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III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace k návrhu vyhlášky o monitorování 

radiační situace, kterou se provádí zákon č. …/2016 Sb., atomový zákon 

  

1.  Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název 

Vyhláška o monitorování radiační situace 

 

1.2 Definice problému 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předkládá návrh vyhlášky, kterou se provádí 

zákon č. .../2016  Sb., atomový zákon. K vydání vyhlášky je SÚJB zmocněn ustanovením § 

236 zákona č. .../2016 Sb., atomový zákon, který je v současné době projednáván 

v Parlamentu České republiky.  

Cílem navrhované právní úpravy je stanovení řady podrobností souvisejících s 

monitorováním radiační situace 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 i z  právních předpisů 

upravujících tuto oblast, tj. 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 budou ke dni nabytí účinnosti nového 

atomového zákona zrušeny a musí být nahrazeny novou právní úpravou.  Návrh vyhlášky 

taktéž fakticky navazuje na stávající systém monitorování, popsaný ve Zprávě o zajištění 

činnosti a vybavení Celostátní radiační monitorovací sítě, která byla podkladem pro usnesení 

vlády č. 522 ze dne 13. července 2011. Návrh dále reaguje na probíhající elektronizaci veřejné 

správy a upravuje příslušné technické náležitosti nutné pro vedení seznamu dat 

z monitorování radiační situace na území ČR tak, jak plyne  z § 26 odst. 1 písm. h) atomového 

zákona. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Navržená úprava dosud nebyla jednotně upravena; dílčí požadavky byly uvedeny ve vyhlášce 

č. 319/2002 Sb., ve vyhlášce č. 307/2002 Sb. a v nařízení vlády č. 11/1999 Sb., které se 

navrhuje ke dni nabytí účinnosti nového zákona zrušit včetně stávajícího atomového zákona, 

zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém vyžívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 

zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. Dosavadní právní úprava se týká jednak 

radiační monitorovací sítě (RMS), jednak povinností provozovatele jaderného zařízení, pro 

které se stanovuje zóna havarijního plánování, tj. provozovatele jaderných elektráren. 

Stávající systém monitorování radiační situace na území ČR, zajišťované prostřednictvím 

RMS a též provozovatelem jaderných elektráren, je však obsáhlejší a podílí se na něm více 

osob. Tento stávající systém monitorování SÚJB popsal ve Zprávě o zajištění činnosti a 

vybavení Celostátní radiační monitorovací sítě, která byla podkladem pro usnesení vlády č. 

522 ze dne 13. července 2011. Řízení RMS bylo zákonem č. 13/2002 Sb., který novelizoval 

zákon č. 18/1997 Sb., uloženo SÚJB. Na činnosti RMS se vedle SÚJB v rozsahu stanoveném 

 zákonem č. 18/1997 Sb. podílejí ministerstva financí, obrany, vnitra, zemědělství a životního 

prostředí. SÚJB má s těmito ministerstvy uzavřeny rámcové dohody, které jsou doplněny 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9EAZEOU)



- 53 - 

 

prováděcími smlouvami uzavřenými s jednotlivými institucemi uvedených resortů, 

participujícími přímo na činnosti RMS. Jedná se o Český hydrometeorologický ústav, 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Praha, v.v.i., Ministerstvo vnitra - 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Výzkumný ústav 

lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 

Policii České republiky, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární 

ústav, Generální ředitelství cel a Armádu České republiky. Ve smlouvách s výše uvedenými 

subjekty je stanoveno na jedné straně, na jaké konkrétní činnosti se daná organizace v rámci 

RMS podílí, v jakém rozsahu a příp. za jakých finančních a technických podmínek, na straně 

druhé, jaké jsou závazky SÚJB pro zajištění této spolupráce. Konkrétně je tak ve smlouvách, s 

výjimkou smluv s Ministerstvem vnitra - Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného 

sboru České republiky, Policií České republiky, Generálním ředitelstvím cel a Armádou 

České republiky, stanoveno, jaká je výše nákladů na činnost daných organizací 

spolufinancovaných z rozpočtu SÚJB; v případě smluv s Ministerstvem vnitra - Generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, Policií České republiky, 

Armádou České republiky je činnost složek RMS hrazena výhradně z rozpočtu příslušného 

resortu. Smlouvy také určují způsob financování vybavení dané organizace potřebné pro 

RMS, tedy, zda se jedná o vybavení financované, příp. spolufinancované SÚJB, nebo touto 

organizací. Výše uvedené schéma financování bylo usnesením vlády č. 522 ze dne 13. 

