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III. 

Odůvodnění 
 

Obecná část 

 

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

jaderného zařízení 

 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1. Název 

Vyhláška č. …/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení 

 

1.2. Definice problému 

Česká republika v současné době využívá jadernou energii a ionizující záření, jakožto 

nepominutelnou součást hospodářských aktivit moderního rozvinutého státu. Kromě běžných 

zdrojů ionizujícího záření, používaných v množství desetitisícových řádů, jsou předmětem 

průmyslových a vědeckovýzkumných aktivit rovněž zařízení s jadernými reaktory. S oběma 

kategoriemi zdrojů ionizujícího záření je nakládáno v jaderných zařízeních, legálně 

vymezených atomovým zákonem. Fakticky, ale i ve smyslu právní definice dané atomovým 

zákonem, potažmo mezinárodními smlouvami (např. Úmluva o jaderné bezpečnosti, uzavřena 

20. 9. 1994, účinnost 24. 10. 1996) a legislativou Evropského společenství pro atomovou 

energii (dále jen „Euratom“; např. Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, 

kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení), jsou 

jadernými zařízeními stavby nebo provozní celky, jejichž součástí je jaderný reaktor 

využívající štěpnou řetězovou reakci nebo jinou řetězovou jadernou reakci, sklady vyhořelého 

jaderného paliva, sklady čerstvého jaderného paliva, obohacovací závody, závody na výrobu 

jaderného paliva nebo závody na přepracování vyhořelého jaderného paliva, sklady 

radioaktivního odpadu a úložiště radioaktivního odpadu. Konkrétně jsou v České republice 

provozovány 2 jaderné elektrárny, 3 výzkumné jaderné reaktory, několik úložišť 

radioaktivního odpadu a několik skladů čerstvého a vyhořelého jaderného paliva. V relativně 

blízké budoucnosti je na základě strategických rozhodnutí vlády České republiky 

(zachycených v Národním akčním plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR, který vláda 

schválila svým usnesením č. 419 z 3. 6. 2015) očekávána příprava výstavby dalších jaderných 

zařízení, jmenovitě nových jaderně energetických reaktorových bloků jaderných elektráren a 

hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Všechna tato jaderná zařízení jsou nezbytná 

z hlediska ekonomického rozvoje státu, v případě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu 

pak také z důvodu trvalého řešení otázky bezpečné likvidace radioaktivního odpadu. 

Elementárním předpokladem využívání jaderné energie a ionizujícího záření je zajištění 

ochrany obyvatelstva a životního prostředí před negativními účinky a riziky z nich 

plynoucími. Tato ochrana je legislativně, ale i technicky, realizována prostřednictvím institutů 

jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 

Nevyhnutelným předpokladem realizace těchto institutů je mimo jiné posouzení vlastností 

území, v němž se jaderné zařízení nachází nebo je jeho umístění plánováno, neboť ty mohou 

významně působit na jaderné zařízení nebo ovlivnit způsob, jímž působí jaderné zařízení na 
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své okolí. V kritických případech, kdy není možno negativní působení území kompenzovat 

příslušnými opatřeními (technickými, administrativními, organizačními atp.), je dokonce 

nutné regulatorně nepřipustit umístění jaderného zařízení v území, neboť by jaderná 

bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení nebyly zajištěny. Tento požadavek je v obecné 

rovině zakotven již v atomovém zákoně, plyne však i z legislativy Euratomu, konkrétně 

 

1. Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec 

Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení, 

2. 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, 

3. Směrnice Rady 2014/87/Euratom ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 

2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost 

jaderných zařízení. 

 

Vlastnosti území však z povahy věci musí být sledovány též průběžně, v průběhu životního 

cyklu jaderného zařízení, neboť jejich pozdější změna by mohla vést k zásadnímu narušení 

úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační 

situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 

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

jaderného zařízení k provedení zmíněných požadavků atomového zákona a k transpozici výše 

zmíněných právních předpisů Euratomu. 

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Návrh nového atomového zákona byl vládou předložen dne 31. 7. 2015 Poslanecké sněmovně 

Parlamentu České republiky s cílem komplexně nahradit dosavadní právní úpravu mírového 

využívání jaderné energie a ionizujícího záření zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých 

zákonů. Nová právní úprava by měla transponovat do českého právního řádu výše uvedené 

právní předpisy Euratomu a stanovit požadavky na umístění jaderného zařízení v souladu 

s právně nezávaznými doporučeními mezinárodních organizací v této oblasti (Mezinárodní 

agentura pro atomovou energii, dále jen „MAAE“, Asociace západoevropských jaderných 

dozorů, dále jen „WENRA“). Dosavadní právní úprava v této oblasti, tj. zákon č. 18/1997 Sb. 

a jeho prováděcí vyhláška č. 215/1997 Sb., o kritériích na umísťování jaderných zařízení a 

velmi významných zdrojů ionizujícího záření, je novým atomovým zákonem rušena. 

Nový atomový zákon v § 47 (ve verzi schválené vládou) ukládá povinnost provést posouzení 

území k umístění jaderného zařízení z hlediska jeho vlastností způsobilých ovlivnit jadernou 

bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení během životního cyklu jaderného zařízení a 

dopadu jaderného zařízení na jednotlivce, obyvatelstvo, společnost a životní prostředí. 

Zároveň výslovně vylučuje umístění jaderného zařízení tam, kde povaha vlastností území 

neumožňuje napravit negativní vliv umělými opatřeními. Takové umístění by neslo značné 

potenciální riziko pro jaderné zařízení a jeho okolí a musí být státem zapovězeno. Právní 

úprava dále obsahuje zmocnění k detailnímu výčtu vlastností území, k úpravě požadavků na 

hodnocení vlastností území a ke stanovení zakázaných charakteristik některých vlastností. 
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Stávající vyhláška č. 215/1997 Sb. definuje pro vybrané jevy toliko vylučující a podmiňující 

charakteristikami (dle jejího názvosloví se jednalo o „kritéria“). Vyhláška tedy na jedné straně 

přímo nestanovila povinnost popsat uceleně území jako celek resp. jednoznačný způsob jak to 

provést. Na druhé straně, ale řada požadavků na průzkum vlastností a jevů v této úpravě 

nezastoupených, byla příjemci právní normy známa, protože je vyjádřena v dokumentech 

MAAE či WENRA resp. v bezpečnostních návodech a doporučeních vydávaných SÚJB a je 

subjektem zájmu mezinárodním misí MAAE stejně jako vzájemného hodnocení jednotlivých 

států např. v rámci hodnotících konferencí k plnění závazků Úmluvy o jaderné bezpečnosti. 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Vyhláška se primárně vztahuje na subjekty, kterými jsou žadatelé o povolení k umístění 

jaderného zařízení. Hodnocení území k umístění jaderného zařízení musí být z povahy věci 

provedeno předtím, než je na něm jaderné zařízení umístěno. Tato povinnost je odvoditelná 

již z atomového zákona. V souvislosti s touto skupinou adresátů se právní úprava dotýká 

všech, kteří se na tomto procesu podílejí – jedná se zejména o odborné organizace, které 

provádějí hodnocení území k umístění a organizace projektující jaderná zařízení nebo jejich 

změny. 

Druhou skupinou subjektů, které budou aplikovat ustanovení navrženého právního předpisu, 

jsou držitelé povolení v oblasti mírového využívání jaderné energie, resp. vykonávající 

činnosti související s využíváním jaderné energie (definovány atomovým zákonem). I poté, 

což již bylo vydáno povolení k umístění jaderného zařízení a byly zahájeny další fáze 

životního cyklu jaderného zařízení, je nutno zajistit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, 

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

zabezpečení z hlediska možného působení vlastností území. Proto atomový zákon ukládá 

těmto držitelům povinnost průběžně hodnotit skutečnosti, které byly rozhodné pro posouzení 

přijatelnosti území k umístění jaderného zařízení a jejich vliv na jadernou bezpečnost, 

radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení a udržovat jaderné zařízení ve stavu odpovídajícím 

vlastnostem území, v němž je umístěno. V tomto směru budou i držitelé povolení přihlížet 

k požadavkům navrhované vyhlášky. 

 

1.5. Popis cílového stavu 

Navrhovaná vyhláška rovněž pracuje s vylučujícími charakteristikami u těch vlastností území, 

kde je nezbytné je definovat z důvodu potřeby zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 

technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení. U každé vlastnosti území jsou dále uvedeny povinné části, které musí hodnocení 

obsahovat. Na základě hodnocení vlastnosti území a existujících technických a jiných řešení 

adresát uváží, zda dokáže případné nežádoucí jevy technickými prostředky eliminovat, tak 

aby nebyla ohrožena jaderná bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. Cílem 

právní úpravy je eliminovat území, která jsou pro umístění jaderného zařízení nevhodná a u 

ostatních posoudit vlastnosti území tak, aby jim mohl být přizpůsoben projekt jaderného 

zařízení. 

Navrhovaná vyhláška nově výslovně upravuje požadavky na hodnocení území k umístění 

hlubinného úložiště a přípovrchového úložiště radioaktivního odpadu, a to nad rámec 

obecných požadavků uvedených v obecné části platné pro všechna jaderná zařízení. Tato 

jaderná zařízení vyžadují posouzení území ze zvláštních hledisek z důvodů specifického 

charakteru zařízení, které je umístěné v podzemních prostorech, a předpokládané dlouhodobé 
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životnosti zařízení (v případě hlubinného úložiště řádově desítky tisíc let). Účelem právní 

úpravy je zajistit vhodnou volbu území pro úložiště radioaktivních odpadů, jehož vlastnosti 

umožní trvalé a nerušené uložení radioaktivního odpadu. 

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s Úmluvou o jaderné bezpečnosti (č. 96/1975 

Sb.), zejména čl. 17, a není v rozporu s žádnou mezinárodní smlouvou, kterou je Česká 

republika vázána. Kromě výše zmíněné Úmluvy připravené na půdě MAAE a jejích 

Hodnotících konferencí, je mezinárodně uplatňovaný přístup v této oblasti vyjádřen také 

v dokumentu MAAE „Site Evaluation for Nuclear Installations Safety Reguirements, Safety 

Standarts Series No. NS-R-3“. Tento dokument byl vydán MAAE v roce 2003. Dokument 

definuje kritéria, která mají být vzata v úvahu při umísťování jaderného zařízení a rozsah 

zájmového území, který má být takto posouzen. Dále respektuje požadavky vyjádřené v tzv. 

referenčních úrovní WENRA. 

