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III. 

Odůvodnění 
 

Obecná část 

 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) předkládá návrh vyhlášky o 

požadavcích na projekt jaderného zařízení, kterou se provádí zákon č. 263/2016 Sb., atomový 

zákon. K vydání vyhlášky je SÚJB zmocněn ustanovením § 236 na základě § 24 odst. 7, § 44 

odst. 4 písm. a) a b), § 45 odst. 4 a § 46 odst. 8 atomového zákona. 

Cílem navrhované právní úpravy je stanovení řady podrobností souvisejících s projektováním 

jaderných zařízení, která se umisťují, nebo provozují na území ČR v návaznosti na povinnosti 

stanovené atomovým zákonem a s uvážením již existujícího a v praxi osvědčeného systému. 

Návrh vyhlášky kromě příslušných ustanovení atomového zákona vychází koncepčně i z  

právních předpisů upravujících doposud tuto oblast, tj. z vyhlášky 195/1999 Sb., o 

požadavcích na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, fyzickou ochranu a havarijní 

připravenost, z nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování, vyhlášky č. 

307/2002 Sb., o radiační ochraně, a z vyhlášky č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci 

celostátní radiační monitorovací sítě, které byly ke dni nabytí účinnosti nového atomového 

zákona zrušeny a musí být nahrazeny novou právní úpravou. 

Projektování jaderného zařízení a jeho projekt jsou základními východisky mírového 

využívání jaderné energie. Jakákoliv jaderná zařízení musí být konturována a provozována 

tak, aby byla zajištěna celá soustava bezpečností, tj. jaderná bezpečnost, radiační ochrana, 

technická bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení. V opačném případě dochází k možnému ohrožení či dokonce poškození 

lidského zdraví nebo životního prostředí, ba dokonce může dojít k havárii se značnými 

celospolečenskými následky, jakými byly havárie Three Miles Island, Černobyl nebo 

Fukušima. Tohoto elementárního bezpečnostního cíle lze dosáhnout jen tehdy, je-li již před 

započetím životního cyklu jaderného zařízení stanovena bezpečnostně relevantní specifikace 

jaderného zařízení, a to v podobě konkrétního projektu jaderného zařízení. Požadavky 

stanovené projektem jaderného zařízení pak musí zajišťovat plnění základních bezpečnostních 

funkcí, které jsou následující: 

 

1. umožňovat v případě potřeby okamžitě a bezpečně odstavit jaderný reaktor a udržovat 

jej v podkritickém stavu, 

2. zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové reakce, 

3. fyzikálně znemožnit vznik kritického a nadkritického stavu mimo vnitřní prostor 

jaderného reaktoru, 

4. zajišťovat odvod tepla vytvářeného jaderným palivem a technologickými systémy a 

5. zajistit stínění a zabránit úniku radioaktivní látky a šíření ionizujícího záření do 

životního prostředí. 

 

Požadavky stanovené projektem jaderného zařízení přitom nejsou omezeny jen na technickou 

specifikaci jaderného zařízení, ale zahrnují také pravidla pro provozování jaderného zařízení. 

Jedná se o komplementární prvky, které nelze opominout ani regulovat izolovaně a které 

společně tvoří předpoklad zajištění bezpečnosti. 
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Projekt jaderného zařízení je tedy popisným východiskem umísťování, výstavby, uvádění do 

provozu a provozu jaderného zařízení. K zajištění bezpečnosti je nezbytné, aby provozovatel, 

resp. subjekt provádějící příslušné činnosti v dané životní fázi jaderného zařízení, respektoval 

požadavky stanovené projektem jaderného zařízení, ale zároveň sledoval průběžný 

vědeckotechnický vývoj a adaptoval projekt jaderného zařízení jeho stavu. Projekt jaderného 

zařízení přitom nemůže být konkrétním jediným dokumentem (vzhledem k jeho 

komplexnosti), ale je spíše souhrnem všech relevantních informací a požadavků týkajících se 

technické stránky jaderného zařízení. 

Kromě statických požadavků na projekt jaderného zařízení, je tedy z hlediska zajišťování 

bezpečnosti klíčový též aspekt dynamický – proces přípravy a následných úprav projektu 

jaderného zařízení. Projektování tedy probíhá nejen před umístěním jaderného zařízení a 

zahájením jeho výstavby, ale také v průběhu života jaderného zařízení, kdy je již podle 

projektu jaderného zařízení postupováno. V zájmu dosažení bezpečnostního cíle je přitom 

nutné, aby proces projektování vycházel z relevantních bezpečnostních analýz (hodnocení 

bezpečnosti), které pro danou technologii a příslušné území vyhodnotí případná rizika vzniku 

havárií a podle výsledků těchto analýz nastaví, resp. později upraví, parametry konkrétního 

projektu jaderného zařízení. 

Výše uvedené prvky zachycuje v obecné rovině již atomový zákon a navržená vyhláška je 

dále rozpracovává, a to až do roviny konkrétních požadavků na jednotlivá bezpečnostně 

významná zařízení na jaderném zařízení. Vyhláška proto stanoví východiska pro proces 

projektování i jeho základní postupy (vymezení bezpečnostních cílů, postupů při hodnocení 

bezpečnosti), jednotlivé technické požadavky na konkrétní kategorie bezpečnostně 

významných systémů konstrukcí a komponent a také požadavky na některé druhy 

dokumentace, které popisují projekt jaderného zařízení a reprezentují jeho materiální stránku. 

Vyhláška je nezbytnou reglementací pro veškerá jaderná zařízení na území ČR, jmenovitě pro 

jaderné elektrárny Dukovany a Temelín a pro sklady jaderného paliva a úložiště 

radioaktivního odpadu. 

 

 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Vyhláška provádí ustanovení § 24 odst. 7, § 44 odst. 4 písm. a) a b), § 45 odst. 4 a § 46 odst. 8 

atomového zákona. Jmenovitě tedy na základě zmocnění stanoví 

 

1) požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost, 

2) výčet bezpečnostních funkcí, které musí jaderné zařízení plnit a jejich rozdělení do 

kategorií podle významu pro jadernou bezpečnost, 

3) bezpečnostní třídy a kritéria pro zařazení vybraných zařízení do těchto tříd, 

4) způsob zajištění ochrany do hloubky a 

5) obsah požadavků na projekt jaderného zařízení podle § 46 odst. 1, odst. 2 písm. a), b), e), 

g), i), k), l) a m) a odst. 3 atomového zákona. 

 

V oblasti provádění § 46 odst. 8 atomového zákona vyhláška stanoví detailní požadavky na 
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1) projektování jaderného zařízení tak, aby po celou dobu jeho životního cyklu byla zajištěna 

jaderná bezpečnost, radiační ochrana, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události, zabezpečení a nešíření jaderných zbraní, 

2) projekt jaderného zařízení z hlediska 

a) plnění bezpečnostních cílů, 

b) plnění principů bezpečného využívání jaderné energie, 

c) odolnosti a ochrany jaderného zařízení proti nebezpečí plynoucímu z vlastností území 

k umístění jaderného zařízení a z vnějších vlivů, 

d) prevence, odolnosti a ochrany jaderného zařízení před vnitřními vlivy, 

e) požadavků na vybraná zařízení z hlediska bezpečnostních funkcí, k jejichž plnění 

přispívají, 

f) plnění požadavků na technické prostředky k zajištění radiační ochrany, 

g) plnění požadavků na zvládání radiační mimořádné události, 

h) plnění požadavků na zabezpečení a 

3) projektová východiska a ověřené metody, postupy a technologie při projektování. 

 

Úprava vyhlášky důsledně sleduje uvedená ustanovení, která provádí s ohledem na jejich 

věcnou souvislost v komplexních systematických celcích. Je z tohoto důvodu členěna na části 

tvořící uzavřené významové partie. Část právní úpravy je obsažena též v přílohách vyhlášky, 

což se jeví být vhodnější pro její výčtovou povahu. 

