální a materiální kapacity.  

3) Výrobci a dovozci vybraných zařízení  
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Po zařazení ostatních vybraných zařízení dle § 12 odst. 3 vyhlášky do režimu 
posouzení shody vzniknou oproti stávající právní úpravě u výrobce nebo dovozce 
náklady spojené s dokumentováním shody včetně kontrol, které musí být provedeny 
k zajišťování specifických požadavků pro provoz jaderného zařízení ve stanovených 
provozních režimech a podmínkách. Tyto náklady nicméně nebudou významné, 
jelikož i v současné době jsou tato zařízení vyráběna tak, aby byl zajišťován jejich 
soulad s technickou dokumentací. Zvýšení nákladů výrobce nebo dovozce ve své 
konečné podobě přenáší na provozovatele jaderného zařízení, který je povinen zajistit 
technickou bezpečnost za provozu těchto vybraných zařízení. U vybraných zařízení 
dle věty prvé však nebudou náklady na posouzení shody převyšovat náklady obvyklé 
u obdobných vybraných zařízení již zařazených stávající právní úpravou do režimu 
posouzení shody. 

Z provedení vyhodnocení nákladů a přínosů legislativního zpracování zadaného řešení je 
zřejmé, že zvolené řešení je řešením optimálním, které zaručuje použití možné nejvhodnější 
ekonomické varianty pro zajištění bezpečného provozu vybraných zařízení, které jsou 
součástí jaderného zařízení. Navrhovaná varianta povede ke zvýšení úrovně technické 
bezpečnosti, což naopak může vést ke snížení pravděpodobnosti poruch a tím i k snížení 
potenciálních nákladů souvisejících s případným narušením jaderné bezpečnosti. 
 
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 regulace bude průběžně prováděno v rámci výkonu státního dozoru při 
činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech v rámci expozičních 
situací. 
 
7. Konzultace a zdroje dat 
Návrh vyhlášky byl při přípravě konzultován s firmou ČEZ, a.s., která představuje jediného 
provozovatele energetických jaderných zařízení v ČR.  
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
Osoba, která zpracovala závěrečnou zprávu RIA: 
Ing. Jiří Beneš  
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
adresa  Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1 
telefon  389 502737 
e-mail  jiri.benes@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 
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unie, judikatury soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie, popřípadě s legislativními záměra a s návrhy Evropské unie 
 
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, jak jej 
vymezuje čl. 112 Ústavy České republiky. Navrhovaná právní úprava vyhlášky není 
v rozporu s žádnou mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána a je plně 
slučitelná s právem Evropské unie, neboť nezasahuje do sféry harmonizovaného práva 
a neklade žádné překážky volnému pohybu osob, zboží, služeb či kapitálu. 
Návrh je jako tzv. technický předpis notifikován Evropské komisi v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti. 
Návrh vyhlášky je plně v souladu s návrhem atomového zákona a nevybočuje z mezí daných 
jeho zmocňovacími ustanoveními. 
 
 
C. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 
a k dopadu na rovnost žen a mužů 
Navržená právní úprava vyhlášky nezpůsobuje diskriminaci jakýchkoli menšin, včetně 
sexuálních. Vyhláška je plně v souladu se zákazem diskriminace.  

 
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 vyhlášky nepřinese žádné zvýšené nároky na státní rozpočet nebo 
jiné veřejné rozpočty. 
Nebude mít významné hospodářské a finanční dopady na podnikatelské prostředí České 
republiky. 
Náklady na provádění státního dozoru a výkon státní správy zůstanou nezměněny. 
Návrh 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.  
Uvedené finanční dopady ve formě zvýšení některých finančních nákladů výrobců nebo 
dovozců uvedených v bodu 3.2 jsou nutné vzhledem k cíli navržené vyhlášky, jímž je 
zajišťování technické bezpečnosti všech vybraných zařízení v průběhu jejich životnosti. 
 
E. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů  
Navržená právní úprava vyhlášky respektuje ochranu soukromí a osobních údajů. Vzhledem 
k charakteru vyhlášky zaměřené na zajišťování technické bezpečnosti prostřednictvích 
zajišťování kvality vybraných zařízení se neví návrh vyhlášky z tohoto pohledu 
problematickým. Problematiku nakládání s osobními údaji řeší návrh atomového zákona, 
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která podává výčty údajů shromažďovaných a zpracovávaných orgány veřejné správy 
a omezuje jejich rozsah na nezbytné minimum.  
 
F. Zhodnocení korupčních rizik 
Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik, jak stanoví Legislativní pravidla vlády a to 
podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; Metodika hodnocení korupčních rizik). 
Jedná se o jednoduché hodnocení korupčních rizik předkladatelem.  
S ohledem na to, že navrhovaná právní úprava je toliko povahy technické, respektuje zásadu 
provádět změny současného znění v takovém rozsahu, zejména, aby 
- odstranilo nedostatky stávající vyhlášky,  
- modifikovalo již zavedená ustanovení tak, aby navrhované znění, umožňovalo jeho 

jednoznačný výklad a aplikace nečinily v praxi potíže,  
- soustřeďovalo požadavky za zajišťování kvality, technické bezpečnosti, zajišťování, 

posouzení a prověřování shody vybraných zařízení v jednom technickém předpise a  
- doplňovalo a zavádělo jen ty požadavky, které sledují potřebu zajišťovat a prověřovat 

technickou bezpečnost vybraných zařízení s technickými požadavky po celou dobu 
jejich životnosti počínaje jejich navrhováním až po jejich vyřazování z provozu. 

