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VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost dne 14. 3. 2017, s termínem dodání stanovisek do 4. 4. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Hospodářská komora 
České republiky 

Hospodářská komora České republiky považuje za 
nezbytné zcela vyloučit nebo jiným způsobem vyřešit 
retroaktivitu nové vyhlášky. Jsou možné následující 
varianty – důrazně požadujeme uplatnit některou z nich (za 
technicky i právně vhodnější považujeme první níže 
uvedenou variantu). 

1. Varianta  
Přidat nové písmeno, případně vložit nový § mezi § 1 a § 2 ve 
znění: 

„Vyhláška se nevztahuje na jaderná zařízení, která jsou 
využívána v souladu s povolením vydaným na základě 
požadavků předchozích právních předpisů (jaderná zařízení 
projektovaná a povolovaná před nabytím účinnosti této 
vyhlášky).“ 

nebo 

2. Varianta 
Doplnit § 60 vymezující aplikovatelnost vyhlášky na jaderná 
zařízení projektovaná a povolovaná  
v minulosti (podle jiných právních předpisů) ve znění: 

„Pro jaderná zařízení, která jsou využívána v souladu s 
povolením vydaným na základě požadavků předchozích 
právních předpisů (jaderná zařízení projektovaná a 

NEAKCEPTOVÁNO 
Skutečnost, že požadavky vyhlášky dopadají i na 
jaderná zařízení již provozovaná není 
retroaktivitou, resp. to neznamená, že by 
vyhláška působila zpětně, do minulosti, a 
upravovala poměry před nabytím své účinnosti. 
Tato „starší“ zařízení sice byla vystavěna a 
uvedena do provozu ještě před nabytím účinnosti 
vyhlášky, ovšem v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) 
bodem 3 zákona č. 263/2016 Sb., atomový 
zákon, musí i držitel povolení k provozu 
jaderného zařízení „zajistit, aby jaderné zařízení 
od zahájení výstavby až do vyřazení z provozu … 
splňovalo požadavky na projekt jaderného 
zařízení“. Vyhláška tedy nepůsobí zpětně (např. 
do oblasti konstrukce vybraných zařízení nebo do 
doby vytváření původního projektu jaderného 
zařízení), nýbrž dopadá na stávající situaci 
jaderného zařízení od okamžiku nabytí účinnosti. 
Reguluje sice činnosti a zařízení, které existovaly 
již v minulosti, ale reguluje je nikoli v minulosti, 
ale až v současnosti. 
Z právního hlediska se někdy v této souvislosti 
hovoří o „nepravé retroaktivitě“ – právní předpis 
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povolovaná před nabytím účinnosti této vyhlášky) musí být 
nejpozději do 3 let od nabytí platnosti tohoto předpisu, 
provedeny příslušné analýzy a hodnocení plnění požadavků 
této vyhlášky, specifikovány případné odchylky, 
identifikována možná opatření k jejich řešení a provedeno 
hodnocení jejich praktické realizovatelnosti při uvážení 
ekonomických faktorů. Identifikovaná opatření musí být 
následně realizována, pokud jsou technicky rozumně 
proveditelná a ekonomicky odůvodněná s ohledem na jejich 
přínos ke zvýšení bezpečnosti.“. 

Odůvodnění: 

Základní principem právních předpisů, norem aj. je 
neuplatňování retroaktivity. Pokud má být retroaktivita 
uplatněna, musí být jednoznačně vymezena pravidla pro 
toto uplatňování, to je základním parametrem každého 
takového předpisu/normy. 

Nová vyhláška přináší požadavky (oblast rozšířených 
projektových podmínek, zvládání těžkých havárií, požadavky 
na úkryty/havarijní řídící střediska, aj.), která nebyla součástí 
projektu  
v současnosti provozovaných JE. Na stávajících JE již byly 
částečně implementovány a průběžně vynakládá nemalé 
prostředky pro prověření dodatečných opatření pro zajištění 
bezpečnostních cílů i pro velmi nepravděpodobné scénáře. 
Některá opatření však již nemusí být rozumně proveditelná s 
ohledem na technickou komplikovanost, náklady a skutečný 
přínos k bezpečnosti. Z požadavků nové Vyhlášky nejsou v 
současnosti stávajícími JE plněny (a splnění je 
problematické) následující požadavky: 

- § 14 odst. 2 písm. d) body 2 a 3 - požadavky na bazény 
skladování, zejména „skladování poškozených palivových 
souborů (PS) ..., které nejsou manipulovatelné pomocí 

nereguluje vznik a minulý stav činnosti (zařízení), 
ale jejich následky a aktuální stav. Tato nová 
právní úprava tak působí pouze do budoucnosti 
(pro futuro), ačkoli reguluje dříve vzniklé vztahy. 
Jde o důsledek toho, že rozsah subjektivních 
práv a povinností by měl být vždy v zásadě stejný 
pro všechny právní subjekty a měl by odpovídat 
aktuálnímu stavu právního řádu. 
Taktový postup je, na rozdíl od pravé retroaktivity, 
která je v zásadě nepřípustná, až na stanovené 
výjimky, naprosto běžný a aplikuje se u většiny 
novelizovaných či nových právních předpisů. 
 
S ohledem na uvedené z právního hlediska nelze 
obecně připustit, aby se požadavky nových 
právních předpisů nevztahovaly na již 
provozovaná jaderná zařízení, neboť by vznikla 
zjevná nerovnost mezi „starými“ a „novými“ 
provozovateli. 
Dále není možné, aby byla pro jakákoliv jaderná 
zařízení právní úprava vyhlášky vyloučena, 
protože pak by platila jen ustanovení atomového 
zákona, která jsou velmi obecná a stanoví jen 
základní povinnosti. Stará právní úprava totiž 
pozbyla účinnosti a je aplikovatelná jen v 
omezeném rozsahu na základě přechodných 
ustanovení atomového zákona (zejména § 229 
odst. 1). V takovém případě by Česká republika 
zásadním způsobem porušovala své povinnosti 
plynoucí z práva Euratomu a z doporučení 
Mezinárodní agentury pro atomovou energii, což 
je nepřijatelné. Samozřejmě, kromě těchto 
právních problémů, by absence konkrétní 
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prostředků určených projektem ... k provozní manipulaci 
...“. 

- § 43 odst. 3 písm. e) - zvládání těžké havárie (TH) s 
tavením jaderného paliva (JP) v hermetickém prostoru 
(HP) (pozn.: při postulaci selhání řady systémů tak, aby k 
TH vůbec došlo, již pro reaktory velkého výkonu 
předchozích generací není rozumně proveditelná 
dodatečná implementace „systémů ochranné obálky“, 
které ve všech scénářích zajistí zvládání TH v HP). 

- § 50 odst. 3 písm. b) (částečně i písm. c)) - seismická a 
funkční odolnost úkrytů (tj. jedná se i o kompletní 
infrastrukturu úkrytů) pro MVZ (a ostatní vnější extrémy). 

- § 54 odst. 1 písm. b) a odst. 4 písm. b) - požadavky na 
záložní havarijní řídící středisko/technické podpůrné 
středisko. 

V oblasti havarijní připravenosti dále v případě, že by 
provozované bloky (elektrárny) měly splňovat požadavky z 
oblasti Zvládání radiačních mimořádných událostí (ZRMU), 
bylo by třeba na jejich splnění vynaložit enormní finanční 
prostředky a je možné, že některé požadavky by byly 
nerealizovatelné. Jedná se namátkou o § 7, § 8, § 11, § 23, § 
39, § 42, § 49 a § 50 až § 54. Při budování nových havarijních 
řídících středisek (HŘS EDU a ETE) lze mluvit cca o 3 
miliardách korun. Jedná se o odhad se znalostí cen 
vybudovaného HŘS v JE Mochovce před pěti lety. 

prováděcí právní úpravy mohla vést i k faktickým 
bezpečnostním selháním jaderných zařízení a 
jejich zastarávání vedoucím ke zvýšení rizika 
havárie. 
 
Ke konkrétním návrhům: 
 
1. varianta 
"Vyhláška se nevztahuje na jaderná zařízení, 
která jsou využívána v souladu s povolením 
vydaným na základě požadavků předchozích 
právních předpisů (jaderná zařízení projektovaná 
a povolovaná před nabytím účinnosti této 
vyhlášky)." 
Návrh je z výše uvedených důvodů zcela 
neakceptovatelný. Vedl by k aplikaci pouze 
obecných povinností stanovených atomovým 
zákonem, tzn. bez jakékoliv prováděcí právní 
úpravy. Mimoto by se vztahoval na veškerá 
dosavadní jaderná zařízení, tzn. též na úložiště a 
sklady radioaktivního odpadu, na sklady 
vyhořelého a čerstvého jaderného paliva a na 
výzkumná jaderná zařízení. Jeho formulace také 
vykazuje řadu nedostatků, které by vedly k tomu, 
že by bylo aplikovatelné pouze na EDU 1 a ETE 
1 a 2, a to nejdéle do roku 2027 (pak bude muset 
ČEZ pro všechny tyto bloky totiž získat nové 
povolení k provozu – dikce „využívána v souladu 
s povolením vydaným na základě požadavků 
předchozích právních předpisů“ tedy neumožňuje 
absolutní vyloučení aplikace vyhlášky; EDU 2, 3 a 
4 budou provozovány na základě povolení podle 
nového atomového zákona). 
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2. varianta 
"Pro jaderná zařízení, která jsou využívána v 
souladu s povolením vydaným na základě 
požadavků předchozích právních předpisů 
(jaderná zařízení projektovaná a povolovaná před 
nabytím účinnosti této vyhlášky) musí být 
nejpozději do 3 let od nabytí platnosti tohoto 
předpisu, provedeny příslušné analýzy a 
hodnocení plnění požadavků této vyhlášky, 
specifikovány případné odchylky, identifikována 
možná opatření k jejich řešení a provedeno 
hodnocení jejich praktické realizovatelnosti při 
uvážení ekonomických faktorů. Identifikovaná 
opatření musí být následně realizována, pokud 
jsou technicky rozumně proveditelná a 
ekonomicky odůvodněná s ohledem na jejich 
přínos ke zvýšení bezpečnosti." 
 
Návrh, kromě toho, že trpí některými vadami 
zmíněnými u předchozího návrhu, zjevně 
nezohledňuje řadu ustanovení atomového 
zákona a návrhu vyhlášky o požadavcích na 
projekt jaderného zařízení. Samotný atomový 
zákon stanoví přechodné období pro dosavadní 
držitele povolení v oblasti požadavků na 
projektování jaderného zařízení v délce 2 let (§ 
229 odst. 1). Do této doby musí dosavadní držitel 
povolení provést přesně to, co je výše 
navrhováno – analyzovat situaci, identifikovat 
potřebná opatření a provést je. Vyhláška nemůže 
stanovit délku přechodného období v téže věci 
odchylně od zákona, k jehož provedení je vydána 
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a i kdyby takové ustanovení prošlo legislativním 
procesem (což je téměř vyloučeno), bylo by 
neaplikovatelné, protože předpis vyšší právní síly 
má aplikační přednost. 
Dále zákon obecně stanoví principy optimalizace 
a odstupňovaného přístupu (§ 5 odst. 1 písm. c) a 
odst. 8). Ty sice neumožňují zcela volnou aplikaci 
požadavků právních předpisů a v případě 
explicitních preskriptivních požadavků je jejich 
možnost užití jen omezená (např. kdyby vyhláška 
stanovovala konkrétní číselnou hodnotu nějakého 
limitu), ale u performativních („goal oriented“) 
požadavků, jakých je v našich právních 
předpisech většina, se plně aplikují. Tyto principy 
ukládají zohlednit právě onu „praktickou 
aplikovatelnost“ a „ekonomické faktory“, jak 
navrhuje znění připomínky výše. Je zřejmé, že s 
jejich užitím není možné daný požadavek 
vyhlášky vyloučit úplně, ale je připuštěno, aby 
konkrétní opatření k naplnění požadavku 
vyhlášky bylo užito či modifikováno v závislosti na 
tom, zda je proveditelné nebo hospodárné. 
Mimoto vyhláška sama na mnoha místech tento 
přístup dále rozvádí a zdůrazňuje, když staví na 
institutu „rozumné proveditelnosti“ a „praktického 
vyloučení“ a u řady požadavků výslovně uvádí, že 
mají být plněny jen tak, jak je to rozumně 
proveditelné, nebo neplněny, je-li důvod, pro 
který je požadavek zaveden, prakticky 
vyloučenou skutečností. 
Navržené ustanovení je tak dílem nadbytečné, 
delším přechodným obdobím pak v přímém 
rozporu se zákonem. 
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Odbor kompatibility V rozdílové tabulce jsou jako transponovaná uváděna 
ustanovení čl. 8a a čl. 8b odst. 1 (čl. 1 bod 8 směrnice 
2014/87/Euroatom), ačkoli ve srovnávací tabulce ke 
směrnici 2014/87/Euroatom je ID návrhu vyhlášky 
uvedeno pouze u čl. 8a odst. 1 a u čl. 8b odst. 1 písm. 
a) a e). Požadujeme výkaznictví upravit tak, aby si 
odpovídalo. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 4 odst. 1: 

Článek 8b odst. 1 písmeno a) směrnice, který je podle 
rozdílové tabulky zapracován pouze v § 4 odst. 1 
vyhlášky, se kromě minimalizace dopadu rizik majících 
původ v činnosti člověka vztahuje také k minimalizaci 
dopadu vnějších přírodních vlivů, kterou však v § 4 odst. 
1 nenacházíme. Je nutné vyjasnit, kde je tento 
požadavek v návrhu vyhlášky naplněn a danou část 
směrnice vykázat v rozdílové tabulce u dotčeného 
ustanovení. 