 

Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s relevantními právem Euratomu, je v souladu se 

směrnicí 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 (dále jen „směrnice BSS“) a směrnicí Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. 

června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných 

zařízení a její novelizací směrnicí Rady 2014/87/Euratom ze dne 8. července 2014, kterou se 

mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou 

bezpečnost jaderných zařízení. 

Vyhláška oproti stávající úpravě - vyhlášce č. 215/1997 Sb. - předepisuje žadateli o povolení 

k umístění jaderného zařízení popsat a posoudit komplexně všechny existující vlastnosti a 

jevy přírodního původu a majícího původ v činnosti člověka, které se mohou vyskytovat 

v území, ve kterém se předpokládá umístění jaderného zařízení a mohou mít vliv na jaderné 

zařízení a jadernou bezpečnost. Mimo to komplexně zahrnuje povinnost posouzení vlastností 

území k umístění jaderného zařízení, na které může mít vliv jaderné zařízení – ovzduší, vodní 

prostředí, horninové prostředí a obyvatelstvo. Z hodnocení vlastností a jevů území vychází 

projektová východiska (tj. východiska pro projekt jaderného zařízení, upravena vyhláškou o 

projektování jaderného zařízení). 

 

1.6. Zhodnocení rizika 

Rizika v souvislosti s navrhovanou úpravou nejsou identifikována. Ve srovnání se stávající 

úpravou nejde o „revoluční“ změnu, která by razantně měnila stávající praxi Tedy jak 

z pohledu příjemce právní normy, ani výkonu státní správy v této oblasti žádná rizika 

nevyvstávají. 

Nepřijetím navržené právní úpravy nebude provedeno příslušné zmocnění atomového zákona 

a právní úprava bude ponechána pouze v obecné zákonné rovině. V případě nepřijetí nedojde 

také ke správné transpozici předpisů Euratomu s potenciálními riziky z toho plynoucími. 

 

 

2. Návrh variant řešení 

 

2.1. Varianta 0 (ponechání současného stavu beze změny) 
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Vzhledem k tomu, že je přijímána zcela nová právní úprava a dosavadní právní úprava je 

novým atomovým zákonem rušena, došlo by v případě nulové varianty k naplnění výše 

uvedených rizik – právní úprava posuzování území k umístění jaderného zařízení by zůstala 

pouze v obecné rovině atomového zákona, nebyla by pravděpodobně zajištěna jaderná 

bezpečnost, radiační ochrana, technická bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení působením negativních vlastností území a Česká 

republika by se vystavila sankcím ze strany Euratomu. 

 

2.2. Varianta 1 (přijetí navrženého předpisu) 

Varianta 1 odstraňuje některé skutečnosti, které je možno považovat za nevyhovující 

z hlediska požadavků praxe. Pro adresáta přináší díky detailnímu popisu způsoby prokázání 

jednotlivých vlastností území větší jistotu a předvídatelnost. Nejde říci, že požadavky této 

úpravy jsou přísnější, spíše je lze označit jako jasněji uchopené a přesně interpretované. To je 

podstatné zejména v případech, kdy charakteristika charakteristiky vlastností území 

k umístění způsobilých ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou 

bezpečnost, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení během životního cyklu jaderného zařízení dosahuje hodnot, při jejichž dosažení 

je umístění jaderného zařízení zakázáno. 

Z ekonomického hlediska nepřináší navržená úprava žádnou zátěž oproti stávajícímu 

právnímu stavu. 

Přijetím navrženého předpisu budou také eliminována výše zmíněná rizika. 

 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

 

3.1.1. Varianta 0 

Z hlediska nákladů a přínosů by nulová varianta mohla vést k úsporám na prováděném 

hodnocení (v případě restriktivní aplikace obecných zákonných ustanovení), což by ovšem 

bylo významně převáženo náklady v důsledku případné jaderné havárie. Na straně nákladů 

v případě nulové varianty musejí být zvažovány i případné sankce Euratomu za nesprávnou 

transpozici směrnic Euratomu. 

 

3.1.2. Varianta 1 

Náklady a přínosy podnikatelů 

V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky nejsou předpokládány žádné náklady 

podnikatelů. Naopak lze předpokládat snížení administrativní zátěže, neboť zvolené řešení 

vychází v mnohém vstříc zejména požadavkům praxe, protože detailnější vyjádření 

požadavků na hodnocení území zvyšuje pro příjemce právní normy předvídatelnost, kterou 

může promítnout do právních vztahů se svými dodavateli. Nezvýšením nákladů na jedné 

straně a posílením právní jistoty příjemce právní normy na straně druhé je zřejmé, že zvolené 

řešení je řešením optimálním a zaručuje použití nejvhodnější ekonomické varianty. 

 

Náklady a přínosy veřejné správy 
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V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky návrh nepředpokládá žádné náklady orgánů 

veřejné správy. Naopak lze předpokládat zjednodušení jejich činnosti, neboť zvolené řešení 

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. 

 

Dopady na podnikatelské subjekty 

Ve srovnání se stávající úpravou nejsou negativní dopady identifikovány. 

 

Sociální dopady 

Vzhledem k technickému charakteru právní úpravy nejsou. 

 

Dopady na životní prostředí 

Navrženou právní úpravou je posílena ochrana životního prostředí před negativními účinky 

využívání jaderné energie. 

 

 

3.2. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta 1 – zvolená varianta této úpravy – nepřináší žádnému subjektu dodatečné náklady, 

naopak může vést k ušetření potenciálních nákladů v případě narušení jaderné bezpečnosti, 

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

mimořádné události a zabezpečení a neprovedení transpozice směrnic Euratomu. 

 

 

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 umísťování jaderného zařízení. Implementace 

a vynucování budou realizovány zejména v rámci výkonu státní správy SÚJB v uvedené 

oblasti. 

 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkoumání účinnosti bude průběžně prováděno v rámci výkonu státní správy v oblasti 

mírového využívání jaderné energie. 
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7. Konzultace a zdroje dat 

Konzultace proběhly s odbornou veřejností představovanou zejména následujícími 

institucemi: 

1. Česká geologická služba, 

2. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 

3. Geologický ústav AV ČR, v. v. i., 

4. Centrum výzkumu Řež, s. r.o., 

5. ÚJV Řež, a.s., 

6. Energoprůzkum, s. r. o. 

 

Byly uváženy a posouzeny všechny připomínky z výše uvedených institucí, uvážen byl 

metodický pokyn SÚRAO „Požadavky, indikátory vhodnosti a kritéria výběru lokalit pro 

umístění HÚ“. Dále byly např. využity zkušenosti SÚJB ze správního řízení k umístění 

nových jaderných bloků v lokalitě Temelín. 

 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Osoba, která zpracovala závěrečnou zprávu RIA: 

Ing. Mgr. Tomáš Kadeřábek 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Adresa: Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1 

telefon: 221 624 721 

e-mail: tomas.kaderabek@sujb.cz 

 

 

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

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

unie, judikatury soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

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

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

112 Ústavy České republiky. Je prováděcím právním předpisem vydaným (ústředním) 

správním úřadem na základě čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky. 

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

v § 47 odst. 4 písm. a) až c). Návrh stanovuje výlučně 

 

 výčet posuzovaných vlastností území k umístění jaderného zařízení, 

 charakteristiky vlastností území, při jejichž dosažení je umístění jaderného zařízení 

zakázáno, 
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 požadavky na rozsah a způsob posuzování území k umístění jaderného zařízení. 

 

Návrh je plně v souladu s Ústavním pořádkem české republiky. 

Návrh vyhlášky transponuje do českého právního řádu tyto směrnice Euratomu (v návaznosti 

na obecná ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii): 

 

1. Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec 

Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení, 

2. 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, 

3. Směrnice Rady 2014/87/Euratom ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 

2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost 

jaderných zařízení. 

 

Z hlediska mezinárodního práva veřejného navržená vyhláška reflektuje zejména čl. 17 

Úmluvy o jaderné bezpečnosti (č. 96/1975 Sb.). Návrh je plně v souladu s mezinárodními 

smlouvami. 

Citované směrnice požadují v obecné rovině, aby členský stát stanovil vnitrostátní právní 

rámec požadující provedení zhodnocení území, v němž je jaderné zařízení (potažmo jaderné 

zařízení, které je pracovištěm se zdrojem ionizujícího záření) umístěno, z hlediska jeho 

vhodnosti pro zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení. 

Navrhovaná vyhláška stanoví podrobnosti provádění tohoto posuzování, proto je plně 

v souladu s těmito předpisy Euratomu. 

 

 

C. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a 

k dopadu na rovnost žen a mužů 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona č. 198/2009 

Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů (antidiskriminační zákon). 

 

 

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

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

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

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

životní prostředí 

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocňovacími ustanoveními ustanovením § 236 atomového 

zákona k provedení jeho§ 47 odst. 4 písm. a) až c). Nemá dopady na státní ani jiné veřejné 

rozpočty. Vliv na podnikatelské prostředí je pozitivní protože daná úprava zvyšuje 

předvídatelnost podnikatelských záměrů ve smyslu jejich proveditelnosti. 
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Z hlediska dopadu na životní prostředí lze význam navrhované úpravy hodnotit jako pozitivní, 

neboť chrání životního prostředí před negativními účinky využívání jaderné energie. 

 

 

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

údajů 

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

Vzhledem ke svému charakteru je návrh k problematice ochrany soukromí a osobních údajů 

indiferentní. 

 

 

F. Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh plně respektuje zavedené standardy veřejné správy v České republice. Nevytváří žádné 

příležitosti ke zvýhodňování některých skupin adresátů a předpokládá užití obvyklých 

právních forem (formální správní řízení). Jednoznačné stanovení odpovědností adresátů za 

jejich jednání je založeno již obecnými povinnostmi v novém atomovém zákoně, které 

vyhláška pouze provádí. Kontrolní a vynucovací mechanismy jsou rovněž založeny již 

zákonnou právní úpravou a aplikují obecné právní předpisy (zákon č. 500/2004 Sb., č. 

255/2012 Sb. a speciální ustanovení nového atomového zákona). Lze uzavřít, že nový právní 

předpis nepředstavuje z hlediska korupčních rizik jakkoli zneužitelný právní podklad. 