 
Kritérium přiměřenost  
Návrh vyhlášky nerozšiřuje kompetence orgánů státní a veřejné správy, předpis je přiměřen 
množině vztahů, které má upravovat. 
Kritérium efektivita 
Návrh vyhlášky umožňuje kontrolovat a vynucovat dodržování stanovených ustanovení. 
Kriterium odpovědnost 
Návrh předpisu nijak nově neupravuje odpovědnosti, tyto zůstávají zachovány.  
Kritérium opravné prostředky 
Návrh předpisu nemění obrany proti nesprávnému postupu veřejné správy. Problematika 
opravných prostředků není předmětem vyhlášky. 
Kritérium kontrolní mechanismy 
Návrhem vyhlášky dochází ke zpřesnění kontrolních mechanismů tak, aby byly co nejvíce 
chráněny zájmy a požadavky na ochranu zdraví a majetku. 
 
II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 
Předmět právní úpravy vyhlášky je stanoven v souladu se zmocňovacími ustanoveními v § 56 
odst. 2 písm. a) a b), § 57 odst. 3 písm. a) až c), § 58 odst. 7 písm. a) až c) a § 59 odst. 4 písm. 
a) a b) zákona atomového zákona. Toto ustanovení je východiskem pro systematiku celé 
úpravy obsažené v návrhu vyhlášky a jejích základních principů. 

K § 2 (Pojmy) 
Ustanovení se omezuje pouze na definici dvou základních pojmů používaných vyhláškou, 
jejichž bližší vymezení je nezbytné pro správnou interpretaci a aplikaci navrhovaného 
předpisu. 
Jedná se především o definici tlakového zařízení, jež se odlišuje od běžné definice užívané 
např. nařízením vlády č. 26/2003 Sb., o technických požadavcích na tlaková zařízení, tím, 
že do pojmu tlakové zařízení zahrnuje i další výstroj, zejména elektrickou, hydraulickou 
a pneumatickou, která není součástí bezpečnostní výstroje a přitom zajišťuje funkčnost tohoto 
(tlakového) vybraného zařízení. 
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Dále pak definuje sestavu tlakového zařízení vycházejíc z definice výše uvedeného nařízení 
vlády upravené pro potřeby uplatnění dalších ustanovení navrhované vyhlášky v praxi. 
Ostatní pojmy používané vyhláškou vycházejí již z pojmů používaných v zákoně nebo 
harmonizovaných standardů (např. výše uvedené ČSN EN ISO 9001:2010 a ČSN EN 
ISO/IEC 17020:2012) nebo jsou obecně známy. Pro účely této vyhlášky a charakteru 
regulované oblasti je v kumulativním výčtu právní definice pojmu sestavy tlakového zařízení, 
pod bodem 3 uveden definiční znak týkající se montáže jedním dodavatelem. Pro účely 
výstavby se předpokládá, že sestavu bude montovat pouze jeden dodavatel, který následně 
zajistí její posouzení shody jako celku. V případě rekonstrukce části sestavy daný dodavatel 
zajišťuje pouze posouzení shody příslušné rekonstruované části. 
 
 

K § 3 (Obsah seznamu vybraných zařízení)  
Ustanovení upravuje obsah seznamu vybraných zařízení, jež je základním dokumentem 
sloužícím držiteli povolení a jeho dodavatelům k identifikaci, zda se v konkrétním případě 
jedná o vybrané zařízení, na které se vztahují požadavky této vyhlášky. Seznam vybraných 
zařízení je tvořen na základě kategorizace vybraných zařízení podle plnění jejich bezpečnostní 
funkce a jejich zařazení do příslušné bezpečnostní třídy 1 až 3 v souladu s požadavky 
stanovenými vyhláškou o požadavcích na projekt jaderného zařízení. Seznam vybraných 
zařízení je předkládán a samostatně schvalován SÚJB a je součást dokumentace, která je 
požadována atomovým zákonem pro vydání příslušných povolení dle § 9 atomového zákona. 
Při prováděných změnách majících dopad do tohoto dokumentu musí být seznam vybraných 
zařízení průběžně aktualizován a aktualizovaná podoba znovu schvalována. 
Odstavce 1 a 2 stanoví povinnost v textové a výkresové části seznamu vybraných zařízení 
určit jednotlivá vybraná zařízení s uvedením jejich bezpečnostní třídy. Dále se stanovuje 
požadavek na vyznačení jeho identifikačních údajů a dalších údajů, ze kterých je patrná 
jednoznačná funkce vybraného zařízení v systému nebo jeho umístění v rámci stavby. Určuje 
se způsob zobrazení jednotlivých součástí a systémů, způsob odlišného vyznačení 
bezpečnostních tříd a hranic mezi vybraným a jiným zařízením stavby jaderného zařízení.  
Odstavec 3 ukládá v rámci seznamu vybraných zařízení vytvoření pravidel pro určení hranic 
mezi systémy, jednotlivými vybranými zařízeními a mezi jednotlivými bezpečnostními 
třídami. Určení hranic má prvořadý význam pro způsob a rozsah zajišťování kvality 
vybraných zařízení zařazených do různých bezpečnostních tříd. Jednoznačná identifikace 
vybraných zařízení v seznamu vybraných zařízení je významným faktorem pro úspěšný 
výkon činností při zajišťování jaderné a technické bezpečnosti, včetně jejího ověřování 
a zároveň důležitým požadavkem při obstarávání vybraných zařízení.  
Odstavec 4 stanovuje požadavek na označení vybraných zařízení, u kterých je, vzhledem ke 
zvýšeným požadavkům na technickou bezpečnost u tohoto souboru vybraných zařízení, 
posouzení shody s technickými požadavky dle § 14 odst. 2 prováděno autorizovanou osobou. 
Vedle toho se s ohledem na první použití v právním předpise zavádí pro posouzení shody 
vybraného zařízení s technickými požadavky legislativní zkratka „posouzení shody“. 

