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III. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

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

k zajištění zvládání radiační mimořádné události, kterou se provádí zákon č. …/2016 

Sb., atomový zákon 

 

1.  Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název 

Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události 

 

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.  

Cílem navrhované regulace je úprava zvládání radiační mimořádné události 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 dřívějších právních předpisů, tj. z nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního 

plánování, a z vyhlášky č. 319/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti 

jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah 

vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu, které tuto oblast upravovaly a které atomový 

zákon ruší. Dále návrh vychází i ze stávajícího systému zvládání havarijní připravenosti a 

odezvy na radiační mimořádné události vzniklé mimo jaderné zařízení a pracoviště se zdroji 

ionizujícího záření, resp. vzniklé kdekoliv na území ČR působením jiných osob než 

působením držitelů povolení podle atomového zákona. Návrh také reaguje na závěry prověrky 

Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), která na SÚJB proběhla ve dnech 18. - 

29. listopadu 20131 (tzv. Integrated Regulatory Review Service - IRRS). Mezi těmito závěry 

byly také závěry týkající se oblasti havarijní připravenosti a odezvy a doporučení, aby zjištění 

byla napravena příslušnou úpravou v právních předpisech ČR. 

 

1.3     Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Dosavadní právní úprava této oblasti (dříve nazývaná „havarijní připravenost“) byla v roce 

vzniku (tj. v r. 1996) první právní úpravou této oblasti v České republice. Proto kromě toho, 

že zahrnovala požadavky směřované jednak výlučně na držitele povolení, byly do právního 

řádu ČR atomovým zákonem z roku 1997 zavedeny pojmy vnější havarijní plán a zóna 

havarijního plánovaní. Krizové zákony (tj. zejména zákon č. 239/2000 Sb. a zákon č. 

240/2000 Sb.) pak na tyto základy navazovaly, ale oblast krizového řízení pojaly komplexně. 

Požadavky na zajištění (radiační) havarijní připravenosti (která obsahovala částečně i 

požadavky na analýzu v úvahu připadající radiační mimořádné události a na odezvu) 

držitelem povolení, resp. pouze na jaderných zařízeních, pracovištích se zdroji ionizujícího 

záření a při přepravách radioaktivních a štěpných látek byly uvedeny ve vyhlášce č. 319/2002 

Sb. a v nařízení vlády č. 11/1999 Sb., které se zákonem č. …/2016 Sb., atomový zákon, ruší.  

 

                                                 
1 viz https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/zpravy/IRRS_Czech_Republic_Final_Report.pdf 
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1.4     Identifikace dotčených subjektů 

Vyhláška se vztahuje na subjekty, které jsou v současné době podle zákona č. 18/1997 Sb., o 

mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinny zajistit havarijní připravenost na radiační 

mimořádnou událost, která při  provádění činností podle tohoto zákona může vzniknout, tj. na 

držitele povolení podle tohoto zákona. Nově se také bude vztahovat na subjekty zajišťující 

připravenost na radiační nehodu nebo radiační havárii, jejímž původcem není držitel povolení, 

ale která může mít dopad na území ČR s výjimkou území, na němž se nachází zóna 

havarijního plánování. Toto nové zahrnutí subjektů je doplněním požadavků na ně již v této 

oblasti kladených zákony č. 239/2000 Sb. a č. 240/2000 Sb., a to doplněním speciálních 

požadavků z hlediska radiační mimořádné události. 

 

1.5     Popis cílového stavu 

Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události právně závazným 

způsobem stanoví požadavky na všechny 4 fáze zvládání radiační mimořádné události, tj. na 

fázi analytickou, fázi připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost, na fázi odezvy 

na vzniklou radiační mimořádnou událost a na fázi nápravy stavu vzniklého po radiační 

havárii. Dále stanoví žadatelům o povolení požadavky na obsah veškeré dokumentace 

předkládané v příloze k žádosti o povolení k provádění činností podle nového atomového 

zákona. V národním radiačním havarijním plánu bude s uvážením všech dosavadních 

zkušeností ze cvičení ZÓNA zejména popsán systém krizového řízení na centrální úrovni 

v případě vyhlášení nouzového stavu v souvislosti se vzniklou radiační havárií. V rámci 

právní úpravy problematiky zvládání radiační mimořádné události byly transponovány 

předpisy Euratomu, zejména směrnice 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. A dále byly zohledněny mezinárodní požadavky a doporučení, které 

