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VII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost dne 7. 10. 2016, s termínem dodání stanovisek do 31. 10. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Odbor kompatibility Ke srovnávací tabulce: 

V materiálu postrádáme přiloženou srovnávací 
tabulku ke směrnici 2009/71/Euratom. Materiál 
obsa-huje pouze srovnávací tabulku ke směrnici 
2014/87/Euratom. 

VYSVĚTLENO 
Srovnávací tabulka byla přiložena k materiálu 
v eKlepu jako „Další příloha materiálu“, a to pod 
identifikátorem „mp_KORNAEHB9P4Y.docx“ 
(původní název materiálu 
(„8_ST_32009L0071.docx“). 
Bohužel nebylo možné vložit obě srovnávací 
tabulky do kolonky „Srovnávací tabulka 
(Kompatibilita s právem EU)“. 

Hospodářská komora 
České republiky 

1. Připomínka k § 2 písm. c) 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„c) limitní podmínkou požadavek stanovený limity a 
podmínkami, jehož plnění je předpokladem zajištění 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení,“. 
Odůvodnění: 
Navržená definice rozšiřuje působnost LaP (limity a 
podmínky) daleko za rámec 10CFR50.36  
(z něhož současný rámec LaP EDU i ETE vychází). Toto 
rozšíření není podporováno zněním § 7 této vyhlášky. 

AKCEPTOVÁNO 

2. Připomínka k § 2 písm. d) NEAKCEPTOVÁNO 
Druhá část věty jen upřesňuje znění definice, 
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Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„d) porušením limitů a podmínek stav nedodržení 
požadavku stanoveného v limitech a podmínkách, a to 
včetně stavu neplnění limitní podmínky, při němž není 
prováděno opatření k nápravě stanovené v limitech a 
podmínkách nebo je překročena doba stanovená pro jeho 
provedení limity a podmínkami, a“. 
Odůvodnění: 
Definice je nevyvážená a zaměřuje se pouze na část 
obsahu LaP, a to LP (limitní podmínky) - zcela opomíjí 
bezpečnostní limity, organizační opatření. Navrhujeme 
ponechat v obecné rovině - bližší specifikace pojmu až ve 
vlastní dokumentaci LaP. 

resp. její první části, v zájmu jednoznačného 
výkladu a aplikace. Z povahy věci „porušení limitů 
a podmínek“ zahrnuje jakékoliv porušení 
(nedodržení) požadavku tohoto dokumentu, a 
tímto požadavkem jsou mimo jiné právě všechny 
limitní podmínky. Výraz „včetně“ je užíván ve 
významu „mimo jiné“, nebo „rovněž“. Nejedená 
se tedy o zúžení definice, jak se připomínkovatel 
mylně domnívá. 

3. Připomínka k § 8 odst. 1 písm. u) 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„u) informace obsažená v hlasovém záznamu telefonního 
hovoru z pracoviště, na kterém se vykonává činnost 
důležitá z hlediska jaderné bezpečnosti a činnost zvláště 
důležitá z hlediska jaderné bezpečnosti,“. 
Odůvodnění: 
Původní požadavek i na činnost důležitou z hlediska 
jaderné bezpečnosti je nepřiměřeně rozsáhlý. Jedná se o 
stovky pracovišť v různých lokalitách. Pořizovat záznamy na 
všech pracovištích není reálné. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Požadavek bude v souladu s připomínkou 
konkretizován, je však nutno zahrnout i 
komunikaci mající bezprostřední vztah 
k zajišťování jaderné bezpečnosti a zvládání 
radiační mimořádné události, neboť ta má 
zásadní význam z hlediska využívání zkušeností 
a předcházení nedostatkům v činnosti. 
„u) informace obsažená v hlasovém záznamu 
telefonního hovoru z pracoviště, na kterém se vykonává 
činnost důležitá z hlediska jaderné bezpečnosti a činnost 
zvláště důležitá z hlediska jaderné bezpečnosti, a 
pracoviště technického podpůrného střediska a 
havarijního řídícího střediska,“. 