Vyhláška je současně plně v souladu s principy úpravy atomového zákona, jak jsou obsaženy 

zejména v § 5 (princip optimalizace, zdůvodnění, priority jaderné bezpečnosti, primární 

odpovědnosti za zajištění jaderné bezpečnosti atd.). Vyhláška naplňuje zmocnění tak, aby 

bylo možné prováděná ustanovení atomového zákona správně interpretovat a aplikovat. 

Zároveň respektuje požadavky novelizované směrnice 2009/71/Euratom. 

Institut projektu jaderného zařízení a projektování je východiskem celé právní úpravy 

mírového využívání jaderné energie atomového zákona a nachází odraz v řadě jednotlivých 

ustanovení, zejména v povinnostech držitele povolení k využívání jaderné energie. Stanovení 

podrobností požadavků na projekt jaderného zařízení a projektování vytváří předpoklad pro 

úspěšné plnění těchto povinností a v širším smyslu i pro zajištění jaderné bezpečnosti, 

radiační ochrany, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, 

zabezpečení a nešíření jaderných zbraní. 

 

 

C. Zhodnocení souladu návrhu právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 

s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a s předpisy Evropské 

unie (resp. Euratomu), judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými 

právními zásadami práva Evropské unie, popřípadě s legislativními záměry 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. 

Vyhláška je vydána k provedení atomového zákona, na základě zmocnění atomového zákona 

citovaných v části B tohoto odůvodnění. Návrh stanovuje výlučně podrobnosti provádění 

projektování jaderného zařízení a požadavky na projekt jaderného zařízení nezbytné 
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k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události, zabezpečení a nešíření jaderných zbraní. Dále je v souladu se 

zmocněním provedena v příloze vyhlášky kategorizace bezpečnostních funkcí, 

bezpečnostních tříd a vybraných zařízení a jsou stanoveny požadavky na některé druhy 

dokumentace pro povolovanou činnost (bezpečnostní zprávy), které mají zásadní význam 

z hlediska projektu jaderného zařízení. V tomto směru vyhláška doplňuje jiné prováděcí 

předpisy k atomovému zákonu, které stanoví obsah jiných typů dokumentace pro 

povolovanou činnost. 

Návrh je plně v souladu s Ústavním pořádkem České republiky. 

Návrh vyhlášky transponuje do českého právního řádu novelizovanou směrnici 

2009/71/Euratom (v návaznosti na obecná ustanovení Smlouvy o založení Evropského 

společenství pro atomovou energii). Citovaná směrnice požaduje, obecně řečeno, aby členský 

stát zajistil vnitrostátní opatření k dosažení tzv. jaderně bezpečnostního cíle, mimo jiné cestou 

stanovení projektových východisek a požadavků na projekt jaderného zařízení tak, aby 

nedocházelo k některým událostem na jaderném zařízení, tj. časným radioaktivním únikům, 

velkým radioaktivním únikům a obecně haváriím, popř. aby jejich následky byly již 

působením projektu samotného minimalizovány. Zejména úvodní části vyhlášky, které mají 

obecnější charakter a jsou východiskem pro celý proces projektování jaderného zařízení a pro 

projekt jako takový, transponují požadavky novelizované směrnice 2009/71/Euratom. 

V neposlední řadě vyhláška zohledňuje také požadavky na projekt zárukového zařízení 

stanovené Dohodou mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou 

republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, 

Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní 

agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných 

zbraní, vyhlášená pod č. 35/2010 Sb. m. s. a Dodatkovým protokolem k Dohodě mezi 

Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, 

Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, 

Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, 

Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou 

energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy 

o nešíření jaderných zbraní, vyhlášený pod č. 36/2010 Sb. m. s. 

 

 

D. 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), a nikterak se nedotýká otázek rovnosti mužů a 

žen, resp. je z hlediska rovnosti mužů a žen indiferentní. Stejně tak se nikterak nedotýká 

problematiky menšin a přistupuje rovně ke svým adresátům bez ohledu na jejich případnou 

příslušnost k některé ze společenských skupin. Technické požadavky na projekt jaderného 

zařízení a projektování jsou aplikovatelné bez ohledu na sociální, genderový či etnický status 

adresátů. 

 

 

E. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
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sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopad na 

životní prostředí 

Navržená právní úprava nepřinese žádné zvýšené nároky na státní rozpočet nebo jiné veřejné 

rozpočty. Činnosti předpokládané pro státní orgány atomovým zákonem jsou již vykonávány 

za současného právního stavu, byť na základě obecných ustanovení starší právní úpravy a 

podmínek povolení, které z nich vycházejí. 

Úprava nebude mít negativní hospodářské a finanční dopady na podnikatelské prostředí České 

republiky, jelikož náklady na provádění státního dozoru a výkon státní správy jsou 

zajišťovány ve smyslu atomového zákona. Předpokládané náklady podnikatelů se v porovnání 

se stávající právní úpravou nezmění, neboť činnosti předpokládané vyhláškou jsou již nyní 

fakticky vykonávány a požadavky plněny, neboť nová úprava nahrazuje starší úpravu 

vyhláškou č. 195/1999 Sb. Modernizace právních požadavků na projekt jaderného zařízení 

vychází z mezinárodních doporučení, která již dosavadní praxe aplikovala. 

Vyhláška nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny. Právní úprava vyhlášky rovněž tak nebude mít žádné dopady na životní prostředí, 

neboť dosavadní úroveň systému jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické 

bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení zůstává zachována, resp. v určitém smyslu dochází k jejímu posílení přesnější 

právní úpravou. 

 

 

F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava není spojena s dopady na oblast soukromí a osobních údajů. 

Vyhláška vůbec nepředpokládá zpracování osobních údajů adresáty právní úpravy či SÚJB. 

 

 

G. Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh plně respektuje zavedené standardy veřejné správy v ČR. Nevytváří žádné příležitosti 

ke zvýhodňování některých skupin adresátů a předpokládá užití obvyklých právních forem 

(formální správní řízení apod.). Jednoznačné stanovení odpovědností adresátů za jejich 

jednání je založeno již obecnými povinnostmi v 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 atomového zákona). Lze uzavřít, že nový právní předpis nepředstavuje z hlediska 

korupčních rizik jakkoli zneužitelný právní podklad. 

 

 

H. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaný právní předpis nemá žádný vztah k obraně státu, nemá na ni tedy žádné dopady. 

Z hlediska bezpečnosti je možné mít za to, že požadavky na projekt jaderného zařízení a 

projektování vyhláška může přispět ke zvýšení úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 
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technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení, a tím i národní bezpečnosti. 

V širším smyslu by bylo možné konstatovat, že zajištěním jaderné bezpečnosti, radiační 

ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 

události a zabezpečení, tedy absencí negativních zdravotních a ekologických dopadů 

využívání jaderné energie, bude zajištěna též bezpečnost nebo obrana státu. 
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Zvláštní část 
 

K § 1 

Ustanovení vymezuje předmět právní úpravy, jak plyne z § 24 odst. 7, § 44 odst. 4 písm. a) a 

b), § 45 odst. 4 a § 46 odst. 8 atomového zákona. 

Nová právní úprava podobně jako právní úprava dosavadní stanovuje základní bezpečnostní 

cíle pro projekt jaderného zařízení, vycházející z ustanovení atomového zákona, závazné 

osvědčené postupy a principy, které musí být při projektování jaderného zařízení používány, 

stanovuje kritéria přijatelnosti pro výsledky těchto postupů a specifikuje přípustné 

uplatňování odstupňovaného přístupu k uplatňovaným postupům a k jednotlivým systémům, 

konstrukcím a komponentám jaderného zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost. Jedním 

z cílů právní úpravy je též prokazatelně zajistit zavedení jednotného přístupu evropských 

jaderných dozorů spojených v organizaci „Western European Nuclear Regulators 

Association“ (dále jen „WENRA“) k jednotlivým aspektům jaderné bezpečnosti 

provozovaných i nově budovaných jaderných reaktorů v souladu s dohodnutými srovnávacími 

formulacemi požadavků v Referenčních úrovních WENRA z roku 2014 (dále jen „Referenční 

úrovně“) a s dokumentem WENRA „Safety of new NPP designs – 2013“. Popis způsobu 

tohoto plnění mezinárodních doporučení v úrovni soft law, uzavřených na základě požadavku 

European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG), zřízené z rozhodnutí Evropské 

komise, je uveden dále u konkrétních ustanovení. 

