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III. 

Odůvodnění 
 

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

jaderných zařízení a jaderných materiálů 
 
1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1. Název 
Vyhláška č. …/2016 Sb., o zabezpečení jaderných zařízení a jaderných materiálů 
 

1.2. Definice problému 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předkládá návrh vyhlášky, kterou se provádí 
zákon č. …./2016 Sb., atomový zákon. K vydání vyhlášky je SÚJB zmocněn ustanovením § 
236 a zákona č. …./2016 Sb., atomový zákon, k provedení jeho § 24 odst. 7, § 159 odst. 2, § 
160 odst. 6, § 161 odst. 4 a § 163 odst. 2 písm. a) a b). 
Cílem navrhované právní úpravy je stanovení řady podrobností souvisejících se zabezpečením 
jaderného zařízení a jaderného materiálu na území České republiky (ČR) v návaznosti na 
povinnosti stanovené atomovým zákonem a s uvážením již existujícího a v praxi zavedeného 
a osvědčeného systému. Návrh vyhlášky kromě příslušných ustanovení atomového zákona 
souvisí i s dalšími právními předpisy, tj. se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a bezpečnostní způsobilosti, zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a 
usnesením vlády č. 937 ze dne 18. září 2000, k zabezpečení pohotovostní ochrany jaderných 
elektráren Dukovany a Temelín Policií České republiky. Návrh vyhlášky taktéž kontinuálně 
navazuje na stávající vyhlášku č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a 
jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií a vychází z jejího textu. 
 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Navržená úprava byla doposud řešena v rámci stávající vyhlášky č. 144/1997 Sb., o fyzické 
ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých 
kategorií, která vznikla v druhé polovině devadesátých let minulého století. Od této doby se 
bezpečnostní situace, zejména vně České republiky, zásadně změnila. Došlo k řadě závažných 
teroristických útoků proti infrastruktuře států Evropské unie a Spojených států amerických a 
potenciální teroristický útok proti jadernému materiálu a jadernému zařízení na území 
členského státu Mezinárodní Agentury pro Atomovou Energii (MAAE) se stal reálně 
zvažovaným scénářem, na který musí být stát připraven a takovému útoku být schopen 
efektivně čelit nebo alespoň následky takového útoku minimalizovat. 
 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 
Vyhláška se vztahuje na subjekty, které jsou držiteli povolení pro provoz jaderných zařízení, 
jak je definuje návrh nového atomového zákona a nakládání s kategorizovanými jadernými 
materiály z hlediska fyzické ochrany. Tyto kategorizované jaderné materiály jsou uvedeny v 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9EB3VIX)



- 19 - 
 

tabulce, která je přílohou vyhlášky, a jsou shodné s tabulkou jaderných materiálů, která je 
součástí Českou republikou ratifikované a právně závazné mezinárodní Úmluvy o fyzické 
ochraně jaderných materiálů. 
 

1.5. Popis cílového stavu 
Cílem navrhovaného právního předpisu je reagovat na novou zákonnou úpravu mírového 
využívání jaderné energie a změněnou bezpečnostní situaci zejména vně ČR a doporučení 
MAAE a Evropské unie (EU). Na potřebě zvýšení účinnosti administrativních a technických 
opatření fyzické ochrany se rovněž shodli členové Mezirezortní pracovní skupiny (MPS) pro 
aktualizaci projektové základní hrozby pro jaderná zařízení, jaderné materiály a přeprav 
jaderných materiálů v ČR. Tato skupina je tvořena delegovanými zástupci Ministerstva vnitra 
ČR, Policie ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva obrany ČR, Bezpečnostní 
informační služby, ČEZ, a. s. a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.  V rámci post-
fukušimských zátěžových testů jaderných elektráren, v části zabývající se zabezpečením, se 
ČR přihlásila k opatřením, které zvýší účinnost zajištění zabezpečení jaderných zařízení a 
jaderných materiálů. Tato nová opatření reagují na hrozbu od kategorie osob znalých, hrozbu 
úmyslného použití středního dopravního letounu proti jadernému zařízení a možnému zneužití 
počítačových systémů potřebných pro řízení jaderné bezpečnosti, evidence jaderných 
materiálů, fyzické ochrany a zvládání radiačních mimořádných událostí. 

 
1.6. Zhodnocení rizika 

Rizikem je varianta, že nedojde k vydání navržené vyhlášky za situace, že nový návrh 
atomového zákona zruší současnou úpravu obsaženou ve vyhlášce č. 144/1997 Sb. V takovém 
případě by mohl nastat nepřijatelný stav, kdy ČR nebude schopná odpovídajícím způsobem 
reagovat na nové spektrum hrozeb, které vznikly za posledních 18 roků, kdy platí stávající 
vyhláška č. 144/1997 Sb., a na kterých se shodli členové MPS. ČR nebude rovněž plnit 
doporučení MAAE a EU. Dále 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. Jelikož se v podstatě jedná o převzetí 
staré právní úpravy, která je doplněna novými mezinárodními doporučeními, dochází v této 
oblasti i přes novou úpravu k právní kontinuitě a rizika, která by hrozila přijetím tohoto 
návrhu, nejsou předkladateli známá a nelze je ani předpokládat. 
 