 
4. Připomínka k § 8 odst. 1 písm. v) 
Požadujeme definovat pojem „systém hlasové 
komunikace“. 
Odůvodnění:  

NEAKCEPTOVÁNO 
Výraz „systém hlasové komunikace“ by měl být 
vykládán v obvyklém významu tohoto slovního 
spojení, tj. jako technické zařízení sloužící 
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Pojem systém hlasové komunikace není definován. Není 
jasné, o jaké informace se jedná. 

k operativnímu a bezprostřednímu přenosu 
informací předávaných hlasem. V textu právního 
předpisu se spojení vyskytuje pouze výjimečně a 
ani v jiné legislativě, ve které se nachází, není 
definován. Legální definice tedy není nezbytnou. 
Důvodová zpráva bude doplněna o text 
vysvětlující význam slovního spojení. 

5. Připomínka k § 13 odst. 1 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„(1) Při přemisťování čerstvého jaderného paliva a jeho 
skladování v zásobnících musí být rozmístění palivových 
souborů provedeno tak, aby byla zajištěna jeho 
podkritičnost:  
- nejméně 0,05 při předpokládaných havarijních situacích 
(včetně zaplavení vodou), 
- nejméně 0,02 v podmínkách optimální moderace.“. 
Odůvodnění:  
Navrhujeme převzetí textu z původní vyhlášky č. 195/1999 
Sb. V návrhu vyhlášky ani v novém AZ není definována 
havarijní situace. Proto při uvažování zalití paliva čerstvou 
vodou a zároveň splněných podmínkách optimální 
moderace není dosažení podkritičnosti 0,05 reálné. 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 13 odst. 1 a 2 budou nahrazena 
společným textem: 
 
„Během skladování čerstvého nebo ozářeného 
jaderného paliva a manipulace s ním musí být 
zajištěno plnění požadavků na udržení 
podkritičnosti stanovených vyhláškou o 
požadavcích na projekt jaderného zařízení. Toto 
udržení podkritičnosti musí být kontrolováno. 
Udržení podkritičnosti a jeho kontrola musí být 
dokumentovány.“. 
 
Hodnoty navržené připomínkou budou 
zohledněny vyhláškou o projektu jaderného 
zařízení, kam systematicky lépe náleží. 

6. Připomínka k § 13 odst. 2 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„(2) Při přemisťování a skladování vyhořelého jaderného 
paliva musí být zajištěna jeho podkritičnost: 
- nejméně 0,05 při předpokládaných havarijních situacích 
(včetně zaplavení vodou) 
- nejméně 0,02 v podmínkách optimální moderace.“. 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 13 odst. 1 a 2 budou nahrazena 
společným textem: 
 
„Během skladování čerstvého nebo ozářeného 
jaderného paliva a manipulace s ním musí být 
zajištěno plnění požadavků na udržení 
podkritičnosti stanovených vyhláškou o 
požadavcích na projekt jaderného zařízení. Toto 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAGUB4RPX)



4 
 

Odůvodnění:  
Navrhujeme převzetí textu z původní vyhlášky č. 195/1999 
Sb. V návrhu vyhlášky ani v novém AZ není definována 
havarijní situace. Proto při uvažování zalití paliva čerstvou 
vodou a zároveň splněných podmínkách optimální 
moderace není dosažení podkritičnosti 0,05 reálné. 

udržení podkritičnosti musí být kontrolováno. 
Udržení podkritičnosti a jeho kontrola musí být 
dokumentovány.“. 
 
Hodnoty navržené připomínkou budou 
zohledněny vyhláškou o projektu jaderného 
zařízení, kam systematicky lépe náleží. 