AKCEPTOVÁNO 
Článek 8b odst. 1 písmeno a) směrnice je do 
českého právního řádu zapracován také definicí 
„ochrany do hloubky“ v § 43 písm. c) zákona č. 
263/2016 Sb., atomový zákon, která se vztahuje 
na jakékoliv události, resp. ochranu před nimi. 
Tento koncept je dále rozpracován vyhláškou, mj. 
§ 6 odst. 5, který vyžaduje, aby projekt jaderného 
zařízení v rámci zajišťování plnění požadavků na 
uplatnění ochrany do hloubky stanovil technická a 
organizační opatření pro zvládání abnormálního 
provozu, základních projektových nehod a 
rozšířených projektových podmínek, včetně těžké 
havárie. Dále jsou tyto požadavky rozvedeny také 
v části vyhlášky, která se věnuje „projektovým 
východiskům“. Ta v § 10 požaduje hodnocení 
„vlastností území k umístění jaderného zařízení“ 
zahrnující i vnější přírodní vlivy a náhodná rizika 
majících původ v činnosti člověka v souladu 
s požadavky § 46 odst. 2 písm. e) a § 47 zákona 
č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a vyhlášky č. 
378/2016 Sb. a stanovení základních vnějších 
projektových událostí. Vyhláška dále v § 12 mj. 
požaduje, aby projektová východiska zajistila 
naplnění principů bezpečného využívání jaderné 
energie pro základní vnější projektové události a 
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jejich vysoce pravděpodobné kombinace s 
konzervativními předpoklady o výchozím stavu 
jaderného zařízení a možných doprovodných 
poruchách, které nebrání účinnému zásahu 
bezpečnostních systémů, a to odolností 
vybraných zařízení a systémů, konstrukcí a 
komponent s vlivem na jadernou bezpečnost, 
které nejsou vybraným zařízením, tak, aby s 
rezervou odolaly důsledkům základních vnějších 
projektových událostí a pracovního prostředí. 
Tímto je docilováno efektu požadovaného 
směrnici, tj. minimalizace dopadu mimořádných 
vnějších přírodních vlivů a náhodných rizik 
majících původ v činnosti člověka na jaderné 
zařízení (resp. jeho ochranu do hloubky). 
V návaznosti na uvedené bude do rozdílové 
tabulky doplněno i ustanovení § 6 odst. 5, § 10, § 
11 a § 12 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) 
návrhu vyhlášky. 

K § 6 odst. 4 písm. e) a § 7 odst. 6 písm. c): 

Upozorňujeme na neúplný odkaz na § 4 odst. 1 písm. 
c), potažmo § 4 odst. 1 písm. c) bod 1, ve kterém chybí 
upřesnění odstavce. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 9 odst. 7: 

V souladu s nadpisem přílohy č. 1 doporučujeme v 
tomto ustanovení před slovo „kritéria“ doplnit slova 
„Bezpečnostní třídy a“. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 52 písm. j): 

Toto ustanovení odkazuje na § 21 odst. 1 písm. g) bod 2 
vyhlášky č. 359/2016 Sb., avšak předmět-né ustanovení 
vyhlášky se nečlení na body. Doporučujeme proto 
odkaz upravit.   

AKCEPTOVÁNO 
Odkaz bude upraven tak, aby směřoval jen 
k pododstavci. 

Ministerstvo financí 1. Obecně doporučujeme znovu zvážit vymezení 
pojmů ve vyhlášce v konfrontaci s týmiž pojmy, které 

AKCEPTOVÁNO ČÁSTEČNĚ 
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užívá zákon (a kde je jejich obsah definován), 
k jehož provedení je vyhláška vydávána.  

 
Tak např. pojem „stav jaderného zařízení“ vymezuje 

vyhláška v § 2 písm. b), ačkoliv atomový zákon 
užívá tohoto pojmu např. v § 49 odst. 1 písm. s). 
 
Pojem „scénář“ vymezuje vyhláška v § 2 písm. j), 

ačkoliv atomový zákon užívá tohoto pojmu např. 
v Příloze č. 1 bod 4 písm. l).  
 
Pojem „těžká havárie“ vymezuje vyhláška v § 2 

písm. l), ačkoliv atomový zákon užívá tohoto pojmu 
např. v Příloze č. 1 bod 1 písm. c) bod 18. 
 
Ustanovení § 2 písm. b) definuje „stav jaderného 
zařízení“ jako „podmínky, ve kterých se může 
jaderné zařízení během životního cyklu jaderného 
zařízení nacházet“. Z textu vyplývá, že „stav 
jaderného zařízení“ má charakterizovat vlastnosti či 
stadium jaderného zařízení, přičemž však pojem 
„podmínky“ znamená spíše vnější okolnosti, 

popřípadě předpoklad; doporučujeme tedy slovo 
„podmínky“ nahradit vhodnějším termínem.  

 
Doporučujeme zvážit i užití pojmu „Havarijní 
podmínky“, které mají odkazovat na stav, resp. 
charakteristiku jaderného zařízení. Pojem „Havarijní 
podmínky“ spíše odkazuje na vnější okolnosti, a jeví 

se tedy nesrozumitelným a nevhodným, neboť dle čl. 
40 Legislativních pravidel vlády je nutné respektovat 
všeobecně uznaný význam slov. 

Uvedené pojmy mají specifickou technickou 
povahu a v atomovém zákoně se vyskytovaly 
sporadicky, proto nebylo vhodné je definovat 
přímo zákonem (některé takové definice byly 
dokonce z původního návrhu zákona na základě 
připomínkových řízení vypuštěny). Jedná se 
mimoto o pojmy v dané oblasti již dlouhodobě 
užívané a adresáty známé, přesto je nezbytné je 
legislativně ukotvit, neboť tvoří východisko 
projektování a projektu jaderného zařízení. 
V některých případech dochází navíc k tomu, že 
v odborné praxi neexistuje shoda na české verzi 
definovaných institutů (většinou pocházejí 
z mezinárodních, anglicky psaných, zdrojů, které 
nejsou překládány jednotně), proto je žádoucí dát 
těmto pojmům jednotnou (kodifikovanou) podobu 
jejich legální definicí. 
Pojem „scénář“ je z textu vyhlášky vypuštěn, 
protože je v obdobném smyslu zaveden ve 
vyhlášce č. 162/2017 Sb., o požadavcích na 
hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona, 
jako „scénářem posloupnost událostí od 
náhodného výskytu iniciační události, přes 
odezvu jednotlivých systémů, konstrukcí a 
komponent zajišťujících bezpečnostní funkce až k 
převedení jaderného zařízení do bezpečného 
nebo jiného stavu“. 
V případě definice „stavu jaderného zařízení“ lze 
připomínce vyhovět a definici vypustit. 
Pojem „havarijní podmínky“ je v oblasti 
dlouhodobě odborně uznáván a zaveden a jeho 
změna by vedla ke zmatení a právní nejistotě 
adresátů. 
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2. V § 1 písm. e) doporučujeme nahradit slova „ , l) a 
m) a odst.“ slovy „k) až m) a odstavce“. 

AKCEPTOVÁNO 

3. V § 2 písm. d) navrhujeme doplnit slova „jeho 
normálního provozu“. 
 
 
 

V písmenu e) doporučujeme vložit za slovo 
„očekávat,“ slovo „ale“ a první slovo „a“ nahradit 

slovem „nebo“. 
 
V písmenu h) doporučujeme nahradit slovo „nichž“ 
slovem „kterých“ a slovo „zajistí“ slovem „zajišťuje“. 
 

V písmenu i) doporučujeme nahradit čárku za 
slovem „náhodná“ slovem „nebo“ a slovo „zahrnutá“ 

slovy „je zahrnuta“.  
 
 
 
V písmenu j) a n) doporučujeme nahradit slovo „a“ 

slovem „nebo“.   
 
 
 
 
 
 
V písmenu p) doporučujeme vypustit slovo „a“ 

 
 
 
 
V písmenu q) doporučujeme nahradit slovo „jejíž“ 

slovem „jejichž“.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Pojem „limity a podmínky“ je definován atomovým 
zákonem, navržené doplnění nedává v kontextu 
definice smysl. 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Spojení „náhodná, předpokládaná a……“ je 
významově správné. Následné připomínce lze 
vyhovět. 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
V prvním případě byla definice vyjmuta, scénář je 
definován ve vyhlášce o hodnocení bezpečnosti 
jaderných zařízení 
Ve druhém případě je nezbytné, aby definice 
vystihovala, že systém je určen k plnění 
bezpečnostní funkce v obou uvedených stavech. 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
Spojka „a“ bývá užívána i v tomto typu výčtů. Viz 
např. jiné vyhlášky k atomovému zákonu, které již 
byly publikovány ve Sbírce zákonů. 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
Spojka se vztahuje k „mezní hodnotě“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQAAE9M6)



10 

 

4. V § 3 navrhujeme písm. d) nahradit čárku za slovem 
„konstrukce“ slovem „nebo“.  

 
V písmenu h) doporučujeme nahradit na prvním 
řádku slovo „vedoucí“ slovy „ , která vede“ a na 

čtvrtém řádku slovy „které vedou“.  
 
V písmenu m) doporučujeme vložit za slovo 
„zajištěny“ slovo „jeho“. 

 
 
 
 
 
 
V písmenu n) doporučujeme nahradit slovo „sloužící“ 
slovy „ , které slouží“ a text písmene doplnit slovy 
„jaderného zařízení“.  
 
 
 
 
 
 
 
V písmenu r) navrhujeme systematicky zařadit slovo 
„mohou“ již za slovo „odkud“.  

AKCEPTOVÁNO 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
„Základní bezpečnostní funkce“, které jsou dle 
definice zajištěny, se týkají nikoli jen jaderného 
reaktoru, ale celého jaderného zařízení, resp. 
stavu jaderné bezpečnosti. Doplnění by tak bylo 
nevhodně zužující. 
 
ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Lze provést jazykovou úpravu v případě slova 
„sloužící“ (jakkoli je diskutabilní, nakolik je taková 
změna skutečně potřebná), ovšem doplnění slov 
„jaderného zařízení“ je zcela nevhodné, neboť 
v tomto případě zužuje význam institutu 
bezpečnosti, který se netýká výlučně jen 
jaderného zařízení. 
 
AKCEPTOVÁNO 

5. V § 4 odst. 1 písm. d) doporučujeme systematicky 
rozdělit na písmena d) e) a f) takto:  

 
„d) zajištění jaderné bezpečnosti, radiační 
ochrany, technické bezpečnosti a monitorování 
radiační situace,  
e) zvládání radiační mimořádné události,  
f) zabezpečení při nakládání s radioaktivním 
odpadem a při vyřazování jaderného zařízení z 

NEAKCEPTOVÁNO 
Všechny uvedené složky institutu „bezpečnosti“ 
musí být zajištěny při obou typech činností. 
Navržená změna zcela mění smysl ustanovení. 
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provozu,“.  
 

Dosavadní písmena e) a f) by tak bylo nezbytné 
označit jako písmena g) a h).  

6. V § 5 písm. b) bod 3 navrhujeme nahradit slovo „a“ 

slovem „nebo“.  
NEAKCEPTOVÁNO 
Všechny uvedené složky musí být v projektu 
jaderného zařízení zohledněny. Navržená změna 
zcela mění smysl ustanovení. 