 

K § 2 a 3 

Ustanovení přejímají, upravují a doplňují právní termíny dosavadní právní úpravy vyhláškou 

č. 195/1999 Sb. Tato doplnění a tyto úpravy jsou vyvolány zejména vývojem vědy a techniky 

v posledních dvaceti letech a závěry z hodnocení poslední významné havárie v jaderné 

elektrárně Fukushima, které se odrazily v zásadních dokumentech, vydaných Mezinárodní 

agenturou pro atomovou energii (dále také „MAAE“) a WENRA, a v neposlední řadě reagují 

na požadavky novelizované směrnice 2009/71/Euratom. 

Východiskem k novým právním termínům byly i některé mezinárodní dokumenty ve formě 

doporučení, zejména Safety of Nuclear Power Plants: Design, SSR-2/1, 2012, čl. Definitions) 

a terminologie předpisů Euratomu, např. novelizované směrnice 2009/71/Euratom. 

Novými právními termíny, řešícími postupný vývoj názorů na požadavky na jaderná zařízení, 

který není dostatečně přesně zachycen ve stávající právní úpravě, nebo ve výše odkazovaných 

zdrojových dokumentech, jsou následující termíny: 

- Aktivní a pasivní funkce systému, konstrukce nebo komponenty, které zavádí způsob 

kategorizace funkcí systémů, konstrukcí a komponent podle schopnosti zajistit určitou 

funkci bez podpory dalšími systémy, jako jsou spouštěcí systémy, zdroje energie a 

zdroje médií, 

- Konzervativní přístup a realistický přístup, které vychází z potřeby stanovit vliv 

neurčitostí vstupních dat, modelů, uspořádání a dalších parametrů sledovaného 

procesu, aby byla vyhodnocena jednak nejméně příznivá věrohodná varianta výsledku, 

nebo naopak jeho nejpravděpodobnější varianta. Toto chápání konzervativního a 

realistického přístupu zahrnuje postupy, prováděné na základě experimentálního 

ověřování, inženýrského úsudku, pomocí pesimistických modelů sledovaného 

procesu, volbou nejméně příznivých vstupních parametrů, citlivostní analýzou nebo 
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statistickými metodami, vycházejícími ze souborů výsledků ověřování a hodnocení 

pro vysoce pravděpodobné rozsahy výběrů vstupních veličin a vnitřních neurčitostí 

použitých modelů. Zavedení nových definic těchto v jaderné oblasti široce 

používaných termínů je dáno rozvojem vědy a techniky, zejména v oblasti modelování 

složitých procesů, kde je vyhodnocení neurčitostí použitých metod nevyhnutelné. 

Nové definice pojmů jsou v souladu s požadavkem na provádění těchto činností podle 

základních principů řízení kvality. 

- Základní projektová východiska, která představují podmínky, pro které jsou jaderná 

zařízení navrhována tak, aby při jejich výskytu nedošlo k selhání žádného z vybraných 

zařízení a zařízení s vlivem na jadernou bezpečnost v důsledku těchto podmínek. Tyto 

podmínky odpovídají dosavadní právní úpravě. 

- Základní projektová nehoda, která představuje havarijní podmínky v rozsahu, který 

odpovídá dosavadní právní úpravě. 

- Rozšířené projektové podmínky, které představují havarijní podmínky závažnější, 

než základní projektová nehoda a které zahrnují i možné těžké havárie. Na jejich vznik 

musí být jaderné zařízení a pracovníci jeho obsluhy připraveni na základě opatření, 

stanovených projektem jaderného zařízení. 

- Stabilizovaný podkritický stav, který umožňuje formulovat některé obecné 

požadavky na jaderná zařízení, které byly doposud spojovány pouze s provozním 

režimem odstaveného jaderného reaktoru. 

- Diverzní prostředky, což jsou prostředky, používané k zabezpečení určité 

bezpečnostní funkce a zejména základní bezpečnostní funkce jiným způsobem nebo 

na jiném technickém základě tak, aby se co nejvíce vymezily dopady vzniku poruch ze 

společné příčiny. 

- Alternativní prostředky, což jsou prostředky, zajišťující projektem jaderného zařízení 

ověřené možnosti, jak nahradit v kritické situaci, která může nastat v rozšířených 

projektových podmínkách, bezpečnostní systémy a diverzní prostředky alespoň tak, 

aby byly omezeny nežádoucí důsledky předcházejících událostí a poruch. 

 

K § 4 

Ustanovení stanoví bezpečnostní cíle projektu jaderného zařízení, a tím i filozofický rámec 

právní úpravy. Bezpečnostní cíle musí být projektem jaderného zařízení zohledněny, neboť 

jen tak je možno zajistit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. Tyto cíle 

vycházejí zejména z požadavků čl. 8a odst. 2 novelizované směrnice 2009/71/Euratom. 

Tyto cíle stanovují charakteristiky úniků radioaktivních látek, znamenajících radiační havárie, 

které jsou pro existenci a provoz jaderných zařízení nepřijatelné, ať v důsledku ozáření, tak 

v důsledku jejich rychlého vzniku, který neumožňuje aplikovat ochranná opatření pro 

obyvatelstvo. Předpokládá se, že ustanovení bude závazné pro všechny jaderné reaktory, ale 

uplatněním odstupňovaného přístupu podle § 5 odst. 8 atomového zákona a přechodných 

ustanovení atomového zákona jeho zavádění na jaderných zařízeních, která jsou již 

v provozu, postupné. Dále ustanovení v souladu s čl. 8b novelizované směrnice 

2009/71/Euratom zdůrazňuje význam zohlednění nakládání s radioaktivním odpadem a 

budoucího vyřazování jaderného zařízení, hodnocení významných vlastních i mezinárodních 

provozních zkušeností, současného stavu vědy a techniky při všech aktivitách, spojených 

s projektováním jaderného zařízení a lidského faktoru na funkci jaderného zařízení a jeho 

jednotlivých systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na jadernou bezpečnost. 
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Odstavec druhý ustanovení transponuje do českého práva zvláštní požadavky na projektování 

tzv. zárukových zařízení (definici stanoví atomový zákon), plynoucí z Dohody mezi 

Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, 

Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, 

Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou 

energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, vyhlášená pod č. 

35/2010 Sb. m. s. a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Rakouskou republikou, 

Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou 

Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, 

Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským 

královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro 

atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, 

vyhlášený pod č. 36/2010 Sb. m. s. Tyto mezinárodní smlouvy po smluvní straně vyžadují, 

aby vnitrostátní právní řád zajistil plnění mezinárodních zárukových režimů, tj. soustavného 

sledování způsobu nakládání s jadernými materiály a některými položkami. Vyhláška tedy 

v návaznosti na atomový zákon rozvíjí povinnost osoby projektující zárukové zařízení vzít 

v potaz rovněž požadavky těchto mezinárodních dohod na zajištění systému mezinárodních 

záruk. 

 

K § 5 

Ustanovení určuje způsob zohlednění vnějších jevů, které mohou mít vliv na jadernou 

bezpečnost, radiační ochranu, zvládání radiačních mimořádných událostí a na zabezpečení 

jaderného zařízení, umístěného ve vybraném území, v projektu jaderného zařízení. 

 

K § 6 

Ustanovení zpřesňuje a vykládá požadavky atomového zákona a čl. 8b odst. 2 novelizované 

směrnice 2009/71/Euratom na způsob uplatnění ochrany do hloubky u jaderných zařízení 

různých typů, zejména s jaderným reaktorem a bez jaderného reaktoru. Určuje závazné formy 

fyzických bariér a způsoby jejich ochrany formou úrovní ochrany do hloubky. Stanovuje 

bezpečnostní funkce, realizované v jednotlivých úrovních ochrany do hloubky v souladu 

s doporučeními dokumentu MAAE SSR 2-1 a Referenčních úrovní E 2.1 a E 2.2 tak, aby 

selhání některé z úrovní ochrany do hloubky nezpůsobilo nepřijatelné ohrožení obyvatelstva 

ozářením. 