2. Návrh variant řešení 
 

2.1. Varianta 0 (ponechání současného stavu beze změny) 
Vzhledem k tomu, že je přijímána nová právní úprava a dosavadní právní úprava je novým 
atomovým zákonem rušena, došlo by v případě nulové varianty k naplnění výše uvedených 
rizik – ČR nebude schopná odpovídajícím způsobem reagovat na nové spektrum hrozeb, které 
vznikly za posledních 18 roků, kdy platí stávající vyhláška č. 144/1997 Sb., a na kterých se 
shodli členové MPS. ČR nebude rovněž naplňovat doporučení MAAE a EU pro oblast 
zabezpečení. 
 

2.2. Varianta 1 (přijetí navrženého předpisu) 
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Varianta 1 je daná vytvořením nové vyhlášky Přijetí navrhované právní úpravy - varianty B 
zajistí, že úroveň zajištění fyzické ochrany jaderných zařízení a jaderného materiálu včetně 
jejich přeprav bude odpovídat stávajícímu rozsahu možných hrozeb a ČR bude naplňovat 
doporučení MAAE a EU pro oblast zabezpečení. Nedojde tak navíc k situaci, kdy bude 
novým atomovým zákonem zavedena nová regulace bez toho, že by podrobnosti byly 
upraveny prováděcím právním předpisem. 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 
 

3.1.1. Varianta 0 
Nulová varianta nebyla se shora uvedených důvodů hodnocena 
 

3.1.2. Varianta 1 
Náklady a přínosy podnikatelů 
V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky podnikatelům - držitelům povolení k provozu 
jaderného zařízení vzniknou dodatečné náklady na implementaci zejména technických 
opatření fyzické ochrany. Tyto dodatečné náklady se týkají zejména společnosti ČEZ, a. s., 
která je držitelem povolení k provozu jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Převážná 
většina nových nákladů se týká zvýšení úrovně zajištění fyzické ochrany jaderných elektráren, 
protože možná hrozba pro veřejnost a životní prostředí v případě úspěšného provedení hrozby 
vůči nim by znamenala zásadní poškození zájmů ČR a ve výsledku i daleko výraznější 
náklady pro daný povinný subjekt. 
 
Náklady a přínosy veřejné správy 
V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky návrh nepředpokládá žádné nové (další) 
náklady orgánů veřejné správy, kromě těch, které již vznikly ze samotného znění návrhu 
atomového zákona (a tudíž tato vyhláška na nich nic nemění), a které jsou podrobně 
rozebrány v kapitole D.  
 

3.2. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
Varianta 1 – zvolená varianta této úpravy – ta sice povede k nutnosti realizaci některých 
opatření ze strany držitelů povolení, ale na druhou stranu tak nevznikne právní vakuum v této 
oblasti tím, že nebude proveden atomový zákon v oblasti zabezpečení a rovněž tak bude moci 
ČR naplnit veškerá doporučení ze strany MAAE a EU.  
 
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 
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Orgánem zodpovědným za zpracování návrhu vyhlášky je SÚJB, který bude rovněž 
odpovědný za implementaci regulace při činnostech souvisejících s mírovým využíváním 
jaderné energie a ionizujícího záření -  zabezpečení jaderných zařízení a jaderných materiálů. 
Implementace a vynucování budou realizovány zejména v rámci výkonu státního dozoru 
SÚJB v uvedené oblasti. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
Přezkoumání účinnosti bude průběžně prováděno v rámci výkonu státní správy v oblasti 
mírového využívání jaderné energie. 
 
7. Konzultace a zdroje dat 
Konzultace proběhly v rámci přípravy návrhu vyhlášky s odborníky na danou problematiku z 
Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Bezpečnostní 
informační služby a rovněž se zainteresovanými subjekty - provozovatelem jaderných 
elektráren.  
Zdrojem speciálních technických požadavků byly následující materiály  
• Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů, 
• Nuclear Security Recommendations on Physical Protection of Nuclear Material and 
Nuclear Facilities (INFCIRC/225/Revision 5), International Atomic Energy Agency, Vienna, 
• Ad Hoc Group on Nuclear Security, Council of the European Union, Brusel,  
10. 5. 2012, č. j. 9113/1/12 REV 1, LIMITE, AHGNS 14, ATO 61, 
• Projektová základní hrozba pro jaderné materiály a jaderná zařízení včetně přeprav 
jaderných materiálů v České republice, č. j. D 10/2015. 
Rovněž byly využity praktické zkušenosti získané z účasti na odborných kurzech pořádaných 
MAAE a návštěv jaderných zařízení členských států Evropské unie. 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
Osoba, která zpracovala závěrečnou zprávu RIA: 
Ing. Tomáš Daněk. 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Senovážné náměstí 9, 110 00  Praha 1 
telefon:  221 624 607 
e-mail: tomas.danek@sujb.cz 
 
B. Zhodnocení souladu návrhu právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 

s mezinárodními smlouvami, jímž je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské 
unie, judikatury soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie, popřípadě s legislativními záměra a s návrhy Evropské unie 

Návrh vyhlášky je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, jak jej vymezuje čl. 
112 Ústavy České republiky. Je prováděcím právním předpisem vydaným (ústředním) 
správním úřadem na základě čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky. 
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Vyhláška je vydána k provedení nově připraveného atomového zákona, na základě zmocnění 
v § 24 odst. 7, § 159 odst. 2, § 160 odst. 6, § 161 odst. 4 a § 163 odst. 2 písm. a) a b) 
atomového zákona.  
Návrh vyhlášky netransponuje do českého právního řádu žádný předpis Evropské unie, 
implementuje však právně závaznou Úmluvu o fyzické ochraně jaderných materiálů, se 
kterou je plně v souladu. 
 
C. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a 

k dopadu na rovnost žen a mužů 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona č. 198/2009 
Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 
některých zákonů (antidiskriminační zákon). 
 
 
D. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopad na 
životní prostředí 

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocňovacími ustanoveními § 236 zákona č…/2016 Sb., 
podle něhož SÚJB k provedení zde uvedených ustanovení prováděcím právním předpisem 
mimo jiné stanoví podrobné požadavky na formu a způsob zabezpečení jaderných materiálů a 
jaderných zařízení. Dopady na státní rozpočet byly vypořádány již při přípravě zmocnění v 
atomovém zákoně a to mezi Ministerstvem financí ČR a Národním bezpečnostním úřadem 
(NBÚ), když dle nové právní úpravy obsažené v atomovém zákoně dojde k nárůstu počtu 
pracovníků NBÚ (důvodová zpráva k atomovému zákonu hovoří o odhadu devíti nových 
míst) z důvodu zvýšeného počtu bezpečnostních šetření v novém rozsahu citlivých činností. 
Dopad na podnikatelské prostředí je patrný zejména v rámci společnosti ČEZ, a. s. V 
jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín dojde ke zvýšení účinnosti opatření fyzické 
ochrany v důsledku implementace nových administrativních a technických opatření v rozsahu 
návrhu vyhlášky. Nová technická opatření je nezbytné přijmout z důvodu implementace 
nových požadavků z úrovně EU a MAAE. Tato opatření vyplývají z nárůstu možných hrozeb 
pro jaderná zařízení v ČR. Mezi hlavní opatření patří zejména: nově definovat a zabezpečit 
životně důležité prostory jaderných zařízení, znát dopady a v rámci zvládání radiačních 
mimořádných událostí přijmout opatření pro zamezení a minimalizaci následků v případě 
protiprávního použití letadla proti jadernému zařízení, změnit přístup v aplikaci citlivých 
činností vzhledem ke vstupu osob do životně důležitých prostorů či přijmout administrativní a 
technická opatření v oblasti zabezpečení počítačových systémů.  
Dopady na obyvatelstvo a na životní prostředí nejsou. 
 
E. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 
Návrh vyhlášky nestanoví žádnou novou povinnost zpracování osobních údajů oproti úpravě 
staré. Přejímají se tedy plně ustanovení o zpracování osobních údajů, jak tomu bylo v případě 
vyhlášky č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o 
jejich zařazování do jednotlivých kategorií. Přejímají se tak povinnosti zpracovávat a 
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uchovávat (a tato povinnost jde vždy za příslušným držitelem povolení podle atomového 
zákona, případně za přepravcem jaderného materiálu) údaje podle § 10 odst. 5, § 11 odst. 2, § 
12 odst. 5, § 15 odst. 2, § 16 odst. 4 a § 24 odst. 1 návrhu této vyhlášky. Konkrétně vždy o 
těchto povinnostech pojednává zvláštní část tohoto odůvodnění. 
Primárním účelem zpracování osobních údajů osob vstupujících do střeženého a dalších 
vymezených prostorů jaderného zařízení je zajištění bezpečnosti a fyzické ochrany jaderného 
zařízení, za kterou je držitel povolení podle atomového zákona přímo odpovědný. Fyzickou 
ochranou se podle návrhu atomového zákona rozumí systém technických a organizačních 
opatření zabraňujících neoprávněným činnostem s jadernými zařízeními a jadernými 
materiály. Pro určení rozsahu nezbytného pro naplnění výše uvedeného účelu je rozhodující, 
aby se jednalo o údaje, jimiž je fyzická osoba dostatečně, určitě a trvale identifikována. 
Základními identifikačními údaji fyzické osoby je nesporně jméno, příjmení, datum narození 
a bydliště, které jsou pro běžnou a nezaměnitelnou identifikaci dostačující. U všech těchto 
údajů, s výjimkou data narození, však může docházet ke změnám, což může značně ztížit, 
popř. znemožnit, pozdější identifikaci fyzické osoby. Součástí identifikačních údajů občanů 
České republiky je rodné číslo, které je přiděleno po narození jako konstantní osobní údaj, 
který s ohledem na zajištění bezpečnosti jaderného zařízení je jeden ze způsobů, jak 
bezpečnosti s celostátním významem dostát. Bez evidence a uchovávání těchto osobních 
údajů by totiž nebylo možné účinně vykonávat zabezpečení jaderných materiálů a jaderných 
zařízení v takovém rozsahu, jak je upravují doporučení MAAE a běžná zahraniční praxe. 
V zájmu omezení nežádoucích zásahů do soukromí osoby je návrhem této vyhlášky proveden 
v příslušných ustanoveních konkrétní výčet případů, kdy je držitel povolení povinen 
s osobními údaji osob nakládat. Účelem zpracovávání všech osobních údajů podle návrhu této 
vyhlášky je v širším smyslu, jak bylo uvedeno již výše, účinné provádění zabezpečení 
jaderného materiálu a jaderných zařízení a získání přehledu (a zároveň efektivní identifikaci) 
o tom, které osoby vstoupily do vymezených prostor na jaderném zařízení nebo manipulovaly 
s kategorizovaným jaderným materiálem. Doba uchovávání osobních údajů je stanovena tak, 
aby reflektovala možné dlouhodobé dopady činností při využívání jaderné energie a 
ionizujícího záření. Praktické zkušenosti SÚJB s aplikací dosavadních právních úprav 
ukazují, že v řadě případů se mohou účinky těchto činností projevit i po delší době a zvláště 
protiprávní jednání tzv. osob znalých, může spočívat v sofistikované sabotáži, která se nemusí 
projevit bezprostředně po jejím vykonání. 
 