7. V § 6 doporučujeme zvážit vhodnost pojmu „systém 
ochranné obálky“ a jeho nahrazení podle našeho 

názoru vhodnějším pojmem „systém ochranného 
obalu“. Pokud by byla tato připomínka přijata, je 
třeba ji do dalšího textu důsledně promítnout.  

 
 
 
 
Doporučujeme v odstavci (3) formulovat písmeno b) 

takto: 
 
„b) jiné systémy, konstrukce a komponenty  
1. pro výrobu, zpracování, skladování, 

manipulaci a ukládání jaderného materiálu 
nebo jiné radioaktivní látky nebo  

2. zpracování a ukládání radioaktivního 
odpadu.“.  

 
 
 
V odstavci 4 písm. c) navrhujeme nahradit slovo „a“ 

čárkou. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Pojem „systém ochranné obálky“ je v této oblasti 
odbornou veřejností dlouhodobě užíván a jeho 
nahrazení jiným spojením by vyvolalo u adresátů 
nejistotu. Mimoto připomínka neuvádí důvody pro 
takovou změnu (kromě subjektivního pocitu 
připomínkovatele, že je to „vhodnější“). 
 
ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Navržený text bohužel není jazykově správně, 
ovšem na základě tohoto podnětu bude text 
upraven následovně: 
 

„b) jiné systémy, konstrukce a komponenty pro 
1. výrobu, zpracování, skladování a 

manipulaci s jaderným materiálem nebo 
jinými radioaktivními látkami, nebo 

2. zpracování a ukládání radioaktivního 
odpadu.“.  

 
AKCEPTOVÁNO 

8. V § 7 odst. 5 písm. a) doporučujeme nahradit slova 
„vyloučenou skutečností“ slovem „vyloučena“. 

Nepopíráme, že těžká havárie je skutečností, ale 
obrat, že těžká havárie je vyloučena, považujeme za 

NEAKCEPTOVÁNO 
„Prakticky vyloučená skutečnost“ je pojem 
definovaný § 2 písm. a) vyhlášky. 
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přirozenější, než že těžká havárie je vyloučenou 
skutečností. V tomto duchu jsou formulovány i další 
připomínky, pokud se uvedeného obratu týkají.  

 
V písmenu b) doporučujeme obdobně nahradit slova 
„vyloučené skutečnosti“ slovem „vyloučenou“.  

 
V odstavci 7 navrhujeme slovo „je“ systematicky 
zařadit až za slovo „havárie“ a slova „vyloučenou 
skutečností“ nahradit slovem „vyloučen“.  

9. V § 8 v úvodní části odstavce 1 doporučujeme 
nahradit slovo „obsahující“ slovy „ , které obsahují 

technické požadavky na návrh, výrobu, montáž, 
kontrolu a údržbu vybraného zařízení a dále 
požadavky na“.  

Písmeno a) navrhujeme vypustit a legislativně 
upravit označení následujících písmen.  

Ve všech písmenech doporučujeme vypustit slova 
„požadavky na“.  

 

V odstavci 5 písm. a) doporučujeme vypustit čárku 
za slovem „zařízení“.  

AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
Podle čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
se při vyjádření variant před spojkou „nebo“ píše 
čárka. 

10. V § 9 v úvodní části odstavce 5 navrhujeme vypustit 
slovo „následujícího“ a dvojtečku na konci textu 
nahradit slovy „ , a to“. 

V odůvodnění doporučujeme vysvětlit, co se míní 
„kvalifikací na prostředí“.  

AKCEPTOVÁNO 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
Pojem „kvalifikace na prostředí“ je definován § 3 
písm. d) vyhlášky. 

11. V § 10 odst. 5 doporučujeme nahradit slovo „a“ 

slovem „nebo“.  
NEAKCEPTOVÁNO 
Požadavek odstavce 5 musí být naplněn 
systémy, konstrukcemi i komponentami. 
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12. V § 11 navrhujeme vysvětlit v odůvodnění 
v souvislosti s odstavcem 4 písm. a) pojem 
„gravitační zrychlení“.  

NEAKCEPTOVÁNO 
„Gravitační zrychlení“ je obecně známý fyzikální 
jev, jehož definici lze snadno nalézt ve veřejně 
dostupných zdrojích (např.  
Wikipedia). Doplnění vymezení do odůvodnění je 
tedy nadbytečné. 

13. V § 12 odst. 5 písm. d) doporučujeme vložit za slovo 
„požadavků“ slovo „podle“.  

AKCEPTOVÁNO 
 

14. V § 13 v úvodní části odstavce 1 navrhujeme vložit 
za slovo „skladování“ slova „ , a to“. 

 
V písmenu a) navrhujeme bod 2 nahradit slovo „a“ 

čárkou. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navržená úprava se jeví pouze formální a 
nadbytečná. 
V případě druhé úpravy pak nelze návrh 
akceptovat, neboť je nutno vyjádřit kumulativní 
povahu výčtu (viz čl. 42 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády). 

15. V § 15 doporučujeme vysvětlit v odůvodnění 
v souvislosti s odstavcem 1 písm. c) pojem 
„vyhořívající absorbátor integrovaný do paliva“. 

 
V bodě 2 navrhujeme nahradit slova „se jedná“ 
slovy „jedná se“.  

AKCEPTOVÁNO 
Bude řešeno vložením sousloví „absorbátor 
neutronů“. 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
Navržená dikce nenavazuje na návětí. 

16. V § 16 v úvodní části odstavce 2 doporučujeme 
nahradit slovo „následující“ slovem „tyto“.  
 
K § 16 odst. 1 a 17 odst. 1 uvádíme, že je 
nadbytečné konstatovat, že je nutné dodržovat 
požadavky atomového zákona a vyhlášek vydaných 
k jeho provedení, protože tato povinnost je 
stanovena samotnou existencí těchto právních 
předpisů, a lze tedy bez újmy obsahu tato 
ustanovení vypustit.  

AKCEPTOVÁNO 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
Zákon a vyhlášky nestanoví tyto požadavky na 
projekt jaderného zařízení, ale na činnosti 
prováděné s jaderným zařízením. Vyhláškou je 
tedy nutno uložit, aby povinnost, aby projekt 
jaderného zařízení tyto činnosti umožňoval. 

17. V § 20 odst. 3 písm. b) doporučujeme nahradit v 
bodu 2 čárku slovem „nebo“ a text odstavce ukončit 
bodem 3. 

AKCEPTOVÁNO 
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18. V § 21 v úvodní části odstavce 4 navrhujeme 
nahradit slovo „zahrnující“ slovy „které zahrnují“.  

AKCEPTOVÁNO 
 

19. V § 23 v odstavci 4 písm. d) doporučujeme 
systematicky zařadit slovo „funkční“ až na konec 

textu.  
 
V odstavci 6 navrhujeme nezavádět legislativní 
zkratku „(dále jen „záložní pracoviště“)“, která je 
matoucí a navíc užívána nedůsledně, a tedy 
chybně. Poukazujeme na § 41 návrhu, kde se 
v prvních třech odstavcích hovoří o blokové 
dozorně a v odstavcích 4 a 5 o záložním pracovišti. 
Jde tedy o dvě pracoviště, která musí být navíc z 

provozních důvodů na sobě nezávislá, a není tedy 
žádný důvod převádět je na „společného 
jmenovatele“ legislativní zkratkou.  
 
Pokud by byla tato připomínka přijata, je třeba 
v odstavci 6 vložit za slova „dozorně a“ slova „v 
jejím“ a text za slovem „pracovišti“ vypustit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Pojmy „bloková dozorna“ a „záložní pracoviště 
blokové dozorny“ znamenají zcela odlišné 
skutečnosti a text vyhlášky je důsledně rozlišuje. 
Aby nedocházelo k nejasnostem, je zavedena 
legislativní zkratka „záložní pracoviště“. Rovněž v 
§ 41 jsou tyto pojmy užívány v záměrném 
kontextu. Není tedy pravda, že je zkratka 
používána nedůsledně. Odstranění legislativní 
zkratky by vedlo jen k nadbytečnému bytnění 
textu nutností opakovat celé slovní spojení 
„záložní pracoviště blokové dozorny“. 
Připomínka k umístění slova „funkční“ je ryze 
formální a je spíše otázkou subjektivního 
vnímání, nežli objektivního nedostatku textu. 

20. V § 24 doporučujeme rozdělit odstavec 1 na 
odstavce 1 a 2 podle vět a upravit označení 
následujících odstavců. 

AKCEPTOVÁNO 

21. Ustanovení § 26 doporučujeme formulovat takto: 

„§ 1 

Hodnocení bezpečnosti projektu pro základní 
projektové vnitřní postulované iniciační události 

 Hodnocení bezpečnosti projektu při analýze 
odolnosti jaderného zařízení proti základní 
projektové vnitřní postulované iniciační události 
musí  

a) prokázat plnění základních bezpečnostních 
funkcí zásahy bezpečnostních systémů, které 

AKCEPTOVÁNO 
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mají zaručenu vysokou spolehlivost plnění 
bezpečnostních funkcí; funkce ostatních systémů 
musí být v této analýze zohledněny, pokud 
mohou zhoršovat průběh odezvy jaderného 
zařízení po postulované iniciační události, 

b) zohlednit výskyt nejzávažnější jednoduché 
poruchy bezpečnostních systémů s aktivní 
bezpečnostní funkcí;  je-li selhání pasivní funkce 
systémů, konstrukcí a komponent prakticky 
vyloučenou skutečností, nemusí být touto 
analýzou zohledněno, 

c) ověřit účinnost zásahu bezpečnostních systémů 
v případě, kdy schopnost těchto systémů zajistit 
bezpečnostní funkci je v nejméně příznivém 
stavu předpokládaném projektem jaderného 
zařízení pro průběh odezvy po základní 
projektové vnitřní postulované iniciační události; 
selhání jiných systémů, konstrukcí a 
komponent, které vznikne jako důsledek 
základní vnitřní postulované iniciační události, 
se považuje za součást této postulované 
iniciační události, 

d) prokázat, že vliv neurčitostí vstupních parametrů 
a výpočetních postupů a výrobních tolerancí na 
výsledek analýz byl v hodnocení projektu 
jaderného zařízení zohledněn s dostatečnou 
rezervou.“. 

22. V § 28 odst. 2 písm. a) doporučujeme nahradit slovo 
„nastane-li“ slovy „jestliže nastane“.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Není zřejmé, kam připomínka směřuje, 
v pododstavci takové slovní spojení neexistuje. 

23. V § 31 odst. 3 navrhujeme nahradit slovo „vznikající“ 

slovy „ , které vznikají“.  
AKCEPTOVÁNO 

24. V § 33 odst. 4 doporučujeme nahradit slova „v nichž“ 

slovy „ve kterých“.  
AKCEPTOVÁNO 
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25. V § 34 odst. 1 navrhujeme nahradit na třetím řádku 
slovo „a“ slovem „nebo“, slovo „způsobující“ slovy „ , 
která způsobuje“ a za slova „aktivní zóny a“ vložit 
slovo „musí“.  
 
 
 
V odstavci 5 navrhujeme vypustit slovo „části“ a text 

doplnit slovy „nebo jeho části“. 
 
V souvislosti s odstavcem 6 klademe otázku, zda na 
tomto místě uvedený požadavek musí splňovat 
každý systém podle odstavce 2 tohoto ustanovení 
samostatně. Z povahy věci usuzujeme, že ano, 
nicméně „pro jistotu“ dáváme k úvaze vložení slov 
„každý samostatně“ za slova „podkritického stavu“.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Schopnost odstavení musí být zajištěna jak v 
provozních stavech, tak i v průběhu základních 
projektových nehod. Ostatní úpravy jsou ryze 
formální a nadbytečné. 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 

26. V § 35 odst. 1 písm. b) doporučujeme nahradit slovo 
„budou“ slovem „jsou“. 

AKCEPTOVÁNO 
Bude nahrazeno slovy „jsou prováděny“. 

27. V § 36 odst. 2 navrhujeme vložit za slovo 
„požadavky“ slovo „jiných“ a v odůvodnění uvést 
příklady těchto „jiných právních předpisů“. 

 
V odstavci 3 písm. a) bodu 4 doporučujeme 
nahradit slova „vyloučenou skutečností“ slovem 

„vyloučeno“.  
 