Ustanovení v odstavci 8 vymezuje institut rozumně proveditelného plnění požadavku na 

projekt jaderného zařízení, za což je považována realizace požadovaných opatření v určité 

úrovni ochrany do hloubky v rozsahu, který vede ke snížení rizika radiační havárie, 

vyplývajícího z nedostatečné schopnosti této úrovně ochrany do hloubky plnit stanovené 

bezpečnostní cíle, aniž by touto realizací byly porušeny důvody a podmínky pro využívání 

jaderného zařízení. Tento institut je podstatný z hlediska plnění některých dalších požadavků 

vyhlášky a je určujícím pro jejich správnou aplikaci. 

 

K § 7 

Ustanovení rozvíjí požadavky čl. 8b odst. 2 novelizované směrnice 2009/71/Euratom 

v souladu s doporučeními MAAE a zajišťuje plnění Referenčních úrovní E 2.2 a F 1.1 tím, že 

formuluje další požadavky na systém ochrany do hloubky, zejména na bezpečnostní funkce 

potřebné k ochraně bariér a na technická a organizační opatření, která musí být realizována 

v rámci jednotlivých úrovní ochrany do hloubky, a na jejich nezávislost a zálohování. Cílem 

tohoto ustanovení je též vymezit konzervativní přístup k požadavkům na nezávislost a 

zálohování úrovní ochrany do hloubky a zavést pravidla pro bezpečný způsob sdílení 

systémů, konstrukcí a komponent mezi těmito úrovněmi tam, kde je to nevyhnutelné nebo 
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výhodné z hlediska zajištění bezpečnosti jaderného zařízení. Ustanovení nově zavádí 

v souladu s Referenční úrovní F 4.3 i požadavek na vytvoření dalších úrovní ochrany do 

hloubky, umožňujících zvládání rozšířených projektových podmínek využívajících diverzní a 

alternativní technické prostředky a postupy. 

Dále ustanovení stanovuje povinnost zohlednit i zcela nahodilé vnější a vnitřní události 

v projektu jaderného zařízení tak, aby projektem specifikované jaderné zařízení bylo 

bezpečné a spolehlivé i za situace, kdy nějaká část jaderného zařízení z důvodu předem 

neidentifikovatelné odchylky selže. Tím se rozšiřuje a zpřesňuje ustanovení stávající regulace 

tak, aby bylo jasné, jaké skutečnosti musí být preventivně v projektu jaderného zařízení 

zohledněny. 

 

K § 8 a 9 

Ustanovení zavádějí způsob kategorizace systémů, konstrukcí a komponent podle vlivu na 

jadernou bezpečnost a podle jejich bezpečnostních funkcí tak, aby bylo možné stanovit, které 

systémy, konstrukce a komponenty jsou nebo musí být vybranými zařízeními a stanovuje i 

bezpečnostní třídy vybraných zařízení. Stanovují základní pravidla pro zařazování systémů, 

konstrukcí a komponent mezi vybraná zařízení a požadavky na ověřování jejich vlastností, 

jakož i základní názvosloví pro kategorizaci vybraných zařízení. 

Ustanovení dále stanovují požadavky na vybraná zařízení a na technické specifikace, které 

jsou pro návrh, výrobu, montáž, kontroly a údržbu vybraných zařízení nutné. Ustanovení 

připouštějí, aby některé části nebo díly vybraného zařízení nebyly uvažovány za jeho součást, 

která je nezbytná pro plnění bezpečnostní funkce vybraného zařízení, a mohly být zařazeny 

do bezpečnostní třídy s menším významem pro jadernou bezpečnost, nebo vůbec nepodléhaly 

kategorizaci vybraných zařízení. 

Ustanovení odkazují také na přílohu č. 1 vyhlášky, která obsahuje deterministická pravidla 

pro zařazování systémů, konstrukcí a komponent mezi vybraná zařízení a do bezpečnostních 

tříd, určená zejména pro reaktory s tepelným výkonem vyšším než 50 MW, a zároveň 

vymezuje bezpečnostní funkce, které tato vybraná zařízení plní. Tím jsou naplněny 

požadavky Referenčních úrovní G 2.2, G 3.2. G 4.1, G 4.2. 

Požadavky ustanovení rozšiřují rámec dosavadní regulace o požadavky na systémy, 

konstrukce a komponenty, jejichž bezpečnostní funkce je vyžadována i v rozšířených 

projektových podmínkách včetně těžkých havárií. Tím je naplněn požadavek Referenční 

úrovně F 1.1. 

 

K § 10 až 12 

Ustanovení stanovují požadavky na projektová východiska v souladu s § 46 odst. 3 

atomového zákona a zavádí instituty základních projektových východisek a základních 

vnějších projektových událostí pro úrovně zatížení jaderného zařízení od vnějších jevů, 

jejichž nahodilý výskyt musí být zvládán projektem jaderného zařízení bez dalšího 

bezpečnostně významného poškození jaderného zařízení. Dále pak upravují institut 

rozšířených projektových východisek, pro která projekt jaderného zařízení musí zavést 

technická a organizační opatření k jejich zvládání, ale u kterých je další jejich rozvoj 

s ohledem na intenzitu zatížení a rozsahy možného poškození jaderného zařízení obtížně 

předpověditelný. 

Proto ustanovení požadují stanovení hodnoty četností výskytu a intenzity zatížení od vnějších 

jevů, spadajících do rozšířených projektových východisek, aby bylo možné prokázat, že riziko 

z provozu jaderného zařízení je přijatelné. Tento přístup vychází z doporučení mezinárodně 

uznávaných standardů, jako je MAAE SSR 2-1 a zejména Referenčních úrovní E 4.1 a T 4.1, 

T 4.2, T 4.4, T 5.1, T 5.2, T 5.3, T 5.5, T 5.6, T 6.1, T 6.2, a T6.3 a rozšiřuje a zpřesňuje 

požadavky současné regulace. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQAAE4DO)



- 68 - 

 

 

K § 13 až 15 

Ustanovení zavádějí požadavky na plnění principů bezpečného využívání jaderné energie při 

manipulaci s jaderným palivem a jeho skladování. Tyto požadavky vycházejí ze stávající 

právní úpravy, kterou doplňují zejména o požadavky na kapacitu a vlastnosti zařízení pro 

skladování ozářeného a vyhořelého paliva. Tyto mají zajistit v případě potřeby možnost 

úplného vyvezení aktivní zóny za každé provozní situace a umožnit potřebné manipulace 

s ozářeným palivem. 

Zavádí se i požadavky na technické prostředky pro nakládání s porušenými palivovými 

soubory a na nouzové dlouhodobé chlazení bazénů skladování ozářeného a vyhořelého paliva 

v rozšířených projektových podmínkách, jako odezva na rozbory situace v jaderné elektrárně 

Fukushima. Ustanovení zavádějí i požadavky na způsob hodnocení efektivnosti provedených 

opatření k zajištění principů bezpečného využívání jaderné energie u bazénů skladování 

ozářeného a vyhořelého jaderného paliva. 

Zavedením požadavků na tyto systémy jsou mimo jiné naplněna doporučení Referenční 

úrovně E 9.8 a F4.7. 

 

K § 16 

Ustanovení vychází ze stávající právní úpravy pro regulaci procesu vyřazování z provozu 

jaderných zařízení a zavádí požadavky na plnění principů bezpečného využívání jaderné 

energie při vyřazování z provozu jaderného zařízení. Zejména pak na technická opatření, 

která jsou nutná pro to, aby vyřazování z provozu jaderného zařízení bylo vůbec technicky 

realizovatelné, aby bylo bezpečné a aby bylo možné naplnit požadavky na zajištění radiační 

ochrany pracovníků provádějících vyřazování z provozu. Je požadováno, aby projektová 

dokumentace stanovila požadavky na časový rámec pro provádění vyřazování a na konečný 

stav, který bude dosažen po vyřazení z provozu jaderného zařízení tak, aby bylo možné 

vyhodnotit přijatelnost projektu jaderného zařízení z tohoto hlediska. 

