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IV. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na zajišťování kvality, technickou bezpečnost, posouzení a prověřování shody vybraných 
zařízení 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost dne 5. 1. 2016, s termínem dodání stanovisek do 26. 1. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Hospodářská komora České 
republiky 

Připomínka k § 2 písm. b) bodu 3 
Doporučujeme vysvětlit (například v důvodové zprávě), 
co konkrétně je myšleno vyjádřením „montováno jedním 
dodavatelem“. 
Odůvodnění: 

Domníváme se, že vyjádření není přesné a může být 
vykládáno různými způsoby. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
 
 
V důvodové zprávě bude vyjádření upřesněno. Jedná 
se o dodavatele, který nese vrcholově odpovědnost 
v dodavatelsko-odběratelských vztazích vůči držiteli 
licence, přičemž to nevylučuje při zavedení systému 
řízení dle jiného zvláštního prováděcího předpisu, aby 
se na montáži podíleli i jiní subdodavatelé tohoto 
dodavatele na základě vzájemně uzavřených 
soukromoprávních smluv. 
 

Připomínka k Příloze č. 1 písm. A bodu 12.3 
Doporučujeme dát do souladu bod 12.3 s bodem 2.5. 
Odůvodnění: 

Zařízení omezující tlak, výšku hladiny nebo průtok 
média musí být navržena tak, aby nedocházelo k 
překračování nejvyššího dovoleného tlaku, výšky 
hladiny nebo průtoku média a krátkodobé zvýšení tlaku 
při zapůsobení bezpečnostní výstroje je přípustné, pokud 
nepřesáhne 10 % hodnoty nejvyššího dovoleného tlaku. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
 
Slova „roven nebo“ v bodě 2.5 části A přílohy č. 1 
budou vypuštěna. Výpočtový tlak musí být větší než 
nejvyšší dovolený tlak v souladu s konzervativním 
přístupem aplikovaným v oboru jaderné bezpečnosti. 
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Je přípustné přesáhnout o 10 % nejvyšší dovolený tlak, 
který se dle bodu 2.5 může rovnat výpočtovému? 

Připomínka k Příloze č. 2 písm. A bodu 6.9.4 
Doporučujeme doplnit (do důvodové zprávy či odkazem 
do vyhlášky), kde a jakým způsobem je popsáno značení 
jednotlivých svárů a identifikace svářeče. 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že doplnění těchto informací prospěje 
úplnosti materiálu. 

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
Způsob formulování dané problematiky je dle 
zpracovatele a předkladatele dostačující. Značení 
jednotlivých svarů a identifikace svářečů je 
prováděna v souladu s požadavky systému řízení, 
který je regulován podle jiného prováděcího právního 
předpisu k návrhu atomového zákona. 
Na okraj doplňujeme, že kontrola značek svářečů je 
prováděna v rámci konečné zkoušky při konečném 
posouzení tlakových zařízení (viz bod 1.5.4.2 části B 
přílohy č. 6). 
 

Úřad vlády – Odbor 
kompatibility 

Doporučujeme nicméně v části odůvodnění týkající se 
slučitelnosti s právem EU doplnit, že 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. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
 

K odůvodnění: 

Předkladatel správně uvádí, že návrh vyhlášky upravuje 
neharmonizovanou sféru výrobků a odkazuje na zákon č. 
22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky a 
nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na tlaková zařízení. V rámci 
přijímání sekundárních právních předpisů EU 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
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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 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. Doporučujeme tento širší 
kontext úpravy v navrhované vyhlášce uvést 
v odůvodnění. 

Rovněž upozorňujeme na nesprávné číslo nařízení vlády 
o technických požadavcích na tlaková nařízení (správně 
jde o č. 26/2003 Sb.) a doporučujeme ho opravit. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
 

Česká komora 
autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve 
výstavbě 

Česká legislativa používá od roku 1968 označení 
„vyhrazená technická zařízení“. Je poněkud zvláštní, 
když jejich podmnožina pro jadernou energetiku je 
označována jako „vybraná zařízení“ – terminologii je 
nutné sjednotit. 