F. Zhodnocení korupčních rizik 
Návrh plně respektuje zavedené standardy veřejné správy v České republice. Nevytváří žádné 
příležitosti ke zvýhodňování některých skupin adresátů a předpokládá užití obvyklých 
právních forem (formální správní řízení). Jednoznačné stanovení odpovědností adresátů za 
jejich jednání je založeno již obecnými povinnostmi v novém atomovém zákoně, které 
vyhláška pouze provádí. Kontrolní a vynucovací mechanismy jsou rovněž založeny již 
zákonnou právní úpravou a aplikují obecné právní předpisy (zákon č. 500/2004 Sb., č. 
255/2012 Sb. a speciální ustanovení nového atomového zákona; resp. jejich obdobu ve sféře 
finančního práva). Lze uzavřít, že nový právní předpis nepředstavuje z hlediska korupčních 
rizik jakkoli zneužitelný právní podklad. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 

Ustanovení upravuje předmět právní úpravy.  

  
K § 2 

Za účelem správného výkladu této vyhlášky ustanovení upravuje právní termíny, a to 
technický systém fyzické ochrany, mechanické zábranné prostředky a pohotovostní ochranu, 
které se dále používají v textu vyhlášky. 

 
K § 3 

Navržené ustanovení vychází z Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů (Úmluva), 
která byla přijata dne 26. 10. 1979 ve Vídni na konferenci MAAE. Za Československou 
socialistickou republiku byla úmluva podepsána ve Vídni dne 14. 9. 1981 a ratifikační listina 
byla uložena dne 23. 4. 1982. V souladu s článkem 19 odst. 1 Ú mluvy vstoupila v platnost 
dnem 8. 2. 1987. Dne 24. 3. 1993 Česká republika oznámila generálnímu řediteli MAAE 
(depozitáři úmluvy), že jako nástupnický stát České a Slovenské federativní republiky se 
považuje s účinností od 1. 1. 1993 za vázanou touto úmluvou.  Dne 8. 7. 2005 proběhla ve 
Vídni diplomatická konference členských států, která přijala změnu Úmluvy a 30. 12 2010 
oznámila ČR plnou akceptaci změny Úmluvy v právním rámci ČR.  
V Příloze II Úmluvy je Tabulka kategorizace jaderného materiálu, která je závazná pro 
všechny smluvní státy Úmluvy a byla převzata rovněž do vyhlášky jako její příloha. Zařazení 
jaderného materiálu do příslušné kategorie se provádí podle jeho druhu a obohacení 
s uvážením rizika jeho zneužití k neoprávněným činnostem za účelem výroby jaderného 
výbušného zařízení. 

 

K § 4 
Ustanovení formuluje požadavky na vymezení jednotlivých prostorů jaderného zařízení. 
Vymezením prostorů se zabezpečuje jeden za základních principů Úmluvy a tím je ochrana 
do hloubky. Nejvyšší požadavky jsou kladeny na jaderná zařízení s vymezeným vnitřním a 
životně důležitým prostorem neboť jen v těchto prostorech mohou v případě úmyslného 
protiprávního jednání vzniknout potenciálně vysoké radiologické následky, které mohou 
zásadním způsobem poškodit majetek a zdraví osob a životní prostředí. Vymezení těchto 
prostorů je v souladu s mezinárodní praxí a doporučeními MAAE. 
Ustanovení slučuje požadavky předchozího § 3 a dává jej do logické souvislosti a rovněž 
definuje požadavky na zabezpečení jaderných materiálů, v limitech nižších než odpovídá 
limitu hmotnosti pro III. kategorii podle přílohy vyhlášky. Ustanovení reprezentuje dva 
základní principy Úmluvy a to ochranu do hloubky a odstupňovaný přístup k zabezpečení 
jaderných materiálů a vymezených prostorů. Oproti stávající platné úpravě dochází ke změně 
v oblasti kategorizace jaderných zařízení a jejích částí. V souladu s doporučením MAAE se 
přechází na vymezení prostorů jaderných zařízení a opouští se jejich kategorizace do třech 
kategorií. Jedná se pouze o změnu pojmů, de facto se v jaderném zařízení nic nemění a 
nevyžaduje žádné dodatečné náklady.  
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K § 5 
Ustanovení explicitně vysvětluje princip ochrany do hloubky. Ustanovení říká, že potenciálně 
nejvyšší možná hrozba zájmům ČR by vznikla v případě protiprávního jednání proti jaderným 
materiálům I. kategorie a jaderným zařízením s vymezeným vnitřním nebo životně důležitým 
prostorem. Aby se tato hrozba vyloučila, či v nejvyšší možné míře minimalizovala, je nutné, 
v souladu s mezinárodní praxí a doporučeními MAAE, vymezit další prostory. Účelem těchto 
prostorů, které se nazývají chráněný a střežený prostor, je vytvoření dalších bariér, která se 
zabezpečují pomocí organizačních a technických opatření, za účelem znemožnění či 
maximálního ztížení protiprávního jednání proti jadernému materiálu a jadernému zařízení.   
 