 
 
V souvislosti s odstavcem 5 písm. a) navrhujeme 
uvést v odůvodnění, v čem uváděný konzervativní 
přístup spočívá. 

AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
„Prakticky vyloučená skutečnost“ je institut 
definovaný vyhláškou. 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
Pojem „konzervativní přístup“ je definován § 3 
písm. a) vyhlášky. 

28. V § 37 odst. 2 navrhujeme vložit za slovo 
„odpuštění“ slova „radioaktivní látky“.  

 
V § 38 odst. 2 doporučujeme spojku „a“ nahradit 
spojkou „nebo“ s ohledem na to, že se jedná o 

AKCEPTOVÁNO 
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příkladmý výčet. 

29. V § 41 odst. 5 písm. a) doporučujeme nahradit slova 
„tak, jak je“ čárkou a slovem „je-li“.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Navržená změna mění smysl ustanovení, 
záměrem předkladatele  

30. V § 44 odst. 3 navrhujeme nahradit slova 
„vyloučenou skutečností“ slovem „vyloučena“. 
 
 
V souvislosti s odstavcem 4 písm. b) bod 2 
doporučujeme vysvětlit v odůvodnění, co jsou to 
„reaktivní síly“ a v čem spočívá jejich vliv.  

 
 
 
V odstavci 4 písm. b) bod 2 navrhujeme doplnit 
před slovo „ovládání“ slovo „jejich“ 

NEAKCEPTOVÁNO 
„Prakticky vyloučená skutečnost“ je institut 
definovaný vyhláškou. 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
Jde o obecné známý fyzikální jev, jehož 
vysvětlení je běžně dostupné i ve veřejných 
zdrojích (např. Wikipedia). 
 
NEAKCEPTOVÁNO  
Není zřejmé, kam připomínka směřuje. 

31. V § 46 navrhujeme spojit odstavce 1 a 2 tak, že 
dosavadní odstavec 1 bude doplněn slovy „ , 
kterými jsou“ a v dosavadním odstavci 2 
doporučujeme vypustit jeho úvod.  
 
Dosavadní odstavec 3 navrhujeme označit jako 
odstavec 2 a v jeho úvodní části nahradit číslo „2“ 
číslem „1“.   
 
V dosavadním odstavci 2 písm. c) bod 5 
doporučujeme vypustit slovo „nebo“, neboť jde o 
příkladný výčet. 

AKCEPTOVÁNO 
 
 
 
 
AKCEPTOVÁNO 
 
 
NEAKCEPTOVÁNO 
Formulace respektuje článek 42 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády. 

32. V § 47 doporučujeme v souvislosti s odstavcem 3 
uvést v odůvodnění příklady „vybraných zařízení“.  

NEAKCEPTOVÁNO 
„Vybraná zařízení“ definuje atomový zákon a 
jejich výčet podává příloha vyhlášky. 

33. V § 48 odst. 4 písm. a) máme za to, že nemá být 
optimalizováno ozáření pracovníků, ale 
minimalizováno  jejich  ozáření,  a  slovo  
„optimalizováno“  je  uvedeno  nedopatřením. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Slovo „optimalizováno“ rozhodně není uvedeno 
nedopatřením. „Princip optimalizace“ je základní 
teoretické východisko radiační ochrany 
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Jde-li však skutečně o optimalizaci, je nezbytné 
v odůvodnění uvést, v čem tato optimalizace 
spočívá.  
 
 
 
 
 
 
V úvodní části písmene i) nám není zcela jasný 
rozdíl mezi dostatečným počtem míst a kapacitou 
míst. Tento rozdíl je třeba v odůvodnění 
specifikovat, nebo slova „a kapacita míst“ vypustit.  

(omezování ozáření), které upravuje atomový 
zákon jak v principiální rovině (§ 5), tak i 
konkrétně pro jednotlivé expoziční situace. Nemá 
se tedy jednat o „optimalizaci“ v obecném smyslu 
toho slova, nýbrž o specifický postup 
optimalizace radiační ochrany vymezený přesně 
zákonem, k jehož provedení je vyhláška 
vydávána. 
 
VYSVĚTLENO 
Jelikož se jedná o místa určená k dekontaminaci, 
musí jít z povahy věci o prostory nebo místnosti. 
Rozdíl je tedy zřejmý, „počet míst“ znamená, že 
takový míst musí být vyšší počet, aby bylo možné 
provádět dekontaminaci současně nebo aby se 
místa mohla v případě potřeby suplovat. Kapacita 
míst pak znamená, že je nutno, aby místa 
v souhrnu zajistila dekontaminaci všech 
relevantních osob. 

34. V § 49 v úvodní části odstavce 1 navrhujeme zvážit 
nahrazení slova „převýšení“, což je spíše zeměpisný 

pojem, slovem „překročení“. 

AKCEPTOVÁNO 

35. V § 50 odst. 1 doporučujeme formulovat z hlediska 
logické posloupnosti jednotlivá písmena tohoto 
odstavce takto: 
 
„a) úkryty, 
b) havarijním řídícím střediskem, 
c) technickým podpůrným střediskem, 
d) vnějším havarijním podpůrným střediskem, 
e) záložním havarijním řídícím střediskem a 
f) záložní technickým podpůrným střediskem.“.  

AKCEPTOVÁNO 

36. V § 51 v souvislosti s odstavcem 1 písm. c) bodem 2 
navrhujeme zvážit v souvislosti s jiným právním 

NEAKCEPTOVÁNO 
Z kontextu je zřejmé, že má jít o krizovou 
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předpisem hmotněprávní odkaz, případně odkaz pod 
čarou. 

legislativu a také Legislativní pravidla vlády ve 
svém čl. 45 odst. 5 uvádějí, že v nenormativním 
odkazu se použije poznámky pod čarou 
„popřípadě“, tedy jen v odůvodněných případech. 

37. V § 56 navrhujeme vypustit slovo „v“. AKCEPTOVÁNO 
38. Ustanovení § 57 doporučujeme formulovat takto: 

 
„§ 57 

 

 (1) Provozní bezpečnostní zpráva pro jaderné 
zařízení s jaderným reaktorem musí obsahovat 
informace podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.  

 (2) Provozní bezpečnostní zpráva pro jaderné 
zařízení bez jaderného reaktoru a provozní 
bezpečnostní zpráva pro výzkumné jaderné 
zařízení musí obsahovat informace podle přílohy č. 
3 k této vyhlášce v rozsahu, který je pro takové 
jaderné zařízení použitelný. 

 (3)  Provozní bezpečnostní  zpráva pro první 
fyzikální spouštění jaderného zařízení s jaderným 
reaktorem, první energetické spouštění jaderného 
zařízení s jaderným reaktorem nebo provoz 
jaderného zařízení s jaderným reaktorem musí 
obsahovat informace podle příloh č. 3 a č. 4 k této 
vyhlášce.“.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Navržená úprava je pouze formální, navíc není 
odůvodněno, proč by měla být takto provedena. 

39. V souvislosti s přílohami návrhu vyhlášky vítáme, že 
předkladatel užívá při členění příloh desetinného 
členění namísto (někdy užívaného) členění tečkami, 
puntíky, odrážkami nebo jinými symboly. Při jejich 
použití je problematická citace jak při běžném 
užívání, tak i při novelizaci. V tomto směru 
považujeme členění přílohy č. 3, kde je užito 
desetinného členění, a přílohy č. 4, kde je užito 

NEAKCEPTOVÁNO 
Přestože připomínku předkladatel vítá jako 
podnět k formální revizi příloh vyhlášky, která 
bude provedena, konkrétní navržené úpravy 
nejsou vhodné. Body v jednotlivých přílohách 
nemají povahu nadpisů, tudíž jejich tučné 
zvýraznění není na místě. Členění textu příloh 
s užitím desetinných míst je obecně vhodnější 
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desetinného členění v kombinaci s písmeny malé 
abecedy za velmi přínosné pro jejich přehlednost. 
V zájmu takové přehlednosti doporučujeme 
kombinovaný způsob členění užít i u přílohy č. 1 a 2 
vyhlášky, kdy zejména příloha č. 1, ale i přílohy č. 2 
a 3 jsou méně přehledné i z toho důvodu, že text 
těchto příloh není opatřen odstavci. 
 
V zájmu přehlednosti příloh proto doporučujeme: 
 
a) jejich názvy provést tučným písmem s velikostí 

písma 14, 
b) v příloze č. 1, 2 a 3 názvy dosavadních bodů 1, 

2, 3 atd. provést tučným písmem velikosti 12, 
označit je římskými číslicemi I, II., III atd. a tyto 
body oddělit mezerami;  body I, II., III atd. členit 
dále podle zásad desetinného členění, 

c) v příloze č. 3 větu pod jejím názvem provést 
tučným písmem s velikostí písma 12 a oddělit 
jednotlivé body 1, 2, 3. atd. mezerou, 

d) v příloze č. 4 první odstavec označit římskou 
číslovkou I a druhý římskou číslovku II a úvodní věty 
těchto odstavců provést tučným písmem velikosti 
12. V návaznosti na to nahradit v úvodní větě 
druhého odstavce slova „1 až 3“ slovem „I“ a slova 
„zahrnout následující“ slovy „zahrnovat tyto“. 
Uvozovací věty jednotlivých bodů doporučujeme 
provést v zájmu přehlednosti tučnou kurzívou 
velikosti 12. 

(zejména z hlediska citací), nežli kombinace číslic 
a písmen. V tomto duchu bude formát příloh 
sjednocen. 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

1. K názvu vyhlášky 
Žádáme uvést název vyhlášky do souladu s jejím obsahem. 

Odůvodnění: 
Vyhláška podle příslušných zmocňovacích ustanovení 
obsažených v zákonu č. 263/2016 Sb., atomový zákon, 
neupravuje požadavky na projekt jaderného zařízení. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Zmocnění v § 46 odst. 8 atomového zákona 
výslovně uvádí, že „Prováděcí právní předpis 
stanoví obsah požadavků na projekt jaderného 
zařízení…“. Přestože vyhláška stanoví i některé 
další typy požadavků (např. na dokumentaci pro 
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povolovanou činnost a na bezpečnostní třídy), její 
hlavní náplní jsou právě požadavky na projekt 
jaderného zařízení. V zájmu srozumitelnosti a 
snadné aplikovatelnosti je proto žádoucí název 
zachovat v navrženém znění. 

2.  Obecně 
Požadujeme, aby názvy jednotlivých hlav, respektive 
částí, byly uvedeny do souladu s názvoslovím 
použitým v § 1 návrhu vyhlášky (respektive v zákonu 
č. 263/2016 Sb., atomový zákon) a hlavy seřazeny v 
tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v předmětu úpravy 
(tedy i v pořadí dle příslušných zmocňovacích 
ustanovení atomového zákona).  

NEAKCEPTOVÁNO 
Systematika vyhlášky a názvy jednotlivých partií 
reflektují věcnou náplň právní úpravy a její 
odbornou logiku. Vyhláška tak postupuje od 
obecného (principy projektu a projektování, 
hodnocení projektu, zajištění principů 
bezpečného využívání jaderné energie) 
k obecnému (požadavky na jednotlivé kategorie 
systémů, konstrukcí a komponent, vybraných 
zařízení a požadavky na dokumentaci). Text 
zákonného zmocnění tuto logiku bohužel 
nesleduje, protože vychází z různých částí 
zákona, zejména však z výčtu v § 46 odst. 2 
atomového zákona, který se vztahuje ke 
konkrétním oblastem projektování. Lze ovšem 
konstatovat, že systematika vyhlášky se snaží 
řád formulace § 46 odst. 2 atomového zákona 
sledovat. 

3. K ustanovení § 1  
Požadujeme ustanovení §1 písm. a) uvést věcně do 
souladu s obsahem části deváté vyhlášky. 
Odůvodnění 

V § 1 písm. a) se konstatuje, že vyhláška upravuje 
požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou 
činnost. V § 56 návrhu vyhlášky je odkazem na přílohu 
č. 2 upraven obsah předběžné bezpečnostní zprávy a 
v § 57 návrhu vyhlášky je odkazem na přílohu č. 3 
upraven obsah provozní bezpečnostní zprávy. Návrh 
vyhlášky tedy v žádném případě neobsahuje 

NEAKCEPTOVÁNO 
Dikce § 1 písm. a) respektuje formulaci § 24 odst. 
7 atomového zákona, tedy zmocnění, k jehož 
provedení je v této věci vyhláška navrhována. 
Fakt, že se nejedná o „veškerou dokumentaci“ 
není z tohoto hlediska relevantní, neboť 
ustanovení § 1 má spíše deklaratorní povahu. 
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požadavky na obsah veškeré dokumentace pro 
povolovanou činnost, jak je tato vyjmenována v příloze 
č. 1 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ale 
upravuje pouze obsah předběžné bezpečnostní zprávy 
a obsah provozní bezpečnostní zprávy. 