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
Pojem vybrané zařízení je definován v návrhu 
atomového zákona, jehož ustanovení týkající se 
technické bezpečnosti vybraných zařízení mají být 
prováděna touto vyhláškou. Ostatně i v současné 
době platný zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém 
využívání jaderné energie a ionizujícího záření  
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění, tento pojem definuje (viz 
viz § 2 písm. i) tohoto zákona). 
Jedná se totiž o podmnožinu technických zařízení 
určených pro jadernou energetiku, která je regulována 
zvláštním zákonem (atomový zákon) a proto je 
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terminologicky v souladu s tímto zákonem. 
V §4 odstavec (4) navrhujeme doplnit písmeno f) způsob 
likvidace po skončení životnosti 

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
Uvedenou problematiku řeší jiný prováděcí právní 
předpis SÚJB k provedení návrhu atomového zákona. 
(Ten odpovídá stávající vyhlášce č. 185/2003 Sb., o 
vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. 
nebo IV. kategorie z provozu v aktuálním znění). 
 

§10 odst. (4) musí být ve shodě s obecnými požadavky 
na fyzické osoby provádějícími  
     popisované činnosti pro vyhrazená technická zařízení. 

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
Jedná se o speciální úpravu k provedení stanovených 
požadavků návrhu atomového zákona na vybraná 
zařízení, které se uplatňují v jaderné energetice. 
 

Příloha 1: 
základním nedostatkem je, že směšuje obecně platné 
zákonné předpisy na vyhrazená technická zařízení – část 
A – tlaková zařízení s dalšími zařízeními, která označuje 
jako vybraná:  

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
Obecně platné zákonné předpisy na vyhrazená 
technická zařízení se na vybraná zařízení nevtahují a 
jedná se tak o speciální úpravu k provedení 
stanovených požadavků návrhu atomového zákona na 
vybraná zařízení, které se uplatňují v jaderné 
energetice 

Příloha 1: 
část B - řídící vybraná zařízení, která směšuje 
s obecnými předpisy na vyhrazená elektrická zařízení a  

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
Jedná se o speciální úpravu k provedení stanovených 
požadavků návrhu atomového zákona na vybraná 
zařízení, které se uplatňují v jaderné energetice 
 

Příloha 1: 
část C – vybraná stavební zařízení, kde supluje obvyklé 
požadavky na statické a dynamické účinky na stavby a 

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
Uvedenou problematiku řeší jiný prováděcí právní 
předpis SÚJB k provedení návrhu atomového zákona, 
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požadavky požárních předpisů na stavby. Naopak, 
nezmiňuje dlouhodobé vlastnosti materiálů a tedy i 
staveb s částmi vystavenými účinku ionizačního záření. 

což je rovněž uvedeno v bodě 1.1, části C, přílohy 1 
návrhu vyhlášky. 

Příloha 2: 
Písmeno 6.2 nemá žádnou kvantifikaci mezních vad, což 
může vést k velmi rozdílnému hodnocení např. kvality 
svarových spojů. 

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
Uvedený požadavek na kvantifikaci mezních vad jde 
v daném případě nad rámec věcné podrobnosti tohoto 
prováděcího právního předpisu. Jedná se o řízení 
zvláštních procesů, které musí mimo této vyhlášky 
splnit rovněž požadavky jiných prováděcích právních 
předpisů jako např. o systému řízení, o požadavcích 
na projekt jaderného zařízení, technických předpisů, 
technických norem a technických podmínek, které 
byly, nebo mají být použity. 
 

Příloha 3: 
Část A: již v nadpise je do tlakových zařízení přiřazen 
netlakový souhlas pro přepravu, skladování a ukládání 
vyhořelého paliva. Tento soubor by měl být pod 
zvláštním písmenem přílohy. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
 
Nadpisy příloh č. 1 a 3 budou upraveny tak, aby bylo 
zřejmé, že obalový soubor pro přepravu, skladování a 
ukládání vyhořelého jaderného paliva není tlakovým 
zařízením. 
 