byly za posledních 15 let v řadě případů zpřísněny, či alespoň upřesněny. V neposlední řadě 

jsou zúročeny dosavadní zkušenosti získané v této oblasti při havarijních cvičeních, při 

kterých se ukazuje určitá míra nedostatečnosti a neúplnosti stávající právní úpravy. Dochází 

tak k úpravě systému „radiační“ havarijní připravenosti a odezvy, a to jak pro případ radiační 

nehody nebo havárie vzniklé kdekoliv na území ČR, tak pro případ radiační mimořádné 

události vzniklé v rámci provádění povolených činností (tj. „u držitele povolení“).  Rozšíření 

rámce původní právní úpravy je i reakcí na havárii jaderné elektrárny Fukushima Dai Ichi.  

 

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 
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Nulová varianta vychází z předpokladu, že oblast zvládání radiační mimořádné události 

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

musely všechny dotčené osoby zajistit zvládání radiační mimořádné události pouze na základě 

ustanovení atomového zákona, což by s sebou přineslo značné obtíže, příp. až nemožnost 

v plném rozsahu vůbec zajistit zvládání radiační mimořádné události na území ČR a u držitele 

povolení by byla ztížena řádná kontrola plnění požadavků v této oblasti ve všech potřebných 

detailech. 

 

2.2  Varianta 1   
Přijetí navrhované vyhlášky zajistí plnění požadavků v plném rozsahu potřebných 

podrobností k problematice zvládání radiační mimořádné události na území ČR v právním 

systému ČR, stanoveném jak ve směrnic 2013/59/Euratom, tak příslušnými doporučeními 

MAAE. Právně závazným způsobem bude nadále pokračovat již fungující zajištění havarijní 

připravenosti a odezvy držiteli povolení k provozu jaderných zařízení a pracovišť se zdroji 

ionizujícího záření. Ten bude doplněn stanovením jednak náležitostí pro případ vzniku 

radiační mimořádné události jinde než při výkonu činností povolených podle atomového 

zákona (tj. u držitele povolení), jednak požadavků na zajištění všech čtyř fází zvládání 

radiační mimořádné události. U držitelů povolení také bude možné provádět kontroly plnění 

všech detailů potřebných pro řádné zajištění této oblasti při jím prováděných povolených 

činnostech. Nově  dojde k oddělení a řádné specifikaci toho, co vše bude zajišťováno před 

tím, než případná radiační mimořádná událost vznikne, tedy fáze analytické a fáze havarijní 

připravenosti. Budou též upraveny požadavky na realizaci odezvy a na nápravu radiační 

situace vzniklé v důsledku radiační havárie, což jsou mj. zásadní novinky stanovené  ve 

směrnici 2013/59/Euratom. 

 

3.  Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1  Identifikace nákladů a přínosů  

 

3.1.1 Varianta 0  

Nulová varianta nebyla se shora uvedených důvodů hodnocena. 

 

3.1.2 Varianta 1 

a) Náklady a přínosy podnikatelů 

V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky podnikatelům - držitelům povolení, kteří podle 

doposud platné právní úpravy zajišťovali havarijní připravenost, návrh nepředpokládá žádné 

nové (další) náklady. Mírné snížení administrativní zátěže však lze předpokládat, neboť 

zvolené řešení nově a jednoznačně popisuje požadavky na vypracování dokumentace 

vztahující se ke zvládání radiační mimořádné události předkládané jako součást žádosti o 

povolení. Jako o drobném nárůstu administrativní zátěže lze uvažovat o nově stanovené 

povinnosti oznámit zjištěnou kategorii ohrožení zpracovateli vnějšího a národního radiačního 

havarijního plánu. Fakticky se ale tato povinnost dotkne pouze případných nových žadatelů o 

povolení a bude obnášet písemné oznámení po té, co byla provedena příslušná analýza 

v úvahu připadající radiační mimořádné události v rámci výkonu činností, o jejichž povolení 

bude žádáno. Vzhledem k tomu, že zpracovateli vnějšího a národního radiačního havarijního 

plánu jsou SÚJB a MV, lze toto oznámení realizovat prostřednictvím datových schránek 

těchto úřadů. Z provedení vyhodnocení nákladů a přínosů legislativního zpracování zadaného 

řešení je zřejmé, že zvolené řešení je řešením optimálním a zaručuje použití nejvhodnější 

ekonomické varianty.  