července 2011 stanoveno zachovat. Navíc bylo schváleno, že součástí budoucího nového 

atomového zákona bude nově uložená povinnost SÚJB vypracovat tzv. národní program 

monitorování. Výše uvedené zásady se staly základem pro formulování ustanovení týkajících 

se monitorování radiační situace v zákoně č. …/2016 Sb., atomový zákon a potřebné 

požadavky jsou rozpracovány v navržené vyhlášce. Příslušné podrobnosti ke konkrétnímu 

financování budou i nadále s výše uvedenými organizacemi řešeny smlouvami. 

Právní úprava v této oblasti vychází i z předpisů Euratomu, zejména z konsolidovaného znění 

Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii a ze Směrnice Rady 

2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy 

ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom. 

 

1.4     Identifikace dotčených subjektů 

Vyhláška se vztahuje na subjekty, které se v současné době podílejí na monitorování radiační 

situace na území ČR, tj. na orgány vykonávající státní správu v oblasti mírového využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření podle § 206 písm. a), i), j), l), m), n), a o) návrhu 

atomového zákona, a držitele povolení k vykonávání činností souvisejících s využíváním 

jaderné energie a k vykonávání činností v rámci expozičních situací, k nimž je stanovena zóna 

havarijního plánování, tak i na subjekty, které se nově na tomto monitorování budou podílet, 

tj. např. na osoby které mají v držbě odval, odkaliště nebo jiný zbytek po činnosti související 

se získáváním radioaktivního nerostu. 

 

1.5     Popis cílového stavu 

Vyhláška o monitorování radiační situace právně závazným způsobem stanoví, jakým 

způsobem bude na území ČR systematicky a trvale měřena úroveň vnitřního a vnějšího 

ozáření obyvatelstva s cílem umožnit včasné zjištění zvýšené úrovně ozáření nad obvyklé 

hodnoty na území ČR a přijmout relevantní ochranná opatření. Stanoví subjektům podílejících 

se na monitorování radiační situace určeným v atomovém zákoně podrobné požadavky na 

měření a vyhodnocování veličin a skutečností důležitých z hlediska monitorování radiační 

situace jejich předávání SÚJB a zveřejňování. V národním programu monitorování bude 
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transparentním a jednoznačným způsobem definován způsob a rozsah monitorování všemi 

subjekty, které se podílejí na monitorování radiační situace na území ČR.  

 

1.6      Zhodnocení rizika 

Rizikem je varianta, že nedojde k vydání navržené vyhlášky za situace, že stávající právní 

úprava bude novým atomovým zákonem zrušena. V takovém případě by mohl nastat 

nepřijatelný stav, kdy bude novým atomovým zákonem zavedena nová regulace bez toho, že 

by podrobnosti byly upraveny prováděcím právním předpisem, což by znamenalo jak pro 

regulátora (SÚJB), tak i pro dotčené subjekty stav zvýšené právní nejistoty a 

nepředvídatelnosti práva. Rizika, která by hrozila přijetím tohoto návrhu, nejsou předkladateli 

známá a nelze je ani předpokládat. Naopak, přijetí navržené právní úpravy přinese pro 

uživatele vyhlášky požadovanou právní jistotu vyplývající z konkrétní právní úpravy. 