Přílohy č. 6, 7 a 8 doporučujeme k jazykové a věcné 
korekci pro obecně nízkou srozumitelnost. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
 
Vyhláška bude jako celek podrobena jazykové 
korektuře. Z věcného hlediska se lze vyjádřit pouze k 
dostatečně konkrétním připomínkám.  
 

Ministerstvo financí V části 1.5 odůvodnění je uveden odkaz na nařízení 
vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na tlaková zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů. V odůvodnění je uvedeno nesprávné č. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
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26/1997 Sb. 
Nad nadpis „VYHLÁŠKA“ je nezbytné vložit slovo 
„NÁVRH“. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
 

V úvodní větě doporučujeme nezavádět legislativní 
zkratku „(dále jen „zákon“)“ a namísto toho používat 
slovní citaci (tj. dikci „atomový zákon“), popř. 
legislativní zkratku zavést až v § 10 odst. 2. Dále 
doporučujeme vypustit slovo „zákon“ na konci textu. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
 

1. V § 3 doporučujeme formulovat odstavec 4 takto: 
„(4) V návrhu vybraného zařízení zařazeného 
do bezpečnostní třídy 1 nebo 2 musí být stanovena 
podmínka pro zacházení a provozování takového 
zařízení a kritéria 
a) spolehlivosti, 
b) sledování životnosti, 
c) přijatelnosti týkající se plnění bezpečnostní 
funkce a 
d) přijatelnosti pro zajišťování kvality.“. 

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
Stávající formulace znění § 4 odst. 4, kam 
připomínka směřuje, je z hlediska zpracovatele a 
předkladatele vyhovující a dostatečná. Navrhované 
znění je jen jinou češtinou řečeno totéž a domníváme 
se, že původní znění je vhodnější, jelikož výčet 
obsahuje všechny náležitosti návrhu vybraného 
zařízení. Výčet bude na základě připomínky 
neoficiálního připomínkového místa rozšířen o 
„technické předpisy, technické normy nebo technické 
podmínky“ a znění jednotlivých písmen budou mírně 
upravena (soulad s pojmem „kritéria přijatelnosti“ 
zavedeným již prováděným zákonem), takže se jeví 
vhodnější uvést též podmínky pro zacházení a 
provozování v samostatném písmeni. 

1. V § 7 doporučujeme formulovat písmeno a) 
takto: 
„a) dokumentována identifikace vybraného zařízení 
a použití náhradního dílu vybraného zařízení,“. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
 

§ 8 je třeba celý převést do jednotného čísla – užívat 
pojem „záznam“, nikoli záznamy. S příslušnou 
stylistickou úpravou jej doporučujeme rozdělit nejlépe 
na tři paragrafy podle toho, zda se jedná o záznam, trvalý 
záznam nebo dočasný záznam. Tuto skupinu navrhujeme 

Způsob vypořádání: Částečně akceptováno  
 
Odstavce § 8, jejichž znění bylo možné převést do 
jednotného čísla, budou upraveny v souladu 
s připomínkou. Odstavce 1 a 6 až 9 budou ponechány 
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opatřit skupinovým nadpisem, který je nadpisem 
dosavadního § 8. 
Bude-li tato systematická úprava přijata, je třeba 
legislativně upravit označení následujících paragrafů a 
křížových odkazů. 