7. Připomínka k § 24 odst. 2 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„(2) Dokumentace k opětovnému uvedení jaderného 
reaktoru do kritického stavu po výměně jaderného paliva 
podle odstavce 1 písm. f) musí být Úřadu předložena 
nejméně 2 pracovní dny 24 hodin před zahájením 
opětovného uvedení jaderného reaktoru do kritického 
stavu.“. 
Odůvodnění:  
Požadované doklady, vzhledem ke standardnímu průběhu 
náběhu bloku z odstávky, nejsou v požadovaném čase 2 
pracovní dny před zahájením opětovného uvedení 
jaderného reaktoru do kritického stavu k dispozici (např. 
protokoly z tlakových zkoušek). Hlavně pro případ náběhu 
na MKV (minimální kontrolovatelný výkon) o víkendu.  
Požadavek vyhlášky znamená v pracovní dny zastavení 
náběhu reaktoru na MKV (tj. faktickou nevýrobu elektrické 
energie) o minimálně 24 hodin, v případě víkendů a svátků 
o další dny. Požadavek má negativní vliv jak na technický 
stav jaderného energetického zařízení, tak na 
ekonomickou stránku provozu tohoto zařízení (nevýroba). 
Přínos požadavku k zajištění bezpečnosti není zřejmý. 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Text bude upraven následovně: 
„(2) Dokumentace k opětovnému uvedení jaderného 
reaktoru do kritického stavu po výměně jaderného paliva 
podle odstavce 1 písm. f) musí být Úřadu předložena 
nejméně 2 pracovní dny 48 hodin před zahájením 
opětovného uvedení jaderného reaktoru do kritického 
stavu.“. 

 
Zdůvodnění: 24 hodin je příliš krátká doba na to, 
aby mohl SÚJB dokumenty odborně posoudit. 
Připomínka byla podrobně projednána s držiteli 
povolení k provozu, kde bylo vyjasněno a 
potvrzeno, že požadované dokumenty 
v požadovaném rozsahu jsou 48 hodin před 
zahájením uvádění jaderného reaktoru do 
kritického stavu k dispozici a provozovatel je 
může předat v požadované lhůtě, aniž by to 
jakkoli oddálilo najíždění jaderného reaktoru. 
Změna lhůty na „48 hodin“ poskytuje 
provozovateli výhodu v případě výskytu 
nepracovních dnů. 

Ministerstvo financí Výčet ustanovení atomového zákona, která předložený 
návrh vyhlášky provádí, je proveden již v uvozovací větě 
návrhu. Doporučujeme zvážit, zda tento výčet 

NEAKCEPTOVÁNO 
Informace mají sloužit ke snadnější orientaci 
adresátů v normě a uvedený postup je 
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nepostačuje a zda je ještě nutné opakovat tato ustanovení 
u příslušných paragrafů vyhlášky, tj. uvádět, které 
ustanovení zákona příslušný paragraf vyhlášky provádí. 
Navrhujeme závorky pod skupinovými nadpisy nebo 
názvy příslušných paragrafů vypustit. 

Legislativními pravidly připuštěn. 

V § 1 písm. a) doporučujeme slovo „Úřadu“ nahradit 
slovy „Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (dále 
jen „Úřad“)“, tj. zavést pro SÚJB legislativní zkratku. 
Jsme si vědomi toho, že Legislativní pravidla vlády 
(LPV) připouští užití legislativní zkratky užité v zákoně 
jako pojmu v prováděcím právním předpisu, nicméně 
doporučujeme pro SÚJB legislativní zkratku zavést, aby 
bylo hned od počátku textu vyhlášky jasně patrné, o jaký 
Úřad se jedná. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Komise LRV pro správní právo I důrazně 
doporučila ve svém stanovisku k jiným vyhláškám 
k atomovému zákonu nezavádět znovu 
legislativní zkratku, která je již zavedena 
samotným zákonem. 

V § 1 písm. r) doporučujeme nahradit text „a b) a“ 
slovem „až“. 

AKCEPTOVÁNO 

V úvodní části § 3 navrhujeme nahradit slovo 
„následující“ slovem „této“. 

AKCEPTOVÁNO 

V § 3 písm. c) bodě 8 doporučujeme slova „ve smyslu“ 
nahradit slovem „podle“ a nenormativní odkaz na 
poznámku pod čarou nahradit obecně formulovaným 
normativním odkazem („……. právní předpisy 
upravující požární prevenci“). 

AKCEPTOVÁNO 

V § 5 v úvodní části odstavce 1 doporučujeme nahradit 
slovo „následující“ slovem „tyto“.  

AKCEPTOVÁNO 

V § 6 v úvodní části odstavce 1 navrhujeme nahradit 
slovo „událost“ slovem „událostí“. 