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

 

K § 1 

Výčet posuzovaných vlastností území vyjmenovává všechny relevantní vlastnosti území, 

které musí být popsány a zhodnoceny v zájmu zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, 

technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení. Jejich popis je primární cíl této vyhlášky, protože řada takto získaných údajů je 

nutná až pro další fáze životního cyklu jaderného zařízení např. pro detailnější posouzení 

projektu jaderného zařízení a toho zda je jeho umístění pro dané území vhodné resp., jestli 

budou vyžadovány jeho další úpravy. 

Pro hodnocení jednotlivých vlastností je předepsán rozsah hodnocení a také to, do jaké 

vzdálenosti od budoucího jaderného zařízení musí probíhat. Vliv působení jednotlivých jevů 

je totiž závislý na míře jejich působení, četnosti výskytu či právě vzdálenosti od budoucího 

jaderného zařízení. 

Navrhovaná úprava dále taxativně vyjmenovává charakteristiky vlastností území, které 

vylučují umístění jaderného zařízení (resp. slovy zákona, při jejichž výskytu je umístění 

zakázáno). Tyto vylučující vlastnosti jsou vlastně nepříznivé projevy, které dosáhly jisté 

nepříznivé míry, míry o které se soudí, že vzhledem ke stávajícímu poznání vědy a techniky 

již nemůže být kompenzována odpovídajícím technickým či administrativním opatřením. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9EB52LX)



- 21 - 

 

 

Vyhláška dále upravuje požadavky na obsah dokumentace – předběžné bezpečnostní zprávy – 

která je nedílnou součásti žádosti o povolení k umístění jaderného zařízení ve smyslu 

atomového zákona. 

 

K § 2 

Je zaveden pojem „pozemek jaderného zařízení“, který vymezuje tu část území k umístění, na 

kterém resp. do určité vzdálenosti od něj jsou jednotlivé vlastnosti hodnoceny. Pozemek 

jaderného zařízení je ztotožněn s vymezením budoucího areálu jaderného zařízení (jak je 

definován atomovým zákonem). Vlastnosti tohoto pozemku mají zpravidla na stav jaderného 

zařízení největší dopad, což zohledňuje další text vyhlášky. 

Poprvé se objevuje definice „hlubinného úložiště“ jakožto zvláštního typu jaderného zařízení, 

pro které je typické nejen to, že slouží pro ukládání radioaktivního odpadu, ale též jeho 

umístění několik set metrů pod zemským povrchem. Od běžného úložiště radioaktivních 

odpadů odlišuje hlubinné úložiště jeho účelové určení – bývají v něm uloženy zejména tzv. 

vysokoaktivní odpady, kterými se v souladu s platnou i navrhovanou „Koncepcí nakládání s 

vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady v ČR“ stane po prohlášení i vyhořelé 

jaderné palivo z obou jaderných elektráren a výzkumných reaktorů. Požadavky na hlubinné 

úložiště jsou proto extenzivnější, což je zohledněno i způsobem hodnocení území. 

 

K § 3 

Toto ustanovení dává výčet posuzovaných jevů, které člení v souladu s atomovým zákonem 

na vlastnosti území ovlivňující jaderné zařízení a na vlastnosti, které ovlivňují působení 

jaderného zařízení na okolí. 

Do prvé skupiny patří přírodní jevy a jevy mající původ v činnosti člověka – obě tyto 

kategorie jevů mají potenciál negativně ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, 

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

zabezpečení během životního cyklu jaderného zařízení. Zbylá kategorie zahrnuje blíže 

nespecifikované jevy schopné negativně ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, 

monitorování radiační situace, zvládání radiačních mimořádných událostí a zabezpečení 

jaderného zařízení. Z povahy věci totiž nelze koncipovat výčet jako uzavřený, jelikož se 

mohou vyskytnout i specifické vlastnosti území s vlivem na jaderné zařízení, které nelze 

regulatorně předjímat (např. výskyt přírodních jevů, které nejsou pro naše oblasti typické, ale 

budou souviset se změnami klimatu, nové formy ochranných pásem atp.). 

Dále jsou vyjmenovány jevy, které naopak mohou ovlivnit to, jak jaderné zařízení působí na 

své okolí. V tomto případě lze považovat výčet za kompletní, neboť se jedná vždy o působení 

na obyvatelstvo nebo životní prostředí, a to formou úniku radionuklidů nebo ionizujícího 

záření. 

Ustanovení je zároveň transpozicí dotčených předpisů Euratomu. Ty vyžadují posouzení 

v obou kategoriích a vyhláška je transponuje právě stanovením konkrétních posuzovaných 

vlastností. Bez tohoto výčtu by byla transpozice povrchní a prováděcí úprava by postrádala 

normativní charakter. 

 

K § 4 

Toto ustanovení uvádí obecné požadavky na provádění hodnocení území, která jsou dále ve 

vyhlášce doplněna speciálními pro jednotlivé hodnocené vlastnosti území k umístění. 
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Jde primárně o to, aby byly shromážděny relevantní informace o území k umísťování, které 

budou vstupem pro budoucí hodnocení prováděná v dalších fázích životního cyklu jaderného 

zařízení a projektu jaderného zařízení. Jejich rozsah respektuje požadavky dané jak návodem 

MAAE (Site Evaluation for Nuclear Installations Safety Reguirements, Safety Standarts 

Series No. NS-R-3, IAEA 2003), tak referenční úrovně WENRA. 

Je zdůrazněno, že jednotlivé jevy jsou posuzovány z hlediska jejich způsobilosti ovlivnit 

jadernou bezpečnost, radiační ochranu, technickou bezpečnost, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení během životního cyklu jaderného 

zařízení. Jde o kvalitativní kritérium hodnocení, které udává význam dané vlastnosti a nálezu 

z jejího posuzování pro umístění, výstavbu, ale i provozování jaderného zařízení. 

Hodnocení musí zahrnout nejen jednotlivé jevy, ale i jejich spolupůsobení – souběžné či 

následné a následný vývoj. Spolupůsobení může významně změnit působení vlastností území. 

Pro jaderné zařízení s jaderným reaktorem je význačnou charakteristikou i jeho výkon, 

protože např. výzkumné reaktory (s minimálním výkonem) reprezentují zásadně nižší riziko 

pro okolí. 

Obecná zásada pro prostorový rozsah posuzovaní stanoví, že hodnocení probíhá vždy do 

určité minimální vzdálenosti, která je pro různé jevy různá (stanovena dále v textu vyhlášky), 

a že tento rozsah vždy zahrnuje i vlastní pozemek k umístění jaderného zařízení. Při volbě 

vzdálenosti pro provedení posuzování by však měl být zohledněn individuální charakter 

vlastnosti a její potenciál k ovlivnění bezpečností. Závažné nebo komplexní vlastnosti území, 

mohou vyžadovat posouzení do větší vzdálenosti proto, že omezené zkoumání nemůže vést 

k relevantním výsledkům. 

Jsou specifikovány zdroje dat a údajů, ze kterých musí hodnocení čerpat. Tyto zdrojů mají 

různou charakteristiku a obvykle nejsou primárně shromažďovány pro tento typ hodnocení.  

Jedná se o informace třetích stran, jako jsou osoby, které jsou původci jednotlivých jevů 

(typické informace zahrnují údaje o množství skladovaných či převážených látek, které 

mohou být zdrojem výbuchu či požáru) a záznamy, kterými disponují správní orgány. 

Zdůrazňuje se požadavek opřít hodnocení o relevantní historické záznamy stejně jako 

nedávno provedená hodnocení v daném území a instrumentálně naměřené hodnoty. Historické 

záznamy zaznamenané např. v kronikách obcí v daném území mohou být zdrojem informací o 

události typu zemětřesení, či záplava. Výsledky průzkumů jsou naopak údaje relativně 

recentní, získané a obhájené vědeckými postupy. Tyto mohou být doprovázeny 

zaznamenanými údaji pomocí přístrojů – typickým představitelem je například monitorování 

seismicity v území nebo údaje meteorologického typu. 

Poslední odstavec stanoví povinnosti v oblasti formy posuzování a metodologie. Shromáždění 

informací o použitých postupech je podstatné pro budoucí hodnocení území a jaderného 

zařízení v následných fázích životního cyklu. 

Rovněž toto ustanovení podrobněji rozvádí obecné požadavky předpisů Euratomu, a proto je 

transpozičním. 

 

K § 5 

Cílem hodnocení tohoto jevu je zjistit možný výskyt seismicity, což je pravděpodobnost 

vzniku zemětřesení s určitým magnitudem v časovém intervalu v určité zdrojové zóně. Takto 

získané údaje jsou následně využívány pro hodnocení projektu a další fáze životního cyklu 

jaderného zařízení. 

K písm. a) a b) 
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Způsob hodnocení seismického ohrožení pro území s jaderným zařízením vychází 

z mezinárodně používané praxe, popsané podrobně v návodech SSG-9 (IAEA, 2010) a NS-R-

3 (IAEA, 2003). , obdobně jako požadavek na detailnější hodnocení pro epicentrum (je 

myšlený bod na povrchu Země, který vznikne kolmým průmětem hypocentra - ohniska 

zemětřesení na zemský povrch) takového zemětřesení, do vzdálenosti 25 km od hranice 

pozemku jaderného zařízení. Takové detailní údaje je možné technicky zjistit pouze využitím 

dat z lokální sítě seismických stanic s odpovídající citlivostí. 

Hodnocení seismického ohrožení pro jednotlivá území jaderných zařízení zasahuje mimo 

území ČR a hodnocená území pro jednotlivá jaderná zařízení se mohou překrývat. Uvedená 

velikost (rádius 300 km od jaderného zařízení) je minimální vzdálenost, kterou je nutno 

hodnotit, a pokud existují zdrojové oblasti zemětřesení, které se nachází ve větší vzdálenosti, 

ale mohou jaderné zařízení ohrozit, je nutno je také studovat a zahrnout do stanovení 

celkového seismického ohrožení. 

 

K písm. c) 

Nedílnou součástí, o kterou se hodnocení opírá, je Databáze zahrnující dostupná geologická, 

tektonická, geofyzikální a seismologická data, včetně údajů o prehistorických, historických a 

přístrojově zaznamenaných zemětřeseních neboli „katalog zemětřesení“. Údaje o 

prehistorických zemětřeseních jsou data z paleoseismologických průzkumů, které zahrnují 

řadu různých analytických metod a zkoumají projevy zemětřesení v horninových vrstvách 

v posledních 10 000 letech a popsaná v historických záznamech a kronikách. Historicky 

zaznamenaná zemětřesení jsou z let 1990 – 2000. Přístrojově zaznamenaná zemětřesení 

(recentní) jsou ta, která byla zaměřena seismografy v síti seismických stanic 

(http://www.czechgeo.cz/, http://sid.ipe.muni.cz/). 