v čísle množném, jelikož jejich převedením do 
jednotného čísla by došlo ke změně smyslu právní 
úpravy – množné číslo je užito z toho důvodu, že 
záznamů zajišťování kvality vybraného zařízení bude 
vždy značné množství a uvedený požadavek se vždy 
vztahuje k celé této množině záznamů. 
V odstavci 1 tak například není nikdy veden pouze 
jeden záznam týkající se zvláštních procesů, ale celá 
řada, a zajišťování kvality vybraného zařízení musí 
být doloženo všemi těmito záznamy. Obdobně odst. 6 
stanoví, že nikoli každý jednotlivý záznam 
zajišťování kvality vybraného zařízení musí být veden 
v takovém rozsahu a způsobem, aby bylo možné..., ale 
vztahuje se k celé množině záznamů zajišťování 
kvality vybraného zařízení jako celku. 
Nedomníváme se, že by rozdělení § 8 přispělo 
k zpřehlednění textu, jelikož text tvoří vzájemně 
provázaný celek a rozdělení na tři paragrafy podle 
toho, zda se jedná o záznam trvalý nebo dočasný není 
bez větších zásahů do textu jednoduše proveditelné.. 

V § 9 je třeba zrušit označení odstavce a text doplnit 
slovy „k této vyhlášce“. Tato připomínka platí obecně 
pro všechna ustanovení, kde se o příloze určitého čísla v 
návrhu hovoří. 

Způsob vypořádání: Akceptováno  
 

Pokud nebude využíváno slovní citace „atomový zákon“, 
tak v § 10 doporučujeme nahradit slovo „zákona“ slovy 
„atomového zákona (dále jen „zákon“)“. Viz naše 
připomínka k uvozovací větě. 

Způsob vypořádání: Akceptováno jinak 
Upraveno v souladu s obdobnými připomínkami 
k jiným návrhům prováděcích právních předpisů 
k atomovému zákonu. Jde o případ normy, která je 
obecně známa, a proto se zavedení legislativní 
zkratky jeví zbytečné 
 

V § 11 odst. 2 písm. a) doporučujeme zvážit nahrazení 
slova „a“ slovem „ , nebo“. Jeví se nám, že jde buď o 

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
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technickou dokumentaci, nebo o průvodní technickou 
dokumentaci, jejichž obsah je předmětem dvou 
samostatných příloh a což jsou dvě věci, jak vyplývá i z 
odvodnění k § 11. 

Zajišťování shody v sobě zahrnuje posuzování shody 
a prověřování shody, proto je zde právě zvolena 
spojka „a“, přičemž technická dokumentace 
vybraného zařízení uvedená v příloze 3 slouží 
k posouzení shody a průvodně technická 
dokumentace vybraného zařízení dokumentuje 
výsledky zajišťování shody a prověřování shody po 
celou dobu provozu vybraného zařízení. Zajišťování 
shody jednoho vybraného zařízení tak musí být 
dokumentováno jak v technické dokumentaci, tak 
v průvodní technické dokumentaci. 

V § 12 doporučujeme osamostatnit dosavadní odstavec 1 
jako samostatný paragraf, protože jde o výchozí 
myšlenku pro celé posuzování shody. 

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
Nedomníváme se, že by vyčlenění tohoto odstavce 
zdůraznilo váhu tohoto ustanovení – naopak se 
domníváme, že by jeho vyčleněním byla narušena 
celková systematika celého paragrafu, který tvoří 
ucelený soubor požadavků týkajících se rozsahu 
v jakém je posouzení shody prováděno.  
 

Dále doporučujeme rozdělit odstavec 2, mimořádný 
svým rozsahem, na tři odstavce. Každý odstavec by se 
týkal vybraných zařízení zařazených do jednotlivých 
bezpečnostních tříd (co odstavec, to bezpečnostní třída). 

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
Platí obdobně přiměřeně výše uvedené. Dělení je 
upřednostněno z pohledu osob, které posouzení shody 
vybraného zařízení s technickými požadavky 
provádějí. 
 