AKCEPTOVÁNO 
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V § 6 odstavci 1 písm. k) doporučujeme zvážit nahrazení 
slova „orgánu“, podle našeho názoru vhodnějším, 
slovem „zařízení“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
„Regulační orgán“ je odborný technický termín, 
obecně známý v oblasti provozu jaderného 
zařízení. Pokud by došlo ke změně dikce, předpis 
by pozbyl pro adresáty, kteří jsou bez výjimky 
s touto odbornou terminologií obeznámeni, 
srozumitelnosti. 

V § 6 doporučujeme odstavec 1 rozdělit na dva odstavce. 
V jeho textu jsou pro označení pododstavců všechna 
písmena malé abecedy vyčerpána a může se stát, že při 
budoucí novelizaci by bylo třeba užít zdvojených písmen 
malé abecedy, což představuje v legislativě určitým 
způsobem nouzové, a v tomto případě i zbytečné řešení, 
kterému lze snadno předejít.  

AKCEPTOVÁNO 

V § 7 doporučujeme v odstavci 1 osamostatnit písmeno 
f) jako odstavec 2 tohoto znění: 

„(2) Limity a podmínky musí být zdůvodněny a jejich 
obsah musí být v souladu s výsledky bezpečnostních 
analýz.“. 

Bude-li tato připomínka přijata, je třeba v odstavci 1 
písm. e) nahradit slovo „a“ tečkou a upravit označení 
dosavadních odstavců 2 až 7 s tím, že výsledný počet 
odstavců bude 7 shodně s návrhem, což je počet 
tolerovatelný s přihlédnutím k pravidlu šesti odstavců 
podle LPV. Text stávajícího odstavce 7 by byl zahrnut 
v námi navrženém znění odstavce 2. 

NEAKCEPTOVÁNO 
„Zdůvodnění limitů a podmínek“ je již tradičně 
jednou z obsahových částí dokumentu „limity a 
podmínky“, je tedy žádoucí, aby byla tato část 
textu výslovně uvedena v rámci požadavků na 
obsah dokumentu „limity a podmínky“. Nemá se 
tedy jednat o prostý fakt, že dokument musí být 
zdůvodněn, ale též o to, že výsledek tohoto 
zdůvodnění musí být v tomto dokumentu zahrnut. 

V  § 7 odstavci 6 písm. a) bodě 3 doporučujeme nahradit 
čárku slovem „nebo“.  

AKCEPTOVÁNO 
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V § 13 odst. 4 písm. a) bodě 1 doporučujeme nahradit 
slovo „a“ čárkou. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vztah musí být naplněn kumulativně, musí být 
vyloučeny obě možnosti současně. 

V § 14 v úvodní části odstavce 3 navrhujeme nahradit 
slovo „obsahující“ slovy „ , která obsahuje“. 

AKCEPTOVÁNO 

V § 19 v úvodní části odstavce 3 doporučujeme nahradit 
slovo „následujících“ slovem „těchto“. 

AKCEPTOVÁNO 

V § 20 odst. 2 písm. g) navrhujeme nahradit slovo 
„písmene“ slovem „písmen“. 

AKCEPTOVÁNO 

V § 23 odst. 4 písm. b) doporučujeme systematicky 
zařadit slovo „musí“ již na počátek textu písmene. 

AKCEPTOVÁNO 

V § 25 v úvodní části doporučujeme nahradit slovo 
„následujícím“ slovem „tímto“. 

AKCEPTOVÁNO 

V § 28 odst. 1 písm. c) navrhujeme nahradit slovo 
„zajistit“ slovy „stanovit pravidla pro“ jednak v zájmu 
dikční shody s písmeny a) a b) a rovněž z obsahových 
důvodů: zajistit předcházení vzniku těžké havárie mohou 
pouze ti, kteří dodržují (předem stanovená) pravidla. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Dikce „stanovit pravidla“ je zeslabením 
požadavku a významovým posunem. Požadavek 
vyhlášky směřuje k tomu, aby bylo havárii 
skutečně předcházeno, nikoli aby byla pouze 
stanovena pravidla. Z hlediska jaderné 
bezpečnosti a zajištění základních principů 
bezpečného využívání jaderné energie je nutné, 
aby bylo vymahatelným právním požadavkem 
stanoveno zajištění předcházení vzniku těžké 
havárie. 