4.  Retroaktivita vyhlášky ve vazbě na požadavky na 
jaderná zařízení 

Návrh ustanovení: 
Je nezbytné zcela vyloučit nebo jiným způsobem 
vyřešit retroaktivitu nové vyhlášky. Jsou možné 
následující možnosti - důrazně požadujeme uplatnit 
některou z nich (za technicky i právně "čistší" 
považujeme první z uvedených možností). 

A. Přidat nové písmeno, případně vložit nový § mezi 
§ 1 a § 2 ve znění: 

"Vyhláška se nevztahuje na jaderná zařízení, která 
jsou využívána v souladu s povolením vydaným na 
základě požadavků předchozích právních předpisů 
(jaderná zařízení projektovaná a povolovaná před 
nabytím účinnosti této vyhlášky)." 
nebo 

B. Doplnit § 60 vymezující aplikovatelnost vyhlášky 
na jaderná zařízení projektovaná a povolovaná v 
minulosti (podle jiných právních předpisů) ve 
znění: 

"Pro jaderná zařízení, která jsou využívána v 
souladu s povolením vydaným na základě 
požadavků předchozích právních předpisů 
(jaderná zařízení projektovaná a povolovaná před 
nabytím účinnosti této vyhlášky), musí být 
nejpozději do 3 let od nabytí platnosti tohoto 
předpisu provedeny příslušné analýzy a hodnocení 
plnění požadavků této vyhlášky, specifikovány 
případné odchylky, identifikována možná opatření 
k jejich řešení a provedeno hodnocení jejich 
praktické realizovatelnosti při uvážení 

NEAKCEPTOVÁNO 
Skutečnost, že požadavky vyhlášky dopadají i na 
jaderná zařízení již provozovaná není 
retroaktivitou, resp. to neznamená, že by 
vyhláška působila zpětně, do minulosti, a 
upravovala poměry před nabytím své účinnosti. 
Tato „starší“ zařízení sice byla vystavěna a 
uvedena do provozu ještě před nabytím účinnosti 
vyhlášky, ovšem v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) 
bodem 3 zákona č. 263/2016 Sb., atomový 
zákon, musí i držitel povolení k provozu 
jaderného zařízení „zajistit, aby jaderné zařízení 
od zahájení výstavby až do vyřazení z provozu … 
splňovalo požadavky na projekt jaderného 
zařízení“. Vyhláška tedy nepůsobí zpětně (např. 
do oblasti konstrukce vybraných zařízení nebo do 
doby vytváření původního projektu jaderného 
zařízení), nýbrž dopadá na stávající situaci 
jaderného zařízení od okamžiku nabytí účinnosti. 
Reguluje sice činnosti a zařízení, které existovaly 
již v minulosti, ale reguluje je nikoli v minulosti, 
ale až v současnosti. 
Z právního hlediska se někdy v této souvislosti 
hovoří o „nepravé retroaktivitě“ – právní předpis 
nereguluje vznik a minulý stav činnosti (zařízení), 
ale jejich následky a aktuální stav. Tato nová 
právní úprava tak působí pouze do budoucnosti 
(pro futuro), ačkoli reguluje dříve vzniklé vztahy. 
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ekonomických faktorů. Identifikovaná opatření 
musí být následně realizována, pokud jsou 
technicky rozumně proveditelná a ekonomicky 
odůvodněná s ohledem na jejich přínos ke zvýšení 
bezpečnosti." 
Odůvodnění: 
Základním principem právních předpisů, norem aj. je 
neuplatňování retroaktivity. Pokud má být retroaktivita 
uplatněna, musí být jednoznačně vymezena pravidla 
pro toto uplatňování (to je základním parametrem 
každého takového předpisu/normy). 
Nová vyhláška přináší požadavky (oblast rozšířených 
projektových podmínek, zvládání těžkých havárií, 
požadavky na úkryty / havarijní řídící střediska aj.), 
která nebyla součástí projektu v současnosti 
provozovaných JE. Na stávajících JE již byly částečně 
implementovány a průběžně jsou vynakládány nemalé 
prostředky pro prověření dodatečných opatření pro 
zajištění bezpečnostních cílů i pro velmi 
nepravděpodobné scénáře. Některá opatření však již 
nemusí být rozumně proveditelná s ohledem na 
technickou komplikovanost, náklady a skutečný přínos 
k bezpečnosti. Z požadavků nové vyhlášky nejsou v 
současnosti stávajícími JE plněny (a splnění je 
problematické) následující požadavky: 
- § 14 odst. 2 písm. d) body 2 a 3 - požadavky na 
bazény skladování, zejm. "skladování poškozených 
palivových souborů (PS)..., které nejsou 
manipulovatelné pomocí prostředků určených 
projektem ... k provozní manipulaci ...". 
- § 43 odst. 3 písm. e) - zvládání těžké havárie (TH) s 
tavením jaderného paliva (JP) v hermetickém prostoru 
(HP) (pozn.: při postulaci selhání řady systémů tak, 
aby k TH vůbec došlo, již pro reaktory velkého výkonu 
předchozích generací není rozumně proveditelná 
dodatečná implementace "systémů ochranné obálky", 

Jde o důsledek toho, že rozsah subjektivních 
práv a povinností by měl být vždy v zásadě stejný 
pro všechny právní subjekty a měl by odpovídat 
aktuálnímu stavu právního řádu. 
Taktový postup je, na rozdíl od pravé retroaktivity, 
která je v zásadě nepřípustná, až na stanovené 
výjimky, naprosto běžný a aplikuje se u většiny 
novelizovaných či nových právních předpisů. 
 
S ohledem na uvedené z právního hlediska nelze 
obecně připustit, aby se požadavky nových 
právních předpisů nevztahovaly na již 
provozovaná jaderná zařízení, neboť by vznikla 
zjevná nerovnost mezi „starými“ a „novými“ 
provozovateli. 
Dále není možné, aby byla pro jakákoliv jaderná 
zařízení právní úprava vyhlášky vyloučena, 
protože pak by platila jen ustanovení atomového 
zákona, která jsou velmi obecná a stanoví jen 
základní povinnosti. Stará právní úprava totiž 
pozbyla účinnosti a je aplikovatelná jen v 
omezeném rozsahu na základě přechodných 
ustanovení atomového zákona (zejména § 229 
odst. 1). V takovém případě by Česká republika 
zásadním způsobem porušovala své povinnosti 
plynoucí z práva Euratomu a z doporučení 
Mezinárodní agentury pro atomovou energii, což 
je nepřijatelné. Samozřejmě, kromě těchto 
právních problémů, by absence konkrétní 
prováděcí právní úpravy mohla vést i k faktickým 
bezpečnostním selháním jaderných zařízení a 
jejich zastarávání vedoucím ke zvýšení rizika 
havárie. 
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které ve všech scénářích zajistí zvládání TH v HP). 
- § 50 odst. 3 písm. b) (částečně i písm. c)) - seismická 
a funkční odolnost úkrytů (tj. jedná se i o kompletní 
infrastrukturu úkrytů) pro MVZ (a ostatní vnější 
extrémy). 
- § 54 odst. 1 písm. b) a odst. 4 písm. b) - požadavky 
na záložní havarijní řídící středisko/technické 
podpůrné středisko. 
V oblasti havarijní připravenosti (HP) dále v případě, 
že by provozované bloky (elektrárny) měly splňovat 
požadavky z oblasti Zvládání radiačních mimořádných 
událostí (ZRMU), bylo by třeba na jejich splnění 
vynaložit enormní finanční prostředky a je možné, že 
některé požadavky by byly nerealizovatelné. Jedná se 
namátkou o § 7, § 8, §11, § 23, § 39, § 42, § 49 a § 50 
až § 54. Při budování nových havarijních řídících 
středisek (HŘS EDU a ETE) lze mluvit cca o 3 
miliardách korun. Jedná se o odhad se znalostí cen 
vybudovaného HŘS v JE Mochovce před pěti lety. 

 
Ke konkrétním návrhům: 
 
1. varianta  
"Vyhláška se nevztahuje na jaderná zařízení, 
která jsou využívána v souladu s povolením 
vydaným na základě požadavků předchozích 
právních předpisů (jaderná zařízení projektovaná 
a povolovaná před nabytím účinnosti této 
vyhlášky)." 
Návrh je z výše uvedených důvodů zcela 
neakceptovatelný. Vedl by k aplikaci pouze 
obecných povinností stanovených atomovým 
zákonem, tzn. bez jakékoliv prováděcí právní 
úpravy. Mimoto by se vztahoval na veškerá 
dosavadní jaderná zařízení, tzn. též na úložiště a 
sklady radioaktivního odpadu, na sklady 
vyhořelého a čerstvého jaderného paliva a na 
výzkumná jaderná zařízení. Jeho formulace také 
vykazuje řadu nedostatků, které by vedly k tomu, 
že by bylo aplikovatelné pouze na EDU 1 a ETE 
1 a 2, a to nejdéle do roku 2027 (pak bude muset 
ČEZ pro všechny tyto bloky totiž získat nové 
povolení k provozu – dikce „využívána v souladu 
s povolením vydaným na základě požadavků 
předchozích právních předpisů“ tedy neumožňuje 
absolutní vyloučení aplikace vyhlášky; EDU 2,3 a 
4 budou provozovány na základě povolení podle 
nového atomového zákona). 
 
2. varianta 
"Pro jaderná zařízení, která jsou využívána v 
souladu s povolením vydaným na základě 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQAAE9M6)



25 

 

požadavků předchozích právních předpisů 
(jaderná zařízení projektovaná a povolovaná před 
nabytím účinnosti této vyhlášky) musí být 
nejpozději do 3 let od nabytí platnosti tohoto 
předpisu, provedeny příslušné analýzy a 
hodnocení plnění požadavků této vyhlášky, 
specifikovány případné odchylky, identifikována 
možná opatření k jejich řešení a provedeno 
hodnocení jejich praktické realizovatelnosti při 
uvážení ekonomických faktorů. Identifikovaná 
opatření musí být následně realizována, pokud 
jsou technicky rozumně proveditelná a 
ekonomicky odůvodněná s ohledem na jejich 
přínos ke zvýšení bezpečnosti." 
 
Návrh, kromě toho, že trpí některými vadami 
zmíněnými u předchozího návrhu, zjevně 
nezohledňuje řadu ustanovení atomového 
zákona a návrhu vyhlášky o požadavcích na 
projekt jaderného zařízení. Samotný atomový 
zákon stanoví přechodné období pro dosavadní 
držitele povolení v oblasti požadavků na 
projektování jaderného zařízení v délce 2 let (§ 
229 odst. 1). Do této doby musí dosavadní držitel 
povolení provést přesně to, co je výše 
navrhováno – analyzovat situaci, identifikovat 
potřebná opatření a provést je. Vyhláška nemůže 
stanovit délku přechodného období v téže věci 
odchylně od zákona, k jehož provedení je vydána 
a i kdyby takové ustanovení prošlo legislativním 
procesem (což je téměř nepravděpodobné), bylo 
by neaplikovatelné, protože předpis vyšší právní 
síly má aplikační přednost. 
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Dále zákon obecně stanoví principy optimalizace 
a odstupňovaného přístupu (§ 5 odst. 1 písm. c) a 
odst. 8). Ty sice neumožňují zcela volnou aplikaci 
požadavků právních předpisů a v případě 
explicitních preskriptivních požadavků je jejich 
možnost užití jen omezená (např. kdyby vyhláška 
stanovovala konkrétní číselnou hodnotu nějakého 
limitu), ale u performativních („goal oriented“) 
požadavků, jakých je v našich právních 
předpisech většina, se plně aplikují. Tyto principy 
ukládají zohlednit právě onu „praktickou 
aplikovatelnost“ a „ekonomické faktory“, jak 
navrhuje znění připomínky výše. Je zřejmé, že s 
jejich užitím není možné daný požadavek 
vyhlášky vyloučit úplně, ale je připuštěno, aby 
konkrétní opatření k naplnění požadavku 
vyhlášky bylo užito či modifikováno v závislosti na 
tom, zda je proveditelné nebo hospodárné. 
Mimoto vyhláška sama na mnoha místech tento 
přístup dále rozvádí a zdůrazňuje, když staví na 
institutu „rozumné proveditelnosti“ a „praktického 
vyloučení“ a u řady požadavků výslovně uvádí, že 
mají být plněny jen tak, jak je to rozumně 
proveditelné, nebo neplněny, je-li důvod, pro 
který je požadavek zaveden, prakticky 
vyloučenou skutečností. 
Navržené ustanovení je tak dílem nadbytečné, 
delším přechodným obdobím pak v přímém 
rozporu se zákonem. 