Doporučujeme rozdělit celý § 12 na tři paragrafy s 
přihlédnutím k obsahu (třetím paragrafem skupiny by 
byly dosavadní odstavce 4 až 8). Skupinu paragrafů 
navrhujeme opatřit skupinovým nadpisem, který je 
nadpisem dosavadního § 12. 
Bude-li tato systematická úprava přijata, je třeba 

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
Viz zdůvodnění obou předchozích způsobů 
vypořádání připomínek k § 12 
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legislativně upravit označení následujících paragrafů a 
křížových odkazů. 
Konstatujeme, že § 15 představuje značně komplikované 
ustanovení, které doporučujeme celkově upravit jeho 
členěním na odstavce za současného eliminování částí 
textu, které se opakují. To by podle našeho názoru vedlo 
ke zjednodušení a zpřehlednění textu s tím, že pokud by 
počet odstavců překročil 6, bylo by třeba ustanovení 
rozdělit do dvou paragrafů za využití skupinového 
nadpisu, kterým je název § 15. 

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
 Předmětné ustanovení bude upraveno podle 
připomínky Ministerstva kultury – bude doplněn 
odstavec, který stanoví, že jednotlivé postupy 
posouzení shody jsou uvedeny v příloze č. 7 a 
opakující se text bude vypuštěn. 
Navržená forma, kdy je odstavec první věnován 
jednotlivým postupům shody kategorizovaným podle 
druhu vybraného zařízení a druhý témuž pro oblast 
posuzování shody v rozsahu části vybraného zařízení 
pro účely regulátora i adresáty právní normy 
vyhovuje a byl zvolen pro svou snadnou přehlednost. 

1. Doporučujeme zvážit např. tuto formulaci § 15 
zahrnující dosavadní odstavec 1 písm. a) a b): 
„(1) Jednotlivými postupy posouzení shody podle 
přílohy č. 7 k této vyhlášce jsou pro vybraná zařízení 
uvedená v § 12 odst. 2 písm. a) postupy posouzení 
shody B a D, B a F a G. 
(2) Jednotlivými postupy posouzení shody podle přílohy 
č. 7 k této vyhlášce jsou pro vybraná zařízení uvedená 
v § 12 odst. 2 písm. b) postupy posouzení shody B1 a D, 
B1 a F, B a E a G.“. 
Následující odstavce doporučujeme formulovat obdobně. 
Bude-li tato systematická úprava přijata, je třeba 
legislativně upravit označení následujících paragrafů a 
křížových odkazů.  
Pokud tato připomínka přijata nebude, je třeba alespoň 
body v jednotlivých odstavcích opatřit tečkou, nikoli 
půlkulatou závorkou. 

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
Navrhované znění se jeví nevyhovující, jelikož z 
původního znění je jednoznačně zřejmé, že postupy, 
případně kombinace postupů, předepsané pro daný 
druh vybraného zařízení v jednotlivých bodech jsou 
vůči sobě alternativní, avšak osobou zajišťující 
posouzení shody zvolená kombinace již nepřipouští 
volbu postupů. Předkladatel ponechá původní členění 
beze změn, jelikož tato forma pro účely regulátora i 
adresáty právní normy vyhovuje 
 

V podpisové doložce doporučujeme uvést pouze slovo Způsob vypořádání: Akceptováno  
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„Předsedkyně:“.  
 

V příloze č. 1 doporučujeme body označené arabskými 
číslicemi 1, 2 atd. uvést v zájmu větší přehlednosti 
přílohy tučným písmem. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
 

V příloze č. 1 na str. 1 a 2 až po bod 2 doporučujeme 
zvážit v zájmu přehlednosti členění pomocí mezery, kdy 
by byl mezerou (řádkem) oddělen  každý podbod 1.1, 
1.2, 1. 3., 1.4. atd. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
Jednotlivé body a podbody tvořící logické celky 
budou vzájemně odděleny mezerou. 

V příloze č. 1 části B a C doporučujeme oddělit v zájmu 
přehlednosti mezerou jednotlivé body i podbody. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
 
Jednotlivé body a podbody tvořící logické celky 
budou vzájemně odděleny mezerou. 

V příloze č. 1 bodu 2 podbodu 2.1. je neoznačený text 
„Odolnost vůči vnitřnímu tlaku a další hlediska zatížení“, 
a podobně je neoznačený text uveden i u dalších 
podbodů. To se vymyká celkovému formálnímu členění 
přílohy. Doporučujeme tuto věc ještě uvážit včetně 
případného vypuštění neoznačených textů, popřípadě 
jejich zapojení do příslušných podbodů. Tato připomínka 
platí i pro přílohu č. 2 a 6. 