K písm. d), e) a f) 

Seismické ohrožení je vymezeno jako pravděpodobnost výskytu seismických kmitů určité 

úrovně za dobu trvání časového intervalu v zájmovém území. Stanovuje se v několika krocích 

- zhodnocení seismotektonického modelu regionu a vymezení zdrojových zón (zlomů, oblastí 

s koncentrovanou seismicitou apod.), stanovení maximálního možného magnituda pro každou 

zdrojovou zónu, výběr útlumových vztahů vhodných pro daný charakter podloží a ocenění 

seismického ohrožení a jeho vyjádření křivkami seismického ohrožení. 

Seismické ohrožení se stanovuje různými metodami, jak deterministickými, tak 

pravděpodobnostními, stanovuje se maximální výkmit – špičkové zrychlení seismického 

pohybu a spektra odezvy podloží. Míra zrychlení při zemětřesení je důležitým vstupním 

parametrem pro výpočty zemětřesení při projektování staveb, také známý jako „design basis 

earthquake ground motion“. Na rozdíl od Richterovy stupnice, to není měřítko celkové 

energie zemětřesení, ale spíše vyjádření míry, s níž se země třese v dané geografické oblasti. 

Vrchol horizontálního zrychlení (PHA) je nejčastěji používaný typ zrychlení aplikace v 

projektování a je používán k nastavení stavebních předpisů a rizika nebezpečí návrhu. 

Špičkové zrychlení může být vyjádřeno v g (gravitační zrychlení), buď jako desetinné číslo 

nebo procento, v m/s2 (1 g = 9,81 m/s2) nebo v Gal, kde 1 g = 981 Gal. 

Pro stanovení dynamického účinku seizmického otřesu na konstrukce je nutné kromě 

návrhového zrychlení a g zohlednit též frekvenční složení daného otřesu – to se do výpočtu 

zavádí pomocí tzv. „spektra odezvy“ (response spektrum). Spektrum odezvy udává závislost 

maximálního účinku otřesu (maximální zrychlení, rychlost nebo posunutí) na vlastní periodě a 

útlumu soustavy s jedním stupněm volnosti. Pro účely návrhu konstrukcí je obvyklé spočítat 
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spektrum odezvy pro několik různých (očekávaných) časových průběhů zemětřesení 

(akcelerogramů), provést obalovou křivku a její vyhlazení a získat tak návrhové spektrum. 

Pro tento jev není stanovena míra, pro kterou je zakázáno umístit jaderné zařízení. Má se za 

to, že nepříznivý vliv na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační 

situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení jaderného zařízení je možné 

kompenzovat technickými a administrativními opatřeními (tato opatření ovšem mohou být 

sama o sobě z ekonomického hlediska natolik nákladná, že de facto umístění vyloučí). 

Pro stanovení seismického ohrožení se používají data a informace o tektonické aktivitě území 

a hodnocení porušení území zlomy, kterého se týká § 6. Výpočty o rychlostech seismických 

vln se používají dále ve stavební části při projektování zakládání staveb a jsou řešeny i v § 9 

Geologické a geotechnické jevy, kde se řeší vhodnost základových zemin pro zakládání 

objektů důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a stanovení průměrné rychlosti smykových 

vln. 

 

K § 6 

Odst. 1 

Hodnocení se provádí za účelem zjištění případného zlomu schopného pohybu. Zlom je 

definován jako porušení zemské kůry diskrétní poruchou (nebo zónou poruch), podél které 

došlo k posunu horninových bloků pohybem paralelním s plochou poruchy. Na aktivní zlomy 

je vázána většina zemětřesení. Zlom představuje oslabenou zónu mezi dvěma bloky hornin, 

které jsou tvořeny horninami vzniklými vysokotlakou metamorfózou (mylonity, tektonity až 

pseudotachylity). Hloubka zlomu může být často jen několik metrů, v porovnání s jeho 

délkou, která může být až stovky kilometrů. Mimo aktivitu zlomů a možný pohyb na něm, je 

nutno zlomy na území k umístění jaderného zařízení posuzovat z hlediska jejich dalších 

možných vlivů – zlomy představují zónu mechanicky porušených hornin, které jsou 

propustnější než neporušené a jsou tak transportní zónou pro různá média – vodu, plyn, 

případné uniklé radioaktivní látky apod. 

Jako „zlom schopný pohybu“ nebo „aktivní“ se označuje zlom (tektonická poruchu, zóna) s 

významným potenciálem pohybu na zlomové ploše. K pohybu na zlomu může dojít 

v důsledku zemětřesení (buď přímo, kdy pohyby jsou spjaty se zlomem, nebo je seismická 

aktivita přenesena nepřímo po sekundárních zlomech) nebo jiným mechanismem (např. 

zatížení ledovcem, následkem svahových pohybů či přítomností prosedavých zemin nebo 

následkem těžby či čerpání podzemní vody). Je potřeba hodnotit i zlomy, které nemají 

geologický projev, ale mohou být reaktivovány v důsledku výše zmíněných jevů. 

Zlom schopný pohybu je nespojitá struktura, na níž došlo v úrovni dnešního zemského 

povrchu nebo mělce pod povrchem k měřitelnému pohybu (posun, rotace) v době natolik 

nedávné, že je to významné z hlediska předpokládané životnosti jaderného zařízení. Na území 

České republiky, které je seizmicky i tektonicky klidné, se zjišťuje, zda k pohybu na zlomu 

nedošlo nejméně po dobu 2,6 mil. let, tedy od konce pliocénu po současnost. Zlom schopný 

pohybu může být také zlom s doloženým výskytem historických zemětřesení nebo skupiny 

ohnisek zemětřesení s přímou vazbou na zlom. V případě, že byl prokázán vztah uvažovaného 

zlomu se známým zlomem schopným pohybu, musí být prostudováno, zda se pohyb na 

jednom zlomu může přenést na druhý. 

Protože zlomem schopným pohybu mohou být i zlomy zakryté mladšími sedimenty, nebo 

zlomy, které nemají projev na povrchu území, je nutno studovat všechny „podezřelé“ indicie, 

které by přítomnost zlomu schopného pohybu naznačovaly: výskyt lineárních topografických 

nebo strukturních prvků reliéfu (zlomové svahy, přímočaré svahy, lineamenty), výskyt 
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ostrých litologických rozhraní, zejména s přítomností třetihorních a čtvrtohorních 

sedimentárních jednotek platformního pokryvu (a jejich možné tektonické porušení), výskyt 

hornin indikujících mechanické přetvoření hornin na tektonických liniích nebo výskyt 

jílových minerálů a dalších minerálů vzniklých v přípovrchových podmínkách, výskyt 

zemětřesení, které jsou v prostorovém vztahu s výše uvedenými projevy. Jílové minerály jsou 

skupina minerálů, které vznikají při zvětrávacích procesech, jsou rozmanitého složení i 

struktury. 

Protože v důsledku pohybu na tektonicky aktivním zlomu mohou vzniknout i pomalé 

deformace povrchu území, jako je vyklenování, vzdutí, pokles celých morfostrukturních 

jednotek reliéfu nebo projevy duktilní tektoniky (= tvárné nebo plastické tektoniky) jako jsou 

vrásy, musí být i tyto deformace hodnoceny a v případě jejich výskytu umístění vyloučeno. 

Ačkoliv je potřeba vyloučit přítomnost aktivních zlomů především na pozemku pro 

umísťování, ovlivnit pozemek jaderného zařízení zlom schopný pohybu může na vzdálenost 

desítky kilometrů (u velkých tektonických poruch i stovky kilometrů). Potenciál současné (ve 

smyslu recentní) seismické aktivity na zlomech se prokazuje na základě statistických metod 

(rešerše katalogů historických zemětřesení) a deterministicko expertních metod (segmentace 

zlomu a geometrie zlomové plochy, paleoseismologická, geodetická měření a geofyzikální 

měření, geomorfologické analýzy). 

Závěry průzkumů výskytu zlomů a zlomů schopných pohybu jsou využívány při stanovení 

seismického ohrožení, viz § 5. 

Odst. 2 

Pro tento jev je stanovena míra, pro kterou je zakázáno umístit jaderné zařízení. Má se za to, 

že výskyt zóny pohybově a seizmicky aktivního zlomu nebo jiného pohybu zemské kůry, 

který by mohl způsobit deformaci objektu jaderného zařízení v rozsahu přesahujícím 

stanovené technologické požadavky, během životního cyklu jaderného zařízení snižující 

jadernou bezpečnost do vzdálenosti 5 km, nebo vznik doprovodného zlomu na pozemku 

jaderného zařízení, má nepříznivý vliv na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, 

monitorování radiační situace, zvládání radiačních mimořádných událostí a zabezpečení 

jaderného zařízení a není možné ho kompenzovat technickými ani administrativními 

opatřeními. 

 

K § 7 

Hodnocení je zaměřeno na posouzení, zda pozemek pro umísťování může být zaplaven 

povodní, přívalovými dešti, táním sněhu, v důsledku přehrazení toku přírodními bariérami 

nebo následkem havárie přehrady, povrchovými důlními vodami nebo i podzemími vodami (u 

podpovrchových částí jaderného zařízení), tsunami nebo jiným způsobem. 

V České republice se vyskytuje velký počet umělých vodních nádrží, při jejichž poruše nebo 

havárii protržením hráze, by mohlo dojít ke vzniku průlomové vlny, tzv. zvláštní povodně. 

Hodnocení jejich vlivu musí být provedeno v celém povodí, které může ovlivnit území k 

umístění jaderného zařízení. Povodí je oblast, ze které voda odtéká do jedné konkrétní řeky či 

jezera. 

Tzv. „povodňová směrnice“, tj. Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a 

zvládání povodňových rizik 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 zavádí rámec pro postupy a 

formy vyhodnocování významnosti povodňového nebezpečí a pro zvládání povodňových 

rizik. Povodňová rizika se stanovují výpočtovými modely a zpracovány jsou mapy 

povodňových rizik. 
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Zvláštní povodeň – povodeň způsobená poruchou či havárií (protržením hráze) vodního díla 

vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním 

díle vyvolávající vznik mimořádné události (krizové situace) na území pod vodním dílem. 