K § 6 až 9 
Ustanovení podrobně stanovuje, za použití preskriptivního přístupu, technické požadavky na 
vymezení jednotlivých kategorizovaných prostorů. Účelem vymezení střeženého, chráněného, 
vnitřního a životně důležitého prostoru je uplatnění principu ochrany do hloubky. Explicitně 
definuje parametry mechanických zábranných prostředků jako je jejich počet v jednotlivých 
definovaných prostorech, jejich výška a povinnost jejich vybavení další mechanickou 
zábranou. Dále stanovuje, maximálně obecně, požadavky na detekční prostředky, systém 
průmyslové televize a osvětlení, kterými musí být jednotlivé vymezené prostory vybaveny. 

K § 10 
Ustanovení stanovuje požadavky pro vstup osob a vjezd dopravních prostředků do 
jednotlivých vymezených prostor jaderného zařízení. Přebírá se dosavadní právní úprava 
s tím, že se požaduje u osob samostatně vstupujících do vnitřního a životně důležitého 
prostoru doložení jejich bezpečnostní způsobilosti neboť je tento vstup považován za výkon 
citlivé činnosti ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a 
bezpečnostní způsobilost. V případě nesplnění zákonných povinností pro vstup osoby do 
vnitřního či životně důležitého prostoru může být výjimečně povolen vstup na dobu nezbytně 
nutnou, přičemž touto dobou se myslí výjimečná situace, která nemohla být držitelem 
objektivně dopředu předjímána (např. nenadálá porucha zařízení v případě plánované 
odstávky technologického zařízení ale nikoliv běžné rutinní práce a opravy v rámci plánované 
technologické odstávky). 
Primárním účelem zpracování osobních údajů osob vstupujících do střeženého a dalších 
vymezených prostorů jaderného zařízení je zajištění bezpečnosti a fyzické ochrany jaderného 
zařízení, za kterou je držitel povolení přímo odpovědný. Fyzickou ochranou se podle návrhu 
atomového zákona rozumí systém technických a organizačních opatření zabraňujících 
neoprávněným činnostem s jadernými zařízeními a jadernými materiály. Pro určení rozsahu 
nezbytného pro naplnění výše uvedeného účelu je rozhodující, aby se jednalo o údaje, jimiž je 
fyzická osoba dostatečně, určitě a trvale identifikována. Základními identifikačními údaji 
fyzické osoby je nesporně jméno, příjmení, datum narození a bydliště, které jsou pro běžnou a 
nezaměnitelnou identifikaci dostačující. U všech těchto údajů, s výjimkou data narození, 
může docházet ke změnám, což může značně ztížit, popř. znemožnit, identifikaci fyzické 
osoby. Součástí identifikačních údajů občanů České republiky je rodné číslo, které je 
přiděleno po narození jako konstantní osobní údaj, který s ohledem na zajištění bezpečnosti 
jaderného zařízení je jeden ze způsobů, jak bezpečnosti s celostátním významem dostát. 
Cílem tohoto ustanovení je tedy získání přehledu o vstupu externích zasahujících osob 
v extrémních případech, kdy nebude možné evidovat okamžitě fluktuaci osob ve vymezených 
prostorech z důvodu bezprostředního ohrožení a nutnosti zásahu.  
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K § 11 
Ustanovení definuje základní požadavky na organizační a technická opatření pro jaderná 
zařízení s vymezeným životně důležitým a vnitřním prostorem. Požadavky na výše uvedené 
vymezené prostory, jsou při použití principu ochrany do hloubky na nejvyšší úrovni, neboť 
jen v těchto prostorech mohou v případě úmyslného protiprávního jednání vzniknout 
potenciálně vysoké radiologické následky, které mohou ohrozit provozní personál, 
obyvatelstvo a životní prostředí. Ustanovení přebírá dosavadní právní stav s tím, že požaduje 
zvýšení úrovně zajištění fyzické ochrany v těchto požadavcích: zálohované napájení 
technického systému fyzické ochrany (TSFO), biometrická identifikace osob při vstupu do 
vnitřního a životně důležitého prostoru, nepřetržitý dohled zaměstnance držitele povolení nad 
provozem TSFO, povinnost sledování osob v místech ukrytí a shromáždění osob v případě 
mimořádné radiační události.   
Použití biometrické identifikace, jako jednoznačného identifikátoru osoby, je požadováno 
nejméně při vstupu osob do vnitřního nebo životně důležitého prostoru. Účelem tohoto 
požadavku je zabezpečit, aby do těchto prostorů vstupovali jen ty osoby, které splnily 
administrativní požadavky zákona, vyhlášky a držitele povolení. Tyto prostory jsou prostory 
s nejvyšší požadovanou úrovní jejich fyzické ochrany. Hlavním důvodem je skutečnost, že 
v případě protiprávního jednání proti jadernému materiálu a technologickým systémům 
v těchto prostorech umístěných, může vzniknout zásadní hrozba chráněným zájmům České 
republiky. Množina osob, do těchto prostor vstupujících, je vzhledem ke shora uvedenému 
velmi omezená. Jedná se o zaměstnance držitele povolení nebo osoby s držitelem povolení 
úzce spolupracující, které vstupují do těchto prostor jen a pouze v přímé souvislosti s plněním 
jejich pracovních úkolů. Počet vstupů do těchto prostor je v souladu s požadavkem § 10  
odst. 2 omezen na nezbytně nutný počet.  
 