Způsob vypořádání: Neakceptováno  
 
Neoznačené texty – nadpisy postrádající číslování – 
jsou v materiálu použity záměrně, jelikož slouží 
pouze ke snazší orientaci v textu, nicméně není 
záměrem komplikovat číselné značení jednotlivých 
bodů a podbodů zaváděním další podúrovně 
číslování. 

V příloze č. 1 podbodu 2.14. doporučujeme vložit za 
slova „Pro účely“ slovo „tohoto“ a slova „podle věty 
prvé“ vypustit. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
 
 

V příloze č. 1 úvodní části bodu 3 doporučujeme doplnit 
slova „musí obsahovat“. 

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
Úvodní část bodu 3 je očíslovaným nadpisem, který 
je uveden ve stejné podobě, jako ostatní nadpisy této 
úrovně členění přílohy, tedy netvoří větu. Tento 
nadpis bude v souladu s jinou připomínkou 
uplatněnou Ministerstvem financí uveden v zájmu 
větší přehlednosti tučným písmem. Z těchto důvodů 
se jeví stylisticky nevhodné, aby tento nadpis byl 
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zároveň návětím. 
V podbodu 3.1. doporučujeme nahradit slovo 
„Správnost“ slovem „správnost“ a za slovy „jeho částí“ 
vložit slovo „ , která“. 

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
Viz odůvodnění předchozí připomínky. 

V podbodu 3.2. doporučujeme nahradit slova „V 
programu“ slovem „program“ a na prvním řádku vložit 
za slovo „zkoušek“ slova „ kde“. 

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
Viz odůvodnění předchozí připomínky. 

V příloze č. 2, 3, 6 a 7 ve všech částech doporučujeme 
oddělit v zájmu přehlednosti mezerou (řádkem) 
jednotlivé body i podbody. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
 
Pro zpřehlednění Přílohy 2 bude text s názvy na 
úrovni 1 a rovněž text názvů bez číselného označení 
zvýrazněn. Jednotlivé body a podbody tvořící logické 
celky budou vzájemně odděleny mezerou. 

V příloze č. 4 ve všech částech doporučujeme oddělit v 
zájmu přehlednosti mezerou (řádkem) jednotlivé body. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
 
Pro zpřehlednění Přílohy 2 bude text s názvy na 
úrovni 1 a rovněž text názvů bez číselného označení 
zvýrazněn. Jednotlivé body a podbody tvořící logické 
celky budou vzájemně odděleny mezerou. 

V příloze č. 5 doporučujeme oddělit závěrečný text 
mezerou (řádkem). 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
 

V příloze č. 7 doporučujeme provést nadpisy bodů 1 až 
10 malým písmem a tyto body označit římskými 
číslicemi. 

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
Stávající forma pro účely regulátora i adresáty právní 
normy vyhovuje. 

V příloze č. 8 doporučujeme uvést nadpisy bodů malým 
písmem a tyto body označit římskými číslicemi I a II. 

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
Stávající forma pro účely regulátora i adresáty právní 
normy vyhovuje 
 

Z formálního hlediska doporučujeme v příloze č. 9 učinit 
větší mezeru mezi označením přílohy a jejím názvem. 

Způsob vypořádání: Vysvětleno 
 
Použitá šířka mezery je totožná u všech příloh. 
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Ministerstvo kultury K nadpisu vyhlášky 
Doporučujeme nahradit spojení „kterou se stanoví 
požadavky“ spojením „o stanovení požadavků“, aby tak 
vyhláška byla v souladu s ustanovením 
čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 

Způsob vypořádání:  Akceptováno jinak  
 
Název „, kterou se stanoví požadavky na zajišťování 
kvality, technickou bezpečnost, posouzení a 
prověřování shody vybraných zařízení“ bude upraven 
do podoby „o požadavcích na zajišťování kvality a 
technické bezpečnosti a posouzení a prověřování 
shody vybraných zařízení“. 