Rozeznávají se tři základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může 

nastat při stavbě nebo provozu vodního díla: 

 zvláštní povodeň typu 1 – vzniká protržením hráze vodního díla, 

 zvláštní povodeň typu 2 – vzniká poruchou hradicí konstrukce bezpečnostních a 

výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody), 

 zvláštní povodeň typu 3 – vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující 

bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody 

z vodního díla, zejména při nebezpečí havárie uzávěrů a hrazení bezpečnostních a 

výpustných zařízení nebo při nebezpečí protržení hráze vodního díla. 

Zvláštní povodeň může vzniknout i jako důsledek teroristické nebo vojenské činnosti. 

Průtoková vlna je přechodné zvětšení a následující pokles průtoků a vodních stavů. 

Povodňová vlna je pak průtoková vlna s charakterem povodně. Kulminační průtoky Q5, Q20, 

Q100, Q500 je doba opakování, která udává průměrný počet let, ve kterých je určitý jev 

dosažen nebo překročen. Hodnoty se zjišťují analýzou dlouhodobých časových řad 

pozorování. Jde o statistickou charakteristiku, nikoli predikční. Území, která by mohla být 

zasažena těmito průtoky, jsou vymezena v Mapách povodňového nebezpečí a povodňových 

rizik pro jednotlivá povodí v ČR (http://www.pvl.cz/planovani-v-oblasti-vod/mapy-

povodnoveho-nebezpeci-a-povodnovych-rizik). 

Z povodňových sedimentů lze získat informace o chování řeky, historickém výskytu povodní, 

historii střídání erozí a akumulací, změny v klimatických poměrech i zásahy člověka do 

krajiny. Povodňové hlíny a jíly řek mohou dosahovat mocnosti několika metrů. 

Pro tento jev je stanovena míra, pro kterou je zakázáno umístit jaderné zařízení. Má se za to, 

že riziko pravidelného zaplavování pozemku v důsledku extrémních meteorologických situací 

s pravděpodobností výskytu jednou za 100 let nebo vyšší, má natolik nepříznivý vliv na 

jadernou bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační 

mimořádné události a zabezpečení jaderného zařízení, že vylučuje využití i jinak vhodného 

území k umístění. 

 

K § 8 

Hodnocení oběhu podzemní vody se provádí z důvodu vyloučení možného znečištění 

existujících zásob podzemních vod v území, které může být výstavbou a provozem jaderného 

zařízení zasaženo, a také je oběh podzemní vody hodnocen jako vlastnost území, která může 

mít vliv na jadernou bezpečnost. Významné zásoby podzemních vod nesmí být ohroženy ani 

po ukončení provozu, v případě hlubinného úložiště. 

Výskyt, množství a chemické vlastnosti podzemních vod závisí na geologickém složení území 

a klimatických poměrech území. Podzemní voda je doplňována zejména infiltrací 

atmosférických srážek, tajícího sněhu nebo infiltrací z povrchových toků. Podle hloubky, ve 

které se podzemní voda nachází pod povrchem, se rozlišují zvodnělé vrstvy (kolektory) s 

mělkým nebo s hlubokým oběhem. Jednotlivé zvodnělé vrstvy mohou nebo nemusí být 

odděleny. Hydrogeologická struktura je geologicko-tektonicky a hydrogeologicky vymezená 

jednotka, na kterou je vázaná podzemí voda s jejími vlastními podmínkami (přirozenými nebo 

přirozeno-umělými) pohybu a tvorby. 
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Hydrogeologické rajóny a jejich útvary podzemních vod uvádí vyhláška č. 5/2011 Sb., o 

vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu 

podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod. 

Pokud složení vod a jejich další specifické vlastnosti dosahují hodnot vyhlášky č. 423/2001 

Sb. a zákona č. 164/2001 Sb., jsou klasifikovány jako vody minerální. 

Podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), resp. 

jeho § 40 jsou důlními vodami všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly 

do hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem 

nebo gravitací z nadloží, podloží nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do 

jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami. Podle § 4 odst. 2 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), se za důlní 

vody považují vody povrchové, popřípadě podzemní.  

Na území České republiky jsou významné zásoby podzemní vody vázány na dva základní 

typy geologického prostředí – na sedimenty údolních niv (podél vodních toků) a na pánevní 

sedimenty (např. pískovce České křídové pánve) a jsou jímány velkými soustředěnými odběry 

regionálního významu, soustředěnými odběry menšího regionálního významu a většími 

odběry pro místní zásobování (vodohospodářský význam kolektoru je klasifikován podle 

transmisivity – průtočnosti hornin do tříd). Mezi významné zdroje podzemních vod se dají 

počítat ty, které mají vydatnost větší než 5 l/s. 

V území, které je od jaderného zařízení velikostí adekvátní výskytu podzemních vod a jejich 

oběhu v lokálních podmínkách, se hodnotí výskyt všech hydrogeologických struktur a jejich 

částí – část infiltrační, akumulační (transportní) a odvodňovací. Popisují se jednotlivé 

hydrogeologické vrstvy i do hloubky (tzv. stratifikace) a jejich vlastnosti (zda jde o izolátory, 

kolektory, jejich hydraulické vlastnosti apod.). Součástí hodnocení území je numerický 

hydrogeologický model, do kterého vstupují data jak archívní, tak z nových průzkumů a 

terénních měření a ze kterého jsou určeny přednostní směry a rychlosti možného úniku 

radionuklidů z jaderného zařízení, posouzení možného zasažení zásob podzemních vod, 

expoziční scénáře možného vlivu radionuklidů na jednotlivé skupiny obyvatel apod. 

Hodnocení vlivu podzemních vod na konstrukce a objekty jaderného zařízení je soustředěno 

na pozemek jaderného zařízení, kde je posuzován režim podzemních vod a úroveň hladiny 

podzemní vody a její možný vliv jak při samotné výstavbě (zaplavování stavebních jam), tak 

při provozu jaderného zařízení (pokud je hladina podzemní vody v úrovni založení staveb, je 

nutno nepřetržitě čerpat podzemní vodu během celé životnosti jaderného zařízení) a agresivita 

podzemní vody, která může způsobit korozi staveb (posuzuje se také, zda podzemní voda na 

pozemku stagnuje nebo pod pozemkem proudí, tím se agresivita vody více zvyšuje). 

Pro tento jev je stanovena míra, pro kterou je zakázáno umístit jaderné zařízení. Má se za to, 

že v případě výskytu významných zásob podzemních vod není možné nepříznivý vliv 

jaderného zařízení kompenzovat technickými ani administrativními opatřeními. 

 

K § 9 

Hodnocení dalších geodynamických jevů a geotechnických parametrů základových půd se 

provádí za účelem vyloučení ohrožení stability pozemku jaderného zařízení těmito jevy, např. 

vlivem projevů postvulkanické činnosti, zřícením podzemních krasových dutin, v důsledku 

těžby surovin nebo čerpání podzemní vody, sesednutím, svahovými deformacemi, 

nestabilními základovými zeminami, apod. Hodnotí se výskyt postvulkanické činnosti, která 

navazuje na sopečnou aktivitu na území České republiky, která probíhala od cca paleogénu do 

současnosti.  
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Nejmladší vulkanická činnost (tzv. neoidní vulkanismus) na území České republiky je spjata s 

procesy alpinského vrásnění, při kterém byla přilepena jižní část Evropy (Pyreneje, Alpy, 

Karpaty atd.). Toto vrásnění mělo vliv i na samotný Český masív, který vznikl již variským 

vrásněním a od té doby byl stabilní součástí Evropy. V Českém masívu došlo ke vzniku 

hlubokých zlomů a zlomových pásem, po kterých pronikalo magma na zemský povrch a 

docházelo k projevům aktivní sopečné činnosti, která započala již ve svrchní křídě, 

vyvrcholila v třetihorách a její dozvuky přetrvali až do čtvrtohor. V závěrečné fázi 

vulkanických projevů vznikly naše nejmladší sopky soustředěné při chebském zlomu - 

Železná hůrka (nejmladší sopka v ČR stará přibližně 170 000 - 400 000 let) a o něco starší 

Komorní hůrka (stáří nad 450 000 let). Kolem dvou milionů let jsou pak staré sopky v 

Nízkém Jeseníku v okolí Bruntálu. Nejintenzivněji se sopečná činnost v Českém masivu 

projevovala na tzv. oherském riftu (hluboce založená porucha v zemské kůře, podél níž 

vystupuje magma) a při tzv. labské linii (hluboce založená zlomová zóna, podél které také 

vystupovalo magma). 

Projevem postvulkanické činnosti v České republice jsou výrony plynů a minerálních vod. 

Pod pojmem „minerální voda“ jsou chápány obecně podzemní vody, ve kterých obsahy 

některých chemických látek dosahují stanovených limitů nebo mají jiné, výjimečné fyzikálně-

chemické vlastnosti než běžně se vyskytující podzemní vody na našem území. Vzhledem 

k tomu, že se na území České republiky nachází vysoký počet různých druhů minerálních 

vod, je nutno posoudit, zda tyto minerální vody jsou spjaty s minulou vulkanickou činností. 

K posouzení výskytu postvulkanické činnosti je nutné celkové pochopení regionálně 

geologické pozice území k umístění. Na vulkanickou činnost ve zkoumaném území lze 

usuzovat také z geomorfologických tvarů terénu - sopečné kužely, kupy, kaldery a lávové 

příkrovy nebo výskytu magmatických těles uložených pod povrchem území, jako jsou žíly, 

batolity a lakolity a podle výskytu výlevných a pyroklastických hornin v geologických 

formacích hodnoceného území. Indikací vulkanicky a seizmicky aktivních zón jsou zvýšené 

hodnoty tepelného toku, což lze zjistit z Mapy tepelného toku v podloží České republiky. 

Tepelným tokem je množství energie procházející jednotkou plochy. 

Hodnotí se dále výskyt možných svahových deformací, který je výsledkem svahového 

pohybu. Svahové pohyby vznikají při porušení stability svahu působením gravitace. Jejich 

vznik a vývoj je podmíněn místními přírodními poměry (sklon svahu, geologické poměry, 

klimatické podmínky atd.) a případně lidskou činností (změny reliéfu krajiny, změny vodního 

režimu). 