K § 4 (Rozsah a způsob zajišťování kvality v procesu navrhování vybraného zařízení) 
Ustanovení upřesňuje konkrétní požadavky na rozsah a způsob zajišťování kvality 
uplatňované v procesu navrhování vybraného zařízení, a to požadavek na zpracování výstupní 
dokumentace procesu návrhu, dále pak stanovení osob, které proces návrhu ověřují, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNABFC2WWZ)



72 
 

a upřesňuje nebo doplňuje požadavky na zajišťování kvality návrhu vybraného zařízení, které 
se vztahují k návrhu vybraných zařízení. V tomto paragrafu je zavedena legislativní zkratka 
pro všechny etapy procesu navrhování jako „proces návrhu“ a legislativní zkratka pro 
výstupní dokumentaci procesu návrhu jako „návrh vybraného zařízení“. Stanovením 
a následnou aplikací těchto požadavků je vytvořeno východisko pro dosažení kvality 
vybraného zařízení. Požadavky jsou integrální součástí právní úpravy vyhlášky o systému 
řízení v oblasti způsobu a provádění procesů.  

K § 5 (Rozsah a způsob zajišťování kvality v procesu výroby a montáže vybraného zařízení) 
Ustanovení upřesňuje konkrétní požadavky na rozsah a způsob zajišťování kvality 
uplatňované před zahájením procesu výroby a montáže a při vlastní výrobě a montáži 
vybraného zařízení. Požadavky jsou integrální součástí právní úpravy vyhlášky o systému 
řízení v oblasti způsobu a provádění procesů.  
V odstavci 1 je stanovena povinnost zajistit před zahájením procesu výroby a montáže 
veškerou dokumentaci potřebnou k provedení procesu zahrnující zejména výrobní a montážní 
postupy. Bez naplnění této povinnosti není možné zajistit naplnění technických požadavků 
přijatých v procesu návrhu vybraného zařízení.  
V odstavci 2 jsou stanoveny podmínky, za kterých musí být výroba nebo montáž vybraného 
zařízení a jeho části prováděna. Plnění těchto podmínek je zásadní pro zajišťování kvality 
vybraného zařízení v průběhu procesu jeho výroby a montáže a zajišťuje, že výroba a montáž 
bude probíhat předem definovaným a dokumentovaným způsobem, v proběhu výroby 
a montáže bude výrobek sledován a proces ověřován, zda jsou plněny požadavky stanovené 
technickou specifikací vybraného zařízení. Pro kontroly, zkoušky a revize je zavedena 
legislativní zkratka „kontroly“, která je dále ve vyhlášce využitá při dalších aplikacích těchto 
důležitých činností ověřujících technickou bezpečnost vybraných zařízení.   
Odstavce 3 a 4 stanovují požadavek na provedení kontrol vybraného zařízení po jeho výrobě 
a montáži, v souladu s požadavky stanovenými touto vyhláškou. Současně stanovují provést 
konečné posouzení, kterým se prokazuje, že vybrané zařízení a související záznamy o kvalitě 
odpovídají všem požadavkům stanoveným v návrhu vybraného zařízení a v dokumentaci pro 
jeho výrobu a montáž. Konečnému posouzení podléhají všechna vybraná zařízení po 
ukončení výroby a montáže, rovněž tak se provádí po ukončené opravě nebo změně 
vybraného zařízení. Úspěšné provedení konečného posouzení je základní podmínkou pro 
vstup vybraného zařízení do etapy montáže nebo jeho uvedení do provozu. 
Podrobnosti týkající se kontrol vybraného zařízení i konečného posouzení jsou pak stanoveny 
v příloze č. 6. 

K § 6 (Rozsah a způsob zajišťování kvality v procesu obstarávání vybraného zařízení) 
Odstavec 1 a 2 určuje požadavky na obstarávání vybraného zařízení tak, aby bylo zajištěno, 
že v dokumentaci pro obstarávání budou jednoznačně stanovené požadavky na vybrané 
zařízení včetně jeho identifikace a zajištění sledovatelnosti ke zjištění stavu výrobku 
i zacházení s ním v průběhu procesu jeho výroby. Zcela zásadním je zejména požadavek 
na způsob výběru a kritéria pro hodnocení dodavatelů, povinnost hodnotit a vybírat 
dodavatele v souladu se stanoveným způsobem výběru a kritérii pro hodnocení. Výběr 
dodavatele a jeho schopnost dodávat vybrané zařízení významně ovlivňuje výslednou kvalitu 
vybraného zařízení. Povinnost přezkoumat dokumentaci dodavatele vztahující se 
k zajišťování kvality vybraného zařízení, stanovit způsob oznamování a řešení neshod 
a provádět dohled nad dodavatelem jsou nedílnou součástí procesu obstarávání vybraného 
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zařízení zajišťující, že vybrané zařízení bude navrženo a vyráběno v souladu s jeho 
zamýšleným použitím 
Při zajišťování kvality procesu obstarávání se vychází z požadavků atomového zákona (§ 30) 
a tímto ustanovením se pouze upřesňují některé jeho požadavky v procesu obstarávání 
vybraného zařízení, které jsou v uvedeném ustanovení zákona vztaženy jen obecně k výrobku 
nebo službě. Pro potřeby této vyhlášky je zavedena legislativní zkratka „dodavatel“.  
 