V § 30 doporučujeme rozdělit odstavec 2 na odstavce 2 a 
3 podle vět a s přihlédnutím k obsahu odstavce: v první 
větě jde o havarijní předpisy, kdežto ve druhé o návody 

AKCEPTOVÁNO 
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pro zvládání těžkých havárií. 

Bude-li tato připomínka přijata, je třeba upravit označení 
následujících odstavců.  

V § 30 odstavci 4 doporučujeme na posledním řádku 
nahradit první slovo „a“ čárkou. 

NEAKCEPTOVÁNO 
První spojka „a“ vyjadřuje vztah ke slovnímu 
spojení „možná nedostupnost“, zatímco poslední 
část věty za druhou spojkou „a“ má navazovat na 
slova „musí být zohledněna“. Navrženou změnou 
by se tento významový vztah vytratil. 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Z legislativně technického hlediska dáváme 
předkladateli na zvážení, zda by nebylo vhodné 
formálně rozdělit vyhlášku do tří částí. Část první 
s názvem „Předmět úpravy a pojmy“ (§ 1 a 2), část 
druhá s názvem „K jednotlivým ustanovením 
zákona (§ 3 až 30) a část třetí s názvem „Účinnost“ 
(§ 31), přičemž by byl vypuštěn nadpis § 31. Podle 
našeho názoru by toto rozdělení na tři části přispělo 
ke srozumitelnosti vyhlášky. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem ke spíše menšímu rozsahu vyhlášky 
se její vnitřní členění navrženým způsobem jeví 
být nadbytečné. Mimoto navržené rozdělení, 
které by většinu obsahu vyhlášky zahrnulo do 
jediné části, by zřejmě k lepší orientaci v textu 
příliš nepřispělo. 

V poznámce pod čarou č. 2 doporučujeme slova 
„pozdějších předpisů“ nahradit slovy „vyhlášky č. 
221/2014 Sb.“. Důvodem je skutečnost, že 
vyhláška č. 246/2001 Sb. má pouze jednu 
novelizaci. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
V duchu připomínky Ministerstva financí bude 
nenormativní odkaz nahrazen normativním 
(obecným) odkazem bez přímého uvedení názvu 
vyhlášky. 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

K odůvodnění, část C. zhodnocení souladu návrhu 

právní úpravy s ústavním pořádkem ČR… 

Doporučujeme do této části doplnit zhodnocení 

souladu navrhované právní úpravy s Úmluvou 

Mezinárodní organizace práce č. 115 o ochraně 

AKCEPTOVÁNO 
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pracovníků před ionizujícím zářením, vyhlášené 

pod č. 465/1990 Sb. (přijaté na 44. Mezinárodní 

konferenci práce v roce 1960). Předmětná úmluva 

v čl. 9 stanoví požadavek řádně poučit všechny 

pracovníky zaměstnané prací přímo se zdroji 

ionizujícího záření  před takovým zaměstnáním a 

během něho o opatřeních, která je třeba učinit pro 

jejich zdravotní a bezpečnostní ochranu a o 

důvodech těchto opatření. Domníváme se, že  tento 

požadavek koresponduje se zněním § 17 

navrhované vyhlášky. 

Ministerstvo vnitra K § 6 odst. 1 písm. x): 
 Podle předloženého návrhu má být za 
významnou provozní událost považována událost, která 
zahrnuje vícenásobné selhání lidského faktoru. Toto 
vymezení považujeme za značně neurčité a vágní a 
doporučujeme jej zpřesnit tak, aby tato významná 
provozní událost byla odlišitelná od případné méně 
významné provozní události. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vícenásobné selhání lidského faktoru je 
současné selhání dvou a více působení lidských 
faktorů, resp. fyzických osob. Tím se událost 
stává významnou z hlediska zajišťování jaderné 
bezpečnosti na rozdíl od jediného selhání 
lidského faktoru, které může mít povahu i 
náhodnou nebo může být snadno napravitelným 
nedostatkem s menším významem z hlediska 
zajišťování bezpečnosti. Vícenásobné selhání 
lidského faktoru může být indikací možných 
systémových pochybení, která jsou z hlediska 
principu zachování ochrany do hloubky vždy 
významná. 
Koncept lze blíže osvětlit v důvodové zprávě, 
z hlediska legálního požadavku jde však o 
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prakticky známý koncept, který je adresátům 
normy znám a nebude v praxi vyvolávat 
problémy. 