Propady, deformace povrchu území mohou být způsobeny přítomností např. krasových dutin, 

následkem těžby (vznik poklesových kotlin nad ložisky uhlí) a používání technologií jímání 

břidličného plynu, zejména hydraulické stimulace masívu (fracking) nebo jímání plynu z 

podzemního zplyňování uhlí, následkem historické těžby – dnes poddolovaná území, 

čerpáním podzemní vody z hlubokých vrtů, existencí podzemních zásobníků plynu, apod. 

Posouzení stability základových zemin a hornin při statickém a dynamickém namáhání 

zahrnuje řadu zkoušek a výpočtů. Základová půda je zemina nebo hornina, do které se stavba 

zakládá. Hodnoceny musí být nevhodné vlastnosti základových půd, které není možno 

technickými prostředky eliminovat (např. odtěžit), např.: 

- ztekucení zemin, spojené zejména s podzemní sufozí. Vzniká vlivem 

hydrodynamického tlaku při přesažení kritického gradientu a při určité kritické 

pórovitosti jemnozrnných zemin, 

- plastické vytlačování podloží, které je možno rozdělit na plastické vytlačování 

z podloží násypů a plastické vytlačování kernými sesuvy. Plastické vytlačování 

podloží je pomalý jev, při němž nejsou zřetelné hranice mezi hmotou, která je 
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v pohybu a hmotou, kde k pohybu nedochází. K projevům plastického vytlačování 

patří kerné sesuvy, vytlačování měkkých jílů na dně erozních údolí a poruchy náspů 

způsobené neúnosností podloží, 

- soliflukce, tj. pomalý svahový pohyb, kdy po zmrzlé spodní vrstvě dochází k pohybu 

rozmrzlé povrchové vrstvy. 

Únosností je zatížení základové půdy, při kterém nedojde k vyčerpání pevnosti základové 

půdy, tj. vytvoření smykových ploch a zaboření základu. 

Prosedavost je proces zhroucení makropórovité struktury spraší a náhlého zmenšení jejich 

objemu v důsledku jejich provlhčení. Na povrchu vznikají nepravidelné trychtýřovité deprese, 

dochází k sedání a poruchám staveb. Nebezpečnost tohoto jevu spočívá v tom, že až do 

nasycení vodou se prosedavé spraše chovají jako dobré základové půdy i pro náročnější 

objekty, které však po provlhčení (náhlá změna režimu podzemních vod, porucha vodovodu, 

zatékání) zpravidla podlehnou úplné destrukci. 

Bobtnavost je střednědobý až dlouhodobý proces, závisející na kolísání hladiny podzemní 

vody, způsobený vysycháním či zvlhčováním jílovitých zemin, změnou hladiny podzemní 

vody a je závislý na sorpční schopnosti jílovitých zemin. 

Přítomnost organické složky v tomto případě znamená, že její oxidací, loužením či 

podzemním spalováním může dojít ke změně objemu podložní horniny, která se může 

projevit objemovými změnami, jež mají vliv na stabilitu stavby. 

Smykové (příčné) vlny nebo S-vlny (sekundární, transverzální vlny) částic kmitají kolmo na 

směr šíření vlny, vertikálně nebo horizontálně, šíří se pouze v pevném prostředí a způsobují 

velké škody. 

Větrná eroze (deflace) je proces rozrušování půdního pokryvu a nezpevněných jemnozrnných 

sedimentů a jeho transport do míst sedimentace. Zdrojem úlomků hornin nebo jemnozrnných 

sedimentů je těžba, odkaliště, zvětrávání, výsypky, lesní hospodářství nebo zemědělská 

činnost. Úlomky hornin mohou mít vliv na technologii jaderného zařízení. 

Pro některé výše uvedené jevy je stanovena míra, pro kterou je zakázáno umístit jaderné 

zařízení: 

Má se za to, že výskyt vulkanických hornin pliocenního až holocenního stáří nebo projevu 

postvulkanické činnosti, zejména výronu plynů anebo minerální vody spojených s minulou 

vulkanickou aktivitou, do vzdálenosti 5 km, má nepříznivý vliv na jadernou bezpečnost, 

radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení jaderného zařízení a není možné ho kompenzovat technickými ani 

administrativními opatřeními. 

Má se za to, že výskyt kaveren a krasových formací, hlubinných dolů, podzemních zásobníků 

plynu a jiných staveb realizovaných v podzemních prostorech a pozůstatků historické těžby, 

čerpacích vrtů a technologií rozpouštění k těžbě nerostných surovin a podzemní vody, včetně 

propadu nebo deformace povrchu na pozemku jaderného zařízení a mimo pozemek jaderného 

zařízení, hrozí-li riziko propadu anebo deformace povrchu území k umístění s vlivem na 

jadernou bezpečnost, má nepříznivý vliv na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, 

monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení jaderného 

zařízení a není možné je kompenzovat technickými ani administrativními opatřeními. 

Má se za to, že výskyt svahových pohybů, snižující jadernou bezpečnost není možné 

kompenzovat technickými ani administrativními opatřeními. 

Má se za to, že přetrvávající nevhodné vlastnosti základových zemin, a to: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9EB52LX)



- 30 - 

 

 

1. nevhodnost základových zemin pro zakládání objektů důležitých z hlediska jaderné 

bezpečnosti, pokud průměrná rychlost smykových (příčných) vln v základové 

zemině pod úrovní zakládání klesne pod 360 m/s, 

2. výskyt základové zeminy s únosností nižší než 0,2 MPa, 

3. výskyt prosedavých nebo silně bobtnavých základových zemin, 

4. výskyt základové zeminy zařazené mezi středně-organické a vysoko-organické, nebo 

5. výskyt ztekucení zemin, 

mají nepříznivý vliv na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení jaderného zařízení a není možné je 

kompenzovat technickými ani administrativními opatřeními. 

 

K § 10 

Hodnocení klimatických vlastností a jevů je prováděno z hlediska posouzení území k umístění 

jaderného zařízení – tzn. dlouhodobých vlastností území, jako jsou úhrny atmosférických 

srážek, průměrné roční a měsíční teploty vzduchu, z hlediska výskytu mimořádných jevů, 

jako jsou přívalové deště, tornáda, blesky, extrémní hodnoty teploty, sucho.  

Posouzení zahrnuje také jevy, jako jsou přívalové deště (druh deště s obrovským množstvím 

srážek, které spadnou za krátkou dobu. Obvykle trvají asi 5 minut. Jde o hlavní příčinu 

přívalové neboli bleskové povodně). Tornádo je silně rotující vír (se zhruba vertikální osou), 

vyskytující se pod spodní základnou konvektivních bouří, který se během své existence 

alespoň jednou dotkne zemského povrchu a je dostatečně silný, aby na něm mohl způsobit 

hmotné škody. 

Rozptylové podmínky se posuzují v kombinaci s geomorfologickými a klimatickými faktory, 

méně příznivé rozptylové podmínky se vyskytují např. v místech v horském nebo podhorském 

údolí s rozdílem výšky svahů více než 200 m nebo v kotlinách s extrémním výskytem 

inverzních situací (kde se pod pojmem extrémní výskyt rozumí trojnásobek průměru v České 

republice). Rozptylové podmínky jsou určeny především stabilitou mezní vrstvy atmosféry a 

rychlostí proudění. Mezní vrstvou označujeme tu část atmosféry přiléhající k zemskému 

povrchu, v níž je v důsledku interakce se zemským povrchem rozvinuta mechanická a 

termická turbulence a dochází v ní k intenzivnímu vertikálnímu přenosu hybnosti, tepla, vodní 

páry a znečišťujících příměsí. 

 

K § 11 

Hodnocení biologických jevů je zaměřeno na studium výskytu různých druhů organismů ve 

vodním a horninovém prostředí nebo ovzduší, které se mohou mít vliv na jaderné zařízení a 

jeho technologii na pozemku jaderného zařízení, nebo u nichž pozemek jaderného zařízení 

leží v jejich teritoriích nebo zónách pohybu (biokoridorech). Používají se různé metody studia 

ekosystému. 

Hodnocení se soustředí na schopnost živých organismů negativně ovlivnit (např. 

zneprůchodnit) technologické části jaderného zařízení, jako jsou například vpusti chladící 

vody nebo systémy vzduchotechniky. 

Pro tento jev není stanovena míra, pro kterou je zakázáno umístit jaderné zařízení. Má se za 

to, že nepříznivý vliv na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační 

situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení jaderného zařízení je možné 

kompenzovat technickými a administrativními opatřeními. 

 

K § 12 
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Hodnocení se provádí z důvodu možného vlivu přírodního požáru a jeho zplodin na pozemku 

jaderného zařízení a v jeho okolí, minimálně do vzdálenosti 5 km. Posuzuje se výskyt lesních 

a jiných souvislých porostů a zemědělsky využívaných území. Uvažována je i rychlost šíření 

požáru a délka jeho trvání. 

Hodnota 5 km pro hodnocení jevu vychází z obvyklé praxe – viz doporučení MAAE (NS-G-

3.1, External Human Induced Events in Site Evaluation for Nuclear Power Plants, IAEA 

2002). 

Pro tento jev není stanovena míra, pro kterou je zakázáno umístit jaderné zařízení. Má se za 

to, že nepříznivý vliv na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační 

situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení jaderného zařízení je možné 

kompenzovat technickými a administrativními opatřeními. 

 

K § 13 

Navrhované znění se dotýká pádu letadla a jiných objektů. Na základě takto zjištěných hodnot 

bude stanoveno tzv. návrhové letadlo, což je údaj, který je významný pro posouzení systémů, 

konstrukcí a komponent ve fázi projektování resp. dalších fází životního cyklu jaderného 

zařízení následujících po umístění. 

Pro tento jev není stanovena míra, pro kterou je zakázáno umístit jaderné zařízení. Má se za 

to, že nepříznivý vliv na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační 

situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení jaderného zařízení je možné 

kompenzovat technickými a administrativními opatřeními (tato opatření ovšem mohou být 

sama o sobě z ekonomického hlediska natolik nákladná, že de facto umístění vyloučí). 

 

K § 14 

Hodnocení požárů je obdobné jako u přírodních požárů (§ 12), toto ustanovení ale dále 

zahrnuje komplex explozí a jejich zplodin vyvolaných nežádoucím vlivem lidské činnosti a 

s nimi souvisejících požárů. Typických zdrojem jsou průmyslové aktivity v území včetně 

přeprav látek po dopravních trasách (silnic a železnic) a produktovody nebo průmyslové 

odpaly. Zdrojem je případný pád návrhového letadla, jak je vymezeno v § 13. 