K § 7 (Rozsah a způsob zajišťování kvality v procesu uvádění do provozu a provozu 
vybraného zařízení) 
Ustanovení specifikuje v rámci zajišťování kvality procesu uvádění do provozu a provozu 
vybraného zařízení soubor základních požadavků, které musí být v uvedených procesech 
uplatněny. Plněním těchto se vytváří odpovídající podmínky pro zajišťování kvality 
vybraných zařízení v průběhu provozu. Uvedené požadavky vychází z předchozích 
ustanovení, kde je upraveno zajišťování kvality vybraného zařízení v předchozích etapách 
jeho životního cyklu, a tak obsahují obdobné požadavky týkající se zejména dokumentování 
veškerých činností a povinnost postupovat s touto dokumentací. 

K § 8 (Druhy záznamů zajišťování kvality vybraného zařízení a způsob jejich vedení) 
Ustanovení určuje základní druhy záznamů zajišťování kvality vybraného zařízení a způsob 
jejich vedení v průběhu jejich životnosti.  
V písmenech a) až d) odst. 1 se určují záznamy vztahující se k vybranému zařízení, které musí 
být k dispozici po celou dobu životnosti vybraného zařízení počínaje jeho navrhováním, 
až po jeho vyřazování z provozu s ohledem na druh vybraného zařízení a jeho zařazení 
do bezpečnostní třídy. Tímto ustanovením se upřesňuje způsob nakládání s některými typy 
dokumentace vztahujícími se k vybraným zařízením při uplatnění odstupňovaného přístupu 
v rámci zavádění systému řízení (viz § 30 odst. 2 písm. a) zákona). 
Odstavce 2 až 5 pak člení záznamy vztahující se k vybranému zařízení s ohledem na jejich 
význam z hlediska jaderné a technické bezpečnosti na trvalé a dočasné. Specifikují se trvalé 
záznamy, vytvořené v průběhu životnosti vybraného zařízení a stanovuje jejich uchovávání 
od návrhu vybraného zařízení do ukončení vyřazování z provozu. Tyto trvalé záznamy 
v systému zajištění kvality vybraného zařízení tak pokrývají celou dobu životnosti vybraného 
zařízení. Uchovávání dočasných záznamů vztahujících se k vybranému zařízení se řídí 
obecnými pravidly postupy stanovenými v dokumentaci systému řízení držitele povolení 
podle § 9 odst. 1 písm. b) až h) zákona v souladu s vyhláškou o požadavcích na systém řízení. 
Odstavec 6 stanovuje způsob vedení záznamů tak, aby bylo možné kdykoliv posuzovat jeho 
stav z hlediska plnění technických požadavků na něj. Toto ustanovení vytváří právní 
předpoklad pro potřebné prokazování současné kvality vybraného zařízení vzhledem 
k jaderné a technické bezpečnosti, zároveň záznamy zajišťování kvality vybraného zařízení 
poslouží i jako podklady pro hodnocení jeho životnosti v průběhu jeho provozu. 
Odstavec 7 až 8 pak obsahují logický požadavek na vyhotovení záznamů zajišťování kvality 
z výroby a montáže a obstarávání vybraného zařízení a z jeho uvádění do provozu před 
zahájením etapy uvádění do provozu respektive před samotným uvedením do provozu.  
Odstavec 9 požaduje zařazovat do záznamů z provozu i způsob a provedení opravy, údržby 
nebo změny vybraného zařízení tak, aby byl specifikován skutečný stav vybraného zařízení 
v určitém časovém úseku.  
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Dokumentování způsobu provádění procesů a činností při procesu návrhu, výroby a montáže, 
obstarávání, uvádění do provozu a při provozu vybraných zařízení a jejich výstupů poslouží 
ke sledování jejich provozního stavu a stanovení opatření, která přispívají k udržování jejich 
kvality. Zároveň poslouží i k vytváření informačního základu pro výkon státního dozoru nad 
jadernými zařízeními. 

K § 9 (Technické požadavky na vybrané zařízení a část vybraného zařízení) 
V tomto ustanovení jsou specifikovány technické požadavky na vybrané zařízení, které se 
uplatňují při jejich navrhování, výrobě, montáži, uvádění do provozu a provozu vybraného 
zařízení. Technické požadavky jsou pro jednotlivé druhy vybraných zařízení uvedeny 
v příslušné příloze této vyhlášky.  
Technické požadavky jsou vztaženy i na části vybraných zařízení, což odpovídá technické 
povaze zařízení, která jsou složena z funkčně celistvých komponent. Toto významné rozšíření 
režimu technických požadavků je v souladu s ustanovením § 57 odst. 1 zákona, které zavádí 
právě legislativní zkratku „část vybraného zařízení“ pro díl vybraného zařízení, jehož selhání 
nebo chybná funkce může ohrozit technickou bezpečnost vybraného zařízení jako celku. 
Stanovení technických požadavků na vybraná zařízení a jejich plnění je základním 
předpokladem pro zajištění technické bezpečnosti těchto zařízení. 