Ustanovení požaduje stanovení technických řešení a postupů, které budou použity pro 

omezení kontaminace území během provozu a při vyřazování jaderného zařízení. Ustanovení 

dále požaduje uplatnění technických řešení, které co nejvíce omezí potřeby ukládání 

konstrukcí, komponent a dalších materiálu s indukovanou radioaktivitou, nebo nánosy 

radioaktivních látek. Požaduje vymezení systémů, konstrukcí a komponent, které budou 

nezbytné pro realizaci vyřazování z provozu jaderného zařízení. Obecným cílem těchto 

požadavků je minimalizace objemu kontaminovaných věcí a produkce radioaktivního odpadu, 

a tím i minimalizace rizik plynoucích z vyřazování z provozu pro společnost a životní 

prostředí. 

 

K § 17 

Ustanovení vychází ze stávající právní úpravy pro regulaci procesu nakládání s radioaktivním 

odpadem v jaderných zařízeních a zavádí požadavky na technická opatření, zajišťovaná 

projektem jaderného zařízení, potřebná pro plnění principů bezpečného využívání jaderné 

energie a plnění  požadavků vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení 

radionuklidového zdroje, a vyhlášky č. 377/2016 Sb., o požadavcích na bezpečné nakládání s 

radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo 

IV. kategorie. Ustanovení požaduje zohledňování vlastností radioaktivního odpadu při 

manipulacích a stanovuje základní vlastnosti zařízení používaných pro nakládání 

s radioaktivním odpadem. Požaduje zohlednění případných zvláštních fyzikálních vlastností 

těchto odpadů a meziproduktů jejich zpracování a realizaci technických opatření tak, aby se 

zabránilo jejich požáru, nebo výbuchu. 
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K § 18 

Ustanovení vychází ze stávající právní úpravy pro regulaci skladování radioaktivních odpadů 

ve skladech radioaktivního odpadu a zavádí požadavky na plnění principů bezpečného 

využívání jaderné energie. Požaduje specifické vlastnosti projektu skladů radioaktivního 

odpadu, jako je využití systémů, konstrukcí a komponent s pasivní funkcí, aby nebylo nutné 

bezpodmínečně zajišťovat nepřerušenou dodávku energií a médií a trvalý dozor a řízení 

funkce skladu radioaktivního odpadu. 

Ustanovení požaduje specifické funkce skladu radioaktivního odpadu, jakými jsou zajištění 

bezpečné manipulace, rezervní kapacity a prostředky pro přemisťování, přebalování, kontrolu, 

údržbu a vyzvedávání radioaktivního odpadu. 

Ustanovení také požaduje specifické vlastnosti vybavení skladu pro případy skladování 

kapalných radioaktivních odpadů, jako je vysoká těsnost nádrží, monitoring jejich stavu, 

záložní skladovací kapacity a systémy záchytu úniků. 

 

K § 19 

Ustanovení vychází ze stávající právní úpravy pro regulaci úložišť radioaktivního odpadu a 

zavádí požadavky na plnění principů bezpečného využívání jaderné energie. Požaduje 

specifické vlastnosti území pro umístění úložiště radioaktivního odpadu a vlastností projektu 

jaderného zařízení, které je úložištěm radioaktivního odpadu. Těmito vlastnostmi jsou 

zejména využití systémů, konstrukcí a komponent s pasivní funkcí, aby nebylo nutné 

bezpodmínečně zajišťovat nepřerušenou dodávku energií a médií a trvalý dozor a řízení 

funkce skladu jaderného odpadu.  

Ustanovení ale požaduje zajištění systému dlouhodobého sledování stavu úložiště 

radioaktivního odpadu, umožňujícího indikace změn jeho funkce v důsledku stárnutí a 

zanášení jeho systémů a změn vlastností území k jeho umístění. 

 

K § 20 až 22 

Ustanovení odstavců stanovují obecné požadavky na prevenci, odolnost a ochranu jaderného 

zařízení před vnitřními vlivy a způsob ověřování naplnění těchto požadavků. Ustanovení 

vycházejí zejména z požadavků čl. 8b odst. 1 písm. a) až e) novelizované směrnice 

2009/71/Euratom. Stanovují vztah mezi deterministickým a pravděpodobnostním hodnocením 

bezpečnosti projektu jaderného zařízení a stanoví cíle hodnocení. 

Dále ustanovení stanoví podmínky pro deterministické hodnocení bezpečnosti projektu 

jaderného zařízení, a to jak pro základní vnitřní postulované iniciační události, které mohou 

vést nejvýše k základní projektové nehodě, tak pro kombinace iniciačních událostí a poruch 

zařízení, které mohou vést k rozšířeným projektovým podmínkám, včetně těžkých havárií. 

Ustanovení zavádějí prostřednictvím kategorizace iniciačních událostí a jejich kombinací 

podle četnosti jejich výskytu kritéria přijatelnosti pro důsledky iniciačních událostí, 

zařazených do jednotlivých kategorií. Tato kategorizace je základem odstupňovaného 

přístupu k hodnocení odolnosti a bezpečnosti projektu jaderného zařízení. Tyto požadavky 

ustanovení zpřesňují a doplňují požadavky stávající regulace, zejména pak o všeobecně 

používaný, ale dosud legislativně nezachycený, vztah mezi deterministickým a 

pravděpodobnostním hodnocením projektu jaderného zařízení. 

Ustanovení dále stanovují požadavky na procesy hodnocení bezpečnosti tam, kde to obecná 

ustanovení vyhlášky o požadavcích na hodnocení bezpečnosti nezohledňují (nyní v návrhu). 

Tím je naplněn požadavek Referenčních  úrovní RL E 4.2, E 6.1, E 7.1, E 7.2, E 8.2, E 8.3, E 

8.5, E 8.6, E 8.7, F 1.1, F 1.2, F 2.1, F 2.3, F 3.1, F 4.1, F 4.2, F 5.1 a O 3.3. 

 

K § 23 
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Ustanovení zavádí požadavky na technické prostředky k zajištění prevence, odolnosti a 

ochrany jaderného zařízení před vnitřním vlivem požáru, exploze nebo zplodin hoření. 

Požadavky na tyto prostředky vycházejí z právních předpisů pro zajišťování požární ochrany 

a zdůrazňují důležitost uplatňování těchto pravidel podle vlivu systémů, konstrukcí a 

komponent ovlivnitelných požárem nebo výbuchem a hasebními postupy na jadernou 

bezpečnost. 

Ustanovení dále obsahuje požadavky na systémy monitorování požární situace a vyvedení 

údajů z těchto systémů na jednotlivá pracoviště, zřízená pro zpracování těchto údajů, 

vyhodnocení požární situace a řízení zásahů do provozu jaderného zařízení a řízení zásahů k 

prevenci a zvládání situací při požáru. Ustanovení specifikuje zvláštní požadavky na 

provedení kabeláží s vlivem na jadernou bezpečnost tak, aby byla zajištěna jejich 

bezpečnostní funkce při požáru. 

Zavedením požadavků na tyto systémy jsou mimo jiné naplněna doporučení Referenčních 

úrovní S 1.1, S 2.1, S 2.2, S 2.3, S 2.4, S 2.5, S 4.2 a S 5.5. 

 

K § 24 až 28 

Ustanovení stanovují požadavky na způsob hodnocení technických a organizačních opatření 

v projektu jaderného zařízení, zajišťujících tak, jak je to jen prakticky možné, vyloučení 

rozvojů scénářů těžkých havárií a obecná kritéria přijatelnosti pro výsledky analýz rozvojů 

těžkých havárií, které nelze zcela vyloučit, nebo které musí být v souladu s požadavky 

předpisu postulovány. Požadavky těchto ustanovení jsou v české jaderné legislativě zcela 

nové a vycházejí z mezinárodních zkušeností. 

Zavedením požadavků na způsob hodnocení možnosti vzniku rozšířených projektových 

podmínek a zejména těžkých havárií a možností jejich zvládání jsou naplněny požadavky 

Referenčních úrovní F 1.2, F 2.1, F 2.3, F 3.1, F 4.2, F 4.5. 