 

b) Náklady a přínosy veřejné správy 
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V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky návrh předpokládá, že orgány veřejné správy 

nově zpracují národní radiační havarijní plán a budou jej následně aktualizovat. Samotné 

zpracování tohoto plánu bude novou aktivitou veřejné správy, ale fakticky se bude jednat o 

činnost, která odpovídá některým pravidelným činnostem při přípravách cvičení ZÓNA, která 

jsou v ČR připravována a realizována v rámci cvičení organizovaných Bezpečnostní radou 

státu. Cvičení ZÓNA se týkají procvičení součinnosti při řízení a provádění odezvy na jaderné 

elektrárně Dukovany nebo Temelín, v  zóně havarijního plánování příslušné jaderné 

elektrárny a na centrální úrovni. Jsou prováděna střídavě od roku 2008, s periodou 2-3 roky. 

V roce 2015 proběhlo v září cvičení ZÓNA 2015 a další cvičení je pod názvem ZÓNA 2017 

plánováno na rok 2017. Jakmile budou tyto aktivity zpracovány v národním radiačním 

havarijním plánu, nebude nadále zapotřebí vynakládat na jejich realizaci prostředky v rámci 

příprav cvičení ZÓNA. V souvislosti s přijetím předkládané vyhlášky tak nevzniknou žádné 

nové (další) náklady orgánům veřejné správy. Naopak lze předpokládat zjednodušení jejich 

činnosti, neboť zvolené řešení v budoucnosti ušetří náklady při přípravě cvičení ZÓNA. 

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 – zvládání radiační mimořádné události. Implementace a vynucování 

budou realizovány zejména v rámci výkonu státního dozoru SÚJB v uvedené oblasti. 

 

6.  Přezkum účinnosti regulace 

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

mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření – zvládání radiační mimořádné 

události. 

 

7.  Konzultace a zdroje dat 

Konzultace proběhly v rámci přípravy návrhu nového atomového zákona a posléze této 

vyhlášky, a to s odborníky MV – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a 

provozovatelem jaderných elektráren. Zdrojem speciálních technických požadavků byly 

materiály  

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

Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení 

 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 

 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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA9EB2QKW)



- 42 - 

 

 Rozhodnutí  Rady ze dne 14. prosince 1987 o opatřeních Společenství pro včasnou 

výměnu informací v případě radiační mimořádné situace (87/600/Euratom) 

 

 IAEA, Safety Standards Series No. GSR Part 7, Preparedness and response for a 

nuclear or radiological emergency, November 2015, STI/PUB/1708 

 IAEA, Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency 

Safety Guide, Series No. GS-G-2.1, published May 23, 2007 

 IAEA, Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological 

Emergency General Safety Guide, Series No. GSG-2, published March 17, 2011 

 IAEA Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic 

Safety Standards - Interim Edition General Safety Requirements Part 3, Series No. 

GSR Part 3, published July 19, 2014 

 IAEA, Zpráva: Integrated Regulatory Review Service (IRRS) Report to the Czech 

Republic, publikována duben 2014 
https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/zpravy/IRRS_Czech_Republic_Final_Report.pdf 

 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Věra Starostová. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

adresa: Senovážné nám. 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. 

V rámci právní úpravy problematiky zvládání radiační mimořádné události byly 

transponovány předpisy Euratomu, zejména směrnice 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. Návrh právního předpisu je slučitelný s právem 

Evropské unie. 

 

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., 

atomový zákon, podle něhož SÚJB k provedení zde uvedených ustanovení prováděcím 

právním předpisem mimo jiné stanoví podrobné požadavky na všechny čtyři fáze zvládání 

radiační mimořádné události a na všechnu dokumentaci s touto problematikou související. 
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Předpokládané dopady na veřejné rozpočty a podnikatelské prostředí jsou uvedeny pod 

bodem 3.1.2. Dopady na další uvedené subjekty se neuvažují, že k nim reálně může dojít. 

 

D. Dopady na životní prostředí  

S ohledem na to, že navrhovaná vyhláška mj. nově upraví požadavky na přípravu na případné 

provedení nápravy radiační situace vzniklé po radiačně havárii, tak lze z pohledu případných 

dopadů na životní prostředí konstatovat, že se jedná o dopady pozitivní, protože základy pro 

provedení této nápravy budou připraveny a popsány jak ve vnitřním havarijním plánu, tak 

v národním radiačním havarijním plánu.  