K § 10 (Požadavky na způsob zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného 
zařízení s technickými požadavky) 
Ustanovení v odstavci 1 zavádí pro „zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného 
zařízení s technickými požadavky“ legislativní zkratku „zajišťování shody“. Zajišťovat shodu 
ve smyslu zákona a této vyhlášky znamená zajišťovat veškeré podklady a průkazy a provádět 
činnosti nezbytné pro zajištění technické bezpečnosti vybraného zařízení a části vybraného 
zařízení po celou dobu jeho předpokládané životnosti. Oproti stávající právní úpravě je 
z důvodu transparentnosti a jednoznačnosti ve vyhlášce oddělen způsob zajišťování shody od 
souboru technických požadavků. Důvodem oddělení je i značná míra koexistence 
s požadavky na zajišťování kvality v procesu obstarávání, které z hlediska zajišťování kvality 
podporují dosažení a prokázání úrovně technické bezpečnosti vybraného zařízení.  
V odstavci 2 se stanovuje povinnost osoby zajišťující shodu poskytovat základní informace 
vztahující k vybranému zařízení nebo jeho části. Plnění povinnosti je zásadní proto, aby 
dodavatel byl schopen vyrobit či montovat požadované vybrané zařízení nebo jeho část 
v souladu s technickými požadavky na vybrané zařízení.  
Povinnost osoby zajišťující shodu poskytovat základní informace vztahující se k vybranému 
zařízení nebo jeho části podle odstavce 2 je zásadní proto, aby dodavatel byl schopen 
navrhnout vyrobit či montovat požadované vybrané zařízení nebo jeho část podle zpracované 
technické dokumentace zohledňující technické požadavky stanovené touto vyhláškou. 
V odstavci 3 se stanovuje rozsah činností a jejich výstupů, které musí držitel povolení při 
zajišťování shody v rámci smluvního vztahu s dodavatelem zajistit a dokumentovat. 
Ustanovení navazuje na povinnost dle § 30 odst. 5 zákona s dodavatelem uzavřít smluvní 
vztah na dodávku výrobku nebo služby.  
V odstavci 4 a 5 jsou specifikovány další požadavky na způsob zajišťování shody při 
navrhování, výrobě, montáži, uvádění do provozu a provozu vybraného zařízení, které se 
rovněž vztahují i na části vybraného zařízení. Požadavky na způsob zajišťování shody jsou 
uvedeny v příslušných přílohách této vyhlášky systematicky rozděleny podle jednotlivých 
etap životního cyklu vybraného zařízení.  
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K § 11 (Požadavky na dokumentaci zajišťování shody vybraného zařízení a části vybraného 
zařízení s technickými požadavky)  
Odstavec 1 a 2 stanovuje povinnost dokumentovat způsob návrhu, výroby a montáže 
vybraného zařízení a části vybraného zařízení aby, umožňoval provedení posouzení shody. 
Tato povinnost logicky vyplývá z potřeby dodavatele zpracovat pro návrh, výrobu nebo 
montáž dokumentaci, podle které bude vybrané zařízení zhotoveno a montováno. 
Dokumentací zajišťování shody podle odstavce 2 se tudíž rozumí dokumentace výrobce nebo 
dodavatele montáže, kterou dokladuje způsob navrhování, výroby a montáže vybraného 
zařízení, a která je využívána osobami při provádění posouzení shody ve smyslu § 58 odst. 1 
a 2 zákona. V příslušné příloze vyhlášky, ve které jsou uvedeny požadavky na obsah této 
dokumentace pro jednotlivé druhy vybraného zařízení, je označena jako „technická 
dokumentace“. Tento termín je obvyklý a je používán v souladu s jiným právním předpisem 
stanovujícím požadavky na výrobky včetně požadavků na posouzení (viz zákon o technických 
požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů).  
K dokumentování zajišťování a prověřování shody je dále využíváno i „průvodní technické 
dokumentace“ k vybranému zařízení, vydávané výrobcem nebo dodavatelem montáže a která 
je součástí dodávky vybraného zařízení jeho provozovateli. Tato dokumentace doplňovaná 
v průběhu uvádění do provozu a provozu v nezbytné míře dokumentuje výsledky zajišťování 
a prověřování shody a to po celou dobu provozu tohoto zařízení. Slouží rovněž jako podklad 
pro výkon státního dozoru nad technickou bezpečností v provozu. Požadavky na obsah 
průvodní technické dokumentace pro jednotlivé druhy vybraného zařízení jsou uvedeny 
v příslušné příloze vyhlášky. Veškerá dokumentace zajišťování shody musí být dle odstavce 3 
archivována po celou dobu životnosti vybraného zařízení, neboť slouží jako výchozí podklad 
pro potřeby provozovatele při hodnocení stavu životnosti a stárnutí těchto zařízení.   