 

 

2.  Návrh variant řešení 

 

2.1 Varianta 0 – ponechání současného stavu beze změny 

Nulová varianta vychází z předpokladu, že oblast monitorování radiační situace nebude 

v právním předpise provádějícím atomový zákon upravena. Podle této varianty by musely 

všechny dotčené osoby zajistit monitorování radiační situace pouze na základě ustanovení 

atomového zákona, což by s sebou přineslo značné obtíže v souvislosti s pouze obecnou 

právní úpravou příp. až nemožnost toto monitorování na území ČR náležitě zajistit. 

 

2.2  Varianta 1   
Přijetí navrhované právní úpravy - varianty 1 zajistí řádné provádění monitorování radiační 

situace na území ČR. Bude se tak jednat o to, že právně závazným způsobem bude i nadále 

pokračovat již fungující monitorování v rámci RMS, který bude pro osoby, kterým atomový 

zákon určuje povinnost provádět monitorování radiační situace podle národního programu 

monitorování, doplněn stanovením náležitostí obsahu tohoto plánu. Do takto nově 

zaváděného systému budou navíc zahrnuti i další držitelé povolení, a tak dojde 

k systematickému a transparentnímu způsobu předávání dat z monitorování výpustí a okolí 

všech jaderných zařízení a pracovišť IV. kategorie na SÚJB, který následně mj. zajistí jejich 

průběžné zveřejňování. Nová právní úprava také přináší stanovení různých technických a 

organizačních požadavků jak na samotná měření a jejich organizaci, tak na data 

z monitorování a systém jejich předávání do datového střediska SÚJB a jejich další 

zpracování, zveřejňování a předávání Evropské komisi, příp. dalším třetím stranám. 

Posledním okruhem důležitých praktických aktivit probíhajících v oblasti monitorování 

radiační situace na území ČR od vstupu ČR do EU bude zapracování technicko - 

organizačních požadavků z věcně příslušných předpisů EU (včetně doporučení), a to 

 Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 

energii 

 Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní 

bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a 

zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom 

a 2003/122/Euratom 

 Doporučení Komise 2000/473/Euratom  o uplatňování článku 36 Smlouvy o 

Euratomu, který se týká monitorování úrovně radioaktivity v životním prostředí pro 

účely hodnocení ozáření veškerého obyvatelstva, 
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3.  Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1  Identifikace nákladů a přínosů  

 

3.1.1 Varianta 0 

Nulová varianta nebyla ze shora uvedených důvodů hodnocena. 

 

3.1.2 Varianta 1 

a) Náklady a přínosy podnikatelů 

V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky podnikatelům - držitelům povolení k provozu 

jaderného zařízení nebo pracoviště IV. nebo III. kategorie, kteří se podle doposud platné 

právní úpravy podíleli na monitorování radiační situace, návrh nepředpokládá žádné nové 

(další) náklady. Naopak lze předpokládat snížení administrativní zátěže, neboť zvolené řešení 

nově a jednoznačně popisuje způsob předávání dat z monitorování radiační situace, který 

respektuje obecné požadavky kladené jak na informační systémy, tak na kybernetickou 

bezpečnost. Podnikatelé, tj. držitelé povolení tak budou nadále transparentně a jednoznačně o 

vývoji technických požadavků z oblasti ICT včas informováni, tj. návrh vychází v mnohém 

vstříc zejména požadavkům praxe. Z provedení vyhodnocení nákladů a přínosů legislativního 

zpracování zadaného řešení je zřejmé, že zvolené řešení je řešením optimálním a zaručuje 

použití nejvhodnější ekonomické varianty. 

Nově je stanovena povinnost zajistit monitorování okolí (radiační situace) osobám, které mají 

v držbě odval, odkaliště nebo jiný zbytek po činnosti související se získáváním radioaktivního 

nerostu. Těmto osobám vzniknou nové náklady v souvislosti se zajištěním nejen samotného 

monitorování radiační situace, ale i se zajištěním měřící laboratoře pro monitorování okolí a 

s předáváním dat z monitorování okolí SÚJB.  