Pro tento jev není stanovena míra, pro kterou je zakázáno umístit jaderné zařízení. Má se za 

to, že nepříznivý vliv na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační 

situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení jaderného zařízení je možné 

kompenzovat technickými a administrativními opatřeními (tato opatření ovšem mohou být 

sama o sobě z ekonomického hlediska natolik nákladná, že de facto umístění vyloučí). 

 

K § 15 

Ochranná pásma vymezená jinými právními předpisy jsou stanovena pro ochranu zájmů, 

které jsou předmětem těchto speciálních úprav. Kolize území k umístění jaderného zařízení 

s některým druhem ochranného pásmo neznemožňuje automaticky umístit jaderné zařízení. U 

většiny takovýchto chráněných území se má za to, že nepříznivý vliv na jadernou bezpečnost, 

radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a 

zabezpečení jaderného zařízení je možné kompenzovat technickými a administrativními 

opatřeními.  

Pouze kolize s ochranným pásmem silnice a dráhy zakazuje umístění jaderného zařízení, 

neboť potenciální ohrožení jaderného zařízení není prakticky kompenzovatelné. 
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Kolize zmíněné pod písmenem k) odkazují k ochranným pásmům ve smyslu vyhlášky č. 

415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a 

pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

K § 16 

Ustanovení stanoví pravidla posuzování území v případě jednoho z jevů, který má vliv na to, 

jak jaderné zařízení působí na své okolí, konkrétně v případě šíření radioaktivní látky 

ovzduším, podzemní a povrchovou vodou a potravním řetězcem. Cílem hodnocení tohoto 

jevu, jehož předmětem jsou klimatické a meteorologické jevy, oběh povrchových a 

podzemních vod, způsob jakým je území využíváno k zemědělství, rybolovu, rekreaci a 

odběru povrchových a podzemních vod je vytvoření věrohodného scénáře šíření 

radioaktivních látek v atmosférou a povrchovými a podzemními vodami. Jedná se tedy 

zejména o hlediska zajišťování radiační ochrany obyvatelstva, popř. účinného zajištění 

monitorování radiační situace a zvládání radiační mimořádné události. 

U tohoto typu vlastnosti území k umístění není stanovována charakteristika, která by 

vylučovala umístění jaderného zařízení. Z praktického hlediska lze totiž vždy nalézt potřebná 

kompenzační opatření, popř. by taková kompenzační opatření byla tak nákladná, že by bylo 

ekonomicky výhodnější umístit jaderné zařízení v jiném území. 

 

K § 17 

Důraz je kladen na získání informace o rozložení a hustotě obyvatel v definované vzdálenosti, 

včetně změn v osídlení území k umístění jaderného zařízení od počátku životního cyklu 

jaderného zařízení. Cílem je posoudit, zda vlastnosti území nezkomplikují provedení 

ochranných opatření v případě radiační mimořádné události. V této vyhlášce není tomuto jevu 

přiřazeno vylučovací kritérium, neboť lze vždy nalézt vhodná opatření, jak takový nedostatek 

území napravit (např. stavbou nových přístupových cest, zvětšením kapacity úkrytů apod.). 

Velikost zájmového území 30 km je stanovena s ohledem na mezinárodní praxi vyjádřenou 

v dokumentech MAAE (v souladu s bezpečnostním návodem IAEA GS-G-2.1 je pro reaktory 

s výkonem větším než 1000 MWe doporučena velikost území 5 až 30 km, ve kterém se 

provádí neodkladná ochranná opatření v souvislosti s připraveností k odezvě na radiační 

mimořádnou událost. 

 

K § 18 

Pro umístění hlubinných úložišť musí být posouzeny vlastnosti a jevy území předpokládaného 

k umístění podle § 3 a 4, adekvátně k povrchové nebo podzemní části hlubinného úložiště a 

možnému vlivu vlastností a jevů území. Obecně lze konstatovat, že pro hlubinná úložiště jsou 

definovány zvláštní požadavky na hodnocení vlastností území v předpokládané hloubce 

umístění, ve vztahu k inženýrským bariérám a z důvodu zajištění bezpečné izolace 

radioaktivních odpadů po desítky tisíc let, zatímco na přípovrchová a podzemní úložiště se 

požadavky soustředí na dostatečný rozsah příznivého horninového masívu, kde je možno 

vybudovat podzemní úložiště. Dále se pro hodnocení seismické aktivity v hloubce několika 

set metrů pod povrchem pro umístění hlubinného úložiště předpokládá, že účinky seismo-

tektonických událostí jsou na povrchu vždy větší než v hloubce 500 m. 

V celé době životnosti a po uzavření hlubinného úložiště (předpokládá se minimálně řádově 

tisíce let) musí být zajištěno, aby hostitelské horninové prostředí omezilo migraci 

radioaktivních (a jiných chemických a toxických) látek z uloženého radioaktivního odpadu i 

po jejich uvolnění ze systému inženýrských bariér. 
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Z tohoto důvodu jsou uvedeny zvláštní požadavky pro výběr území k umístění hlubinného 

úložiště, které jsou zaměřené na posouzení izolačních a zádržných vlastností horninového 

prostředí. 

Geologická stavba území k umístění hlubinného úložiště musí zaručit stabilitu hlubinného 

úložiště, hloubkový dosah a rozměr vhodného horninového masívu pro umístění hlubinného 

úložiště a vzdálenost geologických rozhraní a tektonických poruch, které mohou působit jako 

cesty pro transport radioaktivních látek. Tyto vlastnosti musí být je dostatečně vhodné 

z hlediska zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany pro uložení všech uvažovaných 

radioaktivních odpadů (včetně jejich rozpadových produktů, které mohou mít jiné vlastnosti 

než původní radionuklid). 

Umístění úložiště ve vybrané lokalitě musí být bezpečné a jeho bezpečnost prokázána na 

základě znalostí o místě, kde má být úložiště postaveno s uvážením všech rizik přicházejících 

v úvahu v provozním období a v období po uzavření úložiště. Mezí, při níž je radiační 

ochrana považována za zajištěnou, pro bezpečné uložení radioaktivního odpadu je dávková 

optimalizační mez (jak je vymezena atomovým zákonem a vyhláškou o radiační ochraně). 

Hostitelským prostředím, k němuž jsou vlastnosti území vztahovány, je horninový masív, ve 

kterém bude hlubinné úložiště vybudováno. 

Inženýrské bariéry jsou v českém referenčním konceptu hlubinného úložiště pro uložení 

radioaktivních odpadů tvořeny systémem obalový soubor - bentonit. Nejvíce omezující 

podmínkou celého systému je limitní teplota přibližně 100 °C, při které může dojít k 

degradaci jeho majoritní složky, montmorillonitu, která je hlavním nositelem bezpečnostních 

funkcí bentonitu, tj. především jeho schopnosti tlumit napětí při seismotektonických 

událostech, bránit advektivnímu toku vody k obalovým souborům a zpomalovat migraci 

radioaktivních látek uvolněných z poškozených obalových souborů. Zbytkový tepelný výkon 

vyhořelého jaderného paliva a tepelné vlastnosti inženýrských bariér a horninového prostředí 

jsou tedy jedním ze základních projektových parametrů důležitých pro posouzení 

horninového masivu z hlediska jeho využitelnosti pro hlubinné úložiště. 

Z výše uvedených důvodů se hodnotí tepelné charakteristiky hornin, zejména tepelná vodivost 

hornin a tepelná difuzivita, které přímo ovlivňují prostorové uspořádání úložných prostor 

(vzdálenosti mezi tunely a samotnými vrty), čímž přímo ovlivňují celkové rozměry úložišť. 

Posuzovány jsou jevy, které mohou vyvolat významné změny, jako výskyt zemětřesení, 

sopečné činnosti, výskyt tektonických poruch, pohybů na zlomech, výskyt deformací 

povrchů, změny v ukládání a eroze hornin v dlouhodobém měřítku. 

Křehká tektonika (pukliny a zlomy) - diskontinuity mohou vést k vytváření nadvýlomů, 

deformacím stěn nebo reaktivaci posunů podél diskontinuit. Horninový masiv by měl 

vykazovat co možná nejmenší tektonické postižení, projevujícím se křehkými a duktilními 

deformacemi horniny, nízký stupeň proměny a zvětráním. Početnost a prostorové a jiné 

charakteristiky poruch ovlivňují požadavky na dočasnou nebo trvalou výztuž stěn výrubu. 

Hydrotermální a jiné druhotné přeměny jsou různé typy metamorfóz hornin. 

Hodnocen je výskyt endogenních a exogenních jevů, které mohou v přírodní bariéře 

hlubinného úložiště vyvolat významné změny, jako jsou zejména tektonické procesy, 

seismická aktivita, vulkanismus, diapirismus, výskyt deformací povrchu území, změny 

rychlosti eroze a sedimentace. 

Exogenní procesy (vnější) vycházejí hlavně ze sluneční energie, vyvolávají změny v ovzduší i 

vodstvu a umožňují život. Vnějšími činiteli se rozumí například změny teploty, činnost vody, 

mrazu, ledovců, větru, organismů. Tyto jsou pak příčinou procesů zvětrávání, svahových 
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pohybů, modelace např. ledovci nebo větrem. Výsledkem se stávají geomorfologické 

strukturní typy reliéfu, kterými mohou být říční, krasové, větrné, ledovcové nebo 

antropogenní reliéfy. 

Endogenní procesy (vnitřní) jsou vyvolány časoprostorovými chemicko-fyzikálními a napěťo-

přetvárnými změnami, probíhajícími v zemském tělese. Mají za následek přeměnu 

horninového materiálu (metamorfózu, tavení, alteraci), deformaci hornin a horninových 

masívů (např. vrásnění, rozvolňování, konsolidace apod.) a pohyb ker zemské kůry. Mezi 

hlavní endogenní procesy patří tektonické pohyby, zemětřesení, vulkanická činnost. 

Z hlediska diapirismu jsou diapirovou strukturou antiklinály nebo dómy, jejichž jádro složené 

z mobilní horniny prorazilo nadložní vrstvy. Jde-li o extrémně plastické horniny (např. 

evapority), mohou proniknout vysoko vzhůru. Diapirové struktury také vznikají při nestejném 

zatížení a hromadí se v místech menšího tlaku. Pochod se nazývá diapirismus a pronikající 

tělesa diapir (někdy též diapira). U solných struktur též solný dóm nebo solný peň. 