5. Retroaktivita vyhlášky ve vazbě na vybraná 
zařízení (§ 8) 

Navrhované znění: 
„Pro systémy a zařízení, která jsou součástí 

NEAKCEPTOVÁNO 
I v tomto případě platí výhrady uvedené 
ve vypořádání připomínky k údajné retroaktivitě 
výše a návrh je formulován nevhodně. Mimoto i 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQAAE9M6)



27 

 

jaderných zařízení využívaných v souladu s 
povolením vydaným na základě požadavků 
předchozích právních předpisů (jaderná zařízení 
projektovaná a povolovaná před nabytím účinnosti 
této vyhlášky), která podle původních právních 
předpisů nepatřila mezi vybraná zařízení a u 
kterých dochází uplatněním kritérií dle této 
vyhlášky k zařazení mezi vybraná zařízení, nemusí 
být zpětně dokladovány vlastnosti vybraného 
zařízení podle § 8 této vyhlášky. Totéž platí pro 
systémy a zařízení, u kterých dochází uplatněním 
kritérií dle této vyhlášky ke zvýšení bezpečností 
třídy z BT3 do BT2. Při záměně nebo provádění 
rekonstrukcí těchto systémů a zařízení budou 
požadavky § 8 uplatněny v plném rozsahu.“ 
Odůvodnění: 
Opět se týká problematiky retroaktivity. Uplatněním 
kritérií dle nové vyhlášky (specificky § 9 odst. 3 a 
příloha 1.3.7, 1.3.16.x) dochází k situacím, kdy dojde 
ke zvýšení bezpečnostní třídy u některých systémů a 
zařízení (např. TVD, technika prostředí pro místnosti 
bezpečnostních systémů), resp. k situacím, kdy 
stávající zařízení, která nejsou VZ, budou zařazena 
mezi VZ (např. radiační monitoring okolí, TDS, aj.). U 
těchto zařízení samozřejmě neexistuje požadovaná 
dokumentace dokladující kvalitu a vlastnosti 
(specifická posouzení shody, výpočtová dokumentace, 
apod.). Právní předpis, kterým dochází k uplatnění 
nových požadavků, musí definovat způsob řešení výše 
popsané situace ve smyslu navrhovaného znění. 

pro případy naznačené v textu budou platit 
principy optimalizace a odstupňovaného přístupu. 
Požadavky na dokumentaci v § 8 návrhu 
vyhlášky (zřejmě se má na mysli „technická 
specifikace“ podle odstavce 1) jsou relativně 
nekonkrétní a vyhláška sama nestanoví formu ani 
přesný obsah takové dokumentace. Je tedy 
ponechán značný prostor adresátovi k volbě 
postupu, jak tyto požadavky naplní, v jakém 
rozsahu, v jaké míře detailu apod. Pokud není 
možné následně nějaký konkrétní aspekt 
technické specifikace naplnit (např. je to zcela 
nemožné, protože zařízení už existuje a danou 
informaci je možno získat jen při jeho výrobě), 
pak při aplikaci principu optimalizace lze připustit 
závěr, že bude takový požadavek plněn 
minimalisticky, až na úrovni blížící se pouhému 
popisu zařízení. Úplné paušální vyloučení těchto 
požadavků pro některé kategorie vybraných 
zařízení by vedlo k nežádoucímu stavu, kdy pro 
nová zařízení by existovala technická specifikace, 
zatímco pro stará zařízení by neexistovala žádná 
dokumentace (stará vyhláška je neúčinná a 
uplynutím přechodného období dle atomového 
zákona by se neaplikovala ani ta). Případné 
bezpečnostní konsekvence se nabízejí, nehledě 
na porušování požadavků Euratomu a MAAE. 
Lze mít za to, že navržená dikce je také v rozporu 
s požadavkem na „prověřování“ shody vybraného 
zařízení s technickými požadavky a na jeho 
dokumentování, jak plyne z vyhlášky č. 358/2016 
Sb., o požadavcích na zajišťování kvality a 
technické bezpečnosti a posouzení a prověřování 
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shody vybraných zařízení. Ta totiž vyžaduje, aby 
bylo prověřování shody vybraných zařízení 
dokumentováno, a to dokumentací, jejíž obsah 
bude v mnoha případech v souladu s § 8 
vyhlášky o požadavcích na projekt jaderného 
zařízení. Nejedná se v tomto případě o iniciální 
„posuzování“ shody, které je prakticky vyloučeno 
a není vyžadováno ani vyhláškou č. 358/2016 Sb. 
Z čistě praktického hlediska je také nanejvýš 
pravděpodobné, že podobnou „technickou 
specifikaci“ mají v nějaké podobě všechna 
zařízení používaná na jaderném zařízení. 

6. K § 6 odst. 6 

Stávající znění: 
(6) Za rozumně proveditelné se má plnění požadavku 
stanoveného touto vyhláškou, je-li riziko radiační 
havárie vyplývající z nedostatečné schopnosti 
jaderného zařízení plnit stanovené bezpečnostní cíle 
sníženo a současně nedochází k závažné změně 
důvodů pro využívání jaderného zařízení a jeho 
podmínek. 
Navrhované znění: 
(6) Za rozumně proveditelné se má plnění 
požadavku stanoveného touto vyhláškou, má-li 
implementace příslušných opatření pro splnění 
požadavku prokazatelný přínos z pohledu 
minimalizace rizika radiační havárie v porovnání s 
ekonomickými faktory a nároky implementace 
(dopady do projektu a provozování jaderného 
zařízení). 
Odůvodnění: 

Původní definice zcela nesrozumitelná. Požadujeme 
změnit dle návrhu nebo v obdobném smyslu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navržené znění ustanovení je zcela 
nesrozumitelné (srov. užití neurčitých výrazů 
„implementace“, „příslušná opatření“, 
„ekonomické faktory“, „nároky implementace“), 
nerespektuje ustanovení a pojmy atomového 
zákona (zjevně parafrázuje princip optimalizace, 
který je již obsažen v atomovém zákoně, 
navržené znění je tak duplicitní a nadbytečné) a 
není vhodné ani legislativně technicky a jazykově 
(např. nevhodné užití závorky, užití obecných 
vazeb bez jasného významu – „z pohledu“). 
Mimoto není připomínka relevantně odůvodněna 
a není zřejmé, v čem je spatřována 
„nesrozumitelnost“. Jiná připomínka v tomto 
duchu nebyla obdržena. 

7. K § 54 odst. 1 

Stávající znění: 
NEAKCEPTOVÁNO 
Změna textu není žádoucí, neboť jde o důslednou 
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(1) Projekt jaderného zařízení podle § 50 odst. 1 
musí zajistit, aby záložní havarijní řídící středisko, 
záložní technické podpůrné středisko a vnější havarijní 
podpůrné středisko 
a) nebyly ovlivňovány rozšířenými projektovými 
podmínkami a 
b) plnily svoji funkci při výskytu vlastností území, 
které by mohly vést ke ztrátě funkčnosti středisek, 
která zálohují. 
Navrhované znění: 
Úprava vymezení tak, aby nebyly vyloučeny projekty 
ve smyslu odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Není jasné, z jakého dokumentu plyne nutnost mít 
zřízeno záložní havarijní řídící středisko a záložní 
technické podpůrné středisko. Nový jaderný zdroj 
může mít havarijní řídící středisko i technické 
podpůrné středisko od začátku projektované jako 
odolné vůči všem negativním vlivům. Vyhláška musí 
respektovat i tato technická řešení. 

aplikaci principu ochrany do hloubky. Mimoto 
požadavek navazuje na dobrou praxi, jak 
vyplynula z opatření provedených na základě 
periodického hodnocení bezpečnosti stávajících 
jaderných zařízení a národního akčního plánu 
přijatého po fukušimské havárii. 
Držitel povolení musí být schopen zajistit 
technické podmínky pro zvládání radiačních 
mimořádných událostí v souladu s vnitřním 
havarijním plánem a s postupy pro zvládání 
abnormálních stavů jaderného zařízení a návody 
pro zvládání těžkých havárií. Pokud není schopen 
rozumně proveditelným způsobem zajistit 
odolnost potřebných úkrytů a pracovišť, musí 
těchto účelů dosahovat jiným způsobem, plnícím 
legislativní požadavky. 
V případě některých jaderných zařízení lze tuto 
povinnost plnit s využitím principu „praktického 
vyloučení“, nebo „rozumné proveditelnosti“. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K názvu 
Máme za to, že je zvolený název návrhu příliš 
zužující, neboť předmět úpravy vymezený 
v navrhovaném § 1 je širší, a návrh tudíž 
neupravuje toliko „požadavky na projekt jaderného 
zařízení“, ale i další příbuzné instituty. Nadto sám 
předkladatel v odůvodnění uvádí, že se návrhem 
stanovuje „řada podrobností souvisejících 
s projektováním jaderných zařízení“ a že 
„projektování jaderného zařízení a jeho projekt jsou 
základními východisky mírového využívání jaderné 
energie“. Doporučujeme proto rozšířit název návrhu 
tak, aby výstižněji odpovídal obsahu normované 
materie – např. „o požadavcích na projekt 

NEAKCEPTOVÁNO 
Je pravdou, že vyhláška upravuje řadu jiných 
skutečností, ovšem všechny mají jednoznačnou 
vazbu k projektu jaderného zařízení, resp. 
k požadavkům na projekt jaderného zařízení. 
Pokud by měl název vystihovat celou šíři úpravy 
v jejích detailech, byl by příliš objemný a obtížně 
srozumitelný. Záměrem předkladatele bylo, 
v duchu čl. 30 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády, aby název právního předpisu stručně a 
výstižně vyjádřil hlavní obsah právního předpisu. 
Hlavním obsahem právního předpisu jsou v tomto 
případě požadavky na projekt jaderného zařízení. 
Mimoto na tento název vyhlášky již normativně 
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jaderného zařízení a projektování jaderného 
zařízení“ nebo „o projektování jaderného zařízení a 
jeho projektu“ apod. 

odkazují některé jiné prováděcí vyhlášky 
k zákonu č. 263/2016 Sb., které byly 
připravovány paralelně a byly v některých 
případech dokonce již přijaty. 

2. K § 1 písm. b) a e) 

Jsme toho názoru, že návrh v rozporu s 
předmětnými ustanoveními neupravuje „výčet 
bezpečnostních funkcí, které musí jaderné zařízení 
plnit, a jejich rozdělení do kategorií podle významu 
pro jadernou bezpečnost“ [§ 44 odst. 4 písm. a) 
atomového zákona] a „obsah požadavků na 
vybraná zařízení z hlediska bezpečnostních funkcí, 
k jejichž plnění přispívají“  
[§ 46 odst. 2 písm. i) atomového zákona]. Z toho 
důvodu doporučujeme předkladateli buď vypuštění 
předmětných ustanovení z vymezení předmětu 
úpravy, anebo doplnění příslušné materie do 
návrhu. Pokud se předkladatel domnívá, že 
problematiku „bezpečnostních funkcí“ v návrhu 
upravuje, pak žádáme o doplnění informace, ve 
kterých navrhovaných ustanoveních tak činí. V této 
souvislosti doporučujeme vzhledem k rozsáhlosti 
návrhu a v zájmu jeho zpřehlednění doplnit 
k jednotlivým ustanovením či skupinám ustanovení 
závorky se specifikací konkrétního zmocňovacího 
ustanovení, které provádí. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Bezpečnostní funkce je základní (pojmovou) 
funkcí vybraných zařízení na jaderném zařízení, 
proto většina požadavků na vybraná zařízení, jak 
je vyhláška upravuje, souvisí s bezpečnostními 
funkcemi a bezpečnostní funkce vymezuje. Tímto 
způsobem vyhláška také podává výčet 
bezpečnostních funkcí, byť se nejedná o 
enumeraci provedenou koncentrovaně na 
jediném místě textu. Rozdělení bezpečnostních 
funkcí do tří kategorií je pojmově dáno 
rozdělením vybraných zařízení do 
bezpečnostních tříd. Tento vztah je přesně 
vyjádřen § 44 odst. 1 a 2 zákona č. 263/2016 Sb. 
Jelikož příloha č. 1 vyhlášky stanovuje dělení 
vybraných zařízení do bezpečnostních tříd, je 
tímto způsobem zakotveno i rozdělení 
bezpečnostních funkcí do kategorie. Věcně i 
právně se jedná o neoddělitelné instituty a bylo 
by nadbytečné (a pro adresáty matoucí) 
samostatně uvádět rozdělení bezpečnostních 
funkcí do kategorií. 
Druhé dotčené zmocnění, jak již bylo naznačeno 
výše, je naplňováno drtivou většinou obsahu 
vyhlášky. Části třetí až osmá vyhlášky stanoví 
požadavky na systémy, konstrukce a komponenty 
jaderného zařízení, zejména však na vybraná 
zařízení, a na jejich bezpečnostní funkce. 
Uvedení obou zmíněných zmocnění je tedy zcela 
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na místě. 
Zároveň se jeví nadbytečné uvádět zmocnění 
v závorce pod nadpisy, neboť většina obsahu 
vyhlášky naplňuje zejména tři zmocnění, a to 
často v rámci jednoho paragrafu současně, takže 
by takové doplnění nepřinášelo adresátům 
potřebnou informaci. 