 

b) Náklady a přínosy veřejné správy 

V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky návrh nepředpokládá žádné nové (další) 

náklady orgánů veřejné správy. Naopak lze předpokládat zjednodušení jejich činnosti, neboť 

zvolené řešení nově a jednoznačně popisuje jejich způsob zapojení do systému monitorování 

radiační situace na území ČR a způsob předávání dat z jimi prováděného monitorování 

radiační situace, který respektuje obecné požadavky kladené jak na informační systémy, tak 

na kybernetickou bezpečnost. Orgány veřejné správy tak budou nadále transparentně a 

jednoznačně o vývoji technických požadavků z oblasti ICT včas informováni, tj. návrh 

vychází v mnohém vstříc zejména požadavkům praxe. Navrhované řešení nevznáší nové 

nároky na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. Z provedení vyhodnocení nákladů a 

přínosů legislativního zpracování zadaného řešení je zřejmé, že zvolené řešení je řešením 

optimálním a zaručuje použití nejvhodnější ekonomické varianty. 

  

 

4.  Návrh řešení 

 

4.1.  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Variantou doporučenou k dalšímu řešení je předložený návrh vyhlášky.  

  

5.  Implementace doporučené varianty a vynucování 

Orgánem zodpovědným za zpracování návrhu vyhlášky je SÚJB, který bude rovněž 

odpovědný za implementaci regulace v oblasti mírového využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření – monitorování radiační situace. Implementace a vynucování budou 

realizovány zejména v rámci výkonu státního dozoru SÚJB v uvedené oblasti. 
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6.  Přezkum účinnosti regulace 

Přezkoumání účinnosti bude průběžně prováděno v rámci výkonu státního dozoru v oblasti 

mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření – monitorování radiační situace.  

 

7.      Konzultace a zdroje dat 

Konzultace proběhly v rámci přípravy návrhu vyhlášky, a to s odborníky Státního ústavu 

radiační ochrany, v.v.i., a provozovatelem jaderných elektráren.  

Zdrojem speciálních technických požadavků byly materiály:  

 doporučení Komise ze dne 8. června o používání článku 36 Smlouvy o Euratomu, 

který se týká monitorování úrovně radioaktivity v životním prostředí pro účely 

hodnocení ozáření veškerého obyvatelstva (Commission Recommendation of 8 June 

2000 on the application of Article 36 of the Euratom Treaty concerning the monitoring 

of the levels of radioactivity in the environment for the purpose of assessing the 

exposure of the population as a whole (2000/473/Euratom), 

 Commission Recommendation of 18 December 2003 on standardised information on 

radioactive airborne and liquid discharges into the environment from nuclear power 

reactors and reprocessing plants in normal operation (2004/2/Euratom), 

 Prověrky zařízení pro monitorování radioaktivity v životním prostředí podle článku 35 

Smlouvy o Euratomu - Praktická ustanovení k průběhu inspekcí v členských státech 

(2006/C 155/02),a 

 IAEA, Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection 

Safety Guide, Series No. RS-G-1.8, published August 22, 2005.  

Využity byly také praktické zkušenosti z inspekce EK provedené v oblasti monitorování 

radaiční situace v ČR a z účasti organizací z ČR v porovnávacích měření organizovaných EK. 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Osoba, která zpracovala závěrečnou zprávu RIA: 

Ing. Věra Starostová 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Adresa: Senovážné nám. č. 9, Praha 1 

telefon:  221 624 628 

e-mail: vera.starostova@sujb.cz 

 

 

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

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

unie, judikatury soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie, popřípadě s legislativními záměra a s návrhy Evropské unie 

 

Návrh vyhlášky je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, jak jej vymezuje čl. 

112 Ústavy České republiky. 

Vyhláška je vydána k provedení zákona č. .../2016 Sb., atomový zákon, z jehož mezí 

nevybočuje. 