K § 12 
Ustanovení dále specifikuje požadavky na kontrolu vstup osob, vnášených zavazadel a vjezd 
dopravní prostředků do jaderného zařízení s vymezeným životně důležitým nebo vnitřním 
prostorem. Ustanovení kopíruje stávající legislativní požadavky. Nově se zavádí povinnost 
současné přítomnosti dvou osob se srovnatelnou znalostí provozu a technologie vnitřního 
nebo životně důležitého prostoru s cílem snížení možnosti úmyslného protiprávního jednání 
osob proti jadernému materiálu a technologii nacházejících se v těchto definovaných 
prostorech. Důvodem tohoto opatření je v maximální možné míře vyloučit naplnění hrozby od 
osob znalých. 

Podle návrhu zákona je držitel povolení povinen, kromě ostatních povinností stanovených 
zákonem, zajistit jadernou bezpečnost (přičemž odpovědnost za zajištění jaderné bezpečnosti 
nelze přenést na jinou osobu) radiační ochranu, zabezpečení a zvládání radiační mimořádné 
situace, včetně jejího ověřování, v rozsahu odpovídajícím pro jednotlivá povolení. Dále 
zajistit technickou bezpečnost vybraných zařízení v provozu v souladu s prováděcím právním 
předpisem, sledovat, měřit, hodnotit, ověřovat a zaznamenávat veličiny, parametry a 
skutečnosti důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a 
havarijní připravenosti v rozsahu stanoveném prováděcími předpisy. Primárním účelem 
zpracování a uchovávání osobních údajů osob vstupujících do střeženého a dalších 
vymezených prostorů jaderného zařízení je pak zajištění zabezpečení a fyzické ochrany 
jaderného zařízení, za kterou je držitel povolení přímo odpovědný. Držitel povolení tedy musí 
být z důvodu zajištění všech výše zmíněných skutečností účelně informován o fluktuaci osob 
znalých (a zpětně po dobu jednoho roku musí být tato fluktuace dohledatelná), které mají 
možnost se pohybovat na takto vymezených prostorech bez doprovodu. Tato databáze musí 
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být uchovávána trvale z toho důvodu, že protiprávní jednání osob znalých, se může projevit 
na jaderném zařízení nebo jaderném materiálu klidně až za velmi dlouhou dobu a musí být 
tedy tyto záznamy dohledatelné i za předem neurčitelnou dobu.  

   

K § 13 
Ustanovení podrobně upřesňuje technické požadavky na zabezpečení vnitřních a životně 
důležitých prostorů. Oproti stávajícímu právnímu stavu se požaduje zabezpečení střech budov 
s vymezeným životně důležitým a vnitřním prostorem s cílem zajištění detekce a zdržení 
prostředků pro vzdušnou přepravu, provedení prokazatelného funkčního vyzkoušení 
detekčních prostředků na hranicích vymezených prostorů a prokázání posouzení použitých 
detekčních prvků akreditovanou státní zkušebnou. Déle jsou zde stanoveny požadavky na 
rozsah a četnost cvičení fyzické ochrany k prokázání její účinnosti. 

 

K § 14 a15 
Ustanovení definuje základní požadavky na organizační a technická opatření pro jaderná 

zařízení s vymezeným chráněným prostorem. Požadavky na chráněný prostor jsou podmíněny 
použitím principu ochrany do hloubky. Ustanovení kopíruje stávající legislativní požadavky. 
Oproti stávajícímu právnímu stavu se požaduje provedení prokazatelného funkčního 
vyzkoušení detekčních prostředků na hranicích vymezených prostorů a prokázání posouzení 
použitých detekčních prvků akreditovanou státní zkušebnou. Déle jsou zde stanoveny 
požadavky na rozsah a četnost cvičení fyzické ochrany k prokázání její účinnosti. 