K § 15 
Pro zpřehlednění tohoto ustanovení doporučujeme 
doplnit samostatný odstavec, který stanoví, že jednotlivé 
postupy posouzení shody jsou uvedeny v příloze č. 7, 
neboť v současném stavu se odkaz na tuto přílohu uvádí 
opakovaně v každém odstavci a písmenu ustanovení 
kromě odst. 2 písm. a). 

Způsob vypořádání: Akceptováno  
 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

K § 10 odst. 5  

Dáváme ke zvážení slova „stanoví příloha č. 2“ 
v písmenech a), b) a c) vypustit a uvést je na konci 
odstavce jako pokračování textu odstavce. 

Způsob vypořádání: Akceptováno  
 

K § 12 odst. 2 písm. a) bod 2  

Za slovo „čerpadel“ je třeba vložit čárku. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
 

K § 12 odst. 2 písm. c) 

Z navržené dikce bodu 3 lze vyvodit, že „tlaková 
zařízení sekundárního okruhu, u nichž nejvyšší pracovní 
tlak pracovního média při pracovní teplotě vyšší než 
100 °C přesahuje 4 MPa a jejichž jmenovitá světlost je 
větší než 200“, mohou být zařazena jak do bezpečnostní 
třídy 2, tak do bezpečnostní třídy 3. Pokud tomu tak 
skutečně je, bylo by vhodnější neodkazovat na zařízení 
zařazená do jiné bezpečnostní třídy, ale uvést bod 3. ve 
znění „3.  tlakových zařízení sekundárního okruhu, u 

Způsob vypořádání: Akceptováno  
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nichž nejvyšší pracovní tlak pracovního média při 
pracovní teplotě vyšší než 100 °C přesahuje 4 MPa a 
jejichž jmenovitá světlost je větší než 200.“. 
K § 12 odst. 7  

Za slovo „posouzení“ doporučujeme nutno vložit slovo 
„shody“. 

Způsob vypořádání: Neakceptováno 
 
Spojení „posouzení výchozích materiálů a polotovarů 
s technickými požadavky na tyto materiály a 
polotovary“ je dlouhodobě užíváno a adresáti právní 
normy jsou na toto spojení zvyklí. V tomto případě 
nejde o posouzení shody ve smyslu v jakém je 
v návrhu vyhlášky na jiných místech používáno, ale o 
dílčí posouzení vlastností materiálů a polotovarů a 
technických požadavků na tyto materiály a 
polotovary, které je součástí posouzení shody jako 
takového. V materiálu je v § 3 odst. 4 je zavedena 
legislativní zkratka posouzení shody pro „posouzení 
shody vybraného zařízení s technickými požadavky“, 
která v kombinaci s navrhovanou úpravou vede 
k nesmyslnému znění. 

k § 13 odst. 1 

Za slova „akreditované osoby“ je třeba vložit čárku. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
 

K příloze č. 1, části A, bodu 9.1.1 

Slovo „byla“ je třeba uvést ve tvaru „byly“. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

K § 10 odst. 4 písm. a) a b) návrhu vyhlášky: Dané 
ustanovení zcela neodůvodněně opomíjí absolventy 
vyšších odborných škol.  Text k § 10 ve Zvláštní části 
Odůvodnění je velmi obecný a příčina absence 
absolventů vyšších odborných škol z něj nikterak 
nevyplývá. Je na místě toto ustanovení upravit tak, aby 
vyhovovalo dikci zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

Způsob vypořádání: Akceptováno jinak 
 
Použito navržené znění s drobnými úpravami: 
„(4) Ověřování kvality použitých materiálů a 
správnosti a úplnosti technické dokumentace, 
dokumentace oprav a údržby a průvodní technické 
dokumentace vybraného zařízení, včetně ověřování 
postupů konečného posouzení, musí být pro vybrané 
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jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Z výše uvedených důvodů žádáme následující 
změnu textu: 
 