S ohledem na dlouholetý vývoj postojů k této problematice jsou provozovatelé jaderných 

zařízení i projektující organizace na aplikaci těchto požadavků v zásadě připraveni a činí 

kroky pro jejich implementaci odpovídajícími opatřeními. 

 

K § 29 až 31 

Ustanovení uvádějí požadavky na spolehlivost systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na 

jadernou bezpečnost a zejména vybraných zařízení. Stanovuje se rozsah technické specifikace 

vybraného zařízení určující, jak musí být systém, konstrukce nebo komponenta s vlivem na 

jadernou bezpečnost kvalifikovány na prostředí. Stanovení technické specifikace projektem je 

výchozí údaj pro technické požadavky na vybraná zařízení a pro zajišťování kvality 

vybraných zařízení, které stanoví zvláštní předpis – vyhláška č. 358/2016 Sb., o požadavcích 

na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných 

zařízení. 

Dále ustanovení určují pro vybraná zařízení požadavky na jejich zálohování a oddělení a na 

vzájemné vazby s jinými systémy, konstrukcemi a komponentami s cílem zajistit odolnost 

proti nahodilému nebo vyvolanému selhání jejich bezpečnostní funkce. 

Stanovují požadavky na parametry ověřované při kontrolách a zkouškách vybraných zařízení 

a na přístroje a zařízení používané pro tyto kontroly a zkoušky a požadavky na udržování 

kvalifikace na prostředí vybraných zařízení a dalších systémů, konstrukcí a komponent 

s vlivem na jadernou bezpečnost. 

Ustanovení těchto paragrafů postihují a regulují v praxi zavedený stav na jaderných 

zařízeních v České republice a zajišťují provázanost s dalšími právními předpisy, regulujícími 

technickou bezpečnost a obecné požadavky na výrobky. 
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Zavedením požadavků na vybraná zařízení a zajištění spolehlivosti plnění bezpečnostních 

funkcí jsou naplněny požadavky Referenčních  úrovní G 3.1, G 3.2, G 4.1, G 4.2, E 9.1, E 9.2, 

E 9.3, F 1.2, F 2.2, F 2.3, K 2.1, K 2.2, K 2.3, K 2.4, K 2.5 a K 3.10. 

 

K § 32 až 35 

Ustanovení zavádějí požadavky na aktivní zónu a související řídicí a bezpečnostní systémy 

jaderného zařízení s jaderným reaktorem, na palivový systém a jeho stárnutí a vlastnosti 

konstrukčního řešení palivových souborů. Dále stanovují požadavky na způsob sledování 

charakteristik palivových souborů, rozložení neutronového toku v aktivní zóně a jeho řízení. 

Ustanovení obsahují požadavky na systémy pro řízení reaktivity a odstavení reaktoru a na 

systémy měření a testy k prověření toho, zda systémy pro řízení reaktivity a odstavení 

jaderného reaktoru jsou schopny plnit stanovené požadavky. Tato ustanovení vychází 

primárně ze stávající právní úpravy. 

Ustanovení obsahují i požadavek na rozumně proveditelná opatření pro zajištění 

podkritičnosti roztavené aktivní zóny. 

Novými aspekty právní úpravy je používání institutu prakticky vyloučených podmínek a 

pojmu rozumné proveditelnosti v souladu s požadavkem novelizované směrnice 

2009/71/Euratom. 

Zavedením požadavků na aktivní zónu jaderného reaktoru jsou naplněny požadavky 

Referenčních úrovní E 9.6, E 9.7, E 9.8 a odpovídající požadavky dokumentu MAAE SSR 2-

1. 

 

K § 36 až 38 

Ustanovení zavádějí požadavky na primární okruh chlazení jadrného reaktoru a na 

bezpečnostní systémy zajišťující odvod tepla z aktivní zóny ve všech provozních stavech a 

v podmínkách základních projektových nehod. Dále zavádějí požadavky na technickou 

specifikaci vybraných zařízení zajišťujících bezpečnostní funkci odvodu tepla z aktivní zóny 

jaderného reaktoru, detekci úniků z primárního okruhu a způsoby oddělení netěsných částí za 

provozu i v havarijních podmínkách. Stanovují pravidla pro spolehlivé zajištění 

bezpečnostních funkcí primárního okruhu včetně systémů havarijního chlazení aktivní zóny a 

bazénů skladování vyhořelého a ozářeného jaderného paliva při základních projektových 

nehodách i v rozšířených projektových podmínkách. 

Ustanovení rozšiřují požadavky stávající právní úpravy o povinnost zajistit bezpečné chlazení 

jaderného paliva v rozšířených projektových podmínkách a umožnit odtlakování primárního 

okruhu chlazení jaderného reaktoru, pokud by docházelo k tavení jaderného paliva. Tím jsou 

naplněna doporučení Referenčních úrovní E 9.8, E 9.9, F 4.1, F 4.7 a F 4.12. 

 

K § 39 

Ustanovení zavádí požadavky na informační a řídicí systémy potřebné pro ovládání jaderného 

reaktoru a dalších zařízení pracujících s radioaktivními materiály a pro zvládání havarijních 

podmínek při mimořádných událostech na jaderném zařízení. Zvláštní kategorií jsou systémy 

sběru informací pro predikci šíření radioaktivních látek a ionizujícího záření v případě 

radiační havárie, které musí být přizpůsobeny metodám používaným pro tuto predikci. 

Ustanovení zavádí požadavky na dosahování a udržování vysoké spolehlivosti těchto systémů 

ve všech stavech jaderného zařízení. Novým požadavkem je zajištění funkce potřebných 

informačních systémů i v havarijních podmínkách včetně těžkých havárií. 

Tím jsou naplněna doporučení Referenčních úrovní E 10.1, E 10.2 a F 4.15. 

 

K § 40 
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Ustanovení zavádí požadavky na ochranné systémy jaderného reaktoru a jaderného zařízení 

jako celku. Cílem těchto systémů je zabránit při abnormálním provozu a základních 

projektových nehodách jejich rozvoji do těžké havárie. Stanovuje požadavky na zálohování 

těchto systémů, jejich nezávislost a na testování funkčnosti jednotlivých zálohujících se divizí 

ochranných systémů tak, aby byla dosažena vysoká spolehlivost provedení požadované 

bezpečnostní funkce. 

Zavádí požadavky na uplatnění dalších osvědčených projektových pravidel, zaručujících 

odolnost jaderného zařízení proti poruchám ze společné příčiny a proti vlivu neurčitelnosti 

stavu zařízení při poruše jednotlivých systémů, konstrukcí nebo komponent. Ustanovení 

vychází z platné právní úpravy, kterou doplňuje hlavně o odstavce, které nalézají uplatnění při 

aplikaci digitálních systémů kontroly a řízení a při realizaci plánované údržby za provozu 

jaderného zařízení. 

Tím jsou naplněna doporučení Referenčních úrovní E 10.7, E 10.8 E 10.9 a E 10.10. 

 

K § 41 

Ustanovení zavádí požadavky na pracoviště obsluhy a na systémy ovládání jaderného 

zařízení. Vychází ze stávající právní úpravy, kterou doplňuje o požadavky na jejich vlastnosti 

a vazby potřebné pro zvládání rozšířených projektových podmínek. Nově vymezuje 

požadavky na vlastnosti a funkce záložního pracoviště blokové dozorny. 

Požadavky na technické podpůrné středisko a další řídící pracoviště potřebná pro radiační 

ochranu, fyzickou ochranu a zvládání radiační mimořádné události jsou stanoveny 

ve zvláštních ustanoveních navržené vyhlášky, včetně požadavků na sdílení dat a informací 

s blokovou dozornou a záložním pracovištěm blokové dozorny. 

Tím jsou naplněna doporučení Referenčních úrovní E 10.3, E 10.4, E 10.5, E 10.6, F 4.15 a F 

4.16. 

 

K § 42 

Ustanovení zavádí požadavky na elektrické napájecí systémy jaderného zařízení. Vychází ze 

stávající právní úpravy, kterou doplňuje o požadavky na systémy potřebné pro zvládání 

rozšířených projektových podmínek. Jedná se zejména o zdroje napájení vysoce odolné 

vnějším vlivům, jejichž intenzita nebo úroveň přesahuje základní projektová východiska. 