K § 20 odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. a): 
 Ustanovení § 20 odst. 1 písm. e) stanoví, že 
následující etapa uvádění jaderného zařízení do 
provozu je zahájena po úspěšném provedení zkoušek 
předcházející etapy. Dáváme předkladateli k úvaze, zda 
je nutné v odstavci 2 písmenu a) opětovně zakotvovat, 
že přechod do další etapy uvádění jaderného zařízení 
do provozu je možný po ukončení zkoušek předchozí 
etapy, neboť „provedení zkoušek“ dle našeho názoru 
zahrnuje i jejich ukončení. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ustanovení odstavce 2 písm. a) není nadbytečné, 
neboť zahrnuje větší rozsah činností, než 
požaduje § 20 odst. 1 písm. e). 

K § 3, § 5 odst. 1, § 19 odst. 2 a 3, § 22 odst. 1: 
 V daných ustanoveních doporučujeme dvojtečky 
na konci návětí vypustit pro nadbytečnost. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V případě, že jsou návětí a následující 
pododstavce formulovány nikoli jako navazující 
text, ale jako výčet předmětů (zpravidla v prvním 
pádě s užitím výrazů jako „následující“ nebo „tyto“ 
v návětí), legislativní technika obvykle využívá na 
konci návětí dvojtečky. Tento postup je obvyklý a 
byl užíván i u všech ostatních vyhlášek 
k atomovému zákonu, aniž by byl zpochybňován. 

K § 6 odst. 1: 
 Navrhujeme slovo „událost“ nahradit slovem 
„událostí“. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 6 odst. 1 písm. z): 
Dáváme na zvážení vhodnost formulace v písm. 

z), neboť slovní spojení „… provozní událost, která … je 
klasifikována jako použitelná pro jaderné zařízení“ se 
s ohledem na slovo „použitelná“ nejeví vhodné a 
jazykově správné.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Systém zpětné vazby skutečně události posuzuje 
a následně je používá jako zdroj informací a 
zkušeností pro další provoz jaderného zařízení. 
Jazykově se tedy nejedná o chybu, byť by jistě 
bylo možné skutečnost vyjádřit i jinak, ovšem 
nepoměrně složitěji a na úkor srozumitelnosti. 

K § 9 odst. 1: 
 Doporučujeme čárku za slovem „zařízení“ 

NEAKCEPTOVÁNO 
Text je explicitním vymezením typu změny, jak je 
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nahradit slovem „a“.  zavedena již atomovým zákonem [§ 43 písm. g)]. 
Změna dikce by textu ubrala na jednoznačnosti a 
srozumitelnosti. 

K § 12 odst. 1: 
 Dáváme na zvážení možnost formulačně upravit 
ustanovení § 12, aby v úvodní větě bylo stanoveno, že 
program řízeného stárnutí musí být jednoznačně 
identifikován, musí určovat vstupní data procesu 
řízeného stárnutí, musí obsahovat náležitosti, které by 
byly označeny jednotlivými pododstavci. Využitím této 
formulace by se předešlo opakování slova „obsahovat“. 

AKCEPTOVÁNO 

Svazu průmyslu a 
dopravy České republiky 

1. Připomínka k § 2 písm. c) 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„c) limitní podmínkou požadavek stanovený limity a 
podmínkami, jehož plnění je předpokladem zajištění 
jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 
bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání 
radiační mimořádné události a zabezpečení,“. 
Odůvodnění: 
Navržená definice rozšiřuje působnost LaP (limity a 
podmínky) daleko za rámec 10CFR50.36  
(z něhož současný rámec LaP EDU i ETE vychází). Toto 
rozšíření není podporováno zněním § 7 této vyhlášky. 