Hydrogeologické vlastnosti horninového prostředí území k umístění hlubinného úložiště a 

jeho okolí musí splňovat podmínky téměř nepropustného nebo nepropustného prostředí, nízké 

rychlosti proudění a vysokého stáří podzemní vody tak, aby byla co nejvíce omezena 

přítomnost a proudění podzemní vody. Hydrogeologické vlastnosti a jevy se popisují podobně 

jako v § 8, ale mimo to zejména v hloubce pod zemským povrchem, kde se předpokládá 

umístění hlubinného úložiště a jeho možný vliv. To je rozsahem a způsobem zkoumání zcela 

odlišné od průzkumu v přípovrchových částech, které se provádí pro jaderné elektrárny a jiná 

nadzemní jaderná zařízení. 

Oběh podzemní vody se dále hodnotí z hlediska transportních vlastností horninového 

prostředí, možné doby transportu, sorpce, retardace, rozpustnosti a změny koncentrace 

radioaktivní látky v důsledku mísení s podzemními vodami. 

Sorpce je schopnost vázat určité látky.  

Redukční podmínky jsou v anaerobní zóně, kde probíhají chemické a mikrobiologické 

procesy při nedostatku kyslíku.  

Suma všech anorganických (minerálních) látek ve vodě, tj. celková mineralizace, je součtem 

hmotnostních koncentrací všech jednotlivých rozpuštěných (a stanovených) anorganických 

látek. 

Hodnotí se dále fyzikálně chemické, geochemické a mikrobiologické vlastnosti geologického 

prostředí, zejména: zádržné vlastnosti horninového prostředí a inženýrských bariér 

(slučitelnost horninového prostředí a inženýrských bariér), chemické složení podzemní vody 

(procesy degradace inženýrských bariér jsou úzce spjaty zejména s chemickými procesy, 

které nastávají při kontaktu inženýrských bariér a podzemní vody. Základní bezpečnostní 

požadavek pro český bezpečnostní koncept hlubinného úložiště je rychlé dosažení redukčního 

prostředí (bez kyslíku). Není proto přípustné, aby existovaly preferenční cesty, jež by mohly 

vést k průniku kyslíku do úložných prostor po jeho uzavření. Důležitá je i hodnota pH, která 

by se neměla odlišovat od běžných hodnot podzemní vod v krystalickém prostředí. Příznivou 

charakteristikou podzemní vody je nízký obsah látek, které mohou nepříznivě ovlivnit 

rychlost degradace bariér a rozpouštění forem radioaktivních odpadů (např. chloridové a 

sulfidické ionty, uhličitany). 

Mikrobiologická charakteristika horninového prostředí je velmi důležitá zejména pro 

hodnocení rychlosti degradace obalových souborů radioaktivních odpadů. 

Geomechanické vlastnosti, jako jsou pevnostní a deformační vlastnosti hornin a napjatostní 

stav horninového prostředí, jsou hodnoceny z hlediska možného výskytu nestability 
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horninového masívu, a to zejména ve výrubech (tunely, vrty). Nepříznivé mechanické 

vlastnosti vedoucí až k porušení stěn mohou mít vylučující charakter v případě, že nebude 

k dispozici vhodné technické řešení k eliminaci těchto jevů. 

Plynopropustnost horninového prostředí se hodnotí z toho důvodu, že při degradaci kovových 

odpadů či kovových obalových souborů může vznikat větší množství plynů (zejména vodíku), 

které mohou ovlivnit jak vlastnosti inženýrských bariér, tak i horninového prostředí. Je 

důležité, aby horninové prostředí v úložných prostorech bylo dostatečně propustné pro plyny.  

Posouzen musí být také v měřítku geologického času vývoj klimatu a proudění vod v území, 

možnost změny klimatu v území k umístění hlubinného úložiště, klimatické cykly, jako 

příchod doby ledové a výskytu trvale zmrzlé půdy, zaplavení území vodou apod. 

Klimatické změny (změny klimatu) jsou významné a neustálé změny ve statistickém 

rozložení povětrnostních poměrů probíhající v rozmezí od jednoho desetiletí po miliony let. 

Může jít o změnu v průměrných klimatických podmínkách i o změnu výskytu extrémních 

povětrnostních jevů. Změny jsou způsobena faktory, jako jsou biologické procesy, změny 

slunečního záření dopadající na Zemi, změny deskové tektoniky a sopečné erupce. Jako 

významné příčiny nedávných klimatických změn, často označované jako „globální 

oteplování“, byly rovněž identifikovány některé lidské činnosti. 

Hodnocení paleohydrogeologického a paleoklimatického vývoje území zahrnuje vývoj oběhu 

podzemních vod a klimatu během geologické historie. 

V dlouhodobém časovém měřítku se posuzují i relevantní faktory a možné budoucí aktivity, 

které by mohly narušit izolační vlastnosti hlubinného úložiště, jako je těžba surovin, čerpání 

vody nebo využití geotermální energie. 

Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie zemského jádra a vzniká rozpadem 

radioaktivních látek a působením slapových sil. Využívá se ve formě tepelné energie (pro 

vytápění), či pro výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách. 

Pro některé výše uvedené jevy je stanovena míra, pro kterou je zakázáno umístit hlubinné 

úložiště: 

Má se za to, že nepříznivé horninové prostředí, které umožňuje migraci radioaktivních, 

chemických a toxických látek, které se mohou uvolnit z uložených radioaktivních odpadů, má 

nepříznivý vliv na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, 

zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení jaderného zařízení a není možné jej 

kompenzovat technickými ani administrativními opatřeními. 

Má se za to, že přítomnost zdrojů geotermální energie má nepříznivý vliv na jadernou 

bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné 

události a zabezpečení jaderného zařízení není možné kompenzovat technickými ani 

administrativními opatřeními (z hlediska toho, že může jít o postvulkanický jev a z hlediska 

využití této energie). 

Umístění hlubinného úložiště se předpokládá v hloubce pod zemským povrchem řádově 

několik set metrů. Průzkumy v hloubkách několik set metrů pod zemským povrchem jsou 

v počátečních fázích a pro některé oblasti nejsou vyvinuty adekvátní metodiky průzkumu. 

Predikce jevů a stavu území v řádech tisíců let je prováděna pouze na základě hodnocení 

proběhlých jevů v geologické minulosti. V současnosti nelze proto doložit jednoznačně a 

detailně všechny vlastnosti a jevy a jejich možné kombinace, které se mohou v místě 

předpokládaného hlubinného úložiště vyskytovat a jejich možný vliv na hlubinné úložiště. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9EB52LX)



- 36 - 

 

 

Predikovatelnost a popsatelnost území k umístění je nutno posoudit z hlediska geologické 

stavby, oběhu podzemních vod a fyzikálních, mechanických a geochemických vlastností 

horninového prostředí území k umístění. 

Pro tento jev je stanovena míra, pro kterou je zakázáno umístit jaderné zařízení. Má se za to, 

že nemožnost vytvoření důvěryhodného komplexního prostorového geologického modelu 

z důvodu velmi složité geologické stavby a tektonických poměrů, nemožnost vytvoření 

důvěryhodného hydrogeologického modelu v důsledku obtížné popsatelnosti a 

predikovatelnosti hydrogeologických poměrů území k umístění a nemožnost vytvoření 

důvěryhodných geomechanických a geochemických modelů území k umístění má nepříznivý 

vliv na jadernou bezpečnost, radiační ochranu, monitorování radiační situace, zvládání 

radiační mimořádné události a zabezpečení jaderného zařízení, který není možné 

kompenzovat technickými ani administrativními opatřeními. V takovém případě totiž vůbec 

nelze posoudit povahu vlastností území k umístění a proto je z důvodu předběžné opatrnosti 

nutno umístění zcela vyloučit. 

 

K § 19 

Přípovrchová nebo podzemní úložiště nízko a středně aktivních odpadů jsou stavby, u nichž 

by mělo být zajištěno, že jsou umístěny do nezvětralých, zdravých skalních hornin. 

Geologická stavba území k umístění přípovrchového nebo podzemního úložiště musí zaručit 

stabilitu úložiště, hloubkový dosah a rozměr vhodného horninového masívu pro umístění 

úložiště a vzdálenost geologických rozhraní a tektonických poruch, které mohou působit jako 

cesty pro transport radioaktivních látek. Tyto vlastnosti musí disponovat charakterem 

dostatečným pro uložení všech uvažovaných radioaktivních odpadů (včetně jejich 

rozpadových produktů, které mohou mít jiné vlastnosti než původní radionuklid). 

Pro tyto vlastnosti je stanovena míra, pro kterou je zakázáno umístit jaderné zařízení. 

Má se za to, že nepříznivé horninové prostředí, které umožňuje migraci radioaktivních, 

chemických a toxických látek, které se mohou uvolnit z uložených radioaktivních odpadů a 

překročit dávkovou optimalizační mez, má nepříznivý vliv na jadernou bezpečnost, radiační 

ochranu, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení 

jaderného zařízení, který není možné kompenzovat technickými ani administrativními 

opatřeními. 

 

K § 20 

Tento paragraf definuje požadavky na obsah dokumentace, která je přílohou příslušné žádosti 

o povolení k umístění jaderného zařízení. Tento dokument je v souladu s mezinárodní praxí 

nazván „Zadávací bezpečnostní zpráva“. 

Ustanovení reaguje na nedostatečnost resp. přílišnou stručnost stávající právní úpravy. 

Požadavky na obsah tak v obecné části tohoto dokumentu kladou důraz na transparentnost 

zpracování, kdy nedílnou součástí je uvedení údajů o jejich odborné způsobilosti autora, 

úvodní popis hodnoceného území a výčet jednotlivých metod, podkladů a zdrojů informací. 

Požadavky na strukturu prezentace vlastního hodnocení směřují k zajištění přehlednosti 

celého dokumentu. Popis projektu jaderného zařízení musí být představen již v této fázi 

životního cyklu, podrobné požadavky na vlastní projekt ale nejsou součástí této vyhlášky, ale 

vyhlášky upravující projekt jaderného zařízení. Jednotlivé hodnocené jevy také vyžadují 

jednoznačné a v odpovídající míře podrobné zachycení ve výkresové dokumentaci, podobně 

jako v případě projektu jaderného zařízení. 
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K § 21 

Navrhuje se, aby tato vyhláška nabyla účinnosti k 1. 1. 2017, tj. k datu nabytí účinnosti 

zákona, který provádí. 
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