Navrhovaná vyhláška je plně slučitelná s relevantními právními předpisy EU/Euratom, a to s: 

 Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou 

energii 

 Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní 

bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a 
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zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom 

a 2003/122/Euratom 

 

 

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

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny 

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocňovacími ustanoveními § 236 zákona č. … /2016 Sb., 

podle něhož SÚJB k provedení zde uvedených ustanovení prováděcím právním předpisem 

mimo jiné stanoví podrobné požadavky na formu a způsob monitorování radiační situace, 

požadavky na činnosti vykonávané měřicí laboratoří a na vybavení měřicí laboratoře, rozsah a 

způsob provádění porovnávacích měření a obsah národního programu monitorování a 

programu monitorování výpustí a okolí, jakožto dokumentace předkládané v příloze žádosti o 

vydání povolení. Navrhovaná vyhláška nepřinese zvýšené nároky na státní rozpočet nebo jiné 

veřejné rozpočty. Právní úprava nebude mít oproti současnému stavu negativní hospodářské a 

finanční dopady na hospodářské subjekty, včetně malých a středních podnikatelů. 

Navrhovaná úprava nebude mít negativní sociální dopady. 

 

D. Dopady na životní prostředí 

Monitorování radiační situace nebude mít žádné dopady na životní prostředí. V monitorování 

radiační situace budou zahrnuty i výsledky monitorování z odvalů, odkališť nebo jiných 

zbytků po činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu. Předávání těchto 

výsledků monitorování umožní jejich využití pro zvolení vhodného způsobu dalšího užívání 

těchto prostor. Výsledky monitorování za nehodové expoziční situace umožní včasné 

zavedení ochranných opatření a tím i ochranu obyvatelstva a životního prostředí. 

 

E. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

Navržené řešení  neobsahuje úpravu, kterou by bylo možné označit za diskriminační.   

 

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

údajů   

Navrhované řešení nemá žádný vliv na ochranu soukromí, ani na ochranu osobních údajů. 

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

Ustanovení upravuje předmět právní úpravy.  

 

K § 2 

Za účelem správného výkladu této vyhlášky ustanovení upravuje dva právní pojmy, a to 

smíšenou stravu a položky smíšené stravy, které se požívají dále v textu, resp. v tabulkách 

příloh. 

 

K § 3 

Navržené ustanovení je prvním z ustanovení, která upravují požadavky na formu a způsob 

monitorování radiační situace. Všechna tato ustanovení vycházejí z  faktu, že monitorování 

radiační situace na území České republiky se provádí za účelem stanovení zevního a vnitřního 
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ozáření obyvatel ČR, určení jejich dlouhodobých trendů a včasného zjištění odchylek od nich. 

Prováděním normálního monitorování se navíc  udržuje organizační, technická a personální 

připravenost k havarijnímu monitorování, k prověřování schopnosti provádět činnosti podle 

příslušných metodik a jejich kvality. Při existující expoziční situaci slouží též k hodnocení 

dlouhodobých vlivů nehodové expoziční situace.  

Samotné ustanovení pak uvádí zásadní požadavky na havarijní monitorování, tedy na 

monitorování, které se provádí za nehodové expoziční situace, tedy po té, co na území vznikla 

a rozvíjí se radiační nehoda nebo radiační havárie. Jsou zde také uvedeny požadavky na různé 

způsoby monitorování, které musí být konkretizovány v programu monitorování okolí nebo 

výpustí držitele povolení nebo v národním programu monitorování. 

 

K § 4 

Ustanovení formuluje další požadavky na formu monitorování, kdy se pro potřeby 

monitorování radiační situace  na území ČR stanovují monitorovací sítě, které jsou navíc 

prakticky rozděleny podle účelu, území, které pokrývají, popřípadě používaných metod 

monitorování. Monitorovací sítě se skládají z monitorovacích míst, která se dělí na měřicí, 

odběrová a sběrná. Monitorovací trasy obsahují měřicí místa. Konkrétní popis  dělení 

monitorovacích sítí je uveden v tabelární formě v příloze č. 1. 

 

K § 5 

Ustanovení § 5 obsahují výčet jednak typů v ČR existujících monitorovacích míst, jednak 

požadavků na ně kladených tak, aby všechna budoucí monitorovací místa byla nadále 

zřizována efektivně, v souladu s těmito normativními požadavky. Důraz je kladen na 

požadavky vztahující se na měřicí místa sítě včasného zjištění a teledozimetrického systému, 

protože se jedná o monitorovací systém určený k zjištění změn v radiační situaci na území 

ČR, tedy k identifikaci případné nehodové expoziční situace vzniklé jak na území ČR, tak 

mimo ně. 