Rozšiřují se také požadavky na nepřetržité napájení projektem stanovených systémů, 

konstrukcí a komponent z akumulátorů a stanovuje se způsob určení kapacity těchto zdrojů a 

požadavky na alternativní způsoby jejich dobíjení tak, aby byly i v nejméně příznivých 

situacích zajištěna nepřetržitá funkce pro tyto podmínky projektem jaderného zařízení 

stanovených vybraných zařízení a dalších systémů, konstrukcí a komponent s vlivem na 

jadernou bezpečnost. 

Tím jsou naplněna doporučení Referenčních úrovní E 10.11, F 4.17 a F 4.18. 

 

K § 43 až 45 

Ustanovení zavádějí požadavky na systém ochranné obálky. Vycházejí ze stávající právní 

úpravy, kterou doplňují o požadavky na vlastnosti systému ochranné obálky v případě 

rozšířených projektových podmínek, zejména těžkých havárií. Požadují realizaci osvědčených 

technických řešení, která zajistí odolnost ochranné obálky proti vnitřním i vnějším vlivům. 

S ohledem na to, že systém ochranné obálky je poslední fyzickou bariérou, která je schopna 

účinně zabránit vzniku radiační havárie, nebo alespoň omezit důsledky těžké havárie tak, aby 

nedošlo k časné velké radiační havárii, kdy by nebylo dost času na ukrytí a přemístění 

obyvatelstva a pracovníků jaderného zařízení, jsou nové požadavky velmi významné. 

Přestože většina těchto požadavků byla formulována již po černobylské havárii, rozbor 
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událostí po událostech ve Fukušimě jejich potřebu potvrdil a přinesl některá další doporučení 

na zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a zvládání radiační mimořádné události. 

Ustanovení požadují po provozovateli nově zajistit dlouhodobý odvod tepla z ochranné 

obálky i v případě extrémních vlivů vlastností území, na kterém je jaderné zařízení umístěno, 

nebo událostí, majících původ v činnosti člověka. Dále vyžadují při vzniku těžké havárie 

zvládat tlaky, teploty a koncentrace výbušných plynů na výrazně vyšší úrovni, než to bylo 

nutné pro základní projektové nehody ošetřené dosavadní právní úpravou. Nově je 

vyžadováno zajištění odolnosti konstrukcí ochranné obálky i při vzniku taveniny z přehřáté 

aktivní zóny. Je však možné konstatovat, že provozovatelé stávajících jaderných zařízení již 

postupně připravují nebo realizují opatření, kterými mohou nové právní úpravě vyhovět. 

Zavedením nové právní úpravy budou naplněna doporučení Referenčních úrovní E 9.10, E 

9.11, E 9.12, F 4.8, F 4.9, F 4.10, F 4.11, F 4.13 a F 4.14. 

 

K § 46 a 47 

Ustanovení zavádějí požadavky na pomocné a podpůrné služby a systémy, jako jsou systémy 

odvodu tepla, ventilační systémy, a na systémy přeměny energie s vlivem na jadernou 

bezpečnost. I v dosavadní právní úpravě byly na tyto systémy kladeny požadavky na 

zálohování, spolehlivost, těsnost a radiační monitorování, zvláště tam, kde mohou sloužit při 

poruše jako cesta pro únik radioaktivních látek do životního prostředí při základních 

projektových nehodách. Nová právní úprava zavádí požadavek na zajištění těchto jejich 

vlastností u projektem jaderného zařízení stanovených systémů i v rozšířených projektových 

podmínkách tak, aby byly splněny bezpečnostní cíle stanovené pro každé konkrétní jaderné 

zařízení. 

Zavedením požadavků na tyto systémy jsou mimo jiné naplněna doporučení Referenční 

úrovně E 9.9. 

 

K § 48 a 49 

Ustanovení zavádějí požadavky na technické prostředky k zajištění radiační ochrany na 

jaderném zařízení a ukládají projektové řešení zabezpečení zdrojů ionizujícího záření před 

zneužitím. Ustanovení vycházejí ze stávající právní úpravy, která obsahuje požadavek, aby 

ventilační a filtrační systémy bránily rozptylu a úniku radionuklidů v prostorách a z prostor 

jaderného zařízení a snižovaly v těchto prostorách jejich koncentrace. Ustanovení nově 

požadují prostředky na ochranu před zneužitím radionuklidů, prostředky pro identifikaci 

zdrojů ionizujícího záření a radioaktivních látek v jaderném zařízení, kontrolu jejich 

transportu a řízenou minimalizaci vzniku aktivovaných materiálů a jejich šíření v jaderném 

zařízení. Jsou vyžadovány řízené postupy při projektování vedoucí k minimalizaci ozáření 

pracovníků obsluhy jaderného zařízení a dalšího personálu a prostředky pro provádění 

dekontaminace a monitorování radiační situace na jaderném zařízení. 

Ustanovení zavádějí požadavky na systémy monitorování radiační situace a vyvedení údajů 

z těchto systémů na jednotlivá pracoviště zřízená pro zpracování těchto údajů, vyhodnocení 

radiační situace a řízení zásahů do vývoje stavu jaderného zařízení a řízení zásahů na zvládání 

radiační mimořádné události. Lze říci, že většina požadavků těchto ustanovení je zaměřena na 

prevenci a zvládání radiační mimořádné události a tyto požadavky jsou v legislativě pro 

projektování jaderných zařízení nové, přestože starší právní úprava předpokládala jejich 

naplnění implicite. 

Zavedením požadavků na tyto systémy jsou mimo jiné naplněny požadavky dokumentu ICRP 

60: Doporučení Mezinárodní komise radiologické ochrany, 60; Publikace ICRP, Svazek 21/1. 

 

K § 50 až 54 
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Ustanovení vycházejí ze stávající právní úpravy a zavádějí požadavky na technické 

prostředky potřebné pro zvládání radiační mimořádné události v areálu jaderného zařízení o 

velkém výkonu a i mimo něj. Rozšíření původních ustanovení vychází z doporučení MAAE 

EPR-NPP Public Protection Actions [2013], „Actions to Protect the Public in and due to 

Severe Conditions at a Light Water Reactor“ a pokrývá a rozšiřuje požadavky referenčních 

úrovní WENRA (2014) F 4.15, R 3.3, R 3.4, R 4.1, R 4.2, R 4.3, R 4.4, R 5.1 a R 5.2. Tím 

předpis reaguje i na nálezy hodnocení prováděných jadernými zařízeními v rámci zpětné 

vazby a nálezy, které byly identifikovány během vyhodnocení událostí v jaderné elektrárně 

Fukušima z hlediska zvládání radiační mimořádné události. 

Ustanovení zavádí požadavky na velikost, odolnost a vybavení úkrytů, zejména pro 

pracoviště, jako jsou havarijní řídící středisko, technické podpůrné středisko, záložní 

technické podpůrné středisko, záložní havarijní řídící středisko a vnější havarijní podpůrné 

středisko. Zavádí požadavky na jejich zásobování energiemi, potravinami, vodou a zajištění 

prostředky pro vzájemnou komunikaci i komunikaci s osobami stanovenými havarijními 

plány. 

Zavádí se specifické požadavky na vybavení technického podpůrného střediska určeného 

hlavně k podpoře pracovníků obsluhy jaderného zařízení při zvládání rozšířených 

projektových podmínek, zejména těžkých havárií, a k poskytování technických informací o 

stavu jaderného zařízení osobám zajišťujícím a řídícím provádění odezvy na radiační 

mimořádnou událost v souladu s požadavky atomového zákona a vyhlášky č. 359/2016 Sb., o 

podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události. 

Požadavek na vybudování záložních středisek v systému pro zvládání radiační mimořádné 

události, a to i mimo areál jaderného zařízení, je reakcí na možné důsledky ztráty 

infrastruktury uvnitř i vně jaderného zařízení a jeho cílem je udržet i ve velmi extrémních 

podmínkách kontrolu nad procesem zvládání radiační mimořádné události. 