„(4) Ověřování kvality použitých materiálů a správnosti 
a úplnosti technické dokumentace, dokumentace oprav a 
údržby a průvodní technické dokumentace vybraného 
zařízení, včetně ověřování postupů konečného 
posouzení, musí být pro vybrané zařízení uvedené v § 12 
odst. 2 nebo jeho část prováděno fyzickými osobami, 
které dosáhly 
 
a) vysokoškolského vzdělání nebo stupně vyššího 
odborného vzdělání úspěšným ukončením 
akreditovaného vzdělávacího programu v oboru vzdělání 
strojním, elektrotechnickém, stavebním, případně oboru 
příbuzném, stupně středního vzdělání s maturitní 
zkouškou v oboru strojním, elektrotechnickém, 
stavebním, případně oboru příbuzném, jehož 
absolvováním získaly teoretické odborné znalosti 
nezbytné pro provádění těchto činností, a 
 
b) nejméně pět let praxe v příslušném oboru, jde-li o 
osoby se stupněm vzdělání střední vzdělání s maturitní 
zkouškou, nejméně tří let praxe v příslušném oboru, jde-
li o osoby se stupněm vzdělání vyšší odborné vzdělání 
nebo nejméně dva roky praxe v příslušném oboru, jde-li 
osoby s vysokoškolským vzděláním.“. 

zařízení uvedené v § 12 odst. 2 nebo jeho část 
prováděno fyzickými osobami, které 
 

 a) dosáhly vysokoškolského vzdělání nebo stupně 
vyššího odborného vzdělání úspěšným ukončením 
akreditovaného vzdělávacího programu v oboru 
vzdělání strojním, elektrotechnickém, stavebním, 
případně oboru příbuzném, jehož absolvováním 
získaly teoretické odborné znalosti nezbytné pro 
provádění těchto činností, nebo stupně středního 
vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojním, 
elektrotechnickém, stavebním, případně oboru 
příbuzném, jehož absolvováním získaly teoretické 
odborné znalosti nezbytné pro provádění těchto 
činností, a 
b) mají nejméně pět let praxe v příslušném oboru, 
jde-li o osoby se stupněm vzdělání střední vzdělání s 
maturitní zkouškou, nejméně tří let praxe v 
příslušném oboru, jde-li o osoby se stupněm vzdělání 
vyšší odborné vzdělání, nebo nejméně dva roky praxe 
v příslušném oboru, jde-li osoby s vysokoškolským 
vzděláním.“. 
 

Ministerstvo životního 
prostředí 

K § 9: 
Doporučujeme odstranit číslo odstavce na začátku 
ustanovení, anžto ust. § 9 není na odstavce členěno. 

Způsob vypořádání: Akceptováno 
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K § 15: 
V odst. 2 doporučujeme odstranit slova „při posouzení 
shody“, protože působí nadbytečným dojmem. Zároveň 
také nekorespondují s ust. odst. 1, kde je zvolena i námi 
doporučovaná jednodušší formulace“ 

Způsob vypořádání: Akceptováno 

K § 22: 
Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné doplnit 
nadpis i k § 18, neboť ostatní ustanovení nadpisy 
obsahují. Proto tato absence působí nekoncepčním 
dojmem a domníváme se, že jeho doplnění by bylo 
vhodné. 

Způsob vypořádání: Neakceptováno  
 
Nedomníváme se, že absence působí nekoncepčním 
dojmem a používání nadpisů pro ustanovení týkající 
se notifikace technického přepisu není jednotné – 
v některých předpisech je toto ustanovení uváděno 
s nadpisem v jiných nikoli. Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost zvolil tuto variantu a uvádí jednotně 
v návrzích v současné době předkládaných 
prováděcích právních předpisů toto ustanovení bez 
nadpisu. 

 
 
V Praze dne8. února 2016 
 
Vypracoval: Mgr. Ing. Karel Künzel        Podpis: …………………………… 
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