 

K § 6  
Navržené ustanovení obsahuje obecný popis monitorovaných položek tak, jak jsou v ČR 

zavedeny. Dále je zde odkaz na přílohu č. 2, která obsahuje detaily potřebné k tomu, aby 

monitorování probíhalo jednotným a systematickým způsobem. 

 

K § 7 

Ustanovení obsahuje podrobnosti potřebné k tomu, aby měření a vyhodnocování fyzikálních 

veličin charakterizujících pole záření a obsah radionuklidů, které je základem monitorování 

radiační situace na území ČR, probíhalo jednak věcně správně, jednak s cílem  měření a 

vyhodnocování jejich časového a prostorového rozložení. 

 

K § 8 

Ustanovení upravuje požadavky na zařízení, kterými se provádí v terénu buď vlastní měření 

nebo odběry. Měřicí zařízení musí být mj. schopná realizovat kdykoliv spolehlivě venkovní 

měření, kdežto odběrová zařízení musí umožnit, aby následná měření ve vzorcích odebraných 

jejich prostřednictvím byla věcně správná. Ustanovení tak obsahuje obecné požadavky na 

měřicí i odběrová zařízení, konkrétní technické požadavky pak jsou uvedeny v příloze č. 3. 

 

K § 9 

Navržené ustanovení stanovuje zásadní požadavky na provádění odběrů vzorků tak, aby tyto 

odběry umožnily následné věcně správné a dostatečně přesné měření obsahu radionuklidů 

v nich. V praxi musí na tyto základní požadavky navazovat vypracování příslušných metodik, 
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podle nichž budou tyto odběry prováděny a které také zohlední další zpracování těchto vzorků 

a jejich  měření v měřicí laboratoři. Ustanovení také nově zezávazňuje vypracování záznamu 

o odběru, jakožto základního průvodního dokumentu ke každému odběru. Ustanovení je 

doplněno konkrétními požadavky v příloze č. 4. 

 

K § 10 

Ustanovení upravuje požadavky na měřicí laboratoř, resp. na činnosti jí vykonávané a na její 

vybavení. Jedná se obecné požadavky, jejichž cílem je normativní vymezení základů pro 

věcně správné a jednotné vykonávání všech potřebných činností všemi měřicími laboratořemi 

podílejícími se na monitorování radiační situace na území ČR. Požadavek na plnění věcné 

správnosti prováděných činností je také obsažen v požadavcích na provádění měření obsahu 

jednotlivých radionuklidů ve vzorcích v souladu s požadavky na nejmenší detekovatelnou 

aktivitu uvedenou v příloze č. 3 a na účast v porovnávacích měřeních.  

Protože měřicí laboratoř je článkem řetězu „vzorek – laboratorní měření – datové středisko 

SÚJB“, jsou v tomto ustanovení také upraveny požadavky na výstupy z měřicí laboratoře. 

 

K § 11 

Navržené ustanovení uvádí požadavky na předávání dat z monitorování, které prakticky 

probíhá jako „on-line“ předávání. Proto jsou stanoveny obecné požadavky na předávaná data 

a stanovují se i požadavky na datové formáty a datová rozhraní, což jsou zásadní požadavky 

pro to, aby data z monitorování radiační situace mohl SÚJB ve svém datovém středisku 

v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 písm. h) zákona vést jako seznam.  

Ustanovení vychází také z dosavadních praktických zkušeností, kdy předávaná data nejsou 

unifikována, a za účelem zajištění maximální efektivity a jednotnosti dalšího zpracování takto 

předaných dat se nově zavádí požadavek na jednotné datové rozhraní u těch dat, kde je 

jednotnost věcně oprávněná. Příloha č. 5 toto ustanovení doplňuje. 