K § 12 (Postupy a rozsah posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky)  
Předmětné ustanovení specifikuje v odstavci 1 logický požadavek provést posouzení shody 
vždy před použitím vybraného zařízení v jaderném zařízení.  
Posouzením shody se rozumí proces, jehož úspěšné provedení umožňuje dodavatelům 
vybraného zařízení prokázat a pro držitele povolení a SÚJB zajistit, že vybrané zařízení 
splňuje technické požadavky. Je obdobou procesů podle zákona o technických požadavcích 
na výrobky. Jedná se již tradiční úpravu nacházející se v současném atomovém zákoně. 
Smyslem navrženého ustanovení je současně zajistit, aby proces posouzení shody podle výše 
uvedeného klíče pokrýval všechna vybraná zařízení v souladu se zavedeným principem 
odstupňovaného přístupu při jejich zajišťování kvality, a to jak s ohledem na jejich význam 
pro jadernou bezpečnost, tj. ve vazbě na jejich zařazení do jednotlivých bezpečnostních tříd, 
tak též i s ohledem na jejich význam z hlediska zajišťování technické bezpečnosti těchto 
zařízení. V následujících odstavcích 2 až 4 je v souladu s tímto principem stanoveno, která 
vybraná zařízení podléhají posouzení shody za dohledu autorizované nebo akreditované 
osoby a u kterých posouzení shody provádí výrobce. 
Odstavec 2 určuje vybraná zařízení, u kterých posouzení shody provádí autorizovaná osoba, 
v závislosti na jejich zařazení do bezpečnostní třídy dle vyhlášky o požadavcích na projekt 
jaderného zařízení a v závislosti na druhu těchto zařízení. Pro jejich určení se stanoví 
omezující podmínky (např. u tlakových zařízení nejvyšší dovolený tlak, světlost potrubí, 
případně výpočtová teplota), které tato vybraná zařízení specifikují z hlediska technické 
bezpečnosti.  
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Vzhledem k zvýšeným požadavkům na technickou bezpečnost u tohoto souboru vybraných 
zařízení (ve stávající úpravě označovaných jako „vybraná zařízení speciálně navrhovaná pro 
jaderná zařízení“) je k pokračování kontinuity se stávající právní úpravou posouzení shody 
výhradně autorizovanou osobou zachováno, ale označení „vybrané zařízení speciálně 
navrhované pro jaderná zařízení“ je již vypuštěno. Tímto opatřením bude dosaženo patřičné 
míry přehlednosti, jelikož tato zařízení jsou podmnožinou vybraných zařízení, provozování 
u tohoto souboru vybraných zařízení, která je nezbytná i pro účinný výkon dozoru nad 
zajištěním technické bezpečnosti těchto zařízení. 
Odstavec 3 stanovuje rozsah vybraných zařízení, u kterých provádí posouzení shody výrobce 
nebo dovozce. Jedná se o vybraná zařízení s parametry nižšími nebo rovnými hodnotám 
stanoveným v odstavci 2, dále o zařízení elektrická a vybraná zařízení automatizovaných 
systémů technologických procesů označené společně legislativní zkratkou „řídící vybraná 
zařízení“, vybraná zařízení, která jsou součástí stavební části jaderného zařízení zařazená 
do bezpečnostní třídy 3, rovněž označená legislativní zkratkou „ stavební vybraná zařízení“ 
a další vybraná zařízení bezpečnostní třídy 2 a 3 stanovená vyhláškou o požadavcích 
na projektování jaderného zařízení. U těchto vybraných zařízení se předpokládají většinou 
běžné technické požadavky na technickou bezpečnost, které je bez nezávislého dohledu 
autorizované nebo akreditované osoby schopen plnit výrobce nebo dovozce těchto zařízení. 
Odstavec 4 určuje vybraná zařízení, u kterých posouzení shody provádí akreditovaná osoba, 
která se posouzení shody může účastnit, je-li posouzení shody prováděno postupem A1.  
Odstavec 5 stanovuje, za jakých podmínek se musí provádět posouzení shody sestavy 
tlakového zařízení. Jedná se upřesňující ustanovení, které ve stávající právní úpravě chybí, 
přestože ve stávajících technických požadavcích na vybrané zařízení je posouzení 
bezpečnostní výstroje sestavy tlakového zařízení uvedeno. Požadavek vychází z obdobného 
požadavku na způsob posouzení sestav takového zařízení stanoveného v nařízení vlády 
č. 26/2003 Sb., o technických požadavcích na tlaková zařízení. 
Odstavec 6 obsahuje požadavek na provedení posouzení shody u částí vybraného zařízení, 
které jsou samostatně navrhované, vyráběné, nebo montované po výrobě, jelikož v případě 
složitějšího vybraného zařízení jeho jednotlivé díly nemusí být vyráběny jedním výrobcem. 
V takových případech musí být posouzeny jednotlivé samostatně vyráběné části vybraného 
zařízení a po jeho kompletaci následně provedeno posouzení shody vybraného zařízení jako 
celku. Plnění tohoto požadavku je nutné zajistit zejména u složitějších vybraných zařízení, 
u kterých předmětná část podmiňuje plnění bezpečnostní funkce vybraného zařízení a je nutné 
prokazovat samostatně její kvalitu. 
Při výrobě a montáži vybraných zařízení je nutné provádět v rámci posouzení shody 
i posouzení výchozích materiálů a polotovarů s technickými požadavky na vybrané zařízení 
(viz odstavec 7). Výsledky posouzení výchozích materiálů a polotovarů musí být 
dokladovány v technické dokumentaci vybraného zařízení, neboť jsou nezbytným dokladem 
pro posouzení shody celého vybraného zařízení. 
Odstavec 8 stanovuje podmínky pro posouzení shody z hlediska uplatnění autorizované 
a akreditované osoby, jehož smyslem je zamezit jiné autorizované nebo akreditované osobě 
provádět posouzení shody v případě, kdy posouzení shody bylo předchozí autorizovanou nebo 
akreditovanou osobou zamítnuto. Též by konkrétní posouzení shody nemělo být založeno 
na dílčí účasti různých subjektů provádějících posouzení shody, ale posouzení by měl vždy 
provádět subjekt jeden. Opačnou situací je stav, kdy je zvolena kombinace postupů posouzení 
shody (tedy například § 15 odst. 1 písm. a) bod 1. stanoví kombinaci postupů B a D), jelikož 
v takovém případě lze posouzení shody jednotlivými postupy provést různými subjekty. 
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Smyslem navrženého ustanovení je zajistit, aby zavedený systém posouzení shody podle výše 
uvedeného klíče pokrýval všechna vybraná zařízení v souladu se zavedeným principem 
odstupňovaného přístupu při jejich zajišťování kvality, a to jak s ohledem na jejich význam 
pro jadernou bezpečnost, tj. ve vazbě na jejich zařazení do jednotlivých bezpečnostních tříd, 
tak též i s ohledem na jejich význam z hlediska zajišťování technické bezpečnosti těchto 
zařízení.  