3. K § 2 písm. o) a § 3 písm. j) 
Upozorňujeme, že zde definované pojmy „aktivní 
funkce systému, konstrukce nebo komponenty“ a 
„postulovaná vícenásobná porucha“ nejsou v textu 
návrhu vůbec používány, a proto doporučujeme 
shora uvedená ustanovení vypustit. 

AKCEPTOVÁNO 

4. K § 3 
V návětí doporučujeme vložit před slovo „rozumí“ 
slovo „dále“, jelikož se vzhledem k množství 
definovaných pojmů jedná už o druhý paragraf 
v řadě věnovaný pojmům, což by mělo být v jeho 
návětí vyjádřeno. 

AKCEPTOVÁNO 

5. K § 6 odst. 4 písm. e) a § 7 odst. 6 písm. c) 
V odkazech na § 4 použitých v těchto ustanoveních 
chybí specifikace, že se odkazuje na jeho odstavec 
1, pročež do těchto odkazů doporučujeme vložit za 
text „§ 4“ text „odst. 1“. 

AKCEPTOVÁNO 

6. K § 9 odst. 7 

Upozorňujeme, že navrhovaná textace tohoto 
ustanovení nekoresponduje s nadpisem a obsahem 
přílohy č. 1, na niž odkazuje, pročež doporučujeme 
nahradit slovo „Kritéria“ slovy „Bezpečnostní třídy a 
kritéria“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Příloha obsahuje „kritéria pro zařazení vybraných 
zařízení do bezpečnostních tříd“ a uvádí se to i 
v jejím názvu. 

7. K § 14 odst. 2  

Za účelem potřebného odlišení od navrhovaného § 
13 odst. 2 doporučujeme vložit za slova „Projekt 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO 
Navrhovaný § 14 pojednává pouze o zařízení pro 
skladování ozářeného jaderného paliva v souladu 
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jaderného zařízení“ slova „s jaderným reaktorem“. s kategorizací podle § 13 odst. 1 písm. b). text 
bude tedy v návětí doplněn o dikci „zařízení pro 
skladování ozářeného jaderného paliva“. 

8. K § 16 odst. 1, § 17 odst. 1, § 23 odst. 2, § 25 
odst. 3, § 52 písm. j) a § 55 

Doporučujeme citace právních předpisů v těchto 
ustanoveních upravit v souladu s čl. 63 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, podle kterého lze 
slovní citaci právního předpisu použít teprve tehdy, 
byla-li předtím použita jeho úplná citace. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o normativní odkazy, které mají být dle 
čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 
konstruovány s využitím zkráceného názvu 
předpisu. 

9. K § 20, § 22, § 24 odst. 2 a § 26 

Ačkoli je v § 2 písm. i) definován pojem 
„postulovaná iniciační událost“, je v předmětných 
ustanoveních užíváno pojmů „základní projektové 
vnitřní postulované iniciační události“ a „vnitřní 
postulované iniciační události“, které nejsou nikde 
definovány. Doporučujeme proto v zájmu 
srozumitelnosti návrhu vyjasnit vztahy mezi těmito 
pojmy. 

NEAKCEPTOVÁNO 
V odborné praxi a rovněž v textu návrhu vyhlášky 
podle § 2 písm. i) existuje pojem „postulované 
iniciační události“, který text vyhlášky dále 
specifikuje podle: 
- místa původu (vnitřní/ vnější), 
- úlohy v konceptu ochrany do hloubky jaderného 
zařízení („abnormálního provozu“/ „základní 
projektová“/ “pro rozšířené projektové 
podmínky“). 
Z formálně právního hlediska by případná 
definice těchto pojmů neposkytovala přidanou 
hodnotu, neboť obsah těchto pojmů je zřejmý 
z kontextu. 

10. K části čtvrté a části páté 

Domníváme se, že k úpravě „vyhodnocování 
prevence, odolnosti a ochrany jaderného zařízení“ 
a „požadavků na systémy, konstrukce a 
komponenty“ postrádá předkladatel zákonné 
zmocnění, pročež požadujeme tyto části z návrhu 
vypustit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Název části čtvrté vystihuje obecně různé 
aspekty právní úpravy v ní obsažené, nemá sám 
o sobě normativní povahu. Vlastní obsah této 
části pak naplňuje zmocnění § 46 odst. 8 zákona 
č. 263/2016 Sb., které odkazuje na ustanovení 
odstavce 1, odstavce 2 písm. a), b), e), g), i), k), l) 
a m) a odstavce 3 tohoto paragrafu. Mezi 
prováděnými požadavky tak můžeme nalézt i 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQAAE9M6)



33 

 

odolnost a ochranu jaderného zařízení proti 
nebezpečí plynoucímu z vlastností území k 
umístění jaderného zařízení a z vnějších vlivů a 
prevenci, odolnost a ochranu jaderného zařízení 
před vnitřními vlivy. Stanoveni požadavků na 
projekt jaderného zařízení z těchto hledisek musí 
z povahy věci zahrnovat i vyhodnocování 
schopnosti jaderného zařízení tyto odolnosti 
dosahovat, jak ostatně stanoví i § 46 odst. 2 
písm. f) a h) zákona č. 263/2016 Sb. Proto musí 
vyhláška stanovit požadavky na zajištění těchto 
odolností, včetně jejich vyhodnocování. 

11. K § 52 písm. j) 

Doporučujeme opravit odkaz na vyhlášku č. 
359/2016 Sb., neboť tato neobsahuje citované 
ustanovení § 21 odst. 1 písm. g) bod 2. 

AKCEPTOVÁNO 
Bude odkazováno na ustanovení § 21 odst. 1 
písm. g). 

12. K § 57 odst. 2 

Konstatujeme, že není zřejmý význam užití slova 
„dále“ v tomto ustanovení. Konkrétně není zřejmé, 
zda se jím míní, že musí provozní bezpečnostní 
zpráva jaderného zařízení s jaderným reaktorem 
obsahovat kromě náležitostí podle přílohy č. 3 
navíc ještě náležitosti podle přílohy č. 4, či zda se 
má tento typ jaderných zařízení pro účely provozní 
bezpečnostní zprávy řídit toliko přílohou č. 4 – pak 
by bylo užití slova „dále“ matoucí a nadbytečné. 
Z toho důvodu doporučujeme předestřenou 
nejednoznačnost ustanovení odstranit. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínkovatel dle formulace připomínky vcelku 
jednoznačně chápe smysl ustanovení, obě 
ustanovení se vzájemně doplňují (v tomto duchu 
je také výraz „dále“ obvykle užíván), tudíž není 
zjevně nutné formulaci měnit. 

13. K příloze č. 2 

Vzhledem k tomu, že se příloha nečlení na více 
částí, doporučujeme u jejího návětí pro 
nadbytečnost odstranit označení „1.“ a následně 
takto zjednodušit i číselné označení všech dalších 

AKCEPTOVÁNO 
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položek výčtu. 

Ministerstvo vnitra Obecně: 

 Navrhovaná vyhláška obsahuje poměrně 
rozsáhlou úpravu věnovanou předcházení vzniku 
požáru. Považujeme proto za nezbytné, aby byla tato 
problematika projednána se zástupci Hasičského 
záchranného sboru na samostatném jednání, aby bylo 
docíleno právního zakotvení všech požadavků 
kladených na požární ochranu. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 23 odst. 4 písm. b) bodu 2: 

 Navrhované ustanovení nově zavádí pojem 
„řídící centrum systému požární ochrany“, který navíc 

není nijak definován. V této souvislosti považujeme za 
potřebné aplikovat primárně pojmosloví vycházející 
z předpisů upravujících problematiku požární ochrany. 
Podle § 1 písm. n) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o 
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci), se místo  
s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními 
prostředky, které je určeno  
k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné 
události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k 
plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace 
požární ochrany, označuje jako „ohlašovna požárů“. 
Požadujeme proto navrhované ustanovení upravit podle 
vyhlášky o požární prevenci. V případě, že navrhovatel 
trvá na užití pojmu „řídící centrum systému požární 
ochrany“, požadujeme doplnit jeho definici včetně 

odůvodnění nutnosti zavedení tohoto pojmu. 

AKCEPTOVÁNO 
Bude použit termín „ohlašovna požáru“. 

K § 2 písm. a):  

 Dovolujeme si upozornit na nevhodnost 
formulace „prakticky vyloučená skutečnost“, neboť není 

vhodné označovat za skutečnost podmínku, stav nebo 
událost, které se nikdy nemohou uskutečnit. 
Doporučujeme proto zvolit jiné označení tohoto pojmu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Výraz „skutečnost“ je v sousloví užíván 
v obecném smyslu, jako věc či entita, nikoli jako 
reálně existující fakt. Z definice ostatně 
jednoznačně plyne, jaký je její význam, proto 
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k naznačenému zmatení nemůže při aplikaci 
docházet. Zároveň není možné nalézt vhodné 
synonymum, neboť, jak plyne z definice, jde o 
širokou skupinu různých objektů nestejné 
(materiální i imateriální) povahy. 

K § 6 odst. 6: 
 Doporučujeme upravit formulaci tohoto 
ustanovení, aby bylo zřejmé, že se jedná o závažnou 
změnu podmínek zařízení a nikoliv závažnou změnu 
využívání těchto podmínek. 

AKCEPTOVÁNO 
Dikce „jeho podmínek“ bude nahrazena slovy 
„důvodů a podmínek pro využívání jaderného 
zařízení“. 

K 7 odst. 1: 

 Za účelem lepší srozumitelnosti textu 
doporučujeme slova „Provoz jaderného zařízení při 
ztrátě bezpečnostní funkce fyzické bezpečnostní bariéry 
může projekt jaderného zařízení připouštět“ nahradit 
slovy „Projekt jaderného zařízení může připouštět 
provoz jaderného zařízení při ztrátě bezpečnostní 
funkce fyzické bezpečnostní bariéry“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

K § 4 odst. 1 písm. c) bodu 2:  
 Navrhujeme slovo „které“ nahradit slovem 
„která“, neboť se jedná zřejmě o časově nebo místně 

omezená ochranná opatření, nikoliv obyvatelstvo. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 6: 

1. V odst. 2 písm. c) doporučujeme za slova „ 
„primární okruh“ doplnit uvozovky nahoře. 

2. Odst. 4 písm. c) navrhujeme upravit dle čl. 42 
odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády a 
spojku „a“ nahradit čárkou. 

3. V odst. 4 písm. e) doporučujeme opravit chybný 
odkaz na ustanovení a slova  
„§ 4 písm. c) bodu 1“ nahradit slovy „§ 4 odst. 1 
písm. c) bodu 1“. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 7 odst. 6 písm. c): 

 Doporučujeme opravit chybný odkaz na 
ustanovení a slova „§ 4 písm. c)“ nahradit slovy „§ 4 

AKCEPTOVÁNO 
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odst. 1 písm. c)“, popř. slovy „§ 4 odst. 1 písm. c) bodu 
1“ v závislosti na úmyslu předkladatele. 