 

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

diskriminace 

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

 

E. 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. 

 

F. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem  

korupčního rizika. Obsahuje podrobnosti k povinnostem stanovených v atomovém zákoně 

týkajících se jednání jednotlivých subjektů působících při zvládání eventuální radiační 

mimořádné události.  

 

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

Ustanovení upravuje předmět právní úpravy.  

 

K § 2 

Navržené ustanovení určuje pravidla pro zařazení jaderného zařízení, pracoviště se zdroji 

ionizujícího záření, činnosti v rámci expozičních situací do kategorie ohrožení A až D a 

určuje oblasti, které se zařazují do kategorie ohrožení E.  

Ustanovení odpovídá systému kategorií ohrožení zavedenému už v roce 2002 dokumentem 

MAAE „Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency Safety 

Requirements, Series No. GS-R-2“, resp. General Safety Requirements, GSR-7, 2015 

 

K § 3 

Ustanovení formuluje pravidla k provádění analýzy a hodnocení radiační mimořádné události. 

V souladu s ustanovením § 154 zákona je žadatel o povolení činnosti podle atomového 

zákona povinen zpracovat analýzu možných příčin vzniku radiační mimořádné události a 

hodnocení, při kterém zjistí, zda v důsledku této činnosti může vzniknout radiační mimořádná 

událost prvního stupně nebo radiační nehoda nebo radiační havárie. Při provádění této analýzy 

se musí zohlednit různé kombinace v úvahu připadajících radiačních a „obyčejných“ 

mimořádných událostí. Ustanovení dále stanovuje, v jakém časovém rámci zjištěnou kategorii 

ohrožení držitel o povolení oznamuje zpracovateli vnějšího nebo národního radiačního 

havarijního plánu. Ustanovení doplňuje příloha č. 1, kterou se stanoví požadavky na obsah 

analýzy a hodnocení. 
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K § 4 

Ustanovení § 4 obsahuje výčet všech požadavků na stanovení zóny havarijního plánování, 

tedy na postup, který bude na základě příslušné dokumentace předložené vybranými žadateli 

o povolení aplikovat SÚJB. Ustanovení vychází jednak z § 1 nařízení vlády č. 11/1999 Sb. 

zrušeného zákonem č. …/2016 Sb., atomový zákon, jednak z mechanismu požadavků na 

stanovení zóny havarijního plánování podle zákona o závažných haváriích, resp. z jeho 

prováděcí vyhlášky č. 226/2015 Sb.; požadavky jsou zde formulovány s uvážením specifik 

účinků ionizujícího záření na lidský organismus a potřeby jeho příslušné radiační ochrany. 

Požadavky na obsah dokumentace, na jejímž základě bude SÚJB zónu havarijního plánování 

stanovovat, jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3. Vzor stanovení středu a plochy zóny 

havarijního plánování jsou uvedeny na obrázcích přílohy č. 4. 

 

K § 5 

Ustanovení § 5 formuluje pro držitele povolení požadavky na vzdělávání a odbornou přípravu 

k odezvě na radiační mimořádnou událost. Stanovení těchto speciálních požadavků je 

transpozicí požadavků čl. 7 směrnice  2014/87/Euratom. Ustanovení je doplněno přílohami č. 

5, 6, 7 a 8. 

 

K § 6 

Navržené ustanovení určuje, že zjištění vzniku radiační mimořádné události se provede na 

základě zjištění výskytů určitých skutečností nebo veličin a tyto skutečnosti a veličiny 

definuje. Použité definice jsou aplikovatelné jak na možnost zjištění vzniku radiační 

mimořádné události kdekoliv na území ČR, tak „na území držitele povolení“. Držiteli 

povolení navíc ukládá zavedení tzv. havarijních akčních úrovní. Definováním havarijních 

akčních úrovní v právním předpise dojde mj. k odstranění nesouladu právního prostředí ČR 

s doporučeními MAAE a nápravě jednoho ze zjištěných nedostatků při kontrole provedené 

MAAE v rámci IRRS mise v r. 2013. 

 

K § 7 

Ustanovení § 7 určuje, které činnosti jsou součástí vyhlášení radiační mimořádné události. 

Stanovuje požadavky na držitele povolení týkající se přípravy varování v areálu jaderného 

zařízení nebo na pracovišti se zdroji ionizujícího záření a na technické prostředky určené pro 

toto varování. 

 

K § 8 

Navržené ustanovení formuluje požadavky na držitele povolení ve věci přípravy řízení a 

provádění odezvy. Speciální požadavky jsou stanoveny na toho držitele povolení, u něhož 

není při jím prováděných povolených činnostech vyloučen vznik radiační havárie. 