AKCEPTOVÁNO 

2. Připomínka k § 2 písm. d) 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„d) porušením limitů a podmínek stav nedodržení 
požadavku stanoveného v limitech a podmínkách, a to 
včetně stavu neplnění limitní podmínky, při němž není 
prováděno opatření k nápravě stanovené v limitech a 
podmínkách nebo je překročena doba stanovená pro jeho 
provedení limity a podmínkami, a“. 
Odůvodnění: 

NEAKCEPTOVÁNO 
Druhá část věty jen upřesňuje znění definice, 
resp. její první části, v zájmu jednoznačného 
výkladu a aplikace. Z povahy věci „porušení limitů 
a podmínek“ zahrnuje jakékoliv porušení 
(nedodržení) požadavku tohoto dokumentu, a 
tímto požadavkem jsou mimo jiné právě všechny 
limitní podmínky. Výraz „včetně“ je užíván ve 
významu „mimo jiné“, nebo „rovněž“. Nejedená 
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Definice je nevyvážená a zaměřuje se pouze na část 
obsahu LaP, a to LP (limitní podmínky) - zcela opomíjí 
bezpečnostní limity, organizační opatření. Navrhujeme 
ponechat v obecné rovině - bližší specifikace pojmu až ve 
vlastní dokumentaci LaP. 

se tedy o zúžení definice, jak se připomínkovatel 
mylně domnívá. 

3. Připomínka k § 8 odst. 1 písm. u) 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„u) informace obsažená v hlasovém záznamu telefonního 
hovoru z pracoviště, na kterém se vykonává činnost 
důležitá z hlediska jaderné bezpečnosti a činnost zvláště 
důležitá z hlediska jaderné bezpečnosti,“. 
Odůvodnění: 
Původní požadavek i na činnost důležitou z hlediska 
jaderné bezpečnosti je nepřiměřeně rozsáhlý. Jedná se o 
stovky pracovišť v různých lokalitách. Pořizovat záznamy na 
všech pracovištích není reálné. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Požadavek bude v souladu s připomínkou 
konkretizován, je však nutno zahrnout i 
komunikaci mající bezprostřední vztah 
k zajišťování jaderné bezpečnosti a zvládání 
radiační mimořádné události, neboť ta má 
zásadní význam z hlediska využívání zkušeností 
a předcházení nedostatkům v činnosti. 
„u) informace obsažená v hlasovém záznamu 
telefonního hovoru z pracoviště, na kterém se vykonává 
činnost důležitá z hlediska jaderné bezpečnosti a činnost 
zvláště důležitá z hlediska jaderné bezpečnosti, a 
pracoviště technického podpůrného střediska a 
havarijního řídícího střediska,“. 

 
4. Připomínka k § 8 odst. 1 písm. v) 
Požadujeme definovat pojem „systém hlasové 
komunikace“. 
Odůvodnění:  
Pojem systém hlasové komunikace není definován. Není 
jasné, o jaké informace se jedná. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výraz „systém hlasové komunikace“ by měl být 
vykládán v obvyklém významu tohoto slovního 
spojení, tj. jako technické zařízení sloužící 
k operativnímu a bezprostřednímu přenosu 
informací předávaných hlasem. V textu právního 
předpisu se spojení vyskytuje pouze výjimečně a 
ani v jiné legislativě, ve které se nachází, není 
definován. Legální definice tedy není nezbytnou. 
Důvodová zpráva bude doplněna o text 
vysvětlující význam slovního spojení. 

5. Připomínka k § 13 odst. 1 AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 13 odst. 1 a 2 budou nahrazena 
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Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„(1) Při přemisťování čerstvého jaderného paliva a jeho 
skladování v zásobnících musí být rozmístění palivových 
souborů provedeno tak, aby byla zajištěna jeho 
podkritičnost:  
- nejméně 0,05 při předpokládaných havarijních situacích 
(včetně zaplavení vodou), 
- nejméně 0,02 v podmínkách optimální moderace.“. 
Odůvodnění:  
Navrhujeme převzetí textu z původní vyhlášky č. 195/1999 
Sb. V návrhu vyhlášky ani v novém AZ není definována 
havarijní situace. Proto při uvažování zalití paliva čerstvou 
vodou a zároveň splněných podmínkách optimální 
moderace není dosažení podkritičnosti 0,05 reálné. 

společným textem: 
 
„Během skladování čerstvého nebo ozářeného 
jaderného paliva a manipulace s ním musí být 
zajištěno plnění požadavků na udržení 
podkritičnosti stanovených vyhláškou o 
požadavcích na projekt jaderného zařízení. Toto 
udržení podkritičnosti musí být kontrolováno. 
Udržení podkritičnosti a jeho kontrola musí být 
dokumentovány.“. 
 
