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Navrhovaný právní předpis ČR 

Vyhláška o unístění jaderného zařízení 

Odpovídající předpis EU (Euratomu) 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 3 (1) Vlastnostmi území k umístění, 

posuzovanými 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, jsou výskyty 

a) přírodních vlastností a jevů, a to 

1. seismicity, 

2. porušení území k umístění zlomem v zemské 

kůře (dále jen „zlom“), 

3. povodně, 

4. oběhu podzemní vody, 

5. dalších geodynamických jevů a 

geotechnických parametrů základových půd, 

6. klimatických a meteorologických jevů, 

7. biologických jevů a 

8. přírodních požárů, 

b) jevů mající původ v činnosti člověka, a to 

1. výbuchů a požárů majících původ v činnosti 

člověka a jejich zplodin, 

2. kolize s ochranným nebo bezpečnostním 

pásmem, 

3. vlivu jaderného zařízení, které je již v území 

umístěno, 

4. silných vibrací, 

5. elektromagnetické interference, 

6. vířivého elektrického proudu, 

7. negativních projevů letecké, silniční, 

železniční a vodní dopravy, 

8. pádu letadla a jiných objektů, 

9. působení produktovodů a významného 

energetického vedení, 

10. znečistění ovzduší, horninového prostředí, 

povrchových a podzemních vod a 

11. provozu zařízení, ve kterém se nacházejí 
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Článek 6 Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, že: 

 

b) při podávání žádosti o povolení musí žadatele prokázat jadernou 

bezpečnost. Rozsah a podrobnost tohoto prokazování musí odpovídat 

potenciální síle a povaze rizika týkajícího se jaderného zařízení a jeho 

umístění; 

32013L0059 Článek 65 1. Členské státy zajistí, aby operativní ochrana jednotlivců z 

obyvatelstva před činnostmi podléhajícími povolení za normálních 

okolností u příslušných zařízení zahrnovala: 

 

a) posouzení a schválení navrhovaného umístění zařízení z hlediska 

radiační ochrany při zohlednění příslušných demografických, 

meteorologických, geologických, hydrologických a ekologických 

podmínek; 
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nebo z nějž se uvolňují látky snadno hořlavé, 

výbušné, toxické, dusivé, s korozivními účinky nebo 

radioaktivní, a 

c) jiných jevů, které mohou negativně ovlivnit 

jadernou bezpečnost, radiační ochranu, monitorování 

radiační situace, zvládání radiačních mimořádných 

událostí a zabezpečení jaderného zařízení. 

(2) Vlastnostmi území k umístění, 

posuzovanými z hlediska dopadu jaderného zařízení 

na jednotlivce, obyvatelstvo, společnost a životní 

prostředí, jsou výskyty jevů, které jsou způsobilé 

ovlivnit působení jaderného zařízení na okolí, a to 

a) šíření radioaktivní látky ovzduším, 

podzemní a povrchovou vodou a potravním řetězcem 

a 

b) rozložení a hustoty osídlení a jeho vývoje. 

§ 4 (1) Posuzování území k umístění musí hodnotit 

míru, v jaké jsou vlastnosti podle § 3 schopné 

ovlivnit jadernou bezpečnost, radiační ochranu, 

monitorování radiační situace, zvládání radiačních 

mimořádných událostí a zabezpečení. 

(2) Výsledky posuzování území k umístění musí 

být srovnávány s charakteristikami vlastností území, 

při jejichž dosažení je umístění jaderného zařízení 

zakázáno. 

(3) Posuzování území k umístění musí zahrnout 

hodnocení 

a) souběžného působení a vzájemného 

ovlivňování vlastností podle § 3, jejich intenzity a 

doby trvání, 

b) budoucího vývoje vlastností podle § 3 

během životního cyklu jaderného zařízení a 

c) vlivu výkonu jaderného zařízení na území k 

umístění v případě jaderného zařízení s jaderným 

reaktorem. 

(4) Posuzování území k umístění musí probíhat 

pro pozemek jaderného zařízení a do takové 

vzdálenosti od něj, která umožní posoudit vliv 

vlastností podle § 3 na jadernou bezpečnost, radiační 
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Článek 8c Členské státy zajistí, aby vnitrostátní rámec vyžadoval, aby: 

 

a) všechna povolení vydaná pro výstavbu jaderného zařízení nebo 

provoz jaderného zařízení byla založena na náležitém hodnocení místa 

a konkrétních specifik zařízení, zahrnující prokázání jaderné 

bezpečnosti v souladu s vnitrostátními požadavky stanovenými na 

základě cíle uvedeného v článku 8a; 

32013L0059 Článek 65 1. Členské státy zajistí, aby operativní ochrana jednotlivců z 

obyvatelstva před činnostmi podléhajícími povolení za normálních 

okolností u příslušných zařízení zahrnovala: 

 

a) posouzení a schválení navrhovaného umístění zařízení z hlediska 

radiační ochrany při zohlednění příslušných demografických, 

meteorologických, geologických, hydrologických a ekologických 

podmínek; 
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ochranu, monitorování radiační situace, zvládání 

radiačních mimořádných událostí a zabezpečení, 

nejméně však do vzdálenosti, kterou pro tuto 

vlastnost stanoví tato vyhláška. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32009L0071 Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, 

kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou 

bezpečnost jaderných zařízení 

32013L0059 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 

32014L0087 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 
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