 

K § 9 
Pokud by vznikla radiační mimořádná událost, tak jejím důsledkem mj. bude možnost 

havarijního ozáření, a to nejen zasahujících osob. Toto havarijní ozáření je nezbytné 

v maximální možné míře omezit, a proto ustanovení § 9 formuluje další požadavky havarijní 

připravenosti držitele povolení, tj. požadavky na zajištění omezení havarijního ozáření osob 

nacházejících se v areálu jaderného zařízení nebo na pracovišti IV., popř. i III. kategorie pro 

případ vzniku radiační nehody nebo radiační havárie. Pro potřeby zavedení neodkladných 

ochranných opatření v areálu nebo na pracovišti v případě vzniku radiační havárie jsou navíc 

stanoveny i požadavky na zajištění případného ukrytí, jódové profylaxe nebo evakuace. Nově, 

na základě existující praxe, je zde formulován požadavek na zajištění antidot jódové profylaxe 

pro osoby nacházející se v areálu jaderného zařízení nebo na pracovišti IV. kat. Ustanovení 

dále zavádí jako součást opatření pro případ havarijního ozáření operační zásahové úrovně; 
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blíže upraveno v příloze č. 9, která obsahuje údaje pro operační zásahové úrovně.  Na závěr 

ustanovení jsou uvedeny požadavky na připravenost omezit ozáření osob účastnících se 

přepravy radioaktivní nebo štěpné látky. Definováním operačních zásahových úrovní 

v právním předpise dojde mj. k odstranění nesouladu právního prostředí ČR s doporučeními 

MAAE a nápravě jednoho ze zjištěných nedostatků při kontrole provedené MAAE v rámci 

IRRS mise v r. 2013. 

 

K § 10 

Navržené ustanovení § 10 stanovuje požadavky na držitele povolení k zajištění 

zdravotnického zajištění a je aktualizací příslušného stávajícího ustanovení vyhlášky č. 

318/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

K § 11 

Navržené ustanovení je transpozicí požadavků na předběžné informování uvedených ve 

směrnici 2013/59/Euratom a určuje obsah předběžné informace a způsob jejího zveřejnění. 

 

K § 12 

Významnou součástí připravenosti k odezvě je prověřování připravenosti osob, tj., zda a jak 

jsou připraveny provádět plánovanou odezvu na radiační mimořádnou událost. Ustanovení § 

12 formuluje požadavky na toto prověřování, přičemž navržená formulace vychází 

z dosavadní úpravy ve vyhlášce č. 318/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou na 

základě praktických zkušeností, zejména z provedených kontrol, precizuje. 

 

K § 13 
Ustanovení § 13 přináší nový požadavek na držitele povolení k provádění činností na 

jaderném zařízení, na jehož základě tento držitel povolení už ve fázi připravenosti k odezvě 

musí vzít do úvahy potřebu příjmu vnější pomoci po případné radiační havárii a musí pro ni 

stanovit základní náležitosti. Stanovení tohoto speciálního požadavku je transpozicí 

požadavku směrnice 2014/87/Euratom. 

K § 14 

Navrženým ustanovením § 14 se určuje, co všechno je třeba v rámci připraveností k odezvě 

dokumentovat a jakým způsobem. Ustanovení také definuje systém aktualizování a 

zapracování zjištěních nedostatků do této dokumentace. Držiteli povolení se navíc určuje, 

kterými záznamy o jím provedených úkonech tuto připravenost také dokumentuje. Ustanovení 

doplňuje příloha č. 10 o obsahu záměru zajištění zvládání mimořádné radiační události. 

 

K § 15 

Navrhovaný § 15 formuluje speciální požadavek připravenosti k odezvě, který je aktualizací a 

zpřesněním ustanovení § 3 nařízení vlády č. 11/1999 Sb. a který se týká podrobností 

k zajištění potřebného množství antidot pro potřeby realizace neodkladného ochranného 

opatření obyvatelstva v zóně havarijního plánování - jódové profylaxe. Součástí je i stanovení 

režimu pro určení potřebného počtu balení a pro obměnu antidot; tento režim je navržen podle 

zkušeností z dosavadní praxe. 