K § 13 (Značka shody)  
Oproti stávající právní úpravě vyhlášky je zařazena povinnost osoby posuzující shodu 
vybraného zařízení, označit značkou shody spolu se svojí identifikací, kdy je to postupy shody 
vybraného zařízení nebo jeho části vyžadováno (odst. 1 a 2). Značka shody je běžně zavedena 
u subjektů posuzující shodu stanovených výrobků podle zákona o technických požadavcích 
na výrobky a byla již uplatněna v praxi i v případě posuzovaní shody vybraných zařízení. 
Požadavek na označení shody je běžně využíván v prováděcích předpisech k zákonu 
o technických požadavcích na výrobky. 
Odstavec 3 a 4 definuje značku shody, její minimální rozměr a možnosti způsobu jejího 
připojení na vybrané zařízení, případně eventualitu, kdy je možno značku vyznačit pouze 
v dokumentaci. 
Grafickou podobu značky pak stanoví příloha č. 9. 

K § 14 (Požadavky na dokumentování posouzení shody vybraného zařízení s technickými 
požadavky) 
Toto ustanovení určuje rozsah dokumentace využívané při posouzení shody zahrnující 
technickou dokumentaci vybraného zařízení podle požadavků přílohy č 3 a dokumentaci 
systému řízení výrobce a subjektu provádějícího montáž vybraného zařízení po výrobě, pro 
které jsou požadavky stanovené v příloze č. 7 (odst. 1) a dokumentaci samotného posouzení 
shody zahrnující doklady o použitém postupu shody a dokumenty vydané při posouzení shody 
autorizovanou osobou, akreditovanou osobou nebo výrobcem, nebo dovozcem (odst. 2). 
Dokumentování posouzení shody je nutné provádět mimo jiného i z důvodu kontroly státních 
orgánů nad činností autorizovaných a akreditovaných osob nebo výrobce a dovozce. 
Odstavec 3 stanovuje povinnost subjektu, který provádí návrh, výrobu nebo montáž 
vybraného zařízení vydat prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě je klíčovým dokumentem 
průvodní technické dokumentace vybraného zařízení a současně závazným dokumentem pro 
uvedení vybraného zařízení do provozu. Vydání prohlášení o shodě vychází z principů 
stanovených zákonem o technických požadavcích na výrobky a jeho náležitosti jsou upraveny 
pro specifickou oblast vybraných zařízení (příloha č. 5). 
Autorizovaná nebo akreditovaná osoba má povinnost v krajním případě, že odmítne vydat 
doklad o posouzení shody, toto své rozhodnutí zdůvodnit v dokumentaci posouzení shody 
(odst. 5). Povinnost vychází z principů uvedených v zákoně o technických požadavcích 
na výrobky a umožňuje uplatnit ji v případech, kdy výrobce či montážní organizace 
nevyhověla požadavkům na doplnění technické dokumentace, nebo výrobu či montáž anebo 
přes dohled prováděný autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebyla výroba nebo montáž 
prováděna v souladu s technickou dokumentací. 
Odstavec 6 stanovuje povinnost uchovávat dokumentaci posouzení shody po celou dobu 
životnosti vybraného zařízení. 
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K § 15 (Jednotlivé postupy, které lze uplatnit k posouzení shody vybraného zařízení 
s technickými požadavky) 
Ustanovení určuje použití jednotlivých postupů posouzení shody nebo jejich kombinaci pro 
vybraná zařízení v závislosti na jejich zařazení do bezpečnostní třídy. Způsob jejich určení 
a použití u těchto zařízení vychází z principů uvedených v příloze č. 2 rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č.768/2008/ES ze dne 9. července 2008, o společném rámci pro uvádění 
výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS. Jednotlivé postupy posouzení shody 
jsou obsaženy v příloze č. 7 této vyhlášky. 
Oproti stávající úpravě vyhlášky byly postupy posouzení shody doplněny a zároveň upraveny 
tak, aby jejich rozsah a obsah byl přizpůsoben potřebám posouzení shody všech vybraných 
zařízení a zvláště pak pro posouzení shody pro části vybraného zařízení, které jsou dodávány 
samostatně. 

Každému dodavateli, který zajišťuje posouzení shody vybraného zařízení zařazeného 
do 3. bezpečnostní třídy (tj. vybraného zařízení podle § 12 odstavce 2 písmeno c) s nižšími 
nároky na zabezpečování kvality) je úpravou dle odstavce 1 písmeno e) bod 4 umožněno 
použít postup, případně kombinaci postupů, je-li předepsána, s vyšší náročností uplatňované 
u vybraných zařízení zařazených do bezpečnostní třídy 1 a 2, tedy vybraných zařízení 
dle ustanovení odstavce 1 písmeno a) a b). Důvodem k tomu může být například zavedení 
určitého typu výroby nebo z různých dalších důvodů, kdy dodavatel volí pro posouzení shody 
konzervativnější přístup. Konečné rozhodnutí o využití postupů posuzování shody je pak 
na osobě provádějící posouzení shody a přidělující značku shody dle § 13. 
 