Hodnoty navržené připomínkou budou 
zohledněny vyhláškou o projektu jaderného 
zařízení, kam systematicky lépe náleží. 

6. Připomínka k § 13 odst. 2 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„(2) Při přemisťování a skladování vyhořelého jaderného 
paliva musí být zajištěna jeho podkritičnost: 
- nejméně 0,05 při předpokládaných havarijních situacích 
(včetně zaplavení vodou) 
- nejméně 0,02 v podmínkách optimální moderace.“. 
Odůvodnění:  
Navrhujeme převzetí textu z původní vyhlášky č. 195/1999 
Sb. V návrhu vyhlášky ani v novém AZ není definována 
havarijní situace. Proto při uvažování zalití paliva čerstvou 
vodou a zároveň splněných podmínkách optimální 
moderace není dosažení podkritičnosti 0,05 reálné. 

AKCEPTOVÁNO 
Ustanovení § 13 odst. 1 a 2 budou nahrazena 
společným textem: 
 
„Během skladování čerstvého nebo ozářeného 
jaderného paliva a manipulace s ním musí být 
zajištěno plnění požadavků na udržení 
podkritičnosti stanovených vyhláškou o 
požadavcích na projekt jaderného zařízení. Toto 
udržení podkritičnosti musí být kontrolováno. 
Udržení podkritičnosti a jeho kontrola musí být 
dokumentovány.“. 
 
Hodnoty navržené připomínkou budou 
zohledněny vyhláškou o projektu jaderného 
zařízení, kam systematicky lépe náleží. 

7. Připomínka k § 24 odst. 2 AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
Text bude upraven následovně: 
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Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„(2) Dokumentace k opětovnému uvedení jaderného 
reaktoru do kritického stavu po výměně jaderného paliva 
podle odstavce 1 písm. f) musí být Úřadu předložena 
nejméně 2 pracovní dny 24 hodin před zahájením 
opětovného uvedení jaderného reaktoru do kritického 
stavu.“. 
Odůvodnění:  
Požadované doklady, vzhledem ke standardnímu průběhu 
náběhu bloku z odstávky, nejsou v požadovaném čase 2 
pracovní dny před zahájením opětovného uvedení 
jaderného reaktoru do kritického stavu k dispozici (např. 
protokoly z tlakových zkoušek). Hlavně pro případ náběhu 
na MKV (minimální kontrolovatelný výkon) o víkendu.  
Požadavek vyhlášky znamená v pracovní dny zastavení 
náběhu reaktoru na MKV (tj. faktickou nevýrobu elektrické 
energie) o minimálně 24 hodin, v případě víkendů a svátků 
o další dny. Požadavek má negativní vliv jak na technický 
stav jaderného energetického zařízení, tak na 
ekonomickou stránku provozu tohoto zařízení (nevýroba). 
Přínos požadavku k zajištění bezpečnosti není zřejmý. 

„(2) Dokumentace k opětovnému uvedení jaderného 
reaktoru do kritického stavu po výměně jaderného paliva 
podle odstavce 1 písm. f) musí být Úřadu předložena 
nejméně 2 pracovní dny 48 hodin před zahájením 
opětovného uvedení jaderného reaktoru do kritického 
stavu.“. 

 
Zdůvodnění: 24 hodin je příliš krátká doba na to, 
aby mohl SÚJB dokumenty odborně posoudit. 
Připomínka byla podrobně projednána s držiteli 
povolení k provozu, kde bylo vyjasněno a 
potvrzeno, že požadované dokumenty 
v požadovaném rozsahu jsou 48 hodin před 
zahájením uvádění jaderného reaktoru do 
kritického stavu k dispozici a provozovatel je 
může předat v požadované lhůtě, aniž by to 
jakkoli oddálilo najíždění jaderného reaktoru. 
Změna lhůty na „48 hodin“ poskytuje 
provozovateli výhodu v případě výskytu 
nepracovních dnů. 

 
 
V Praze dne 28. července 2017 
 
Vypracoval: Mgr. Štěpán Kochánek        Podpis: …………………………… 
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