 

K § 55 

Ustanovení zavádí požadavky na technické prostředky pro zabezpečení jaderného zařízení a 

vyhláškami č. 361/2016 Sb., o zabezpečení jaderných zařízení a jaderných materiálů a č. 

422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje. Tyto zvláštní právní 

předpisy stanovují konkrétní materiální požadavky k zajištění radiační ochrany a zabezpečení 

a projekt jaderného zařízení musí být utvářen tak, aby těmto požadavkům vyhověl. Vyhláška 

o požadavcích na projekt jaderného zařízení tak zejména zdůrazňuje požadavek na synergii 

projektování potřebných opatření v průběhu celého životního cyklu jaderného zařízení. 

 

K § 56 a 57 

Ustanovení vycházejí z požadavků přílohy č. 1 k atomovému zákonu, konkrétně bodu 1 písm. 

b), c), d) a e) a stanovují, jak musí být dokumentováno vyhodnocení souladu projektu s 

požadavky podle § 46 odst. 1 až 4 tohoto zákona. Ustanovení předpokládají postupnou 

aktualizaci bezpečnostních zpráv v průběhu životního cyklu jaderného zařízení tak, aby bylo 

umožněno kvalifikované rozhodování SÚJB o vydání povolení k příslušným činnostem. 

Ustanovení umožňují uplatnění odstupňovaného přístupu k obsahu dokumentace tak, aby byly 

předkládány pouze informace, které jsou pro příslušné jaderné zařízení a příslušnou fázi 

životního cyklu relevantní. 

 

K § 58 

Jedná se o obvyklou formulaci vyžadovanou Legislativními pravidly vlády, neboť vyhláška je 

technickým předpisem a jako taková byla oznámena orgánům EU. 

 

K § 59 
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Ustanovením se stanovuje účinnost s ohledem na dodržení povinných notifikačních lhůt vůči 

orgánům EU. 

 

K příloze č. 1 

Ustanovení přílohy uvádějí požadavky na způsob kategorizace bezpečnostních funkcí a 

vybraných zařízení v souladu s požadavky atomového zákona a § 8 a § 9 tohoto předpisu. 

Přístup ke kategorizaci systémů, konstrukcí a komponent vychází ze současné právní úpravy a 

je založen na deterministické metodě hodnocení důležitosti jejich bezpečnostních funkcí. 

Zavádí v souladu se stávající právní úpravou tři bezpečnostní třídy pro kategorizaci 

vybraných zařízení, řeší i možnost zařazení některých komponent, částí nebo dílů vybraného 

zařízení do bezpečnostní třídy s nižší důležitostí pro jadernou bezpečnost. 

Ustanovení zavádí i doplňující kritéria pro kategorizaci vybraných zařízení, umožňující 

stanovit hranice oddělující na jaderném zařízení systémy, konstrukce a komponenty patřící do 

jednotlivých bezpečnostních tříd. 

 

K příloze č. 2 

Text přílohy zavádí požadavky na obsah předběžné bezpečnostní zprávy pro povolovanou 

činnost, kterou je výstavba jaderného zařízení s jaderným reaktorem. Specifikuje, jaké 

informace musí v předběžné bezpečnostní zprávě být, zejména to, o jaké informace z hlediska 

jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události, zabezpečení a nešíření jaderných zbraní musí být pro účely správního 

řízení doplněna zadávací bezpečnostní zpráva (příslušná pro fázi umístění jaderného zařízení), 

jaký rozsah bezpečnostních požadavků bude schopen projekt připravovaného jaderného 

zařízení naplnit a zda došlo k odchylkám proti dokumentaci pro povolovanou činnost, která 

byla předložena v rámci správního řízení k povolení umístění jaderného zařízení. 

Příloha vyžaduje informace o parametrech pro hodnocení jaderné bezpečnosti a technické 

bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti systémů, konstrukcí a komponent použitých projektem 

jaderného zařízení. 

Příloha dále požaduje soubory informací o jaderném zařízení, charakteristikách území 

k umístění jaderného zařízení a o jednotlivých systémech jaderného zařízení a o procesech, 

důležitých k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení v rozsahu provozní bezpečnostní zprávy 

dle přílohy č. 3 a 4 vyhlášky. 

Ustanovení přílohy vycházejí ze stávající právní úpravy, která se tímto předpisem 

přizpůsobuje současné světové praxi a provozem ověřeným postupům užívaným v České 

republice. 

 

K příloze č. 3 

Příloha zavádí obecné požadavky na obsah provozní bezpečnostní zprávy pro všechna jaderná 

zařízení pro povolovanou činnost, kterou je provoz jaderného zařízení. Specifikují, jaké 

informace musí v provozní bezpečnostní zprávě být, zejména to, o jaké informace z hlediska 

jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události, zabezpečení a nešíření jaderných zbraní musí být doplněna předběžná 

bezpečnostní zpráva, jaký rozsah bezpečnostních požadavků bude schopen projekt 

připravovaného jaderného zařízení naplnit a zda došlo k odchylkám proti dokumentaci pro 

povolovanou činnost, která byla předložena v rámci správního řízení k povolení výstavby 

jaderného zařízení. 

Ustanovení přílohy požadují aktualizované soubory informací o jaderném zařízení, 

charakteristikách území k umístění a o jednotlivých systémech jaderného zařízení a o 

procesech, důležitých k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, monitorování radiační 
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situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení v rozsahu odpovídajících částí 

provozní bezpečnostní zprávy dle přílohy č. 4 tohoto předpisu. Příloha vyžaduje, aby byly 

uvedeny aktuální informace o systémech, konstrukcích a komponentách jaderného zařízení. 

Musí být uveden konkrétní výčet dokumentů, ve kterých budou doklady prokazující naplnění 

požadavku obsaženy. 

Příloha požaduje vyhodnocení kvality jednotlivých procesů a jejich výstupů a naplnění 

požadavků na projekt jaderného zařízení. 

Dále je požadován popis technických prostředků určených podle vyhlášky č. 359/2016 Sb., o 

podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události. 

Ustanovení přílohy vycházejí ze stávající právní úpravy, která se tímto předpisem 

přizpůsobuje současné světové praxi a provozem ověřeným postupům užívaným v České 

republice. 

 

K příloze č. 4 

Příloha zavádí podrobné požadavky na obsah provozní bezpečnostní zprávy pro povolované 

činnosti, kterými jsou první fyzikální spouštění, první energetické spouštění, uvádění do 

provozu a provoz jaderného zařízení s jaderným reaktorem. Specifikuje, jaké informace musí 

v provozní bezpečnostní zprávě být, zejména to, o jaké informace z hlediska jaderné 

bezpečnosti, radiační ochrany, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 

události, zabezpečení a nešíření jaderných zbraní musí být doplněna předběžná bezpečnostní 

zpráva, rozsah průkazů o plnění bezpečnostních požadavků na projekt jaderného zařízení a 

požaduje informace o tom, zda došlo k odchylkám proti dokumentaci pro povolovanou 

činnost, kterou je výstavba jaderného zařízení. 

Příloha vyžaduje informace o projektem použitých parametrech jaderného zařízení a jeho 

systémů, konstrukcí a komponent důležitých pro hodnocení jaderné bezpečnosti a technické 

bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti a o způsobech, jak je prokazováno naplnění požadavků 

atomového zákona a jeho prováděcích předpisů. 

Příloha dále požaduje soubory informací o jaderném zařízení, charakteristikách území 

k umístění jaderného zařízení, o jednotlivých systémech jaderného zařízení a o procesech, 

důležitých k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 

Příloha člení informace o jaderném zařízení v provozní bezpečnostní zprávě podle 

tematických okruhů tak, aby nedocházelo k duplicitě nebo nedostatečnosti informací. Cílem 

přílohy je systematická specifikace rozsahu požadovaných informací, nikoliv stanovení 

požadavků na konkrétní formu zpracování provozní bezpečnostní zprávy. 

Ustanovení vychází ze stávající právní úpravy, kterou přizpůsobuje současné světové praxi a 

provozem ověřeným postupům užívaným v České republice. 
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