Primárním účelem zpracování a uchovávání osobních údajů osob vstupujících do 
střeženého a dalších vymezených prostorů jaderného zařízení je zajištění bezpečnosti a 
fyzické ochrany jaderného zařízení, za kterou je držitel povolení přímo odpovědný. Ke 
zpracování a uchovávání údajů podle § 15 odst. 2 platí obdobně to samé, jak je řečeno 
v odůvodnění u § 12. 

 

K § 16 
Ustanovení definuje základní požadavky na organizační a technická opatření pro jaderná 

zařízení s vymezeným střeženým prostorem. Ustanovení kopíruje stávající legislativní 
požadavky. Oproti stávajícímu právnímu stavu se požaduje provedení prokazatelného 
funkčního vyzkoušení detekčních prostředků na hranici střeženého prostoru a prokázání 
posouzení použitých detekčních prvků akreditovanou státní zkušebnou. Dále jsou zde 
stanoveny požadavky na rozsah a četnost cvičení fyzické ochrany k prokázání její účinnosti. 
Ke zpracování a uchovávání údajů podle § 16 odst. 4 platí obdobně to samé, jak je řečeno 
v odůvodnění u § 12. 

 

K § 17 
Ustanovení definuje základní požadavky na ochranu technického systému fyzické ochrany a 
jeho dat. Reaguje na požadavky zajištění kybernetické bezpečnosti v oblasti fyzické ochrany, 
která se stále stoupající technologickou úrovní použitých prvků technického systémy fyzické 
ochrany nabývá stále většího významu. Rovněž pravděpodobnost naplnění možných hrozeb 
z prostoru vně jaderného zařízení (vzhledem ke stále vyspělejším technologiím a jejich 
propojením v kyberprostoru) má neustále vzrůstající tendenci. Základním principem ochrany 
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je požadavek na striktní fyzické oddělení technického systému fyzické ochrany od vnějšího 
prostředí.  
 

K § 18 
Ustanovení definuje základní administrativní a technické požadavky na ochranu počítačových 
systémů potřebných k řízení jaderné bezpečnosti, evidence jaderných materiálů, fyzické 
ochrany a zvládání radiačních mimořádných situací proti jejich neoprávněnému použití za 
použití principu ochrany do hloubky. Jedná se o nový požadavek v oblasti zabezpečení, který 
reaguje na technologický pokrok, mezinárodní praxi a doporučení. 
 

K § 19 
Ustanovení definuje základní organizační a technická opatření fyzické ochrany a fyzické 
ostrahy při výstavbě jaderných zařízení. Ustanovení kopíruje stávající legislativní požadavky. 
Zvláště je vypíchnuta v souladu s odstupňovaným přístupem ochrana výstavby zařízení s 
vymezeným chráněným, vnitřním nebo životně důležitým prostorem, jež by měla být na 
stejné úrovni jako fyzická ochrana střeženého prostoru na jaderném zařízení, které je již 
provozováno. 
 

K § 20  
Ustanovení definuje základní požadavky na způsob a rozsah zajištění fyzické ostrahy s tím, že 
je odkazováno na následující § 21, který upravuje požadavky na samotné osoby, které tuto 
fyzickou ochranu zajišťují. Fyzickou ostrahou se rozumí ostraha jaderného zařízení a 
jaderného materiálu ve střeženém, chráněném, vnitřním a životně důležitém prostoru. Tato 
ostraha je vykonávána směnou bezpečnostních pracovníků, kteří ji vykonávají, buď na 
předem určených a vybavených stanovištích, nebo pochůzkovou činností ve vymezených 
prostorech. Požadavek na vybavení radiostanic zařízením pro utajení hovoru vyplývá z nově 
definovaných možných hrozeb pro jaderné zařízení. Pokud radiostanice není vybavena 
zařízením pro utajení hovoru (používající například šifrování hovorů), je možné za použití 
komerčně běžně dostupných zařízení pro příjem radiového signálu, komunikaci 
bezpečnostních pracovníků a všech složek zajišťujících fyzickou ochranu monitorovat, a tím 
potenciálně významně snížit její účinnost. Ustanovení kopíruje stávající legislativní 
požadavky.  

 

K § 21  
Ustanovení definuje základní požadavky na bezpečnostní pracovníky při zajišťování fyzické 
ostrahy a jejich vybavení střelnými zbraněmi v případě zajištění fyzické ostrahy jaderného 
zařízení s vymezeným vnitřním nebo životně důležitým prostorem. Jen a pouze bezpečnostní 
pracovníci jsou oprávněni zajistit fyzickou ostrahu jaderného zařízení a jaderného materiálu 
nalézajícího se ve střeženém, chráněném a vnitřním nebo životně důležitém prostoru. 
Ustanovení kopíruje stávající legislativní požadavky. 