K § 16 (Rozsah a způsob prověřování shody provozovaných vybraných zařízení 
s technickými požadavky) 
V odstavci 1 je zavedena legislativní zkratka „prověřování shody“, přičemž již z § 59 odst. 1 
a 2 atomového zákona vyplývá, že je nutné rozlišovat pravidelné prověřování shody 
a prověřování shody po opravě, údržbě nebo zpětné montáži vybraného zařízení. 
Ustanovení zohledňuje rozsah a způsob pravidelného prověřování shody provozovaných 
vybraných zařízení (odst. 2 a 3), které je základním požadavkem k zajištění technické 
bezpečnosti při provozu a které slouží především k ověření, že nedošlo ke zhoršení 
technického stavu vybraného zařízení a že toto zařízení je způsobilé k dalšímu provozu. 
Zároveň se stanovuje rozsah a způsob prověřování shody po opravě, údržbě nebo zpětné 
montáži po opravě anebo údržbě vybraného zařízení (odst. 4 a 5). 
Ustanovení odstavce 6 pak ukládá provést v případě, je-li v rámci opravy nebo údržby použita 
část vybraného zařízení, její ověření postupem, uvedeným v příloze č. 8. Ověřování částí 
provozovaného vybraného zařízení dle § 12 odst. 2 je již v současné praxi podle stávající 
vyhlášky o zajišťování technické bezpečnosti prováděno a stanoveným postupem jen 
upřesněno. 
V odstavci 7 se uplatňuje požadavek na provedení konečného posouzení, kterým se hodnotí 
nejen kvality provedení opravy, zpětné montáže, nebo změny vybraného zařízení, ale též 
způsobilost tohoto zařízení po opravě, zpětné montáži, nebo změně k dalšímu provozu. 
Provedení konečného posouzení v těchto případech je nezbytné pro uvedení těchto vybraných 
zařízení do dalšího provozu. 
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K § 17 (Způsob dokumentování a obsah dokumentace prověřování shody provozovaného 
vybraného zařízení s technickými požadavky) 
Odstavec 1a 2 stanovuje způsob dokumentování a obsah dokumentace prověřování shody.  
Tato dokumentace shromažďuje nezbytné informace o způsobu provádění pravidelného 
prověřování shody a prověřování shody po opravě, údržbě nebo zpětné montáži po opravě 
anebo údržbě vybraného zařízení, v průběhu provozu včetně výsledků tohoto prověřování, 
a to po celou dobu provozu tohoto zařízení. Slouží rovněž jako podklad pro výkon státního 
dozoru nad technickou bezpečností v provozu.  
V odstavci 3 se stanoví náležitosti programu provozních kontrol vybraných zařízení. 
Výsledky provozních kontrol poskytnou podklady pro hodnocení technického stavu 
vybraných zařízení jak před jejich zahájením trvalého provozu jaderného zařízení, tak 
i v průběhu provozu a zároveň poslouží ke sledování trendů technického stavu vybraných 
zařízení z hlediska jejich kvality a tím i technické bezpečnosti v průběhu jejich provozu.  

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

K § 19  
Označení „vybrané zařízení speciálně navrhované pro jaderná zařízení“ je v návrhu vyhlášky 
vypuštěno, jelikož tato zařízení jsou podmnožinou vybraných zařízení. Podle nové právní 
úpravy též zařízení, které splňovalo požadavky vyhlášky 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, bude vybraným zařízením. Přechodná ustanovení proto řeší aplikaci 
nového právního předpisu ve vztahu k těmto typům zařízení tak, aby adresáti právní normy 
byli co nejméně zatěžování a již posouzená zařízení, případně zařízení splňující požadavky 
stávajících právních předpisů, nemusela být podrobena posouzení či prověření shody, podle 
nového právního předpisu. 

K § 20 
Účinnost je navrhována ke dni nabytí účinnosti atomového zákona tak, aby vyhlášky 
umožnila účinně provádět obecné požadavky zákonné právní úpravy. 

K Příloze č. 1 
Příloha upravuje technické požadavky pro jednotlivé druhy vybraných zařízení. Jsou zde 
specifikovány technické požadavky na vybrané zařízení, které se uplatňují při jejich 
navrhování, výrobě, montáži, uvádění do provozu a provozu vybraného zařízení.  

K příloze č. 2 
Příloha upravuje podrobné požadavky na způsob zajišťování shody při navrhování, výrobě, 
montáži, uvádění do provozu a provozu vybraného zařízení, které se rovněž vztahují i na části 
vybraného zařízení. Požadavky na způsob zajišťování shody jsou systematicky rozděleny 
podle jednotlivých etap životního cyklu vybraného zařízení 
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K Příloze č. 3 
Příloha stanoví požadavky na technickou dokumentaci vybraných zařízení, přičemž je 
systematicky rozdělena podle typů vybraných zařízení. 

K Příloze č. 4 
Příloha stanoví požadavky na průvodní technickou dokumentaci vybraných zařízení, přičemž 
je systematicky rozdělena podle typů vybraných zařízení. 

K Příloze č. 5 
Příloha stanoví obsahové náležitosti prohlášení o shodě vydaného na základě posouzení shody 
vybraného zařízení. 

K Příloze č. 6 
Příloha stanoví požadavky na provádění kontrol vybraných zařízení, s tím, že rozlišuje 
všeobecné požadavky na kontroly, požadavky na kontroly po ukončení výroby nebo montáže 
a kontroly po opravě, údržbě nebo zpětné montáži po opravě anebo údržbě vybraného zařízení 
a kontroly vybraného zařízení prováděné v rámci prověřování shody. 

K Příloze č. 7 
Příloha stanoví jednotlivé postupy posouzení shody, které se podle § 15 vyhlášky uplatní při 
posouzení shody vybraných zařízení v závislosti na tom, o jaký typ vybraného zařízení se 
jedná. Při popisu konkrétních postupů posouzení shody v této příloze bylo využito 
obecnějších formulací těchto postupů stanovených předpisem Evropského společenství. 

K příloze č. 8  
Příloha stanoví postup ověření, že část vybraného zařízení uvedeného v § 12 odst. 2 vyhlášky 
použitá při opravě nebo údržbě vybraného zařízení je v souladu s technickými požadavky, a 
stanoví požadavky na způsob a rozsah prověřování shody provozovaných vybraných zařízení. 

K příloze č. 9  
Příloha stanoví požadavky na způsob provedení značky shody na vybraném zařízení, kterou 
se potvrzuje shoda vybraného zařízení s technickými požadavky a dodržení zvoleného 
postupu posouzení shody stanoveného touto vyhláškou. 
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