K § 12 odst. 3 písm. f): 
 Dáváme na zvážení nahrazení slov „dlouho 
trvajících“ jedním slovem „dlouhotrvajících“. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 15: 

1. Navrhujeme odstranit označení odstavce 1, 
neboť ustanovení žádný další odstavec nemá. 

2. Navrhujeme sjednotit terminologii v případě 
užívání slov „bor“ a „bór“ a dále slov „rozpuštěný 
bór“ a „rozpustný bór“. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 17 odst. 3 a 4: 

Navrhujeme sjednotit terminologii v případě 
užívání slov „monitorování veličin“  
a „sledování veličin“. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 23 odst. 4 písm. c) bodu 2: 

Doporučujeme přeformulovat toto ustanovení, 
neboť není gramaticky správné. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 26 odst. 2: 
Navrhujeme vypustit čárku mezi slovy „události, 

musí“ pro nadbytečnost. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 29 odst. 3: 

 Navrhujeme přeformulovat toto ustanovení, 
neboť není zřejmé, k čemu se slovo „jeho“ vztahuje. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 48 odst. 4 písm. c): 
 Navrhujeme ustanovení upravit podle čl. 42 odst. 
2 písm. a) Legislativních pravidel vlády a slovo „a“ na 

konci textu nahradit čárkou. 

AKCEPTOVÁNO 

K § 49 odst. 1 písm. c): 
 Navrhujeme slovo „to“ vypustit z důvodu 

duplicity. 

AKCEPTOVÁNO 
 

K § 50 odst. 3 písm. i) bodu 3: 
 Navrhujeme slova „CO2“ nahradit slovy „CO2“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

K § 52 odst. 3 písm. j): 

Doporučujeme opravit chybný odkaz na 
AKCEPTOVÁNO 
Bude odkazováno na § 21 odst. 1 písm. g). 
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ustanovení § 21 odst. 1 písm. g) bodu  
2 vyhlášky o podrobnostech k zajištění zvládání radiační 
mimořádné události, neboť předmětné ustanovení 
vyhlášky není rozděleno do bodů. 

K § 53 písm. b) bodu 1: 
 Navrhujeme vypustit slovo „k“ mezi slovy „jsou k 

potřebné“ pro nadbytečnost. 

AKCEPTOVÁNO 
 

K § 56 a § 57 odst. 1: 
 Doporučujeme vypustit slovo „v“ ve slovech 
„stanoví v příloha“ pro nadbytečnost. 

AKCEPTOVÁNO 
 

K příloze č. 1 k bodu 5.2: 
 Doporučujeme vypustit tečku za slovy „bodů 1 až 
4.“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

K příloze č. 4 k bodu 8 písm. c) bodu 2 a bodu 9 
písm. b) bodu 6: 

 Navrhujeme tečku na konci ustanovení nahradit 
čárkou. 

AKCEPTOVÁNO 
 

K příloze č. 4 k bodu 18 písm. d): 
 Navrhujeme slovo „činnosti“ nahradit slovem 
„činností“. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Ministerstvo zemědělství Doporučujeme zvážit množství vysvětlovaných pojmů (v 
návrhu 22 pojmů, § 2 a § 3) v prováděcím právním 
předpisu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jsou definovány pojmy, jejichž legální vymezení 
je prakticky nezbytné. 

Ministerstvo životního 
prostředí 

Je třeba vždy zajistit soulad projektu jaderného 
zařízení s přímo aplikovatelnými povinnostmi podle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které 
poškozují ozonovou vrstvu (srovnej příloha č. VI. 
nařízení a zákaz použití halonu 1301 v pevných 
systémech sloužících pro požární ochranu prostor, 
ve kterých je nutno snížit riziko rozptýlení 
radioaktivních částic, kdy u nových zařízení není 
možné použít halon 1301 od r. 2010, ve stávajících 
zařízeních je možno používat do roku 2020). 

AKCEPTOVÁNO 
Jelikož nařízení je přímo aplikovatelné, není 
nutno vyhlášku v tomto směru nijak adaptovat. 
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Svaz průmyslu a dopravy 
ČR 

a) Nové požadavky na projekt (např. obyvatelnost 

dozoren za všech projektových stavů JE včetně 

rozšířené projektové podmínky (DEC), těžké havárie 

(TH); zvládání TH uvnitř hermetické zóny (HZ); 

požadavky na odolnost havarijních řídících středisek)  

ve stávající podobě návrhu vyhlášky znamenají riziko, 

že nebude jasné, jak bude požadavek aplikován na 

jaderná zařízení (JZ) projektovaná a povolovaná 

v minulosti podle dřívější legislativy. Jakákoliv 

možnost, že by se nově stanovené požadavky staly 

důvodem k vymáhání změn na stávajících jaderných 

zařízení je nežádoucí, zpochybňující právní jistotu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Požadavky nové vyhlášky, stejně tak jako nové 
požadavky atomového zákona, k jehož provedení 
je určena, mají dopadat na veškerá jaderná 
zařízení v ČR, včetně jaderných zařízení již 
provozovaných. Nejedná se v tomto směru o 
žádný průlom do právní jistoty, neboť takový 
postup je v legislativě zcela běžný. Opačný 
přístup by znamenal, že veškeré starší činnosti 
v různých oblastech regulace by probíhaly 
výlučně podle již neúčinných právních 
požadavků, což by zakládalo nejen zjevnou 
právní nerovnost, ale zejména z věcného 
hlediska zastarání s případnými bezpečnostními 
dopady. 
Skutečnost, že požadavky vyhlášky dopadají i na 
jaderná zařízení již provozovaná není 
retroaktivitou, resp. to neznamená, že by 
vyhláška působila zpětně, do minulosti, a 
upravovala poměry před nabytím své účinnosti. 
Tato „starší“ zařízení sice byla vystavěna a 
uvedena do provozu ještě před nabytím účinnosti 
vyhlášky, ovšem v souladu s § 49 odst. 1 písm. b) 
bodem 3 zákona č. 263/2016 Sb., atomový 
zákon, musí i držitel povolení k provozu 
jaderného zařízení „zajistit, aby jaderné zařízení 
od zahájení výstavby až do vyřazení z provozu … 
splňovalo požadavky na projekt jaderného 
zařízení“. Vyhláška tedy nepůsobí zpětně (např. 
do oblasti konstrukce vybraných zařízení nebo do 
doby vytváření původního projektu jaderného 
zařízení), nýbrž dopadá na stávající situaci 
jaderného zařízení od okamžiku nabytí účinnosti. 
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Reguluje sice činnosti a zařízení, které existovaly 
již v minulosti, ale reguluje je nikoli v minulosti, 
ale až v současnosti. 
Z právního hlediska se někdy v této souvislosti 
hovoří o „nepravé retroaktivitě“ – právní předpis 
nereguluje vznik a minulý stav činnosti (zařízení), 
ale jejich následky a aktuální stav. Tato nová 
právní úprava tak působí pouze do budoucnosti 
(pro futuro), ačkoli reguluje dříve vzniklé vztahy. 
Jde o důsledek toho, že rozsah subjektivních 
práv a povinností by měl být vždy v zásadě stejný 
pro všechny právní subjekty a měl by odpovídat 
aktuálnímu stavu právního řádu. 
Taktový postup je, na rozdíl od pravé retroaktivity, 
která je v zásadě nepřípustná, až na stanovené 
výjimky, naprosto běžný a aplikuje se u většiny 
novelizovaných či nových právních předpisů. 
Nelze jej také považovat za nežádoucí zásah do 
právní jistoty. 
 
S ohledem na uvedené z právního hlediska nelze 
obecně připustit, aby se požadavky nových 
právních předpisů nevztahovaly na již 
provozovaná jaderná zařízení, neboť by vznikla 
zjevná nerovnost mezi „starými“ a „novými“ 
provozovateli. 
Dále není možné, aby byla pro jakákoliv jaderná 
zařízení právní úprava vyhlášky vyloučena, 
protože pak by platila jen ustanovení atomového 
zákona, která jsou velmi obecná a stanoví jen 
základní povinnosti. Stará právní úprava totiž 
pozbyla účinnosti a je aplikovatelná jen v 
omezeném rozsahu na základě přechodných 
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ustanovení atomového zákona (zejména § 229 
odst. 1). V takovém případě by Česká republika 
zásadním způsobem porušovala své povinnosti 
plynoucí z práva Euratomu a z doporučení 
Mezinárodní agentury pro atomovou energii, což 
je nepřijatelné. Samozřejmě, kromě těchto 
právních problémů, by absence konkrétní 
prováděcí právní úpravy mohla vést i k faktickým 
bezpečnostním selháním jaderných zařízení a 
jejich zastarávání vedoucím ke zvýšení rizika 
havárie. 

b) Rozdělení systémů, konstrukcí, komponent (SKK) do 

bezpečnostních tříd (BT) dle požadavků nové Vyhl 

(příloha č.1) přináší riziko rozšíření množiny  seznamu 

vybraných zařízení (SVZ) a není jasné, zda-li a jak 

bude aplikováno na JZ projektovaná a povolovaná 

v minulosti podle dřívější legislativy z pohledu 

dokladování jakosti dotčených „nově“ zařazených 

SKK do SVZ. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Z vyhlášky a zákona, k jehož provedení je 
určena, jednoznačně plyne, že se má nová právní 
úprava uplatnit i pro již provozovaná jaderná 
zařízení, a to s využitím dvouletého přechodného 
období podle § 229 odst. 1 zákona č. 263/2016 
Sb. Opačný přístup by představoval diskrepanci 
vůči novým jaderným zařízením a zjevný 
nesoulad s mezinárodními požadavky. 
K případné domnělé retroaktivitě viz výklad u 
připomínky výše. 

Zcela zásadní je sjednotit a jednotně používat 

základní pojmy, nejlépe formou jednoznačných 

definic doplněných vhodnými ideovými schématy, 

která po vzoru mezinárodních metodik/návodů 

mohou mnohem lépe vystihnout daný pojem a 

předejít tak interpretačním nejasnostem v budoucnu. 

Je nutná provazba na Design Basis Documents (DBD), 

Předprovozní bezpečnostní zprávu (PpBZ) a další 

dokumentaci provozovatele resp. SÚJB. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Z legislativně technického hlediska, zejména 
z hlediska požadavků stanovených Legislativními 
pravidly vlády, je navržený postup bohužel 
nepřijatelný. Není sice vyloučeno, aby právní 
předpis obsahoval vzorce, grafy či nákresy, 
ovšem „ideová schémata“ nelze do právního 
předpisu inkorporovat. Požadovanou funkci 
ovšem mohou hrát doporučení Státního úřadu 
pro jadernou bezpečnost, která budou 
v návaznosti na novou vyhlášku připravována. 
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Klasifikace SKK musí být naprosto jasná. Nutno 

stanovit jasnou relaci mezi významností SKK 

z hlediska jaderné bezpečnosti (důležitost z hlediska 

plnění bezpečnostních funkcí) a požadavky na jakost 

(bezpečnostní třídy), resp. dalšími konkrétními 

požadavky na navrhování dotčených SKK (seismicita, 

zálohovatelnost, odolnost na prostředí, EMC …). 

Požadavky na jakost, tj. zařazení do BT, musí být 

stanoveny formou kritérií, která musejí být naprosto 

jednoznačná (příloha č.1). Jinak hrozí riziko zbytečně 

velkého, nebo nesprávného určení rozsahu SVZ 

neadekvatnímu k reálnému bezpečnostnímu 

významu těchto SVZ  s významným dopadem do 

nákladů na provoz a údržbu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínka je nejasná a neuvádí nejen konkrétní 
návrh změny dikce, ale ani důvody připomínky, 
resp. nedostatky, které jsou v textu vyhlášky 
spatřovány. Lze souhlasit, že by klasifikace 
systémů, konstrukcí a komponent by měla 
reflektovat oba uvedené aspekty, ovšem 
předkladatel nemá za to, že by tak klasifikace 
nečinila. Systémy, konstrukce a komponenty jsou 
členěny z hlediska jejich bezpečnostního 
významu, což činí § 8 vyhlášky a nejdůležitější 
z nich, vybraná zařízení, jsou dále členěny 
z hlediska jakosti do bezpečnostních tříd. Rovněž 
klasifikace vybraných zařízení do bezpečnostních 
tříd v příloze č. 1 je dostatečně výmluvná a 
v zásadě sleduje dosavadní právní úpravu. 

 
 

V Praze dne 19. srpna 2017 

 

Vypracoval: Mgr. Štěpán Kochánek        Podpis: …………………………… 
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