 

K § 22 
Ustanovení definuje základní požadavky na zajištění fyzické ochrany jaderného materiálu při 
přepravě. Ustanovení kopíruje stávající legislativní požadavky. Definované jaderné materiály 
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(viz Příloha k této vyhlášce) jsou za použití odstupňovaného principu a principu ochrany do 
hloubky, s ohledem na jejich obohacení a hmotnost rozčleněny do I., II., a III. kategorie 
z hlediska fyzické ochrany při jejich přepravě, přičemž kategorií s nejvyššími požadavky na 
její zabezpečení je jaderný materiál I. kategorie. Kategorizace jaderného materiálu vychází 
z Úmluvy o fyzické ochraně jaderného materiálu a doporučení MAAE a je pro ČR závazná. 
 

K § 23 a 24 
Ustanovení definuje základní požadavky na zajištění fyzické ochrany přeprav jaderného 
materiálu zařazeného do I. a II. kategorie. Ustanovení vychází z jednotlivých článků Úmluvy 
o fyzické ochraně jaderného materiálu a doporučení MAAE a je pro ČR závazná. Přeprava 
jaderného materiálu může být silniční, železniční, námořní, letecká, říční nebo kombinovaná. 
Základní principy fyzické ochrany jaderného materiálu při jeho přepravě mimo vymezené 
prostory jaderného zařízení zůstávají stále stejné bez ohledu na druh přepravy. Ustanovení 
kopíruje stávající legislativní požadavky.  
Povinnost předávání údajů o osobách oprávněných k převzetí zásilky je v tomto případě 
nezbytné z toho důvodu, že by se zásilka, která obsahuje potenciálně nebezpečný a 
zneužitelný obsah, mohla dostat do rukou nepovolaným osobám, a tudíž musí být doložitelné 
a dopravce (jež může být osobou odlišnou oproti přepravci) musí být účinně informován o 
tom, které osoby jsou oprávněny k jejímu převzetí.     
Pyrotechnickou prohlídkou se v rámci těchto ustanovení rozumí preventivní a bezpečnostní 
opatření prováděné Policií České republiky při prověřování objektu nebo prostoru s cílem 
vyloučení možnosti uložení podezřelého předmětu, nástražného výbušného systému nebo jeho 
částí a výbušných předmětů, které by mohly svým účinkem ohrozit zdraví nebo život osob 
nebo způsobit škody na majetku. 
 

K § 25 
Ustanovení definuje základní technické a organizační požadavky na zajištění fyzické ochrany 
přeprav jaderného materiálu zařazeného do I. a II. kategorie podle druhu přepravy (silniční, 
letecké a železniční).  Ustanovení kopíruje stávající legislativní požadavky.  

Při silniční přepravě jaderného materiálu I. a II. kategorie z hlediska fyzické ochrany, musí 
být použito vozidlo (kromě dalších požadavků tohoto ustanovení) vyhovující požadavkům 
evropské dohody o přepravě radioaktivních látek (ADR) třídy 7. Na základě součinnostní 
dohody s Policií ČR, musí být zabezpečen policejní doprovod při přepravě jaderného 
materiálu a musí být připraveny variantní trasy přepravy.  

Pří železniční přepravě musí být připraveny variantní trasy přepravy a na základě 
součinnostní dohody s Policií ČR musí být zabezpečen policejní doprovod přepravy. 
Přepravní prostředek musí splnit další požadavky pro přepravu radioaktivních látek třídy 7 po 
železnici (RID). 

Při letecké přepravě se zajišťuje fyzická ochrana a speciální ochrana Policie ČR do doby 
vzletu letadla s jaderným materiálem a po jeho přistání až do doby jeho vyložení na přepravní 
prostředek.  
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K § 26 
Ustanovení definuje základní požadavky na zajištění fyzické ochrany přeprav jaderného 
materiálu zařazeného do III. kategorie. Ustanovení kopíruje stávající legislativní požadavky a 
spočívá především v informační povinnosti příslušných osob a rovněž zabezpečení 
dopravního prostředku či obalového souboru zámkem a plombou.  

Přeprava jaderného materiálu III. kategorie, mimo střežený prostor, musí být nejméně 
dispečersky sledována. Dispečerské sledování spočívá v nastavení systému telefonického 
spojení mezi odesílatelem, dopravcem, příjemcem a Policií ČR, případně SÚJB. V případě 
přepravy jaderného materiálu ve formě čerstvého jaderného paliva nebo přírodního uranu o 
hmotnosti více než 1000 kg, musí být zajištěno kromě dispečerského sledování přepravy i 
doprovod Policie ČR nebo jiné policejní opatření. 
 

K § 27 
Ustanovení definuje výčtovým způsobem základní požadavky na obsah předkládané a 
schvalované dokumentace zajištění fyzické ochrany v různých fázích provozního cyklu 
jaderného zařízení (výstavba, spouštění, provoz, vyřazování) a přepravy jaderného materiálu 
I., II. a III. kategorie.  Jedná se o dokumenty - Analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické 
ochrany, Předběžný plán zajištění fyzické ochrany, Plán zajištění fyzické ochrany a Plán 
zajištění fyzické ochrany přepravy jaderného materiálu. Ustanovení převážně kopíruje 
stávající legislativní požadavky. Nově je podrobně rozpracován obsah dokumentace v odst. 1 
a odst. 4. 
 

K § 28 

Ustanovením se stanovuje účinnost stejná jako je navržena účinnost atomového zákona. 
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