 

K § 16 

Navržené ustanovení § 16 určuje, jakým způsobem a s jakou četností ověřovat vnitřní 

havarijní plán, národní radiační havarijní plán, havarijní řád a zásahové instrukce. Ustanovení 

je aktualizací a doplněním příslušného stávajícího ustanovení vyhlášky č. 318/2002 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, a ustanovení navíc, na základě praktických poznatků z kontrol 
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prováděných podle dosavadní právní úpravy, formuluje na držitele povolení požadavek na 

procvičení všech zásahových instrukcí za určité časové období. 

 

K § 17 

Ustanovení § 17 určuje držiteli povolení, jakým způsobem a s jakou četností ověřovat své 

technické prostředky určené ve vnitřním havarijním plánu nebo v havarijním řádu k aktivaci 

zasahujících osob, k varování osob nacházejících se v areálu nebo na pracovišti a 

k vyrozumění o radiační mimořádné události. Navržené ustanovení je aktualizací příslušného 

stávajícího ustanovení vyhlášky č. 318/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

K § 18 

Navržený § 18 formuluje způsob a četnost ověřování účinnosti a vzájemného souladu 

vnitřního havarijního plánu, vnějšího havarijního plánu a národního radiačního havarijního 

plánu a rozsah a způsob procvičování národního radiačního havarijního plánu, jako společné 

procvičení scénáře pro vznik radiační havárie, vyhodnocení tohoto procvičený a zapracování 

zjištěných nedostatků do příslušného plánu.  

 

K § 19 

Navržené ustanovení § 19 určuje, jaké podklady musí držitel povolení předat zpracovateli 

vnějšího a národního radiačního havarijního plánu a kdy je předává.  

 

K § 20 

Navržené ustanovení je transpozicí požadavků na předběžné informování uvedených ve 

směrnici 2013/59/Euratom, které jsou zde vztažené na držitele povolení a týkají se 

informování obyvatelstva v zóně havarijního plánování. Určuje se zde obsah předběžných 

základních informací a jejich forma a rozsah a způsob jejich aktualizace. Jedná se o 

aktualizaci současně platného ustanovení § 4 nařízení vlády č. 11/1999 Sb.  

 

K § 21 

Pravidla k zajištění odezvy na radiační mimořádnou událost, která jsou obsažena v § 21, 

vycházejí z toho, co bylo připraveno a zdokumentováno v rámci fáze připravenosti k odezvě 

na radiační mimořádnou událost. Navrhované ustanovení shrnuje požadavky na držitele 

povolení ve věci postupu provedení všech připravených aktivit tak, jak na ně jsou 

formulovány požadavky v předchozích ustanoveních v části třetí vyhlášky. Navíc jsou zde 

transponovány požadavky na informování obyvatel v případě vzniku radiační havárie uvedené 

ve směrnici 2013/59/Euratom, včetně stanovení jejich obsahu. Ustanovení doplňují přílohy č. 

11, 12, 13 a 14.  
 

K § 22 

Poslední fází oblasti zvládání radiační mimořádné události je náprava stavu po radiační 

havárii. Úprava této fáze navržená v ustanovení § 22 plně transponuje příslušné požadavky 

směrnice 2013/59/Euratom a pro případné provádění nápravy určuje požadavky, a to jak pro 

případ nápravy na území „vně působnosti držitele povolení“, tak pro případ nápravy „u 

držitele povolení“. 

 

K § 23 

Navržené ustanovení uvádí výčet změn ovlivňujících zvládání radiační mimořádné události. 

Změny navržené ve výčtu jsou těmi změnami, které mohou být provedeny až po jejich 

schválení SÚJB, tedy po vydání příslušného rozhodnutí o povolení. 
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K § 24 

Navržené ustanovení uvádí změny související se zvládáním radiační mimořádné události, 

rozsah a způsob jejich dokumentování a oznamování. Změny navržené v ustanovení jsou těmi 

změnami, při jejichž provedení není nutné žádat o povolení, ale zároveň jsou změnami, o 

nichž potřebuje být SÚJB informován tak, aby v případě potřeby mohl jejich praktické 

dopady co nejdříve po jejich provedení posoudit a eventuálně rozhodnout o dalších krocích. 

 

K § 25 

Navržené ustanovení § 25 určuje držiteli povolení, které veličiny a skutečnosti jsou důležité 

z hlediska zvládání radiační mimořádné události, rozsah a způsob jejich sledování, měření, 

hodnocení, ověřování a zaznamenávání. Stanoven je také rozsah a způsob předávání 

informací o nich SÚJB. 

 

K § 26 

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