 

K § 12 

V tomto ustanovení jsou upraveny další požadavky kladené na monitorování radiační situace 

na území ČR, a to požadavky na činnosti, které musí být zajištěny datovým střediskem SÚJB. 

Jedná se tak o výčet požadavků na provádění všech činností s předanými daty tak, aby tato 

data byla jednoznačně a věcně správně přijata, posouzena, zpracována, zveřejňována a 

uchovávána. Navržené ustanovení také určuje požadavky na předávání dat, včetně požadavku 

na předávání tzv. standardizované informace, jejíž podrobnosti jsou v příloze č. 6, a na 

zabezpečení jiných činností datovým střediskem. 

 

K § 13 

Porovnávací měření je velmi důležitým nástrojem pro kontrolu srovnatelnosti a věcné 

správnosti měření prováděných v rámci monitorování radiační situace na území ČR různými 

osobami; tento nástroj prakticky používá jak Evropská komise, tak SÚJB, zatím však bez 

potřebné právní opory, což v praxi způsobuje problémy. Proto je v tomto ustanovení navržena 

úprava rozsahu a způsobu provádění porovnávacích měření a v příloze č. 7 se navíc stanovují 

některé požadavky na porovnávací měření organizovaná SÚJB. 

 

K § 14 

Ustanovení uvádí přehled veličin a skutečnosti důležitých z hlediska monitorování radiační 

situace a požadavky na jejich sledování, měření, hodnocení a zaznamenávání. Jak přehled, tak 

požadavky se týkají pouze vybraného okruhu osob podílejících se na monitorování radiační 

situace, a to dotčených držitelů povolení. V navrženém výčtu jsou ty veličiny a skutečností, 
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které nejsou součástí programu monitorování, ale kterým je také třeba při výkonu povolené 

činnosti věnovat náležitou pozornost. 

 

K § 15 

Ustanovení § 149 odst. 2 písm. a) zákona uvádí výčet všech osob, které jsou povinny se na 

monitorování radiační situace na území ČR (kromě příslušných držitelů povolení) podílet. 

Toto ustanovení ale na základě dosavadních praktických zkušeností nevylučuje možnost 

účasti i případných dalších zájemců o provádění tohoto monitorování. Tito další zájemci však 

musí kromě svého zájmu prokázat také odbornou zdatnost a potřebné personální a materiální 

vybavenost tak, aby mohli být oprávněně do systému monitorování radiační situace na území 

ČR zahrnuti a formálně uvedeni v národním programu monitorování.  

Navržené ustanovení § 15 uvádí kritéria pro výběr výše uvedených zájemců jako osob 

podílejících se na provádění monitorování radiační situace na území ČR. 

 

K § 16  

Národní program monitorování je nově zákonem zaváděným institutem, který musí být 

navržen takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby při prováděném monitorování radiační 

situace umožňoval včasné zjištění vzniku radiační mimořádné situace na území České 

republiky. Musí také pro území České republiky zahrnovat požadavky na normální 

monitorování, první fázi havarijního monitorování a základní rozsah druhé fáze havarijního 

monitorování pro jednotlivé monitorovací sítě, s výjimkou hraničních sítí. 

Navržené ustanovení uvádí požadavky na obsah tohoto dokumentu. 

 

K § 17 a § 18 

Ustanovení uvádějí změny, které ovlivňují monitorování výpustí a okolí pracoviště III. 

kategorie a pracoviště IV. kategorie, a změny, které souvisejí s monitorováním radiační 

situace na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření, rozsah a způsob dokumentování této a 

jejího oznamování SÚJB. Jedná se podrobnosti, které se určují k zajištění příslušnými držiteli 

povolení při výkonu jim povolené činnosti. 

 

K § 19 

Ustanovení určuje obsah dokumentace pro povolovanou činnost, tj. záměru monitorování 

výpustí z jaderného zařízení nebo z pracoviště IV. kategorie, kromě pracoviště s jaderným 

zařízením, programu monitorování výpustí nebo okolí a způsobu monitorování okolí po 

uzavření úložiště radioaktivního odpadu. 

 

K § 20 

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